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LỜI GIỚI THIỆU

   I - ĐIỂM QUA TÌNH HÌNH VĂN BẢN

Tiễn dặn người yêu  mới được bước ra ánh sáng từ sau khi giải phóng Tây Bắc,
khu tự trị Thái Mèo (nay đổi là Khu tự trị Tây Bắc) thành lập ngày 7 tháng 5 năm
1954  (Theo chỗ chúng tôi biết, tác phẩm này chưa hề được nói đến trên sách báo
thời Pháp thuộc), chỉ trong khoảng v ài  ba năm, đến nay, chúng ta đã có ba bản
Tiễn dặn người yêu không hoàn toàn giống nhau và bản nào cũng đều có qua khảo
đính, bản thứ nhất là bản khảo đính của Điêu Chính Ngâu, một vài văn nghệ sỹ
người Thái đã quá cố. Bản này chưa in nhưng bản dịch của nó, cũng do Điêu Chính
Ngâu dịch, thì đã xuất bản tại Hà Nội, vào cuối năm 1957  (nhân bản sách dịch đề
là Xống chụ Xon xao  (Tiễn dặn người yêu - Nhà xuất bản Văn Nghệ xuất bản).
Bản thứ hai là bản in của Sở  Văn Hóa khu tự trị Thái M èo xuất bản năm 1958, do
Điêu Chính Ngâu, Hà Hem, Cầm Biêu khảo đính. Bản này chia tác phẩm thành ba
phần, gồm 1634 câu, nhiều hơn bản thứ nhất 30 câu. Bản thứ ba l àm xong hồi
tháng 6 năm 1960, do Hà Hem, Lò Văn Cậy, Mạc Phi khảo đính, bản này không
chia phần, chỉ ngắt ra thành những đoạn nhỏ, gồm 1846 câu, dài hơn bản thứ nhất
212 câu, bản thứ hai 242 câu.
   Nhìn khái quát, người ta nhận thấy cả ba bản Tiễn dặn người yêu  nói trên đều
chung một sự chỉ đạo và cùng do một số người chủ chốt làm.  Vậy, trong ba bản
đó, bản nào là bản tốt hơn cả? Và bản tốt hơn cả ấy đã có thể coi là đúng với
nguyên tác hay tương đối đúng với nguyên tác chưa? Chúng tôi giới thiệu với bạn
đọc về tình chung của những bản chép tay truyền lại từ trước; sau đó, sẽ đi vào
nhận định về từng bản khảo đính.

Tiễn dặn người yêu còn được truyền lại đến chúng ta một cách khá đầy đủ
như ngày nay cũng là nhờ có văn tự Thái ghi chép. Trong ho àn cảnh xã hội Tây
Bắc cũ, sự ghi chép ấy không thể nào khác hơn là ghi chép bằng tay. Những bản
ghi chép này có nhiều không?  Chúng tôi đoán chắc l à nhiều. Một phần là căn cứ
vào sự phổ biến rộng rãi của tác phẩm, phần nữa là dựa theo lời kể lại của các cụ
già. Các cụ đều cho biết vào thời cha ông chúng ta, sách Tiễn dặn người yêu vẫn
còn rất nhiều người chép được, giữ được. Nó cũng giống như vải lụa, tiền bạc, thật
là quý nhưng không phải hiếm. Thế rồi bản mường loạn lạc, giặc Pháp đến, giặc
Nhật qua, nhân dân bị tàn sát, nhà cửa bị đốt phá, nhiều bản bị dồn dân, dồn làng
đến nỗi mất sạch dấu tích. Người có sách không giữ được sách, người yêu sách,
nhớ sách không chép được sách. Do đó Tiễn dặn người yêu ngày càng hiếm dần.
    Đấy là một lý do và là lý do xác đáng. Nhưng còn một lý do quan trọng nữa, lý
do này, thực ra, ít được nhắc tới. Người ta chưa quên hồi 1949 - 1950, song song
với việc dựng lên cái Xứ Thái tự trị giả hiệu để âm mưu chia rẽ và áp bức dân tộc,
Đèo Văn Long, tên chúa phong ki ến Tây Bắc cuối cùng, tay sai trung thành của đế
quốc Pháp và ngày nay của đế quốc Mỹ, đã ngấm ngầm cho tay chân đi vét hết các
sách cổ ở mười sáu châu Thái lúc đó; trong các sách, Tiễn dặn người yêu là bản
sách quý nhất và đương nhiên được chú ý tới nhất.  Tuy nhân dân nhiều n ơi đã kịp
thời cất giấu một phần  nhưng những bản sách cổ truyền sa vào tay chúng lúc ấy
cũng đã vừa đủ để chất đầy một gian gác mái tôn phía b ên kia sông Đà, đối diện thị
xã Lai Châu cũ. Khi chủ tớ Đèo Văn Long cuốn gói rút chạy thì số sách này một



phần bị chúng cướp mang đi phần lớn còn lại bị đốt cháy. Chúng ta chưa biết số
sách bị cướp mang đi kia đến nay còn, hay mất thế nào. Nhưng, riêng số sách bị đốt
cháy cũng đã nhiều lắm. Kể về tổn thất th ì đó thật là một tổn thất quá lớn, không
cách nào bù đắp lại nổi.
    Hiện nay số sách còn lại, phải nói rõ số sách còn sót lại mới đúng, không được là
bao.  Riêng ở hai vùng Phong Thổ, Lai Châu, hy vọng t ìm ra những bản sách cũ,
những bản giấy dưỡng, hết sức mong manh. (Có lẽ hai v ùng này ở ngay sát nách
đại bản doanh quân tướng họ Đèo nên nhân dân không thể cất giấu được). Vùng
chín châu giữa và hai vùng Phù Yên, Mộc Châu còn rải rác một ít, nhưng những
bản cổ nhất cũng đã bị mất. Qua ba đợt sưu tầm của Phòng Văn Nghệ  (Sở Văn
Hóa khu tự trị Thái Mèo) tổ chức vào những năm  1957 - 1958 - 1960 thì trong
vùng chín châu giữa, đặc biệt có Thuận Châu l à nơi còn lại nhiều sách nhất. Những
bản sách tương đối quý tìm được năm 1960 cũng đều ở Thuận Châu. V ì sao Thuận
Châu còn lại nhiều sách nhất. Và là những bản sách tương đối đầy đủ, tương đối
quý? Vì một sự ngẫu nhiên nào của lịch sử mà nhân dân Thuận Châu ít bị mất sách
hay vì một lý do đặc biệt nào khác?  Vấn đề ấy, chúng tôi xin trở lại trong mục cuối
của phần này.
       Về các bản chép tay hiện còn lại, ta có thể chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất là
loại được chép bằng bút sắt trên giấy tây, gọi là loại mới chép vì bản cũ nhất của
loại này cũng chỉ có thể được chép vào khoảng 1910 - 1920, khoảng thời gian bút
sắt thay thế bút lông. Loại này thường chép thiếu, chép sót, chép"nhảy cóc". Nói
chung loại này không có gì đáng chú ý cả về mặt chất lượng và số lượng.
      Loại đáng chú ý là loại thứ hai mà chúng ta thường gọi chung là loại sách cổ.
Loại này được chép bằng bút lông, mực nho, tr ên giấy dướng, một thứ giấy do địa
phương tự sản xuất. Khổ trang trung bình là 17 X 30, trên sách không thấy ghi một
chỉ dẫn nào về chủ sách, người chép sách, sách sao theo bản n ào. Bản chép cách
đây gần nhất của loại này cũng không thể sau khoảng những năm 1920 - 1930. Loai
này có hai đặc điểm về hình thức đáng chú ý:
     a - Lối chữ cổ, khó đọc, chữ viết hàng ngang theo chiều dài của sách, phải lật
trang sách từ dưới lên trên.
     b - Các bản sách thường mất bìa, mất các tờ đầu, nhiều bản mất cả một số tờ
cuối, thoạt xem không thể nhận được ngay là sách gì, nhưng ruột sách thì còn đầy
đủ.
      Về nội dung, những bản Tiễn dặn người yêu  chép tay nói trên, khác nhau và
giống nhau ở những chỗ nào? Trước hết tất cả những bản này đều chỉ là  một cuốn,
đại thể giống nhau, có khác nhau chỉ khác ở một số chữ, mộ t số câu bản này có bản
kia không có, một số chữ đệm đầu câu hoặc cuối câu th ơ và cuối cùng là khác nhau
về cách sắp xếp một số câu trong một số đoạn.
     Về những sự khác nhau này, chúng tôi thấy có mấy lý do:
         1 - Lý do thứ nhất là tiếng Thái có sự khác nhau giữa năm vùng (vùng Mộc
Châu, vùng Phù Yên, vùng Lai Châu, vùng Phong Th ổ và vùng chín châu giữa)
khác nhau về cách phát âm một số tiếng chung, khác nhau về một số t ên gọi sự vật
(ví dụ : khuôn, khuân cùng có nghĩa là hồn, vía; xeo, toi cùng có nghĩa là theo,
cùng; má chom, má líu cùng ch ỉ quả chanh). Lý do này đẻ ra một phần lớn nhất
những sự khác nhau về từ.



        2 - Lý do thứ hai, là do điệu ngâm thơ khác nhau. Ở Yên Châu, điệu ngâm thơ
kéo dài nhưng câu thơ chỉ cần ít chữ, ở Mường Lay, điệu ngâm gọn, câu thơ gọn, ở
Thuận Châu, điệu ngâm trầm bổng, chuốt d ài, câu thơ cần nhiều chữ và âm thanh
cao, thấp hòa hợp thì ngâm mơí hay. Lý do này đẻ ra một phần lớn những sự sửa
gọt, thêm bớt trong câu thơ và những sự khác nhau về có chữ đệm hay  không có
chữ đệm ở đầu câu và cuối câu thơ, như có hay không có ăn há n ạy, pặt mã kháy
nạy (ở đầu câu)  và hả há, tẹ nã, tẹ lỏ (ở cuối câu). Những nhóm chữ n ày thường chỉ
có giá trị đưa đẩy cho dễ ngâm, hát nhưng cũng có trường hợp thêm vào hay bớt đi
sẽ làm mạch lạc và ý nghĩa đoạn thơ mất sự hợp lý cần thiết.
       3 - Lý do thứ ba, là nhân dân có tham gia sửa chữa trong quá trình thưởng
thức, truyền tụng tác phẩm. Sự sửa chữa n ày chỉ còn có thể nhận thấy ở một vài
trường hợp thay đổi tên đất, tên sông, tên núi và một số thổ âm,thổ ngữ riêng của
từng vùng.
       4 - Cuối cùng là lý do sao chép lầm lẫn. Phải nói rằng, trước kia, việc sao chép
Tiễn dặn người yêu cũng như sao chép các sách cổ nói chung đều được nhân dân
tiến hành một cách cẩn thận, nhiều công phu. Nhờ đấy cũng đã hạn chế được một
phần những sự lầm lẫn. Nhưng, do tiếng Thái hơi khác nhau nên chữ Thái cũng
không thống nhất; nhiều lầm lẫn xảy ra bởi chuyển chữ v ùng này sang chữ vùng
khác, bởi nhận mặt chữ không tinh, (ví dụ : chữ toong - bơ toõng, là lá dong, viết
chữ toong - bơ toõng, lá vông - gây nên sự v"lý như lầm lấy lá dong gói xôi thành
lấy lá vông gói xôi). Lý do này đẻ ra nhiều thiếu sót, sai khác phức tạp về từ, về câu
và cả về đoạn nữa.
       Những sự sai khác giữa các bản sách Tiễn dặn người yêu chép tay nói trên
không những chỉ gây khó khăn cho người nghiên cứu mà còn làm phiền phức cho
người thưởng thức, người đọc. Cho nên, ngay từ năm 1956, một năm sau khi khu tự
trị Thái Mèo thành lập - Sở Văn Hóa khu đã đặt vấn đề phải gấp rút sưu tầm, tra
cứu Tiễn dặn người yêu để có thể in ra một bản sách chính xác, phục vụ cho nhân
dân và cho các công trình giới thiệu, nghiên cứu. Nhiệm vụ này đã được thực hiện
từng bước. Cho đến nay, chúng ta đã có ba bản Tiễn dặn người yêu khảo đính như
đã nói trên, bản thứ nhất làm năm 1957, bản thứ hai làm năm 1958, về bản thứ ba
làm năm 1960  (gọi tắt là bản 1957 - bản 1958 - bản 1960.)
      Bản năm 1957 -  Bản này lấy một bản chép tay ở Quỳnh Nhai l àm bản chính,
so sánh hiệu đính với một bản chép tay khác ở Nghĩa Lộ. Đây là bản Tiễn dặn
người yêu đầu tiên có đủ các đoạn chính của tác phẩm. Nh ưng, đúng như nhận xét
của Sở Văn Hóa khu tự trị Thái M èo viết trong lời đề tựa cho bản dịch của nó
(Xống chụ xon xao (Tiễn dặn người yêu) Điêu Chính Ngâu sưu tầm và dịch, Nhà
xuất Bản Văn Nghệ, Hà Nội, 1957), bản năm 1957 còn thiếu  nhiều điều kiện, trong
đó có điều kiện thời gian và hoàn cảnh, để có thể tra cứu văn bản một cách kỹ
lưỡng hơn nữa.
       a - Bản năm 1957, chép đoạn th ì đúng theo trật tự câu chuyện, nhưng đến tình
tiết các đoạn thì hay đặt sai, các câu thơ chép thường lộn xộn, đáng để lên trên thì
viết xuống dưới hoặc ngược
 lại, khiến vần điệu câu thơ bị trục trặc, gò ép, tinh ý kém sáng sủa, tinh tế. Ví dụ :

Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau
mùa đông,

     Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau



       khi góa bụa về già,
     Góa hai lần, góa ba lần,
     Góa cổ cao thêm mấy ngấn,
     Góa vẫn tươi giòn đỏ đắn,
     Góa đẹp hơn hồi con gái trắng ngần,

  Góa đẫy đà hơn thiếu nữ đang xuân !
Đoạn thơ này đặt vào lúc hai người đã hết hy vọng. Lấy nhau thời trẻ th ì đúng.

Nhưng, bản 1957 lại đưa vào chỗ anh dặn dò chị trước khi đi buôn xa, lúc ấy cả hai
người còn đang tin tưởng rằng chỉ còn ngày một ngày hai là sẽ"bạc mười nén anh
chuộc em về, vải năm trăm anh sẽ cởi em ra "   Hoặc mấy câu thơ  tả nỗi đau đớn
của chị:

Nước mắt rỏ hai dòng
         Rỏ ba dòng
         Dòng rơi đằng trước, đủ rửa rau muôn giỏ
         Dòng rơi đằng sau, đủ rửa rau muôn vườn,
 bản năm 1957 lại đem sang tả nỗi đau đớn của anh khiến đoạn th ơ giảm mất ý vị
đặc sắc và tính cách nhân vật cũng thiếu rõ ràng.
       b - Số câu thơ trong bản năm 1957 ít hơn bản 1960 là 242 câu nhưng đồng thời
lại thêm ra một số câu mà ít bản có chép. Số câu thêm ra này ở một hai trường hợp
thấy rõ là không hợp lý. Như đoạn đầu đang dùng lối kể xen kẽ, thuật chuyện về cả
hai người trong cùng một lúc, bản 1957 bỗng thêm ra mấy câu :

Ống nước đổ rì rào
             Chú thím mừng cháu nhỏ :

- Rơi sấp hay rơi ngửa?
              Rơi sấp nên con trai
             Rơi ngửa nên thân con gái đầu lòng !
Như vậy thành ra chị thuật riêng về người con gái, người con trai không được thuật
đến, Đoạn này phải chép như bản năm 1960 mới đúng:

Mười tháng chờ đôi ta ra đời ăn cơm,
           Chín tháng đợi đôi ta ra đời bú mẹ

Rơi sấp thành bé trai,
           Rơi ngửa em yêu thành bé gái,
       c - Bản 1957 hay chép giản lược, năm câu chép thành ba câu, hai câu thu gọn
vào một câu. Giản lược mà vẫn hay bằng hoặc hay hơn không giản thì cũng chẳng
có gì đáng nói. Nhưng, sự thực lại không được thế. Ví dụ hai câu :

Đâu phải quả trong rừng gắt trộm
             Rau trong núi tranh nhau
  bản 1957 chép lược thành:

Đâu phải cây, phải quả trong rừng tranh nhau.
Rõ ràng lược như thế không hay bằng chép đủ.

        d - Ngoài ra còn những trường hợp v"lý vì chép sai chữ mà chưa sửa lại, như
toong (lá dong) thêm một nét đầu thành toõng (lá vông) trong
câu: Gói dong dày, gói xôi
  chép thành :

Gói vông dày, gói xôi
  Lá  vông không thể dùng để gói xôi được.



      Bản năm 1958 -  Bản này lấy một bản chép tay ở Mai Sơn làm bản chính, có so
sánh đối chiếu với bản năm 1957 và một số bản chép tay khác ở Thuận Châu v à
Mường La. Nhìn chung, bản năm 1958 tiến bộ hơn bản năm 1957, đầy đủ hơn,
chính xác hơn. Phần lớn nh?ng thiếu sót của bản năm 1957, bản năm 1958 đ ã sửa
chữa. Nhưng như lời nói đầu của bản này đã viết (Xống chụ xon xao (Nguyên văn
tiếng Thái) Cầm Biêu, Hà Hem, Điêu Chính Ngâu sưu t ầm, hiệu đính, Sở Văn Hóa
khu tự trị Thái Mèo xuất bản, 1958), bản năm 1958 in ra cũng chỉ mới coi nh ư bản
dự thảo lần thứ nhất để trưng cầu ý kiến của mọi người, sau đấy còn phải tra c?u,
chỉnh lý thêm nhiều lần nữa mới thành được bản Tiễn dặn người yêu tương đối
chính xác, thỏa mãn được lòng mong mỏi chung.
    Bản năm 1958 còn lại những thiếu sót như sau:
       a - Không đủ đoạn đầu, kể từ lúc hai người còn là hai cái bào thai, lớn dần qua
chín tháng cho tới khi ra đời.
       b - Không có đoạn cuối kể rõ số phận của các nhân vật phụ, trừ"anh chồng l àm
quan"đã đem chị ra chợ đổi lấy một mớ lá dong.
       c - Lược bỏ một số đoạn cố ý nhắc đi nhắc lại nh ư các đoạn tả cảnh đường
trường mệt mỏi, gian nan, đoạn xin ở rể của ng ười chồng cưỡng ép. Đoạn này thoạt
đọc thì cũng không khác đoạn xin ở rể của ng ười tình nhân, nhưng thực ra vẫn có
những chi tiết khác nhau tinh tế, n êu được rõ hai tính cách của hai nhân vật, hai
hoàn cảnh trái ngược.
       d - Một đôi chỗ vì sao chép lầm lẫn, vì thêm bớt chữ đệm để dễ ngâm, dễ hát
khiến câu thơ trở nên tối nghĩa chưa được hiệu đính, sửa lại. Ví dụ mấy câu trong
đoạn tả cảnh chị về nhà chồng:

Em tới rừng ớt, ngắt lá ớt ngồi chờ
         Tới rừng cà, ngắt lá cà ngồi đợi,

           Tới rừng lá ngón, ngõng trông...
bản năm 1958 vẫn để mấy chữ đệm"nỡ hua c õ
 hỡi! (nghĩa là : em yêu nhé! em yêu hỡi!) ở cuối câu thơ thứ ba. Vì vậy đoạn thơ
trở nên mất l"gích vì lúc ấy anh đang chạy đuổi theo chị, họ mới sắp sửa gặp nhau
chứ chưa gặp nhau thì làm sao lại có thể dặn dò nhau được. (Thêm mấy chữ
đệm"em yêu hỡi"vào thì tả cảnh biến thành dặn dò)
       Bản năm 1960 -  Bản này lấy một bản chép tay sưu tầm được ở xã Thôm Mòn
(Thuận Châu) làm bản chính, đem so sánh với bản năm 1957, bản 1958 v à năm bản
chép tay khác gồm ba bản ở Thuận Châu, một bản ở Mai S ơn, một bản ở Mường
La (những bản này hiện còn lưu trữ ở phòng văn nghệ, Sở văn hóa khu tự trị Thái
Mèo, mang ký hiệu từ  A A. 161 đến  A A 164)
Sau đợt hiệu đính ở Thuận Châu, bản n ày lại được mang lên Mường Lay để hiệu
đính lại đợt nữa với sự giúp đỡ của một số ng ười am hiểu văn học như cụ Lò Văn
Di, nguyên chủ tịch mặt trận Tổ quốc Việt Nam châu M ường Lay, các ông Quàng
văn Nhớ, Lò văn Lói.... là những nghệ nhân thơ ca người Thái trắng. So với hai bản
1957, bản 1958, bản 1960 có nh?ng ưu điểm sau đây:
      a - Vị trí và nghĩa của chữ đệm trong câu, trong đoạn hợp l"gích bớt đ ược
những chữ đệm có hại và những chữ đệm"vô thưởng v"phạt"
     b - Diễn biến của cốt truyện, t ình tiết và của tâm trạng các nhân vật có sự nhất

quán rõ rệt.



      c - Thêm được nhiều câu thơ có giá trị, làm ý nghĩa và hình ảnh đoạn thơ được
rõ hơn, tinh tế hơn. Lấy một ví dụ:

   Thiệt riêng anh ở vắng một mình
     Khi yêu em, anh nhủ em hết tình
     Khi quên em, anh hỏi em hết nhẽ.
     Mà nay, lời thương của ta rơi trong bản đã úa
     Tờ chữ của ta rơi trong mường đã nhòa
     Trồng chuối thành buồng nhiều quả
     Trồng mây thành búi nhiều cành,

Dựng một mối tình sao nghiêng ngả nát tan?
Than ôi! anh muốn ăn gạo bịch to cố chữa,

   Muốn ăn dưa vườn lớn cố rào,
   Ngờ đâu em lại đổi lòng thương yêu kẻ khác,
                                                                  em ơi!
 (những chữ in đậm là những câu các bản 1957, 1958 không chép)
    Nhìn chung, bản 1960 có được điều kiện sưu tầm, tra cứu văn bản kỹ hơn. Vì
làm sau, đã thu thập được ý kiến của nhiều người, đã rút được kinh nghiệm của hai
lần trước, nên đem so sánh với hai bản 1957, 1958 thì bản 1960 đầy đủ hơn, chính
xác hơn. Cho đến nay, chúng ta có thể coi bản này là bản đáng tin cậy nhất.  Chúng
tôi chọn bản này làm bản chính để dịch và giới thiệu cũng vì lẽ đó  (Nguyên bản
tiếng Thái đã được phát hành năm 1962"Xống chụ xon xao"(chữ Thái) Sở Văn hóa
khu tự trị Thái Mèo xuất bản, 1962).
      Tuy nhiên, theo chúng tôi ngh ĩ, vấn đề văn bản Tiễn dặn người yêu chưa phải
đã giải quyết ổn thỏa. Bởi v ì chúng tôi mới sưu tầm, nghiên cứu Tiễn dặn người
yêu được mấy năm nay, chưa thể nói là đã phát hiện được hết những bản chép tay
quý nhất còn tàng trữ trong nhân dân. Mặt khác, quần chúng tuy có ủng hộ, giúp đỡ
- nhờ thế mà đã đạt được một số kết quả nêu trên - nhưng người trực tiếp tham gia
công việc còn ít, do đó cũng chưa nhiều ý kiến lật đi lật lại vấn đề. T ình hình các
văn bản chép tay chúng ta vẫn chưa nắm được thật cụ thể, chưa xác định được
những bản chép tay làm tiêu biểu cho từng vùng, và tiến tới từng huyện, để so sánh,
đối chiếu một cách vừa cụ thể, vừa khái quát, đi đến giải  quyết dứt khoát câu hỏi :
như thế nào mới là một văn bản Tiễn dặn người yêu
đầy đủ, chính xác,   tương đối đúng với nguyên tác? Làm được những công việc
trên tất nhiên phải có điều kiện, trong đó, điều kiện thời gian cũng l à quan trọng.
     Với bản này, chúng tôi nghĩ có thể cắm một cái mốc để rồi đây vẫn tiếp tục sưu
tầm tra cứu làm cho văn bản Tiễn dặn người yêu  được hoàn chỉnh.

    II - GIÁ TRỊ"TIỄN DẶN NGƯỜI YÊU"

                    A - Nội dung tóm tắt.

       Câu chuyện kể từ lúc hai cái bào thai còn nằm trong bụng mẹ, đủ ngày đủ
tháng thì sinh ra đời thành hai đứa trẻ, một trai một gái. Đôi trẻ lớn l ên trong hoàn
cảnh gia đình tương tự nhau : cả hai nhà đều không giàu có. Tuy nhiên, tuổi thơ ấu
và thời niên thiếu của đôi trẻ cùng trôi qua một cách khá sáng sủa, êm đềm. Rồi họ
yêu nhau...



      Trong hạnh phúc tình yêu, họ cảm thấy nhiều lo ngại. Bà mẹ lấy áo người con
trai đem bói ; quẻ bói không nói được điều gì chắc chán. Anh quyết tâm xây dựng
hạnh phúc, chạy vạy tìm sắm lễ vật rồi nhờ người mối lái đến xin ở rể nhà chị.
Nhưng cha mẹ chị chê anh nghèo hèn, không nhận lời
cho. Cũng lúc đó, một người trai khác cũng cùng đến xin ở rể. Cha mẹ chị bằng
lòng ngay, tuy anh này lễ vật sắm sanh không được trân trọng mà ngay đến vẻ
người cũng kém. Lúc này chị đang ở trên nương chưa về. Khi chị biết chuyện th ì
mọi việc đã thu xếp xong. Chị hết sức đau đớn. Họ h àng khuyên can chị nên nghe
theo lời cha mẹ, không nên cưỡng lại. Thế là, nghiễm nhiên nhà chị có người ở rể -
chị đã có chồng.
      Nhận được tin này, anh đau khổ v"cùng. Anh trách người, trách phận, ước
mơ"chữa lại số mệnh". Anh quyết chí đi buôn l àm giàu, dặn chị dù thế nào cũng cứ
đợi anh và tin ở anh : nhất định anh sẽ đủ tiền gi ành lại người yêu. Trước khi lên
đường đi xa, anh trao cho chị chiếc đàn môi của anh để làm kỷ niệm, phòng sau
này trắc trở còn có cách mà nhận ra nhau. Nhưng đi buôn không dễ như anh chị
mong. Năm tháng tiếp nối nhau qua. Anh vẫn trèo non lội suối, lận đận chưa về.

Ở nhà, chị đã tính : cứ mặc cho người kia ở rể, đỡ đần cha mẹ. Một hai năm,
người yêu làm giàu trở về thì đuổi phứt hắn đi, lúc ấy chưa làm lễ chung chăn gối,
chỉ việc trả công cho hắn là xong. Và chị mỏi mắt trông chờ. Hắn đã hết kỳ"rể
ngoài"và được cha mẹ cho làm"rể trong", cùng chị chung chăn chung gối. Anh vẫn
chưa về!  Rồi lại sáu bảy năm chờ đợi nữa trôi qua. Hắn đ ã đủ công ở rể, bây giờ
đến lúc chị phải theo về nhà
hắn. Chị cố tìm cách trì hoãn ngày ấy, viện lẽ tháng này kiêng, tháng kia chưa tốt.
Nhưng một năm chỉ có mười hai tháng, không còn cách nào khác nữa, đến tháng
cuối cùng chị đành đau lòng cất bước ra đi.
     Chính giữa lúc ấy, anh đi buôn xa trở về. Bây giờ anh đ ã phong lưu. Nhưng bây
giờ, tình thế của chị đã thành tuyệt vọng. Anh phấn uất, căm hờn, bất chấp mọi mối
nguy hiểm đe dọa, băng mình đuổi theo chị để dược cùng chị thở than, dặn dò, đôi
ta"không lấy được nhau thời trẻ"thì sẽ hẹn lấy nhau"khi góa bụa về già"vì"lòng ta
thương nhau trăm lớp nghìn trùng " không bao giờ phai nhạt. Cuộc tiễn dặn của
đôi bạn tình khi đau đớn, khi phấn khích. Anh đưa chị đến tận nhà chồng, lưu lại ở
đó một thời gian, an ủi thuốc thang cho chị  khi chị bị nh à chồng đánh đập, đày
đọa. Đôi bạn quyến luyến dặn dò nhau"hết mọi đường mọi nhẽ". Rồi anh quay về,
đến nhà, anh càng đau đớn, mong nhớ chị như điên như dại.
      Sau một thời gian, nhà chồng đuổi chị về với cha mẹ đẻ, v ì chị không bao giờ
có thể trở nên
"vợ hiền dâu thảo"của họ được. Chị vừa về nhà lại đã có người đến hỏi làm vợ. Lần
này chị không đắt giá như trước. Cha mẹ bán đứt chị cho một gia đ ình cửa quan. Ở
đây, chị càng khổ hơn, càng ngẩn ngơ, vụng dại. Họ không"tốn cơm"nuôi chị. Họ
cũng không đuổi chị về với cha mẹ đẻ nh ư nhà chồng trước. Họ đem chị ra chợ bán
rao. Giá chị rẻ quá, cuối cùng, chỉ"một cuộn dong đã lấy người..."là xong !
      Người đổi được chị về với một giá hời như thế, may mắn sao, chính là người
yêu cũ. Bây giờ, anh đã có nhà cửa đàng hoàng, vợ con êm ấm. Anh coi chị như
một kẻ hầu tớ, vì chị đã đổi khác quá nhiều, anh không thể nhận ra đ ược nữa. Một
bữa kia, chị tủi thân, oán phận, giở đ àn môi kỷ niệm ra gảy, xem người xưa có còn
nhớ chuyện cũ hay không?  Anh giật m ình bàng hoàng. Đôi bạn tình lại nhận ra



nhau. Anh quyết định cưới chị làm vợ, còn người vợ đã lấy thì anh tiễn đưa cẩn
thận, trả về nhà cha mẹ đẻ người ta.
       Câu chuyện kết thúc bằng một cuộc hợp hoan xum vầy v à một cách ước mong
hạnh phúc chung cho tất cả : người chồng thứ nhất của chị và người vợ bỏ của anh,
cả hai đều được nhà cao,  cửa rộng, vợ chồng con cái vui vẻ đề huề.

  B - Một mối tình trong trắng, chung thủy.

      Tác phẩm được mở đầu bằng ba câu thơ:
                Nay hãy kể từ trước đến sau,

      Kể chuyện qua về bù chuyện tới,
      Kể từ thời ấy ngày xưa...

     Câu chuyện mà tác giả khuyết danh của Tiễn dặn người yêu  tự đặt nhiệm vụ kể
lại cặn kẽ, rạch ròi theo như cách một nhân vật truyện tự thuật, chính l à một câu
chuyện tình yêu; một chuyện tình cũng bắt đầu từ gắn bó, rồi lỡ dở, sau c ùng lại
thỏa nguyện sum họp. Đề tài tình yêu vốn không
 phải hiếm trong số các tác phẩm văn học cũ của dân tộc Thái. Chàng Lú Nàng
ỦA  (Chàng Lú Nàng Uả"Khun Lù Nãng Ủa"là truyện thơ dài bi thảm, lấy đề tài từ
một truyện cổ tích Xá cùng tên. Một đôi trai gái, vốn là con dì con già, yêu nhau
tha thiết từ ngày còn nhỏ, khi lớn lên họ cũng bắt đầu được hưởng chút ít hạnh
phúc êm đềm. Nhưng hạnh phúc ấy tan vỡ ngay sau khi tiếng đồn về nhan sắc n àng
Ủa lọt đến tai một tù trưởng có thế lực ở vùng bên cạnh. Cưỡng lại đến cùng mọi
sự ép buộc gả bán, họ tự tử chết, bay t hẳng lên gặp Then (vua trời) kêu oan. Nhưng
nỗi oan khổ của họ chẳng những không đ ược cởi ra mà còn bị thắt buộc thêm vào
cho đến nỗi hai linh hồn thủy chung trong trắng ấy phải biến th ành hai ngôi sao
một tỏ một mờ, mãi mãi nhìn nhau mà thương nhớ nhau. Tòng Đón Ăm Ca
(Tòng Đón Ăm Ca) miêu tả tính cách tiến bộ đặc biệt của một c"n àng con quan.
C"không chuộng giàu sang mà lại có lòng thương xót người nghèo. C"yêu một
người con trai thường dân và cương quyết lấy anh, bất chấp mọi sự ngăn cấm của
gia đình. Hai vợ chồng ra sức khai phá ruộng nương, hết chỗ này đến chỗ khác. Họ
đi đến đâu, bản làng mọc lên đến đấy, đời sống nhân dân được no ấm, yên vui), là
những chuyện tình. Đôi bạn tình trong Khun Lù Nàng Ủa là con cái những tù
trưởng, mối tình của họ diễn biến trong một khung cảnh xã hội quyền quý, giàu
sang. Tòng Đón Ăm Ca là một mối tình đặc biệt xảy ra giữa một"bà nàng"có đức
có nhân với một chàng trai thường dân có tài, có trí. Những đau đớn, thiệt thòi,
những cảnh éo le mà họ gặp phải là những cảnh ngộ,  những đau đớn ít nhiều có
phần đặc biệt.
       Trong chuyện tình Tiễn dặn người yêu, chúng ta cũng thấy thoáng qua bóng
dáng của những"quân quan"mà trước khi tuyệt vọng theo về nhà chồng, chị đã
không quên ngoái lại chào họ bằng một giọng khá chua chá t, lạnh lùng :

Xin chào quân với quan ngồi xếp theo hàng
           uống rượu

 Cũng thoáng cảnh giàu sang :
      ... Còn bạc nén sờ đâu cũng thấy,
         Bao nhiêu gỗ đều dát bạc
         Bấy nhiêu lạt đều vót trơn.



   Nhưng đó chỉ là thoáng qua. Câu chuyện được diễn ra đây chính là ở trong khung
cảnh một cuộc sống của quần chúng, một cuộc sống giản dị, h òa hợp với thiên
nhiên, có tiếng kèn, tiếng sáo vang dậy, đồng thời đã có bến thuyền tấp nập mua
bán và khách phương xa tới lui. Cuộc sống bền ngoài rõ ràng là"thời bình thống
trị"ấy chứa chất bên trong nhiều oan khiến đau khổ. Và nạn nhân của oan khiên đau
khổ chính lại là quần chúng, là những con người bình dị và trong trắng nhất trong
quần chúng.
      Đôi bạn tình trong truyện lớn lên"bởi rau nhiều giỏ, bởi măng nhiều ngọn "khác
hẳn"những con người lớn bởi vạn đùi trâu, bởi triệu đùi voi". Khi đến tuổi thành
trai, thành gái, họ cũng không có tài có sắc hơn ai. Chị thì mười ba biết bắt cá suối,
kiếm thêm thức ăn đỡ đần cha mẹ, rồi b iết quay xa, dệt cửi như mọi người con gái
bình thường. Sau này qua lòng nhớ  tưởng  của anh - mà một hình ảnh hiện lên qua
lòng tưởng nhớ thì tất nhiên đã đẹp hơn sự thật ít nhiều - ta mới biết thêm về nhan
sắc của chị, đại khái là :

... ngón tay thon lá hành,
             Đuôi mắt đẹp dài như lá trầu xanh,

Tấm nhan sắc ấy, xét ra cũng không phải l à đã "nghiêng nướ nghiêng thành".
Còn anh thì mười ba biết cắt sáo, mười bốn biết cắt đàn môi :

Đàn môi đồng hai mươi bốn chiếc,
             Sáo vui réo rắt được hai mươi hai.
    Rồi cũng chỉ sau này, ta mới biết thêm anh đánh cá giỏi, săn bắn thạo, có sức
khỏe vượt núi vượt đèo băng băng và có một tấm lòng kiên quyết. Nhưng, nói
chung, cả tài của anh, cả sắc của chị đều không vượt lên trên số đông, vượt quá
quần chúng. Người xưa tin vào số phận. Những nhân vật trong Tiễn dặn người yêu
cũng nhiều lúc thở than khóc lóc. quy oán cho cả số phận. Thế th ì, số phận ở đây có
gì là đặc biệt không may? Số phận ở đây, có phải l à đã đặc biệt chú ý tới họ để
dành riêng cho họ cả một cuộc đời long đong khổ sở nh ư trường hợp của Chàng Lú
Nàng Ủa?  Không có gì tỏ ra như vậy. Số phận, ở đây, đối với họ cũng chỉ nh ư  đối
với trăm nghìn người
khác. Khi thấy con lo lắng cho tương lai, bà mẹ thương con lấy áo của con đem bói
thì số phận cũng chỉ trả bằng một quẻ"hai bốn một năm"chung chung, có thể dữ, có
thể lành, nghĩa là nếu có số phận, thì số phận của họ cũng không phải là một cái gì
đặc biệt vốn được định sẵn. Trong văn học Thái, Tiễn dặn người yêu là một tác
phẩm duy nhất trực tiếp thể hiện, ca ngợi những con ng ười quần chúng bình dị,
những con người mà tài sắc, số phận đều không có g ì trội hơn số đông. Và từ đó,
mối tình thủy chung, trong trắng của  truyện c àng có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, càng
trở nên một tấm gương trong sáng, đẹp, có tác dụng động viên và giáo dục đông
đảo quần chúng  một cách mạnh mẽ.
      Đôi bạn tình trong truyện quen nhau thân thiết từ nhỏ, lớn l ên:
        .. Gặp nhau trên sàn hoa
           Tâm tình bên bếp lửa

     ... Đeo mộng về nhà lúc xế vầng trăng.
cũng là cái cảnh hồn nhiên thường gặp trong vòng khuôn phép lễ giáo của xã hội
phong kiến Thái lúc đó. Rồi:

Anh ước cùng em dựng nhà,
.. Khi ốm lúc đau phải được cầm tay nhau săn sóc



, em ơi !
   Yêu nhau mong sẽ lấy được nhau. Tất cả những cặp bạn t ình chân chính trên đời,
thời xưa thời
nay, đều mong như thế cả. Nhưng đến cái mong ước"được cầm tay nhau săn
sóc""khi ốm lúc đau"thì đã có một cái gì vượt khỏi lẽ thường. Ta lắng nghe như
một tiếng nghẹn nấc. Và ta thấy hiện lên đằng sau cái mơ ước quá đỗi đơn giản
nhưng cũng thật là chua xót đó cả một mối tình rộng lớn và sâu nặng khác thường.
Những con người bình dị này, họ yêu nhau không phải vì một phút"trái tim
say"bừng tỉnh rung động. Cũng hoàn toàn không phải vì lợi, vì danh. Mà cũng
không phải chỉ vì mê tài, mê sắc của nhau."Gốc cải xanh"và" tàu dong mượt"là
thức ăn vật dụng tầm thường nhưng quý báu vì cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.
Họ không tự huyễn hoặc. Họ cũng không tự rẻ rúng. Họ nh ìn nhận nhau và đánh
giá mối tình của họ một cách sáng suốt, đầy tự hào :

Đôi ta như gốc cải xanh, như tầu dong mượt,
      Công mẹ cha nuôi lớn cùng thời;
      Yêu nhau thuở mới ra đời,
      Trao duyên gửi nghĩa từ hồi còn thơ.
"Trao duyên"và"gửi nghĩa"đây không phải là do ai trao hộ, gửi hộ mà là tự họ trao
lấy, gửi lấy. Trong mối t ình say đắm của đôi trai gái này ta còn thấy có một cái gì
sâu lớn khác. Hình như phảng phất đau đây đã sẵn một tình thương rộng rãi bao
trùm, đã đườm đượm cả cái ân, cái nghĩa, cái tình của những người cùng chung
cảnh ngộ thương nhau. Sau này nữa, khi"tàu dong mượt"đã héo úa và"gốc cải
xanh"đã bị ngắt ngọn, ta vẫn thấy họ luôn luôn tha thiết nhắc tới những cảnh chung
nghèo chung khổ, chung vui chung buồn của thời  ấu th ơ niên thiếu :

Chín sắp quên và mười sắp quên
             Đừng quên põng pi hoa đỏ
             Đừng quên gừng quắt nương cao
        (Põng pi là một thứ hoa rừng màu đỏ, mọc rất nhiều, trẻ con thường ngắt chơi)
   Đôi bạn tình những khi thở than, suy nghĩ, thường hay nhắc đến"lời ước nguyền
xưa"nào
đó. Lời ước nguyền này, tuyệt nhiên ta không hề gặp trong một cảnh thề thốt cụ
thể" đinh ninh hai miệng một lời song song"n ào. ở dây, họ chỉ nhắc nhau, dặn
nhau"đừng quên","chớ quên", hay nếu có nhất định phải quên thì cố đợi khi :

Sông Mã cạn bằng lòng đĩa hãy quên
           Sông Đà cạn bằng chiếc đũa hãy quên.
     Dặn người cũng là một cách tự nhắc mình, dặn mình. Họ không chỉ trăng, vạch
núi thề nguyền, nhưng tất cả bấy nhiêu lời dặn, lời tiễn, lời nhớ thương, than thở,
hy vọng lại hợp thành một lời thề nguyền rất lớn, rất sâu, trĩu nặng tr ên từng trang
truyện. Cái cao đẹp của mối t ình Tiễn dặn người yêu  là cái cao đẹp trong sự giản
dị, bình thường. Và đó cũng chính là vẻ đẹp riêng của tác phẩm.
      Giản dị trong tình yêu, tình yêu thêm trong sáng, sâu s ắc. Giản dị trong ước mơ
một khi không đạt cũng càng thêm xót xa. Giản dị cả đến tấm lòng chung thủy với
nhau, điều đó khiến phẩm chất con người càng rạng rỡ chói ngời.

Đã tàn mùa hoa sung,
             Quá thời hò hẹn người thương quên rồi?



      Cảnh ngộ trắc trở, tuổi thanh xuân th ì cứ lụi tàn. Đôi bạn tình cũng không sao
tránh khỏi những phút băn khoăn, ngờ vực. Nh ưng mỗi một khi day dứt, khổ sở,
hoài nghi cả đến cái điều mình tin cậy nhất, họ coi như một lẽ sống của mình, thì
họ lại quay lại tự soi lòng ta để tìm lòng bạn. Và lập tức, tiếng hát chung thủy lại
rộn rã cất lên như một bài ca thắng lợi, tuy rằng ngay lúc
 đó, trận chiến đấu vì quyền sống hạnh phúc của họ chưa phải là đã dễ dàng kết
thúc.
    Để tình yêu đạt tới thắng lợi, lòng chung thủy bao giờ cũng phải chịu nhiều thử
thách. Ở đây lần thử thách cuối cùng khi đôi bạn do một sự tình cờ mà gặp lại
nhau, chính là lần thử thách quyết định nhất và gay go nhất. Yêu nhau tình yêu lỡ
dở, vẫn trước sau trung thành với hình ảnh đẹp đẽ của mối t ình cũ, điều đó đã rất
đáng quý. Càng đáng quý hơn là bây giờ đây, người cũ là đây, còn đâu hình
ảnh"đuôi mắt đẹp dài như lá trầu xanh"của ngày xưa nữa! Khổ ải suốt hai đời
chồng, chị đã già, đã xấu - mà chị chưa hề là một trang tài sắc tuyệt trần. Anh đổi
chị về bằng đúng một mớ lá dong không h ơn không kém và chỉ có thể nhận ra được
người yêu xưa nhờ tiếng đàn môi kỷ niệm. Bây
giờ, phải đau chỉ khăng khăng với nỗi nhớ n iềm yêu dây dứt. Mà là một vấn đề
thực tế : liệu có thể tiếp tục yêu thương nhau như trước, hơn trước, trong khi bên
cạnh họ còn có một người thứ ba, một người đàn bà, một người vợ, tuy anh không
vì tình yêu mà lấy nhưng người ấy không già, không xấu và đối riêng với anh, còn
cả một chuỗi ngày ân ái ngọt  ngào? Việc tái hợp, việc thành hôn của đôi bạn tình
trong lúc cuộc đời của hai chị đã qua hết hai mùa xuân hạ, bước vào mùa đông,
ngẫm cho cùng cũng không phải là chuyện dễ dàng đơn giản gì. Một điều đặc biệt
nữa là khi giải quyết vấn đề, ở cả hai con người ấy đều không một ai cần phải biện
bạch, phải biện lý lẽ hoặc phải đợi đến chuyện nghĩa cũ t ình xưa. Ta cũng không hề
bắt gặp họ phải suy tính, chần chừ d ù chỉ trong một phút thoáng qua. Thật mãnh
liệt, chung thủy, và cũng thật giản dị, sâu sắc. Nói mối t ình của Tiễn dặn người yêu
kết thúc như bằng một ánh sáng trăng trong vắt t ưởng cũng không có gì hoa mỹ,
quá lời. Mà thực ra là chưa nói lên được hết cái rực rỡ, cao đẹp của phẩm chất con
người trong mối tình đó.
       Quý yêu tôn trọng con người, đề cao nhân phẩm là biều hiện của tinh thần
nhân đạo chủ nghĩa. Tinh thần nhân đạo trong Tiễn dặn người yêu  tỏa sáng trên hai
cuộc đời nhân vật, chiếu dọi ra xung quanh. Y êu người, yêu cả mặt trời:

Mặt trời qua sàn ngoài người thương..
yêu cả từ ngọn rau, tấc cỏ, đóa hoa:

Xin chào vườn gừng nhỏ bên kia bờ suối,
       Vườn giềng xinh trước ngõ ta chăm..
   ... Hoa sắp héo sương mai em nhúng
       Hoa sắp tàn nước rượu em ngâm...
    Xót thương cảnh ngộ đau khổ của người lại chạnh thương cả đến kiếp con
muông con thú, giương nỏ lên rồi lại hạ nỏ xuống, không nỡ lòng bắn. Yêu nhau
con riêng của bạn cũng là con
 mình, nâng niu nó, vỗ về nó,  hết lời dặn bạn phải th ương yêu quý nó, phải chăm
sóc ngọt ngào với nó, tưởng đau như chính mình là cha của nó mà chưa đủ trách
nhiệm với con. Khi gặp lại người cũ, anh bỏ vợ đã lấy - cũng không còn cách giải



quyết nào khác : anh là hạng người không thể cùng một lúc xẻ tình yêu làm đôi -
mà lòng thì thương xót. ngậm ngùi. Thôi thì:

Xin chúc bình an nẹp áo trong viền xanh viền đỏ,
   Thu vén giữ gìn đừng để cho đầu dãi mưa xương,    Người đẹp ta thương, em hãy
quay về khỏe mạnh!

Cũng là một cách giải quyết bất nhân nh ưng con người họ trước sau vẫn rõ ràng
là con người có đạo nghĩa, biết nâng niu chỉ chút t ình người. Cho tới lúc xum vầy
kết thúc, cảnh mình thì thế nhưng còn phận người thì sao? Họ băn khoăn cho
những ai bị kéo theo vào vòng đau khổ và cùng cất lên một lời cầu chúc chân
thành:

Cùng sánh vai nhau nhà nhà vui vẻ, bạn hỡi !
   Cái cảnh"nhà nhà vui vẻ"này còn phải như thế nào mới thực hiện nổi và để thực
hiện được nó, con người còn phải đổ biết bao nhiêu máu và nước mắt nữa? Nhưng
ta cảm kích những tấm lòng đôn hậu, không vì vui say hạnh phúc của mình mà lãng
quên hạnh phúc người khác.
      Người khác ở đây là ai?  Là người vợ bị bỏ của anh. Có một thời gian, ng ười
đàn bà đáng thương này đã là vợ anh và ta cảm thấy trong cái thời gian không đ ược
nói tới ấy cũng không phải không ít n hiều có vị ngọt bùi. Nhưng ngọt bùi còn xa
mới thành hạnh phúc cũng như tình thương khác với tình yêu. Cuộc nhân duyên
này hình thành ra sao, ta không được rõ lắm, nhưng có một điều chắc chắn là anh
và chị lấy nhau vì tình yêu. Họ lấy nhau bởi cái lẽ thuận  của dòng đời và đó cũng
không có gì đáng trách. Bởi vì, dù nhớ thương canh cánh bên lòng, anh cũng tưởng
rằng vĩnh viễn không còn mong có thể tái hợp cùng người cũ được. Cuộc đời tàn
nhẫn đã cướp mất tình yêu của anh. Anh lấy vợ chỉ để lấy vợ, lấy vợ khôn g vì tình
yêu nữa. Chị lấy anh cũng vậy. H ình như chị cũng đã biết rõ tâm tư anh; chị lấy
anh có lẽ không khác trăm nghìn người đàn bà khác; đến tuổi thì lấy chồng và cuộc
đời hôn nhân của chị không vượt ra ngoài khuôn khổ"phép cả có gốc tùng, phép
thiêng có gốc quế ". Hình như chị có chuẩn bị. Và, khi"người yêu"thực,"người
vợ"thực của anh xuất hiện th ì chị đã sẵn sàng lùi xuống, xin làm"hòn gạch cạnh",
làm"hòn gạch cạnh"cũng không được thì chào anh, ra về... Không giận, không
ghen, không một lời than trách... Thật nhẹ nhàng, êm ái!  Chị là một người đàn
bà"nhẫn nhục",  một người"lành", chị không phải là một người đàn bà"sống chết
với tình", một người có một tình yêu sôi nổi, mãnh liệt. Hạnh phúc gia đình chỉ có
được khi nó có tình yêu làm cơ sở. Đã không yêu nhau mà cớ gì phải sống với nhau
- dù cuộc sống ấy cũng có những ngọt bùi của nó - thì cuộc sống ấy vẫn chỉ là một
cuộc sống"vô hương vị". Gặp lại người xưa, tình yêu trong anh tưởng đã mất, đã
chết lại nhen lên và sống mãnh liệt, thì việc anh trả chị về với cha mẹ đẻ để chị xây
dựng một gia đình khác, trong hoàn cảnh xã hội thời ấy âu cũng là một cách giải
quyết thỏa đáng, mặc dù nó còn khía cạnh bất bình đẳng, còn có chút gì bất nhẫn.
       Người khác ở đây còn ai nữa? Chính là người chồng thứ nhất của chị. Chúng ta
chưa quên anh này. Ấy là anh chàng tình địch buổi đầu,"phắt đứng lên đầu trơn
trọc lốc", giả bộ xúng xính phong lưu, kỳ thực thì nhà cửa"chim trích đậu mà xiêu,
chim ri đậu mà đổ", nộp bạc cưới cho bố vợ nói đại ngôn là"mười nén cân Lào, hai
mươi nén cân Kinh"ngờ đâu khi cân lại   " chỉ bốn nén chẵn". Vui s ướng hôm nay
lại nhớ buồn đau thuở trước, đôi bạn tình làm sao quên nổi anh này. Nhớ đến anh ta
để than oán chăng, để đòi hỏi phải có một sự trả thù, một sự trừng trị nào chăng?



Đối với kẻ tranh vợ người, hành hạ người, trừng trị kể cũng đáng. Nhưng, ở đây họ
đòi hỏi khác. Họ mong ước và cầu chúc cho anh ta biết đường cải hối, lập gia đ ình
cho thành gia đình :

Tơ không đỏ dần dần nhuộm đỏ,
    lấy hết sức mình mà làm ăn tu tỉnh:

Sức không nhiều chăm chỉ làm ăn...
     Một người bình dân nhưng là kẻ xấu như anh ta liệu có cải hối được chăng, tu
tỉnh nên người tốt được chăng? Chúng ta nghĩ rằng ước mong của họ không phải là
một ước mong không tưởng và lòng thương yêu con người của họ ở đây cũng
không co gì tỏ ra nhầm lẫn.
      Họ không nhầm lẫn bởi v ì"người khác"trong vòng còn có một kẻ họ không
thèm nhắc đến nửa lời, không cho dính dáng v ào cuộc đời của họ từ đấy về sau. Kẻ
đó chính là anh chồng làm quan v?a mới đây đã đem chị ra chợ đổi chác, rao bán
như đổi bán súc vật. Đối với kẻ này, ngày nay chúng ta thực khó mà thỏa mãn được
với cách"im lặng không thèm nói đến"của họ. Nhưng qua đó, ta cũng phải nhận
rằng lòng thương yêu của họ thực ra đã có ranh giới. Tuy không thể, chưa thể như
tinh thần nhân đạo sáng suốt, trọn vẹn của chúng ta ng ày nay nhưng tinh thần nhân
đạo trong Tiễn dặn người yêu cũng đã khác với có "lòng nhân"mơ hồ, chung
chung, ở tít từ đâu dơi xuống, với ảo vọng trùm lên mọi giai cấp trong xã hội.

        C - Tiếng hát đấu tranh

     Tình yêu, lòng chung thủy cũng như mọi quan niệm về đạo đức khác đều mang
một nội dung giai cấp nhất định. T ình yêu không chung chung, lòng chung th ủy
cũng rất cụ thể. Chung thủy là chung thủy với ai và như thế nào thì gọi được bằng
đức hạnh? Xã hội phong kiến trương lên ngọn cờ của đạo lý phong kiến. Người đàn
bà đức hạnh của phong kiến Thái, theo ngay cái h ình mẫu được phác họa lên qua
những lời khuyên răn ngon ngọt trong truyện, trước hết phải là người biết phục
tùng cam chịu, biết đặt lòng tính toan vụ lợi lên trên tình yêu trong trắng, biết tự coi
mình như"kiếp gà cỏ"như"kiếp ngựa","kiếp trâu"hoặc đến nh ư"kiếp voi"là cao
nhất. Rồi sau đó thì phải biết cắn răng chịu đòn, trọn đời thờ phụng người đã đủ
công của mua mình làm vợ. Đạo lý phong kiến bày ra như một trận đồ bát quái, nào
là lệ thiêng luật cả, phép mẹ quyền cha, cưới mua gả bán..., tình yêu và quyền làm
người không còn lấy một chỗ len chân. Và bao nhiêu con người lương thiện khác
đã lạc, đã sa vào trận. Ông, cha, mẹ trong Tiễn dặn người yêu, đọa đầy con gái, gả
con cốt để lấy tiền và lấy nhân công mà vẫn tưởng mình thương con, vì con. Chú
bác, c"dì, nội ngoại, mỗi lời thốt lên khuyên cháu là một lời răn dạy v"nhân, nhưng
tất cả những người có thiện chí ấy đều trước sau vẫn đinh ninh rằng m ình nhân
nghĩa. Một xã hội tối tăm như thế, ngột ngạt như thế, rất cần thiết phải có một tiếng
hát trong lành cất lên !
       Bản tình ca Tiễn dặn người yêu chính đã là tiếng hát cần thiết ấy. Mối t ình
trong Tiễn dặn người yêu  đã xoay đảo lại những quan điểm đạo đức thống trị của
xã hội lúc đó, làm cho đen trắng tách bạch, vàng thau rõ ràng, không có thể lập lờ
đánh tráo. Tình yêu không cần và không được biết đến những suy tính tầm th ường,
mưu toan vụ lợi ích kỷ. Tình yêu có quyền riêng, phép thiêng của nó. Khi cần thiết,
tình yêu sẽ vượt lên mọi"phép cả có gốc tùng","phép thiêng có gốc quế"để băng



theo tiếng lòng chung thủy. Lòng chung thủy ở đây là lòng chung thủy với người ta
yêu ta chọn, dù người ấy chưa bao giờ được gia đình xã hội nhận cho là vợ, là
chồng. Cái mà xã hội phong kiến chỉ trích, dè bỉu"gái bỏ chồng rồi gái quay về nh à
- gái lỡ bước giá tiền hạ thôi"được đảo ngược lại thành cái cao đẹp, kiên trinh, biểu
hiện tính tích cực của lòng chung thủy. Đương nhiên,
"tích cực"ở đây là với nghĩa tương đối trong hoàn cảnh của xã hội lúc đó.
        Tiễn dặn người yêu  phất cao ngọn cờ của đạo lý  nhân dân, đạo lý quần chúng
và say mê chiến đấu vì ngọn cờ đó. Giai cấp phong kiến thống trị xây dựng đạo lý
của nó trên tinh thần áp chế, khinh miệt con người. Nhân dân quần chúng xây dựng
đạo lý của họ trên cơ sở đối lập hẳn. Sự thắng lợi của mối t ình đẹp đẽ trong Tiễn
dặn người yêu  không có gì khác hơn là sự thắng lợi của quần chúng, của con ng ười
đứng lên đấu tranh chống lại những áp bức, đè nén làm ô nhục nhân phẩm. Bước
chân về nhà người chồng thứ nhất, chị nghiến răng chịu đ òn, chịu chửi và đã có lúc
phải
"lỗi cha con xin khất, lỗi mẹ con xin đền "  nhưng trong lòng chị đã là cả một biển
sóng ngầm dữ dội.  Cái cung cách"kiếm rau không đủ đĩa, thái gỏi thái không
xong",  và"tiếng như trời đánh choang choang " có thể là do chị cố tình làm ra hoặc
do cha mẹ chồng vu oan giáng họa thêm, nhưng, khi mà nhà chồng cố tình quẳng
dao xuống thang, giậm chân giẵm tan con sợi guồng x a để đuổi chị phải trở về nhà
mẹ, thì chị đã ra đi không chút ân hận. Chị đã làm cho họ phải chán ngán,"phú"chị
về, giải phóng cho chị. Nhưng rồi chị lại bị cha mẹ bán luôn cho một gia đ ình quan.
Ở đây, chị không lùi bước. Trái lại, chị áp dụng mọi cách đấ u tranh - và đấu tranh
tích cực hơn. Chính do sự đấu tranh của chị chứ không phải của anh  mà xảy ra
được cái chuyện tình cờ giữa chợ. Có thể nói thắng lợi của mối t ình đẹp đẽ trong
Tiễn dặn người yêu trước hết là thắng lợi của người phụ nữ đau khổ đấu tranh để tự
giải phóng. Trong cuộc đấu tranh này, vai trò của người phụ nữ đặc biệt nổi bật.
     Mối tình trong Tiễn dặn người yêu đúng là mối tình đâu khổ nhưng đâu khổ mà
bây giờ cũng vẫn tràn đầy lạc quan. Đôi bạn t ình trong truyện yêu nhau, tin nhau,
cũng có khi ngờ vực nhau, nhưng, như chúng ta đã có dịp nhắc tới ở trên, không
một lần nào hoài nghi lại trở thành một trạng thái suy sụp, day dứt kéo d ài trong
tâm hồn họ. Khi tình thế đã có thể tuyệt vọng, đã hết phương cứu vãn, họ đau đớn,
phẫn uất, chạy theo nhau thốt lên những lời than thở :

Xin hãy cho anh kề vóc mảnh,
          Quấn quanh vai ủ lấy hương người,

Cho mai sau lửa xác đượm hơi.
   Những lời than thở thật xót xa, ai oán nh ưng không tuyệt vọng, bi quan. Liền sau
đó, họ lại dìu nhau đứng dạy"rẽ đi và qua đi, cùng sánh vai vòng đi và thẳng tới".
Một cục diện chiến đấu mới lại mở ra, với một khí thế mới, một quyết tâm
mới, một niềm lạc quan tin tưởng mới, sâu sắc và mãnh liệt hơn:

Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau
          mùa đông,

         Không lấy nhau được thời trẻ, ta sẽ lấy nhau
khi góa bụ về già,

       Góa hai lần, góa ba lần..
   Rồi ngay trong cả cái trường hợp man rợ nhất, nhục nhã nhất cho con người :
người đàn bà chung thủy với lý tưởng của mình, với tình yêu của mình, bị tên



chồng quan hành hạ, cuối cùng bị đem ra chợ trao đổi như súc vật. Giữa cảnh bốn
bề xám lặng"đổi gạo chẳng ai màng, đổi muối chẳng ai buồn ngỏ "  con người chợt
ngước nhìn lên và bỗng phát hiện thấy ngay trên đầu mình một cảnh mây màu năm
sắc chói lọi:

Trời dựng năm sắc tươi
          Trời đùn mây đỏ rực.
    Cái cảnh tượng choáng váng kỳ lạ này cũng còn có thể hiểu theo nghĩa như một
câu hỏi kinh ngạc đặt ra, yêu cầu trời đất và loài người trả lời. Nhưng ngay cả trong
ý nghĩa như thế, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy những con người trong trắng
trong truyện đã vốn có một tấm lòng lạc quan tin tưởng sâu sắc biết bao !
     Tinh thần đấu tranh trong Tiễn dặn người yêu  còn thể hiện qua những mơ ước
táo bạo, hùng tráng. Nhưng con người trong truyện, dù họ là những con người thế
nào, cũng không dễ dàng thoát khỏi vòng kiểm tỏa của hệ tư tưởng thống trị đang
đè lên họ. Một biểu hiện của sự kiểm tỏa đó l à lòng tin vào số phận. Lòng tin số
phận nói chung,  làm con người lạc hướng phấn đấu, đưa đến những thái độ xử trí
không đúng đối với mọi hiện tượng sinh hoạt xã hội. Nhưng đối với riêng từng
trường hợp thì ảnh hưởng xấu và có hại đó lại có những mức độ khác nhau. Đôi
bạn tình trong truyện tin rằng con người sẵn có mệnh số và mệnh số có thể gieo tai
rắc họa hoặc đem lại hạnh phúc. Một l òng tin hoang đường như thế thường dẫn đến
thái độ cam chịu khuất phục. Nhưng ở đây, họ lại không hoàn toàn cam chịu khuất
phục. Trái lại, từ lòng tin đó họ dệt nên một mối ước mơ táo bạo, ước bay lên trời
chữa lại số mệnh nếu như số mệnh định chia rẽ họ:

Ta ước cánh ta như cánh ve lưng vàng
      Bay muôn phương tìm xem thử mệnh nàng,
      Mệnh nàng xa ta một với hay xa ta một sải?
      Xa một sải, ta kéo gần một với.
      Xa một với, ta kéo gần một gang,
      Xa một gang đôi mệnh gần liền !
   Và đây, một mối ước mơ khác! Mối ước mơ này lại có phần rõ ràng hơn, nhiều
chi tiết thực hơn. Vì nó không còn nhằm chống lại một cái g ì mơ hồ gọi bằng mệnh
số mà là nhằm chống lại những con người bằng xương bằng thịt cụ thể, những kẻ
con ông cháu cha, trong truyện gọi chung là những kẻ"con người". Những kẻ"con
người"này có gươm bén và có cả thuốc độc, bùa mê, có pháp luật, có quyền uy.
Hành động tuốt gươm khỏi vỏ
"mũi đến chuôi một lưỡi sáng lèo" của chàng trai bị tước đoạt hạnh phúc là một
hành động có thực. Và tiếp đó là:

Ta chém đứa kia giành lại vợ,
        Không lấy được nàng, ta làm loạn giữa phủ.
       Không lấy được em, anh làm loạn giữa mường
    ... Đá tảng giữa tròi ta chém băng,
        Rồi sẽ ra sao mặc lòng
        Dù khăn trắng bay lên ngọn móc,
        Dù khăn đen cuốn chặt ngọn gươm,
        Chuôi gươm gãy ngầm sàn thành củi,
        Dù đầu mình chín khúc phanh phui,

... Chết giữa ngày xem bằng sưởi nắng



         Chết giữa rừng cỏ lặng coi như ngủ ngày !
     Cảnh chiến đấu diễn ra trong suy t ưởng, ước mơ mà sao hùng tráng quyết liệt,
sinh động, và thực đến thế! Người đọc bỗng thoáng cảm giác như những suy tưởng,
ước mơ đó chỉ là cái hình thức, cái vỗ bề ngoài che giấu bớt những ánh loé sáng
của nhát gươm đưa có nhuộm máu thực. Mơ ước trong Tiễn dặn người yêu   không
phải là những mơ ước thông thường. Từ những mơ ước
 đó, chúng ta thấy ánh lên tinh thần nhân đạo chiến đấu của tác phẩm.
       Cất lên từ xã hội phong kiến cũ, Tiễn dặn người yêu là một tiếng hát trong
lành, v"cùng đáng quý đối với chúng ta. Vẫn là v"cùng đáng quý, ngay cả khi
chúng ta nhìn đến những mặt còn yếu của tác phẩm. Ngày nay chúng ta sung sướng
được có Đảng, có lý luận chủ nghĩa Mác - Lê Nin soi đường, chúng ta càng thông
cảm với những nối hạn chế của ng ười xưa. Nhìn nhận vấn đề tình yêu và hạnh phúc
trong Tiễn dặn người yêu thực ra là nhìn nhận  cả một vấn đề quyền sống của con
người. Con người trong xã hội cũ muốn giành được quyền sống cho mình không
thể nhẫn
nhục, cam chịu, chờ đợi, cũng không thể chỉ uất ức phản kháng, tiến h ành đấu tranh
trong khuôn khổ y nguyên của xã hội cũ, mà phải phá vỡ nó, đạp đổ nó. Ở đây tác
giả khuyết danh của Tiễn dặn người yêu  không thể, chưa thể nhận thức vấn đề một
cách sáng suốt như thế. Do đó sinh ra các mâu thuẫn, những lúng túng. Một mặt,
muốn cho con người được quyền tự do yêu đương, nhưng mặt khác lại vẫn không
phủ nhận - tức là thừa nhận - cái chế độ phong kiến tàn bạo vùi dập tình yêu và
công nhiên mua bán phụ nữ. Trong đoạn kết của tác phẩm, đôi bạn tỏ thái độ"im
lặng, không thèm nói đến"đối với anh chồng làm quan.
(Chúng ta còn nhớ ở đoạn trên, họ cũng đã từng lạnh nhạt như thế đối với các"vị "
"quân quan ngồi sắp theo hàng uống rượu") Nhưng, khi cầu chúc cho anh chàng
tình địch cải hối, tu tỉnh để trở thành người khả thi đôi bạn lại chúc cho
"rồi cũng có ngày được quyền cao chức trọng  ".
         Người phụ nữ, nạn nhân chủ yếu trong truyện, tr ước sau vẫn khăng khăng giữ
tình chung thủy dù cho nhan sắc bị tàn phá, thể xác bị hành hạ và tuổi thanh xuân
bị hủy diệt. Nhưng, trước sau chị vẫn không hề đứng hẳn l ên chống lại quyền lực
của gia đình và xã hội. Chị đấu tranh bằng cách"hoãn binh", nhất định không chịu
làm một người"vợ hiền dâu thảo"nhưng chị vẫn phải bước theo người và trải qua
hai lần làm vợ, làm dâu ép uổng.

Ở nhân vật"anh", sự lúng túng của tác giả khuyết danh c àng bộc lộ rõ rệt. Anh
phản đối cái chuyện bắc cân mua ng ười"bạc không nặng bằng người giành em yêu
được sao?" nhưng rồi chính anh cũng lại đi buôn l àm giàu để định bắc cân mua lại
người yêu "bạc mười nén sẽ chuộc em về, vải năm trăm sẽ cởi em ra " . Ta có thể
xét : lấy gậy ông đập lại lưng ông cũng tốt chứ sao? Song, trên thực tế,"gậy ông"lại
đập"lưng anh", rất trúng và cũng rất đau. Hơn nữa, nó còn đập trúng thêm vào
lưng"người khác ". Người đó là người vợ bị bỏ sau khi anh nhận ra đựợc ng ười yêu
cũ. Số phận người đàn bà đáng thương đó cũng là số phận chung của người phụ nữ
Thái dưới chế độ phong kiến. V ì, như chúng ta đều rõ, người đàn bà đáng thương
ấy lấy anh chưa hẳn đã vì tình yêu. Người ấy"phải"lấy anh trong khi anh đ ã giàu có
phong lưu, lấy anh dưới áp lực của những "phép cả có gốc tùng, phép thiêng có gốc
quế ".



 Riêng về anh thì rõ ràng sức phản kháng của anh đã có những khi giảm sút.
Trải qua một sự tuyệt vọng, anh đ ã lập gia đình, anh đã có nhà cửa êm ấm phong
lưu. Ta không nghi ngờ gì về lòng chung thủy của anh trong mối tình đầu.   Tuy
nhiên, việc anh lấy vợ đẻ con vẫn chứng tỏ rõ ràng là anh đã buông trôi theo lẽ
thuận của dòng đời mà anh đã từng chống lại. Tới đây một vấn đề đặt ra : nếu nh ư
không có sự đấu tranh bền bỉ tuy có phần
"tiêu cực"của chị - ấy là chúng ta chưa nói đến vấn đề tình cờ - thì sự việc sẽ ra
sao? Hẳn là mối tình trong trắng của anh đã kết thúc ngay từ khi anh đi buôn trở về
và nếu anh chung thủy với chị th ì cũng chỉ có thể chung thủy trong lòng tưởng nhớ.
      Như thế, để giải quyết cho t ình yêu trong trắng và chung thủy thắng lợi vẹn
toàn - tức là giải quyết sự lúng túng, có thể gọi l à sự bế tắc ấy - thì phải thế nào?
Tác giả khuyết danh không có cách n ào hơn là trông cậy vào sự tình cờ. Tình cờ
người đổi mớ lá dong được chị ấy lại chính là anh, sau đó mới có chuyện gảy đàn
môi nhận ra nhau, anh bỏ vợ - người vợ do hôn nhân không v ì tình yêu mang lại -
để anh và chị được cùng nhau đoàn tụ. Sự tình cờ trở thành đầu mối để giúp cho
tình yêu chung thủy toàn thắng, mơ ước tự do hạnh phúc của quần chúng đ ương
nhiên được thực hiện, dù rằng trong sự thực hiện ấy, người ta phải phá bỏ cái g ì,
phá bỏ một cách cương quyết và khá tàn nhẫn. Vì vậy, ta không nên nhìn nhận một
cách phiến diện sự phá bỏ ấy; nó cũng l à một thái độ dứt khoát phủ định cái lẽ
thuận của dòng đời mà đã có lúc người ta lầm lỡ để nó cuốn trôi theo.
        Nhưng tình cờ gặp thì cũng có thể tình cờ không gặp. Giá thử t ình cờ không
gặp thì câu chuyện sẽ kết thúc ra sao? Người bạn đọc Thái trước kia và ngày nay
thông thường vẫn cảm thấy thiêu thiếu một cái gì ở phần cuối truyện này. Đó
không phải là cái thiếu, cái sót về hình thức nghệ thuật. Nó chính là cái thiếu sót
nằm ngay trong tư tưởng tác giả và tư tưởng của tác phẩm. Như trên chúng ta đã
nói, sự hạn chế này hầu như là điều tất nhiên. Và cũng tất nhiên, nó có ảnh hưởng
phần nào tới giá trị của tác phẩm.

       D - Vài đặc điểm về nghệ thuật

Tiễn dặn người yêu   được nhân dân Thái yêu mến, say mê coi như niềm tự hào
của dân tộc
 mình. Người ta hát Tiễn dặn người yêu  khi buồn, khi vui, khi đau khổ, khi sung
sướng, trong lúc lên nương, làm ruộng và trong những dịp cưới
xin, giỗ tết. Hầu như bất cứ người nào, lứa tuổi nào, cảnh ngộ nào... cũng đều tìm
thấy trong Tiễn dặn người yêu những câu thơ thích hợp với tâm trạng mình.  Nói về
cái hay, cái dẹp, cái sức lôi cuốn của Tiễn dặn người yêu, từ xưa nhân dân lao động
Thái có câu ví : "Hát tiễn dặn lên, gà ấp phải bỏ ổ, c"gái quên hái rau, anh đi cày
quên cày ".

Tiễn dặn người yêu  là một truyện thơ. Trong truyện, các sự kiện, hành động
đều được sắp đặt cho nối tiếp nhau tương đối liên tục, hợp lý. Khác với một số
truyện thơ cổ khác thường mắc tình trạng sự việc, cốt truyện diễn biến nh ưng đời
sống nội tâm của các nhân vật lại không có mấy, truyện th ơ Tiễn dặn người yêu
đặc biệt chú ý đến sự phát triển của tâm lý nhân vật, các trạng thái tâm hồn phức
tạp, có khi mâu thuẫn nữa của họ. Điều n ày làm tỏ rõ trong bất cứ một đoạn nào
của truyện. Mỗi một sự kiện xảy ra, có khi chỉ cần một cái cớ nhỏ, một chi tiết nhỏ



như mặt trời lặn, hoa nở hoa tàn, chim kêu... cũng trở thành một dịp để các nhân
vật trực tiếp bộc lộ những ý nghĩ, suy t ưởng, xúc cảm, những trạng thái diễn biến
tinh vi trong đáy sâu của tâm hồn họ. Chính cái trữ t ình phong phú này đã làm say
xưa người đọc và tạo nên một tác phẩm lớn giá trị nghệ thuật của t ác phẩm. Anh -
chị, đôi nhân vật trong truyện yêu nhau, trải qua khá nhiều truân chuyên, lận đận
mà không quên nhau. Nhưng lòng trong trắng chung thủy, tinh thần phản kháng,
đấu tranh của nhân vật trong truyện sẽ không thể tỏ r õ như đã được tỏ rõ nếu thiếu
mất đi đoạn anh suy tưởng mơ ước và các đoạn ca hát, cảm thán khác rất nhiều v à
rất đạt trong truyện.
         Về miêu tả, Tiễn dặn người yêu  sở trường trong việc miêu tả tính cách nhân
vật qua lời nói của nhân vật. Tính cách, chân dung của một b à mẹ tham tiền, ngoa
ngoắt được vẽ lên qua một lời rao bán:

  Giống me rừng đất người chín nẫu cành thấp,
      Còn quả me nhà chín rực cành cao.
      Con gái yêu tao phải giá bằng voi mới gả!

  Những ông chú bà bác thật thà như đếm:
Chúng ta không giúp nổi cháu ơi,

       Ta đã ăn gói trầu nhỏ người mang tới gửi,
       Gói cau con người mang đến dạm,
       Dây trầu không người đã tới cuốn leo !

Một anh chàng tán tỉnh ngọt ngào nhưng chỉ nói một câu"con nhỏ khóc hai bên
dầu chết rét mặc nó"đã khiến người ta phải nghi ngờ lòng tốt của anh ta:
        Trời cho thành lứa đôi,

Kết cho ta thành chồng thành vợ,
       Ta lấy nhau đệm nhỏ bằng lá gianh cũng mặc,
       Chăn hẹp bằng lá cỏ cũng đành,
       Được nhau rồi, đắp ngang nằm ngang,
       Chồng kéo lại vợ co,
       Con nhỏ khóc hai bên dầu chết rét mặc nó!

Chỉ qua mấy lời đưa tiẽn, chúng ta cũng thấy như hiện ra trước mắt hình ảnh
một người đàn bà Thái hiền hậu, chung thủy:

Nhà em khó tầu dong xấu héo
           Phận em nghèo, khói lạnh giàn treo,
          Tiễn anh yêu chẳng lấy đâu gà béo,
          Chỉ nắm xôi không gửi nhớ theo.
      Cảnh vật bao giờ cũng hòa nhịp với người, mang nỗi niềm tâm sự của ng ười :

Chiều tới mặt trời rụng
           Mặt trời rơi xuống thấp
           Mặt trời sát mặt phai
           Mặt trời qua sàn ngoài người thương
           Mặt trời cuốn ngọn dang sắp lặn
           Mặt trời cuốn ngọn tre ngọn bương sắp tắt
           Mặt trời lặn mặt trời không đợi
           Mặt trời đi mặt trời không chờ...

   Cảnh mặt trời lặn quyến luyến ng ười thương gợi lên một cái gì thật thong thả
mà lại đầy hoang mang, cuốn quýt, lo sợ...



     Trong Tiễn dặn người yêu  chúng ta gặp hầu hết các thể thơ Thái thông dụng, từ
thể khắp bắc câu dài 11, 12 chữ đến thể khống khái câu ngắn 5, 6  chữ. Những thể
thơ này được dùng xen kẽ một cách điêu luyện tài tình. Cách chuyển thể thường
dùng là lấy vần cuối của câu trên làm vần đầu hoặc vần lưng cho câu dưới để bắt
sang một thể thơ
khác.Cũng có khi không cần vần mà đoạn chuyển, ý chuyển th ì thể thơ  đồng thời
chuyển theo.
      Về mặt ngôn ngữ, Tiễn dặn người yêu  có một giá trị hết sức lớn. Ngôn ngữ
Thái, như chúng ta đã biết, chưa hoàn toàn thống nhất giữa năm vùng: chín châu
giữa, Mộc Châu, Phù Yên, Mường
Lay, Phong Thổ. Ngôn ngữ Tiễn dặn người yêu  xây dựng trên cơ sở ngôn ngữ
vùng chín châu
giữa, nhưng nó vẫn hoàn toàn dễ hiểu, thích hợp với cả bốn vùng khác. Về điểm
này, ông Cầm Biêu đã có nhận xét :"Tiễn dặn người yêu... chính là tinh hoa của
tiếng nói dân tộc ta. Bao nhiêu lời thương nhớ, lời tình tự gái trai, cả đến lời vè, lời
giễu, lời vẫn quen trôi trên cửa miệng người các nơi của nhân dân dân tộc Thái
chúng ta, đều hợp nhất vào đây
(mà vẫn) không trộn lộn, không biến  chất. Đọc Tiễn dặn người yêu, thật ai cũng
phải thừa nhận rằng dân tộc Thái ta quả đ ã có một tiếng nói thật giàu, thật đẹp..."
(Trích lời nói đầu"Xống chụ xon xao"bản tiếng Thái, Sở văn hóa khu tự trị Thái
Mèo xuất bản, Thuận Châu, 1958, trang 2)

      Ngôn ngữ Tiễn dặn người yêu là ngôn ngữ hàng ngày của nhân dân được nâng
cao lên và trau chuốt thêm. Ví dụ ba câu:

Xin đau đừng đau luôn
           Xin ốm đừng ốm nặng
   Nóng lạnh bất kỳ, xin gửi lời nhắn gọi con hay !
là dựa trên một câu chào, câu dặn thường dùng trong nhân dân, sắp xếp lại thành
thơ. Có trường hợp thơ Tiễn dặn người yêu dùng cả cách nói lái mà câu thơ vẫn cứ
đẹp, nhã. Ví dụ câu :"Kể từ thời ấy ngày xưa!" nguyên văn tiếng Thái là :"cựt té
phạ pang cón mang lữa " là mưa lãng"nói lái  (mưa lãng : ngày xưa)
        Thơ Tiễn dặn người yêu rất giàu hình ảnh, những hình ảnh gần gũi, cụ thể,
đậm đà màu sắc dân tộc.
        Tả đẹp:
            .... Ngón tay thon lá hành
              Đuôi mắt đẹp dài như lá trầu xanh,
    Tả cảnh:

Mặt trời quấn ngọn dang sắp lặn
          Mặt trời quấn ngọn tre ngọn bương sắp tắt.
     Tả nhớ thương khăng khăng không quên :

Nhớ chắc chắn như gà con nhặt tấm
          Nhớ khăng khăng tình son sắt còn đeo.

   Tả lòng nghi ngờ:
Anh ngỡ tưởng vườn gừng hóa thành vườn nghệ

    Bạn tình xưa đã về nhà chồng,
Đặc biệt thơ Tiễn dặn người yêu  dùng nhiều điền cố, câu thơ sâu sắc, thâm thúy

mà vẫn dễ hiểu. Những điền cố này rút từ trong truyện dân gian, truyền thuyết lịch



sử, nhưng phần lớn là từ trong những quan niệm thông thường của nhân dân về một
loại chim, loại hoa, loại cây nào đó. Thí dụ : lấy hình ảnh"xin làm gà gô, cun cút cổ
trơn"để nói ý xin làm một chàng rể ngoan ngoãn, chịu khó, biết khiêm nhường,
không xấc lấc, ương bướng, vì quan niệm thông thường của nhân dân cho gà gô,
cun cút là những giống chim lành, giỏi luồn lách trốn lẩn.
     Ngoài những đặc điểm nói trên, thơ Tiễn dặn người yêu  còn rất giàu nhạc tính.
Người ta thường nói :"Đọc thơ Tiễn dặn người yêu người không biết hát cũng biết
hát"chính là để nêu lên cái tính chất giàu nhạc điệu đó.
     Trong toàn bộ nền văn học Thái, Tiễn dặn người yêu chiếm một vị trí vinh dự
đặc biệt. Nhân dân Thái yêu Chàng Lù Nàng Ủa  (Khun Lù Nàng Ủa) và Tòng
Đon Ăm Ca, Kén kẻo và Thi Thỗn  (tên những truyện thơ cổ nổi tiếng của dân tộc
Thái). Nhưng tác phẩm được say mê nhất vẫn là Tiễn dặn. Say mê vì nội dung tư
tưởng của Tiễn dặn người yêu  trong sáng lành mạnh. Say mê vì còn hình thức
nghệ thuật của Tiễn dặn  hết sức đẹp, hết sức độc đáo, từ trước tới nay chưa một
truyện thơ Thái nào sánh kịp.

   III - Mấy ý kiến về thời điểm và xuất xứ
             của "Tiễn dặn người yêu ".

    Tiễn dặn người yêu  và các tác phẩm văn học cũ khác của dân tộc Th ái đều có
thể xác định được thời điểm xuất hiện bằng cách xét x ã hội được phản ánh trong
tác phẩm là xã hội nào? Vấn đề tư tưởng nêu lên trong đó phù hợp với trào lưu tư
tưởng chung của thời đại nào?  Vấn đề đặt ra chung là như thế, nhưng riêng trong
hoàn cảnh hiện tại thì khó khăn còn nhiều. Khó khăn về văn bản cổ, về nguyên tác.
Không thể căn cứ vào văn bản để định tuổi của tác phẩm nếu ngôn ngữ v à một số
chi tiết nào đấy trong văn bản đã được các bàn tay đời sau làm cho trẻ ra. Nhưng
khó khăn nhất hiện nay là lịch sử chung của dân tộc Thái ch ưa hề được trình bày,
soi sáng trên những nét lớn, những giai đoạn chính. Không đối chiếu đ ược những
vấn đề xã hội phản ánh trong tác phẩm văn học với tiến tr ình lịch sử cụ thể thì cũng
không thể khẳng định thời điểm tác phẩm xuất hiện được.
        Khó khăn căn bản này chỉ có thể giải quyết bằng sự nỗ lực đóng góp chung
của nhiều người và của nhiều ngành nghiên cứu. Và bằng cách bứơc dần từng
chặng, thận trọng và mạnh dạn. Theo chúng tôi nghĩ, chưa giải quyết được vấn đề
một cách khoa học thì hãy nêu vấn đề lên, gom góp một số ý kiến"phỏng
đoán"trình bày trước độc giả xem như trình bày tài liệu. Việc làm đó cũng có thể có
ích ít nhiều.

Tiễn dặn người yêu  được nhân dân Thái coi như một vật gia bảo. Ai cũng cho
rằng đó là một viên ngọc, một thỏi vàng từ xưa truyền lại".
 (Chúng tôi nhấn mạnh chữ"từ xưa "là để lưu ý tới một ý kiến cho Tiễn dặn người
yêu  là một tác phẩm sáng tác gần đây, trong thời Pháp thuộc) thực dân Pháp ho àn
thành việc xâm lược Tây Bắc năm 1896..(Ý kiến này chúng tôi sẽ trình bày thêm ở
dưới). Trước sau, ý kiến về thời điểm xuất hiện của Tiễn dặn người yêu  đều bắt
đầu từ mấy nhận định chung có phần không khó thống nhất.
      1 - Tiễn dặn người yêu  là một đỉnh cao của văn học Thái, đỉnh ca o ấy chỉ  có
thể xuất hiện trên cơ sở một nền văn hóa đã phát triển khá phồn thịnh.



      2 - Tiễn dặn người yêu  không thể sáng tác ra trong một xã hội  đầy nhiễu
nhương tao loạn, Xã hội được phản ánh trong tác phẩm là một xã hội có bề"thịnh
trị"phong tục vui chơi hạn khuống  thịnh hành, đã có các bến buôn bán nổi tiếng,
việc buôn bán, trao đổi, đó lại có vẻ tấp nập, sang L ào, sang Trung quốc không có
gì khó khăn lắm...
        Phân tích và tìm thêm chi tiết làm chứng, những nhận định trên rất có thể phát
triển thành những lập luận vững chãi về thời điểm xuất hiện của tác phẩm. Nh ưng
vì thiếu tài liệu lịch sử để đối chiếu và nghiên cứu qua lại nên từ khá lâu, những
nhận định đó vẫn chỉ dừng lại ở đấy. Sau cuộc hội nghị tọa đ àm về vấn đề"học tập
vốn cũ của dân tộc"tổ chức tại Thuận châu khoảng tháng 11 - 1959 do sở Văn hóa
khu tự trị Thái Mèo triệu tập, vấn đề sưu tầm nghiên cứu Tiễn dặn người yêu   được
đẩy mạnh hơn. Về thời điểm xuất hiện của nó cũng có ý kiến r õ ràng, dứt khoát
hơn. Đại để có ba ý kiến. Một loại ý kiến cho rằng Tiễn dặn người yêu  xuất hiện
đầu thế kỷ 20, thời thuộc Pháp, khoảng từ sau 1896 đến 1919 l à vì bắt đầu từ 1919
trở đi phong trào vui chơi hạn khuống đã tiêu điều dần, không còn cái quang
cảnh"mưa không rơi không để sàn buồn"như trong truyện nữa. Một loại ý kiến
khác chủ trương ngược lại : Tiễn dặn người yêu chỉ có thể xuất hiện dưới thời Ta
Ngần, khoảng thế kỷ 15. Cả hai loại ý kiến tr ên đều chưa được phát biểu chính thức
trên sách báo; và lại chúng tôi cũng chưa thật nắm được luận cứ nên không tiện
trình bày chi tiết thêm. Song có điều chắc chắn rằng cả hai loại ý kiến tr ên và cả
loại ý kiến thứ ba dưới đây đều là chưa có sở cứ vững vàng,    chỉ mới coi như gợi
một hướng tìm, một hướng nghĩ mà thôi.
      Loại ý kiến thứ ba là ý kiến cho rằng Tiễn dặn người yêu   có thể xuất hiện vào
khoảng thế kỷ 17 - 18. Ngoài những kiến giải hơi vội vã về sự liên quan giữa xã hội
phản ánh trong truyện với lịch sử thật -"hơi vội vã"là vì lịch sử thật chưa biết rõ -,
ý kiến này đã bắt đầu tìm đựợc trong tác phẩm hai chi tiết có thể làm chứng. Chi
tiết thứ nhất là chi tiết về chữ"chi phủ"trong câu"không phải tháng đưa vịt tía về
phủ..", phủ là tiếng Kinh, là tên chỉ một đơn vị hành chính cũ, trên huyện hoặc
châu. Theo dư địa chí của Nguyễn Trãi  (bản dịch của Phan huy Tiếp, Hà văn Tấn
hiệu đính, chú thích, nhà xuất bản Sử học, Hà nội, 1960)  Lịch triều hiến chương
loại chí của Phan huy Chú tập I (Bản dịch của tổ bi ên dịch Viện sử học Việt Nam,
nhà xuất bản Sử học, Hà nội, 1960.), phần dư địa
chí, thì khu tự trị Tây Bắc hiện  nay, đời Trần c òn thuộc Đà giang lộ, đời Lê là một
trấn thuộc Tây đạo (trấn Gia hưng) mãi đến năm 1469, đời Lê Thánh Tông mới
định lại bản đồ toàn quốc, phân rõ 12 thừa tuyên; mãi đến lúc đó châu Phục Lễ mới
bắt đầu được đổi thành"phủ", Phủ Yên Tây, và lộ Gia Hưng cũng thành phủ, phủ
Gia Hưng lệ vào thừa tuyên Hưng Hóa. (Phủ Yên Tây gồm khoảng đất từ Mường
Mùn thuộc châu Tuần Giáo ngày nay, Quỳnh Nhai tức châu Quỳnh Nhai ng ày nay
trở lên. Phủ Gia Hưng gồm những châu Thái miền dưới, một phần đất thuộc tỉnh
Phú Thọ, một phần đất thuộc tỉnh Yên Bái, một phần đất thuộc tỉnh Hòa Bình ngày
nay). Như thế là danh từ
"phủ"chỉ có thể xuất hiện từ nửa cuối thế kỷ 15 v à cũng chỉ có thể trở thành thông
dụng trong nhân dân từ cuối thế kỷ 15 . Từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19,"phủ"vẫn giữ
nguyên và chỉ thêm bớt số châu bên dưới. Năm Triệu Trị thứ nhất, triều nguyễn lại
đặt thêm phủ Điện Biên, cắt các châu Tuần Giáo, Lai Châu lệ v ào (1841). Sau năm
1896, đơn vị phủ mới dần dần bãi bỏ, các châu Thái trực thuộc vào hai tỉnh Sơn La,



Lai Châu. Chi tiết này phản lại ý kiến cho rằng Tiễn dặn người yêu ra đời trước thế
kỷ 15.

Cái chi tiết thứ hai là một chi tiết thuộc về phong tục. Trong Tiễn dặn người
yêu, khi lạy chào bố mẹ người con gái định hỏi làm vợ, chàng trai phải cởi búi tóc :
"Búi tóc mượt anh trải ở giữa, búi tóc dài anh buông xuống giữa nhà" Từ ít nhất
cũng là cách đây 50 năm, người ta chỉ cởi búi tóc khi làm lễ vĩnh biệt vong hồn
người chết. Một phong tục chuyển từ chỗ d ùng cho người sống đến chỗ chỉ dùng
riêng cho người chết, tất nhiên phải trải qua một thời gian cải tiến dần dần, có thể l à
một, hai trăm năm gì đó. Chi tiết này bác lại ý kiến cho rằng Tiễn dặn người yêu có
thể ra đời trong thời Pháp thuộc.
     Ngoài hai chi tiết ấy, ý kiến cho Tiền dặn người yêu có thể ra đời vào khoảng
thế kỷ 17 - 18 chưa tìm ra được những chỗ tựa vững chắc hơn. Tuy vậy chúng tôi
cũng nghĩ rằng ý kiến này là ý kiến triển vọng nhất so với hai ý kiến khác n êu trên.
         Từ chỗ biết nơi xuất hiện của tác phẩm có thể lần bước tìm ra tác giả. Về
điểm"Tiễn dặn người yêu"xuất hiện ở đâu, chúng tôi đồ rằng tác phẩm có thể xuất
hiện tại Thuận Châu. Hiện nay chúng tôi căn cứ v ào mấy vấn  lẽ:
           a - So với tất cả các châu Thái khác, Thuận Châu l à nơi còn lại nhiều sách cũ
chép tay tương đối đầy đủ, tương đối quý nhất. Trong cuộc vét sách của Đ èo văn
Long tiến hành năm 1949 -1950, khó mà tin được rằng chỉ vì tình cờ, vì ngẫu nhiên
mà Thuận Châu ít bị mất sách hơn các nơi khác.
            b - Ngôn ngữ trong tác phẩm là ngôn ngữ Thái đen tức là ngôn ngữ vùng
chín châu giữa. Trong vùng chín châu giữa này, ngôn ngữ Thuận Châu - Mường La
là ngôn ngữ tiêu biểu; Thuận Châu - Mường La cũng là những trung tâm văn
 hóa, chính trị từ lâu đời. Những địa điểm, bến  sông, hồ lớn được nói tới trong
truyện phần lớn đều thuộc Thuận Châu - Mường La.
             c - Trong nhân dân mấy châu Sông Mã - Mai Sơn Thuận Châu - Mường La
và cả Yên Châu - Mộc châu vần lưu hành truyền thuyết cho Tiễn dặn người yêu   là
câu chuyện tình của một đôi trai gái ở Bản Panh và Bản Sài thuộc xã Tranh đấu
(Thuận Châu) ngày nay. Vì thế mà hai bản này có tên là Bản Panh và Bản Sài cũng
được (panh sài là nói lái tiếng sai pãnh, là tiếng gọi  âu yếm yêu thương).
         Trên đây là những thau góp ý kiến, đương nhiên trong đó có ý kiến chủ quan
của chúng tôi, về thời điểm và xuất xứ của Tiễn dặn người yêu. Những ý kiến này
muốn trở thành những kiến giải có tính cách khoa học c òn phải chờ sự nghiên cứu,
gom góp chung của nhiều người nữa.

           IV - Kết luận.

       Bên cạnh những ưu điểm lớn, Tiễn dặn người yêu  cũng có những thiếu sót
nhất định như chúng ta đã phân tích trên. Nhưng thiếu sót là thứ yếu. Tiễn dặn
người yêu  trước sau vẫn là một tác phẩm nghệ thuật lớn, có nhiều sức rung động
sâu xa, nói lên được nguyện vọng tha thiết từ bao đời của nhân dân dân tộc Thái
anh dũng. Nguyện vọng đó là được quyền yêu, được quyền hưởng hạnh phúc, được
quyền sống của  con người chân chính.
        Từ xưa, Tiễn dặn người yêu  vẫn"được"giai cấp phong kiến thống trị coi như
một kẻ thù khôn ngoan, nguy hiểm, không thể một lần mà thanh toán xong. Vinh
dự thay cho một tác phẩm được chúng coi như vậy! Chúng liên tục tấn công Tiễn



dặn người yêu  về mọi mặt, bằng mọi cách. Chung quy chúng đều thất b ại. Mối
tình thủy chung, trong trắng của Tiễn dặn người yêu  chiến thắng được ở  trong
truyện là nhờ một sự tình cờ may mắn. Còn bản thân tác phẩm Tiễn dặn người yêu
chiến thắng được ở ngoài cuộc sống thì chính là nhờ sức mạnh nhân dân. Nhân dân
Thái yêu văn hóa, càng tha thiết yêu những thành tựu văn học của chính mình.
Vinh dự thay cho một tác phẩm được sinh ra và sống trong lòng một nhân dân như
vậy.
      Ngày nay, cái xã hội đúc nên thiên  truyện tình đau đớn và anh dũng đã chìm
sâu vào quá khứ. Nhưng cũng chỉ mới là trên một nửa thân mình Tổ Quốc. Bên kia
cầu Hiền Lương, về phía nam, về phía Tây nguyên chị em ruột rà của Tây Bắc,
Việt Bắc, cái kiểu xã hội tàn bạo cũ ấy vẫn đè nặng lên nhân dân ta và đang giật lên
nhưng cơn điên giẫy chết. Nó càng ngày càng kinh hoàng trước những tiếng hát
đấu tranh  "đá tảng giữa tời ta chém băng ..."
      Như vậy, Tiễn dặn người yêu vẫn có thể giúp  chúng ta hiểu cuộc đời cũ r õ hơn
để càng thiết tha hơn trong việc xây dựng cuộc sống mới xã hội chủ nghĩa. Nó vẫn
có thể giúp Anh giúp Chị bền lòng tin tưởng phấn đấu, hăng hái đạp đổ tất cả các
loại kiểu xã hội áp bức bất công làm ô nhục phẩm giá con người để được như mong
ước từ xưa của đôi bạn tình:

   Cùng dắt tay nhau nhà nhà vui vẻ, bạn ơi!"
Tiễn dặn người yêu  là một tác phẩm lớn, trong số nhiều tác phẩm lớn khác của

kho tàng văn học miền núi nước ta. Công việc dịch và giới thiệu của chúng tôi làm
đây khó có thể tránh khỏi những thiếu sót, nóng nổi. Chúng tôi mong đ ược bạn đọc
chỉ giáo.
      Nhân đây, chúng tôi xin phép được ngỏ lời cảm tạ nhà văn Hoài Thanh, nhà thơ
Cầm Biêu và nhiều đồng chí  văn nghệ sỹ người dân tộc Thái đã giúp đỡ và khích
lệ chúng tôi trong việc làm cuốn sách này.

Thuận Châu - 1961
              Lai Châu - 1971

    Mạc Phi



TIỄN   DẶN   NGƯỜI   YÊU
(XỐNG CHỤ XON XAO)

Bản dịch, khảo dị và chú thích.

    Bản dịch Tiễn dặn người yêu này, chúng tôi dịch theo bản tiếng Thái của phòng
văn nghệ (Sở văn hóa khu tự trị Tây bắc) hiệu đính năm 1960. Lý  do tại sao lại
chọn bản này để dịch. Chúng tôi đã nói rõ trong mục đầu của phần giới thiệu.
     Về dịch và chú thích, chúng tôi nhằm theo mấy hướng như sau :
       1 - Dịch phải cố trung thành với nguyên bản tới mức cao nhất, không v ì nệ chữ
mà hại câu hại ý. Lời thơ dịch phải chính xác, lưu loát, nên gắng có vần điệu để bạn
đọc dễ thông cảm hơn, nhưng cũng không quá câu nệ vào vần điệu.
       2 - Tất cả những chỗ khó hiểu và có thể hiểu sai, hiểu lẫn trong tác phẩm đều
được chú thích. Nếu câu thơ khó hiểu vì điền cố thì chú thích điền cố, nếu khó hiểu
vì có liên quan đến những phong tục, tập quán riêng của địa phương thì chú thích
rộng ra một chút về những phong tục, tập quán, sinh hoạt của địa ph ương. Chung
quy, chú thích không phải để chú thích,  chú thích để làm sáng tỏ thêm ý nghĩa câu
thơ. Trường hợp đã chú thích chữ mà ý vẫn chưa rõ thì chú thích cả ý thơ.
      3 - Về khảo dị, vấn đề có phức tạp h ơn vì đây là một bản dịch, không phải
nguyên bản. Chúng tôi cứ để khảo dị trong bản dịch v ì xét thấy để thì chỉ có lợi chứ
không có hại. Tuy nhiên, khảo dị ở một bản dịch không thể đầy đủ nh ư ở nguyên
bản. Chúng tôi chỉ có thể ghi rõ dị đồng về ý nghĩa của câu, về cách sắp xếp đoạn
và những câu trong
đoạn, về những trường hợp bản chính có chép, các bản  khác không chép và ngược
lại, chứ không thể ghi rõ tất cả mọi dị đồng khác về từ ngữ được.
      Trong phần khảo dị, các bản dùng để so sánh, hiệu đính đều được gọi tắt như
sau:

-  Bản B: bản 1958
-  Bản C: bản 1957
-  Các bản khác : gồm một số bản chép tay ở Tông Cọ - Tông Lạnh - (Thuận

Châu), Chiềng Cọ (Mường La), Chiềng Mung (Mai Sơn)... sưu tầm năm 1959 -
1960.

                                 MẠC  PHI



<xG& uS* xoN xaV
`~ o$ iN* Ha is& CUd et& co&N Ma l}G Nay hãy kể từ trước tới sau,

CUd et& l}G Ma p}G o$ n*a Kể chuyện qua bù chuyện tới;

CUd et& F*a paG c&oN M&aG EL c&oN AN Kể từ thời ấy ngày xưa....

CUd et& EM& uf* xoG EHa Z}G uj& <Pc Eb*G kVa Kể từ thuở đôi ta nằm lòng mẹ bên phải

Z}G uj& Pa Eb*G X*aJ Ở lòng mẹ bên trái,

eM& #OM l*a ec&G eM& #OM ePG Ys ciN <x*M pa boG Mẹ em yêu và mẹ anh yêu, Thèm ăn gỏi cá chua

oo&N No*J Ek*a To*G e&M xoG EbN Bé xinh vào lòng mẹ hai tháng ,

eM& #OM ePG Ys ciN <x*M mac kaM Mẹ yêu thèm ăn dở chua me,

oo&N No*J Ek*a To*G eM& xaM EbN Bé xinh vào lòng mẹ ba tháng,

eM& #OM ePG Ys ciN <x*M pa il& Mẹ yêu thèm ăn gỏi cá giếc,

oo&N No*J Ek*a To*G eM& ix& EbN Bé xinh vào lòng mẹ bốn tháng,

eM& #OM ePG Ys ciN <x*M pa b&a Mẹ yêu thèm ăn gỏi cá trắm,

oo&N No*J Ek*a To*G eM& h*a EbN Bé xinh vào lòng mẹ năm tháng,

eM& #OM ePG Ys ciN <x*M pa <Pc Mẹ yêu thèm ăn gỏi cá pộc, (4)

oo&N No*J Ek*a To*G eM& <hc EbN Bé xinh vào lòng mẹ sáu tháng,

eM& #OM ePG Ys ciN <x*M pa #td Mẹ yêu thèm ăn gỏi cá chày,

oo&N No*J Ek*a To*G eM& #sd EbN Bé xinh vào lòng mẹ bảy tháng,

eM& #OM ePG Ys ciN <x*M pa exd Mẹ yêu thèm ăn gỏi cá mương (5)

oo&N No*J Ek*a To*G eM& epd EbN Bé xinh vào lòng mẹ tám tháng,

eM& #OM ePG Ys ciN <x*M pa EP*a Mẹ yêu thèm ăn gỏi cá vũ,

oo&N No*J Ek*a To*G eM& Ec*a EbN Bé xinh vào lòng mẹ chín tháng,

uj& AwG xib EbN ET*a Đã qua mười tháng chờ,

uj& AwG Ec*a EbN CoG Đã đủ chín tháng đợi,

yd* xib EbN xoG EHa s}&G ooc ciN Ek*a Mười tháng chờ đôi ta ra đời ăn cơm,

Ec*a EbN F*a s}&G ooc ciN <NM Chín tháng đợi đôi ta ra đời bú mẹ,

<tc k*>M #pN Luc SaJ Rơi sấp thành bé trai,

<tc haJ #pN Luc ZiG uf* Eo*J Rơi ngửa thành bé gái

xaM EbN uH* N&}G <mc Ba tháng biết ngồi vịn

<hc EbN uH* N}&G n*$ Sáu tháng biết ngồi vững,

Z}G yh* c>G uo& kiV&J kVa Còn giẫy đạp trên nôi khóc oa,



yh* d$ n*}G c>G Fa d*uG tU&N Con giật mình trong chăn khóc thét,

EM& Z}G No*J ho*J [C eM& Ec yc& Tuổi còn thơ ôm cổ mẹ chăn gà,

ho*J yd& eM& Ec um Bám vai mẹ chăn lợn,

ho*J [C LuG [C ta ciN Ek*a Đeo cổ bác ăn cơm,

Et*a To&J eM& pid MoN Đòi hái dâu theo mẹ,

uH* k*>M j*aN <tc yl Biết lẫy sợ rơi thang,

uH* yp j*aN <tc t&aG Biết chững e ngã sàn,

uH* Z&aG j*aN CVaJ [T Biết đi lo trâu húc,

CUd EM& xoG EHa Z}G #Lc {X PoJ {X* P*oJ Kễ từ thuở dôi ta lẫm chẫm,

EM& Z}G N*oJ Z}G oo&N xIV HIV Còn bé dại thơ ngay;

yp dIV yh* ha eM& Đi một mình nhớ mẹ

yh* eC&VN eC*VJ <dc CVaJ Cạnh dây trâu khóc ròng,

Ix& etG LaJ taG N*oG Cõng dưa bở thay em,

ES Eka S*oG Exa EHN #Jd huc Dây leo căng cột nhà làm vải,

huc Eb&a m*$ HIc eM& Ma ud Vải đứt kêu mẹ xem,

xoG EHa Z}G kud C$ uC #Jd eT&N Rồi đôi ta đào đất san nền,

oi*N eo&N M*a S&aV ELa Cưỡi bông lâu phi ngựa,

yh* NoN EXa x*aG eM& Quấy mẹ vòi nằm bên,

ZaM EM& xoG EHa Z}G oi*N pa n}*G <bM Thuở đôi ta còn vầy cá trên mâm,

Z}G <GM pa n}*G oaG Còn bắt cá trong chậu,

haG pa F}d UM X*aJ Z}G Es&G c$ h> Đuôi cá đập tay trái, ta rủ nhau cười,

haG pa F}d UM kVa Z}G ES c$ yh* Đuôi cá đập tay phải, ta đua nhau khóc,

Ex* {d <Pc XaJ oo&N Aó đen bọc cát mềm,

Ex* do&N <Pc XaJ N>N Aó trắng bọc cát mịn,

#hN [T& Ub Uj ec&G Ub J}G Trông tơi tả nhuốc nhem,

Yf #hN Ex* <cM l}G #V*N P&aJ Thấy người, áo vắt lưng chạy liền,

[P& eM& YS* C&a cV*aN Eb&a kaN Bố mẹ sai ra quản quên thưa,

YS* C&a SaN <d&M S&oG Sai ra sàn thụt ngã,

YS* C&a h*iG C&a h&oG LUM CVaM Sai từ bếp vào buồng quên lời,

CUd EM& Luc T&aN h*iV P*> mac caJ ta Kể từ khi con người xách chùm quả qua mắt,

h*iV m>G pa caJ n*a Xách giỏ cá qua mặt,

[P& EHa ec&G eM& EHa CoG ciN n*}G Luc T&aN CoG L*a Bố mẹ mong người giúp mong phí,



w*a ciN n*}G Luc T&aN w*a laJ Đợi người cho đợi uổng,

[P& ePG ec&G eM& ePG s&}G V&a Bố yêu và mẹ yêu mới  nói:

Luc l*a eM& #OM Yz& loM f}c laJ X*a - "Con mẹ lớn bởi rau nhiều giỏ,

m*a loM [n& laJ l>G Khỏe bởi măng nhiều ngọn;

Luc T&aN Yz& loM mU&N ka CVaJ Con người lớn bởi vạn đùi trâu,

Yz& loM exN ka S*aG CVa H&a Lớn bởi triệu đùi voi".

xib ip o*> s}&G JUd #pN xaV Mười tuổi em đang lớn thành gái,

SaJ s}&G JaV #pN b&aV Anh cũng lớn thành trai,

xib xaM uH* iw ub& Mười ba em biết cá suối,

xib ix& uH* uh ek*V Yx& iS& xoN xaV Mười bốn biết nhuộm răng đen làm duyên,

ePG Ha s}&G uH* t}d Ex* <h*M <MM Biết may áo che vú,

uH* hoM <fM #Jd S*oG Biết dành tóc làm độn,

j*oG <LG k&>G d}G yF Óng ả lên sàn nhóm lửa,

k>N SaJ xib xaM uH* t}d ip& Anh mười ba biết cắt sáo,

xib ix& uH* t}d hUN Mười bốn biết cắt đàn môi,

t}d hUN yd* hUN ToG XaV ix& Đàn môi đồng hai mươi bốn chiếc,

t}d ip& yd* ip& N*oJ c*oG M&>N XaV xoG Sáo vui réo rắt được hai mươi hai,

xoG EHa s}&G #pN <t*N f}c cad HoG ec&G toG siG cI*G Đôi ta như gốc cải xanh, như tàu dong mượt

[P& eM& L*IG EHa Yz& puN dIV Công mẹ cha nuôi lớn cùng thời;

xoG oIV c$ et& LIV Z}G N*oJ Yêu nhau thuở mới ra đời,

xoG [c& w*oJ #pN uS* et& EM& Z}G edG Trao duyên gửi nghĩa từ hồi còn thơ,

k>N SaJ s}&G uH* Ex* <pc h> <LG C&Va -   Anh đi, áo chùm đầu ra sàn,

Ex* Pad b&a <LG yl Aó vắt vai xuống thang,

c>J ekN ooc ut CVaJ yp El* Vung tay, bước qua rào tìm bạn,

xoG EHa s}&G yd* <Cb c$ n}*G k&>G uc* Đôi ta gặp nhau nơi sàn hoa,

<o* uS* n}*G k&>G yF Tâm tình bên bếp lửa,

yV yp Ma eL*V eM&N Chuyện nối chuyện mau qua,

t*aN ec&VN wo*J EZ&G UM* laJ {C& eVN ExG Đêm tiếp đêm mặn mà,

xoG EHa Z}G yd* uj& k&>G ET*a yc& k$ Đôi ta ngồi Khuống tận khi gà gáy

Pa LaG f$ EM ux& EHN EbN S*oJ Đeo mộng về nhà lúc xế vừng trăng,

#hN [T& moc j&$ J*oJ <LG <T&G ix& p>G Bốn phía sa mù dàng,

EmJ l>G T{b yS Ca EHN <oG #pN p&IG Mịt mùng sương buông lấp mái,



t*aN uS* #pN n&IG N}c Lời hẹn hò bền chắc,

M}c uS* #pN n&IG nIV Tình đôi ta nhuyễn chặt,

h> Ys dIV eb&G xoG UX yd* eT* #LePG AHJ Chung trái tim không thể xẻ đôi!

j*aN [T& {p* yM* eL*V Eb&a eM&N L>G h}c Chỉ sợ đẵn cây không thuận hướng

b}c yM* eL*V j*aN [T& Eb&a eM&N L>G X>J Ngả cây không xuôi chiều;

xaN c>J eL*V j*aN [T& fid ta uc* Đan sọt còn lo lỗi mắt,

<o* uS* j*aN [T& ewN Eb&a da Yêu nhau sợ Then không thương,

ewN da eL*V j*aN [T& F*a #TG h> Eb&a etG Then thương sợ trời cao không giúp

ewN et&G eL*V j*aN [T& [P& l*a ec&G eM& l*a Eb&a p$ UX #L Trời giúp sợ mẹ cha không ưng

yM* Eb&a C*oM j*aN [T& is& <k&M kiN h}c Cây không ngả sợ cha mẹ em cứ bắt phải ngả

L>G Eb&a M}c j*aN eM &#OM ePG is& <k&M kiN Yh* Lòng không yêu sợ mẹ em cứ buộc phải yêu,

oi&N ud [T& <Nc <w& <dc <t <o*G LaJ yn& Thương thay chim thô lốc ngực nau,

<Nc <w& yd& <t <o*G LaJ na Chim gõ kiến ngưch vằn,

<Nc kVa <t <o*G LaJ L&>G Gà lôi ngực lốm đốm

L>G yp l}G CoG w*a Eb&a w*a Đi đằng sau ngõng đợi không đợi,

L>G yp n*a CoG CUN Eb&a CUN Đi ngả trước mong dừng chẳng dừng

EZ&G CoG CUN EZ&G d&uG AdN yp n*a Ix Na Càng mong dừng càng vun vút bay xa,

Yf& [T& l*a M&iG X*oN iM pic biN {N Ước sao anh mọc cánh,

biN {N n*}G L>G {o biN k&aJ Như rồng thiêng bay tung,

biN k&aJ oo*M ef&N F*a Ma p&oG L>G v$ Lượn khắp trời tìm đến sàn hoa,

EHa [C* S$ #hN c$ Edd eL El yh* UX #L Ta nhác trông nhau, mắt liếc lệ sa,

Yf& yd* l*a boc yM* Ma et&G EHN ciN Anh ước cùng em dựng nhà,

hac V&a j*aN [T& x*aG EHN Ep&a T&aN z$ Nhưng e làm nhà rách, người mắng,

x*aG EHN moG T&aN EV*a Dựng nhà hoang, người chê,

T&aN is& EC*a n*a k&>G h> k>N Eb&a uH* [l* Người qua trước ngõ, người cười,

eM& #OM ePG s}&G V&a Mẹ anh yêu mới nói:

Ex* et& N*oJ Ma eM& yp [M ud AJ - "Aó thuở nhỏ đưa đây mẹ bói...

ta LaG [M xoG ix& h> h*a Quẻ bói này hai bốn một năm,

Yh* yd* l*a boc yM* is& x&>N #pN EHN eT* [l* ePG AHJ Lấy được nhau thuận vợ thuận chồng! "

xiG H}c ePG k>N SaJ is& x&>N xiG uc* Yêu em, anh quyết được,

xiG {T oi*N #pN uS* is& x&>N xiG Eoa Đã thương nhau, quyết lấy,

k>N SaJ is& yp c&IM Ek*a YN Na c&oN AN Anh mới đi kiếm lúa ngoài đồng,



yp cI&M pa YN {N* Đi kiếm cá ngoài sông,

eh xaM xoc s}&G li&G <LG noG Chài ba sải, anh buông xuống hồ,

MoG exN ta s&}G l&iG <LG {N* Lưới muôn mắt, anh dăng xuống nước,

SaJ s}&G yp uj& h> EH Tod eh l*aJ Đứng mũi thuyền, anh liệng chài tơ,

uj& T*aJ EHN Tod eh p&oG MoG ym Ngồi lái thuyền, anh so lưới sợi,

buN ym yd* yN edG ek* b&a Số may được trắm, chiên, chép đỏ,

buN s>b yd* pa N*oJ pa oo&N laJ PUG Được cá to cá nhỏ từng đàn,

[P LaG Ys s}&G CUN ha j*aV Đẹp lòng, anh quay về bản

pa <t l>G s}&G Eoa Ma Yh* eM& #OM ePG h&$  XoJ #Jd <x*M Cá to đưa mẹ thái ướp chua,

pa <t No*J j*aG x&a CVa Ec Cá nhỏ sấy khô xát muối,

pa x&a En Yk& <k Tuc [P [n P*oM Cá dàn trên đã đủ, thừ đủ,

#pd yc& h**$ [C* eP& laJ <t Gà vịt kia đã nhiều, thực nhiều,

k>N Ha s}&G Et*a T&a ub& Eoa el Anh mới đi Tà Bú mua đĩa

yp T&a eH Eoa l*aJ Đi Tà Hè mua tơ

Et*a T&a X*aJ Eoa mac LaG paV Đi Tà Sại mua cau

s}&G yd* mac P*> EH&G mac P>G Mua cau, cau cả buồng sai quả,

uP s>G Et*a exN Yb #Jd [h& Mua trầu, muôn lá gói mang về,

is& [c& w*oJ maJ uS *t&aG x&}G CVaM ExG c&oN AN Dạm người yêu thay lời thương nhớ,

k>N Ha s}&G eL&N ha [P& L&aM ix ec&G eM& L&aM Yx* Anh chạy tìm ông mối bà mai;

uf* S&aG YS* [h& mac Eb&a ElG Kẻ khéo giúp gói cau không úa,

uf* S&aG sa CVaM ExG Eb&a Ex*a Người khéo hỏi lời thương không phai;

uf* S&aG EV*a xoG EHa is& yd* uj& H&>M EHN dIV c$ Na Giỏi mối mai cho đôi ta đẹp lứa, em ơi!

k>N SaJ s}&G yp Eoa yM* eH* Ma #Jd t*uM yc& Anh chặt dang về đan lồng gà,

Eoa yM* yL& Ma #Jd h{b pa Chặt mai về đan giỏ cá;

t}d toG ba [h& uP laJ S*$ Cắt dong muôn lá gói trầu,

uo* T&aN ec&G ZaM il Kịp đến ngày lành và bữa tốt,

ip ESN ec&G EbN k*UN Năm đi và tháng tới,

[h& uP N*oJ k>N Ha s}&G Eoa EM fac Gói trầu nhỏ anh mang tới gửi

[h& mac N*oJ s}G l&iG EM maJ Gói cau con tới dặm,

xaJ uP s>G s}&G li&G EM c*IV Dây trầu không xin được cuốn leo,

[h& mac k*UN TaG cV*aN exN eLN Gói cau lên quản trước tưng bừng,

exN CVaM k*UN TaG IX n}c En&G Muôn tiếng đến sàn sau rộn rã,



kod <fM <Tb k>N SaJ s&G EM #p&G caG cV*aN Búi tóc mượt, anh trải ra giữa quản,

kod <fM p*aN iS ES*J EM #p&G caG EHN Búi tóc dài, anh buông xuống giữa nhà,

k>N Ha s&}G yL* [P& l*a ix& <Lb Anh lạy cha em bốn lạy,

<Nb [P& ePG ec&G eM& ePG iX LoJ xoJ L*oJ Nộp mẹ em bốn lễ,

[x #pN <Nc N*oJ <Nc <x*M [x& [C ElJ Xin làm gà gô, cun cút cổ trơn,

[x #pN EkJ H}c ec&G EkJ ePG NoN c *VaN Làm rể quý, rể yêu nằm quản,

hac V&a [P& ePG uj& SoG En [C* Eb&a kaN Yh* Cha em trên giừơng cao không đáp,

eM& l*a uj& SoG Yt* SoG {t& [C& Eb&a kaN p$ Mẹ em nơi giường thấp làm thinh

[P& l*a ec&G eM& ePG s&}G V&a Rồi cha em và mẹ em mới bảo:

q AC& l*a ec&G n*a AC& MUG - "Người như kia và mặt như vậy,

Eb&a d&aG UT cub Is* EMG p&> LIb eT Chẳng đáng đội nón giấy Mường Púa ven sông,

Eb&a d&aG xaN eh n*}G EHN uc uj& c*VaN Không đáng ở nhà ta ngồi quản đan chài,

MUG [C* CUN ux& LuG ux& ta NaJ N*a Quay về với họ nội họ ngoại,

CUN ux& b*a #sd S*$ EHN Ec&a eM& #OM MUG AN Quay về nhà cũ, đi đi! "

k>N SaJ s}&G CUd UX CUd Eb&a [P Anh đã tính mà tính không đủ

[l UX [l Eb&a yd* Anh đã lo mà lo chẳng tròn,

UM X*aJ k>N SaJ {k& [h& mac CUN laJ Tay trái cầm gói cau lau mắt,

UM kVa {k& [h& pa ezG CaJ oaJ n*a Tay phải xách giỏ cá thẹn thùng;

CUN ux& b*a #sd S*$ EHN Ec&a eM& #OM Ha Na Anh bén lén quay về nhà cũ,

o$ Ha Luc <c*M {N* ta yl Cúi mặt nước mắt rỏ,

Luc yp {N* SoN ES ta d&}G Ngẩng lên hàng lệ rưng,

{N* ta l*a Ma d}&G {H moN Nước mắt rơi đầm gối,

{N* ta SoN dUb Ex& Hàng lệ tuôn thấm đệm,

XId [T& l*a hac yh* m&UN UM* exN {C& CoG laJ eT* #L Ngày rồi đêm héo hắt khóc ròng,

k>b EM& Luc T&aN yp cI&M Ek*a YN Na Khi ấy con người đi kiếm lúa ngoài đồng,

yp cI&M pa YN {N* Đi kiếm cá ven sông,

hac V&a Luc T&aN yp {N* yd* pa taJ Cá ven sông được toàn cá chết,

s}&G Eoa Ma h&$ XoJ #Jd <x*M Người mang về lạng thái ướp chua,

s}c f&a eL*V Ma <h*M Yx& yh Mổ mổ moi moi đổ chĩnh,

Luc T&aN s}&G Et*a T&a ub& Eoa el Con người đi Tà Bú mua đĩa,

yp T&a eH Eoa l*aJ Đi Tà Hè mua tơ,

Et*a T&a X*aJ Eoa mac LaG paV Đi Tà Sại mua cau,



hac V&a mac EMG X*aJ eL*V <d&N Ix SaJ Cau Mường Sại úa héo lìa buồng,

uP EMG saJ <d&N ElG Ix c*aN Trầu Mường Trai rụng buông khỏi cuống,

Luc T&aN s&}G yd* mac eMG EH&G uP h*IN exG ex Mua cau, cau rời buồng héo quất,

uP eP Et*a exN Yb #Jd [h& Trầu rơi vàng, trăm lá gói mang đi,

Luc T&aN s}&G t}d toG c*>J [h& kiG Con người cắt lá chuối gói gừng,

t}d toG siG [h& Ek*a Cát lá dong gói xôi,

t}d toG ET*a [h& oud C>N <k Cắt lá tạu gói thuốc lào khô,

uo* t*aN ec&G ZaM il Ngày lành và bữa tốt,

ip ESN ec&G EbN k*UN Năm đi và tháng trôi,

Es*a ef&N P*UG ciN Ec&J doG NaG #VN iN* [l* Na Giữa mùa khắp nơi dạm cưới,

[h& uP N*oJ Luc T&aN s}&G Eoa EM fac Gói trầu nhỏ người mang tới gửi,

[h& mac N*oJ Luc T&aN s}&G Eoa EM maJ Gói cau con tới dặm,

xaJ uP s>G Luc T&aN l&iG S>N EM c*IV Dây trầu không xin được cuốn leo,

[h& mac k*UN TaG c*VaN il eVN Gói trầu lên cửa trước rầm rầm,

exN CVaM k*UN TaG IX eL*V eM&N Muôn tiếng đến sàn sau hối hả,

YS* Ux& eL&N yp Ma Mối lái ngược xuôi vội vã,

kod <fM <Tb Luc T&aN s}&G EM #p&G caG c*VaN Búi tóc mượt, người trải giữa quản,

kod <fM p*aN iS ES*J EM #p&G caG EHN Búi tóc dài, người rũ xuống giữa nhà,

Luc T&aN [C* uf* il EH&G <fM iH ET*a xad Rằng người đẹp, tóc buông thấm gót,

fad t&UN eL*V h> d*oN uc& yn Phắt đứng lên, đầu trơn trọc lốc

Luc T&aN [C* ha kod <fM #t*N Eb&a iM Con người búi tóc nhỏ không thành,

kod <fM iH Eb&a yd* Búi tóc to không nổi,

Luc T&aN s}&G EM yL* [P& l*a ix& <Lb Người lạy cha em bốn lạy,

<Nb [P& ePG ec&G eM ePG iX LoJ xoJ L*oJ Lề mẹ cha em vô hồi,

[x #pN <Nc N*oJ <Nc <x*M [x& [C ElJ Xin làm gà gô, cun cút cổ trơn,

[x #pN EkJ H}c ec&G EkJ ePG NoN c*VaN Làm rể quý rể yêu nằm quản,

[P& ePG uj& SoG En [C* s}&G kaN Yh* Cha em ngồi giường trên ưng ý,

eM& l*a uj& SoG Yt* SoG {t& [C* s}&G kaN p$ Mẹ em nơi giường dưới đáp lời,

[C& s}&G #pN CVaM en*N n*}G fUN sIN Lời nên lời chắc tựa tấm chiên,

CVaM JIN n*}G fUN xad Lời liền như chiếc chiếu,

CVaM kad n*}G Mid N*oJ <CM c*a t}d toG Lời chắc đanh như dao sắc chặt dong,

[P& ePG ec&G eM& ePG kaN Yh* et& EM & ePG yp yH& #H Ma Mẹ cha ưng gả khi em còn trên nương,



EM& ePG yp Na #H Et*a Khi em đang ngoài ruộng,

<Cb Q ta #VN <tc Ma [l* Chiều tới, mặt trời rụng,

ta #VN {t& Ma [l* Mặt trời rơi xuống thấp,

ta #VN {s n*a faJ Mặt trời sát mặt phai,

ta #VN caJ paJ SaN EHN uS* Mặt trời qua sàng ngoài người thương,

ta #VN cI*V HIV eH* HIV H&aG is& <tc Mặt trời cuốn ngọn dang sắp lặn,

ta #VN cI*V HIV <hc HIV XaG iS {C& Ma [l* Mặt trời cuốn ngọn tre, ngọn bương sắp tắt,

ta #VN <tc ta #VN Eb&a ES Mặt trời lặn mặt trời không gọi,

ta #VN EM ta #VN Eb&a w*a Mặt trời đi, mặt trời không chờ,

ta #VN Ek*a dUb F*a EM MUd Ix exG Mặt trời khuất mây mờ, sắp tối,

k>N ZiG s}&G wod P*a <CM {c& Eoa d> Em tuốt dao chặt củi,

Eoa d> Eoa yM* MoN Chặt củi, chặt củi dâu,

HoN d> yd* [P koN da hab  Sắp củi sắp cho bõ gánh,

Eoa d> Eoa xoG hob Kiếm củi, kiếm hai bó,

Eoa d> Eoa xaM hob Kiếm củi kiếm ba bó,

hob Q EM yV* Yh* eM& l*a et&G n*UG eLG Một bó để mẹ yêu ninh xôi,

hob Q EM ha eM& #OM ePG et&G xIV eC nU*G El*a Một bó cho mẹ yêu nấu rượu,

hob Q Et*a <LG k&>G d}G yF Một bó dành nhen lửa sàn hoa,

d}G yF yV* Yh* b&aV yT yc xaG Ex* Lửa sàn hoa để bạn trai xa hơ áo,

s}c d&iN yV* Yh* uS* l*a z&oJ ciN C>N Em chẻ đóm chờ mồi thuốc anh yêu,

ePG Ha s}&G V&a Em trở về em gọi:

yp EHN AJ uh& k>N yp j*aV - "Về nhà thôi, vía hỡi,

yp ux& x*aV yM yL Pad k$ Về với cây sào dang vắt khăn,

yp ux xaV* yM* L$ Pad Ex* Về với cây sào lăn vắt áo,

yp {t Ek*a xoG EL*a oic eLG Về với gạo hai cối bữa chiều,

yp {t Ek*a xoG EL*a oic GaJ Về giã gạo thêm cơm bữa sáng,

yp NoN Ex& cob {d Về nằm đệm mẹp đen,

yp NoN Ex& cob edG Về nằm đệm mẹp đỏ,

yp NoN efG eM& l*a Về nằm bên mẹ hiền!

k>N uS* Za J*}G n*}G <cc [c [t ELa x}G AN Vía anh yêu đừng nằm nơi gốc lau,

Za EXa <cc [c f*a Đừng ngủ sau gốc sậy,

b*aN k>N l*a Mi&G uS* yp ux& EHN dIV ZiG AN Hỡi vía anh yêu, về nhà theo nhau! "



k>N ZiG s}&G #p* #db EH&G Pa d> Em khoác lẵng, em gánh củi,

p> etG EH&G p> Et*a Vừa đeo dưa, vừa xách bầu,

Ek*a b*aN eL*V #hN lac laJ EXG Về tới bản, thấy lạ sao!

ePG Ha s}&G <pG d> yV* t*a L&aG Em hạ củi xuống gậm,

VaG hab yV* Yt* wuN Em bỏ đòn dưới sàn;

ePG Ha s&}G TUb tiN k*UN yl l>G yM* <JM Em đặt bước lên thang gỗ lát,

CiG <cM N*oG eOGxaJ s&}G EM Hod tiN NoN eM& un* Vào thẳng nơi mẹ ngủ buồng trong,

ePG Ha s&}G ec* f}c P*a yV* h*oG caG Em cởi dao để buồng giữa,

VaG pIV yV* h*oG #p&G Tháo piêu vứt buồng ngoài,

s}&G Et*a TaG xic Eoa CaN Ra sàn sau nhấc đòn,

Et*a TaG SaN Eoa b*}G {N* Ra sàn ngoài tìm ống,

ePG Ha s}&G <c*M n*a yp ux& oaJ Cúi mặt đi xuống bến,

baJ n*a yp ux& {N* V}G T&a kaV Yx Ngoảnh mặt về vực lớn xanh trong,

<tc {N* ha hiN Sa Eb&a iM Xuống bến tìm đá nháp không thấy,

<tc T&a ha hiN ix Eb&a yd* Xuống nước tìm đá kỳ không được,

Ma EHN ha q il t*aN CVaM ExG Yh k>N EGa
o*> ec&VN Eb&a iM

Về nhà tìm kẻ thân bàn bạc không xong,

b}*G {N* T&uG k>N ZiG s}&G t}c w&oG Ống nước tròn vực nửa,

b*}G {N* p&oG t}c caG Ống nước muột múc lưng,

ekN kVa S*oN CaN baG la hab Cánh tay thon sắp gánh nâng đòn,

tiN X*aJ s&}G Z&aG Ma Chân trái em bước đi,

tiN kVa s&}G Z&aG Et*a Chân phải em bước tới,

l*a Z&aG Z*aJ EM ux& EHN k>N Về nhà, em bước về,

ePG Ha s}&G <pG hab {N* yV* xic caG Đặt gánh giữa sàn sau,

VaG CaN yV* xic <H&M Để đòn nơi sàn ngoài,

ePG Ha s&}G V&a Rồi em yêu mới hỏi:

T*oG exb Ek*a Pa Es*a x&$xaJ caJ[l* eM& #OM AHJ -  "Con mẹ nau bụng đói,

ciN Ek*a Z}G eb&G ecG Eb&a #L Ăn cơm còn phần canh  ?

ciN eLG ec&G ciN GaJ Z}G eb&G ecG yV* w*a Eb&a #L Bữa sớm, bữa chiều có để dành cho con không mẹ

eM #OM ePG s}&G V&a Mẹ em yêu bèn đáp:

ecG yc& yV* YN XoG - "Canh gà để trên giàn,

ecG pa yV* YN h*iG Canh cá phần con trong chạn,



c&oM Ek*a yV* [k p&iN M&aG IX Còn giỏ cơm treo trên móc đằng kia!

ePG Ha s}&G #hN [h& toG <Tb n}*G hi*G [h& pa Em thấy gói dong chen gói cá,

[h& toG ba [h& yc& Gói dong kín, gói gà,

[h& toG k&>J [h& uP Gói trầu không bắt chéo,

[h& toG uh [h& Ek*a Gói dong dày gói xôi,

[h& toG ET*a [h& oud C>N <k Và thuốc lào khô gói bằng lá tậu,

uf* xaJ ePG s}&G V&a: Em yêu bèn hỏi:

ekc [x La Eoa Et*a Khách xo la mang đến

Eb&a US& ekc EMG yL&& Eoa Ma, Không phải khách mường lay mang tới

UH Va xa* uP sib Eoa Ma kaJ -  "Xá núi Chíp mang bán ?

x*a CaG LaJ Eoa Ma <Xc [l* CVa eM& #OM AHJ Người Xá Xăm cằm đem đổi phải không ? "

eM& #OM ePG s}&G V&a Mẹ yêu em đáp:

Eb&a US&& ekc EMG yL& Eoa Ma Không phải khách mường lay mang đến

Eb&a US& ekc [x La Eoa Et*a Không phải khách mường xo mang tới

x*a uP sib Eb&a Eoa Ma kaJ c&a Yd -  "Người Xá Núi chíp không mang tới bán,

x*a CaG LaJ Eb&a Eoa Ma <Xc c&a Yd Luc l*a eM&
#OM AHJ

Người Xá Xăm Cằm không mang tới đổi,

o$ iN* [h& uP N*oJ Luc T&aN Ma fac Đây gói trầu nhỏ người mang đến gửi

[h& mac N*oJ Luc T&aN Ma maJ Gói cau con tới dạm,

xaJ uP s>G Luc T&aN d&iG S>N Ma cI*V Luc uc [l* Luc l*a eM& #OM
AHJ

  Dây trầu không ràng cuốn tình con

Luc uc iM f> Za eo&V eM& un* Con mẹ có chồng đừng làm nũng,

l*a M&iG uS* Za eo&V eM& #OM x}G AN Đẹp lứa đôi đừng vòi quẫy mẹ hiền,

Luc uc Za F}G CVaM #pd x}G AN Con mẹ chớ nghe lời vịt;

F}G CVaM #pd M$ is& Ix yx& Nghe lời vịt mất trứng,

F}G CVaM yc& M$ is& Ix x>N Nghe lời gà mất vườn,

F}G CVaM Z>N M$ is& Ix iP& N*oG Nghe lời gièm pha mất anh mất em,

Za F}G [P& T&aN Z*oG ec&G eM& T&aN [Z ed& AN Chớ nghe ông xui dại với bà xui khôn,

[P& T&aN Z*oG M$ Eb&a [P Lời ông xui dại không đủ bữa,

eM& T&aN [Z* M$ Eb&a #tM x*oG Lời bà xui khôn không đầy làn,

T&aN Eb&a Z*oG ec*V c&iN #Jd EHN EM& Yd Người không xui nên cửa rộng nhà sang,

o$ iN* ud [T& <t*N f}c cad HoG Ma <p&G caG noG Con hãy xem gốc cải mọc tươi xanh giữa chuôm,



iF EF*
cab Eb* N*oJ biN s{b G&a ePN Lũ bướm con lượn tìm cành đậu

t}c etN taJ cod [C H>G Ek*a Châu chấu chết ghì bông lúa không buông,

[P& Ew*a [P& Eb&a eHG Ma [l* Cha già không khỏe nữa,

eM& Ew*a eM& Eb&a eHG Ma [l* Mẹ cũng yếu sức rồi;

uf [C* w*a ciN X*a f}c exG Mẹ cha đợi ăn giỏ rau xanh.

w*a ciN eHG EkJ l*a Đợi ăn sức rể út,

w*a ciN X*a pa b&a EkJ LuN Chờ ăn giỏ cá trắm rể yêu,

TuN Ys N*oJ h> [C C&oJ {g& S*iN [l* Luc l*a eM&
#OM AHJ

Bằng ấy điều, con gái quý mẹ ơi, hãy nghĩ!

P}d Ma yK* yN* ePG Ha CUd UX CUd Eb&a [P Em đã nghĩ mà nghĩ không đủ,

[l UX [l Eb&a yd* Em đã lo mà lo chẳng tròn,

ePG Ha s&}G KuM ^ eL&N ooc SaN Em lập cập chạy ra sàn,

PaN eLG <pG Eb&a ciN LoN uc* Mâm cơm chiều dọn vội,

oa&V Hod oi*N #pN uS* Ys kad NIN ^ Nghĩ đến anh mà nát ruột gan,

paN ix TIN n&IG nIV {L C*oM  Như nặn nến sáp không nên,

paN o*oM yM* {L Yz& El Va Như ôm cây to không xuể,

ePG Ha s&}G KuM ^ eL&N ooc c*VaN Em lập cập chạy vào đằng quản,

t*aN CVaM xId z$ oaV Cất tiếng xa gần trách chú:

S&oJ uc ed& AJ [P& LuG ec&G eM& p*a EHN En "Giúp cháu với, bác trai bác gái nhà trên,

S&oJ uc ed& AJ [P& oaV ec&G eM& L> EHN Yt* uc AHJ Giúp cháu với, ơi chú, ơi thím nhà dưới! "

uf [C* Eb&a S&oJ MUG yd* [l* laN AHJ "Chúng ta không giúp nổi cháu ơi!

uf [C* yd* ciN [h& uP N*oJ Luc T&aN Ma fac Ta đã ăn gói trầu nhỏ người mang tới gửi,

[h& mac N*oJ Luc T&aN Ma maJ Gói cau con người mang tới dạm;

xaJ uP s>G Luc T&aN li&G S>N Ma cI*V eL*V [l* Dây trầu không người đã tới cuốn leo! "

ePG Ha s&}G V&a Em yêu lại kêu:

SoJ uc ed& AJ YP* n*a m&uN c>G EHN uc AHJ "Giúp tôi với, hỡi chị em dâu rể trong nhà! "

YP* n*a m&uN c>G EHN [C* V&a Chị em dâu rể trong nhà cũng đáp:

Eb&a S&oJ MUG yd* [l* oa AHJ " Không giúp được,  em ơi!

uc [C* yd* ciN [h& uP N*oJ Luc T&aN Ma fac Ta cũng ăn gói trầu nhỏ người mang tới gửi

[h& mac N*oJ Luc T&aN Ma maJ Gói cau con người mang tới dạm;

xaJ uP s>G Luc T&aN l&iG S>N Ma c*IV eL*V [l* Dây trẩu không người đã tới cuốn leo!



F}G GiN [T& <Nc Exa k$ uC ^ paJ yM* Nghe chim cu trên ngọn cây cúc cu,

Za yh* AN oa LuN AHJ Cũng đừng khoc, cô ơi,

yM* <hc x&>N #pN Is* Cây tre nó thành giấy,

yM IH* x&>N #pN TiG Cây nứa nó thành ống,

q ZiG x&>N #pN YP* Con gái thành nàng dâu,

[P& k&a Yh* Za T&iG Za wIG x}G AN Bố gả chồng cho, đừng chối cô à!

kaN #pN yc& Ew&N Za ELc CoN Kiếp gà cỏ chớ chọn cành đậu,

ELc CoN iS yd* CoN yM* yL& Chọn cành sẽ được cành dang,

kaN #pN Eo*J xaV yP& Za ELc f> Gái đến thời chẳng nên kén chồng,

ELc f> is& yd* f> x*a  Kén chồng kén phải chồng Xá,

ELc P*a is& yd* P*a <CM b&aN {s x$ Lựa dao, lựa dao quằn,

Luc yp is& yd* CVaM z$ uS* Ec&a Eb&a uH* [l* Ngẩn mặt lên, sẽ bị người tình cũ cười chê,

eCG [T& F}G CVaM [P& EHa ec&G eM& EHa Chi bằng nghe cha, nghe mẹ

s}&G is& yd* UT cub Is* EMG p&> doG x&oG Nón đẹp che đầu sớm hôn thong thả,

Eb&a F}G CVaM [P& EHa ec&G eM& EHa Không nghe lời mẹ lời cha,

is& yd* UT cub toG d}c eLN baJ yH& Sẽ phải đội nón lá cào cỏ nương xa

F}G CVaM uS* ec*M ym& MuN uh Lời nhân tình bao giờ chả bùi!

eCG [T& {N* LiN b&a C&oJ joJ Máng nghiêng nước rỏ giọt,

{N* oo*J b&a C&oJ FuN Đường đổ, khe khẽ vun,

TuN Ys N*oG oa LuN C&oJ {g& X*iN [l* Cô út ơi, hãy lắng cơn buồn nghĩ kỹ!

ePG [C* Za F}G CVaM <Nc c&aN [c c&aN [C Cô út đừng nghe lời chim can co cán cỏ,

is& dud M> T&a c*a Mà lỡ mùa reo mạ;

F}G CVaM l*a MIiG uS* iS dud M> ciN Nghe lời tình lỡ vụ làm ăn,

CVaM kiN Ys o&uN ENN Za yh* eL AJ Phải chuyện đâu lòng  chớ khóc,

[P& k&a ec*V boc yM* EM n*a M$ hac #pN EHN oa AHJ Bố gả chồng cho rồi sẽ cửa cao nhà rộng, cô ơi!"

[C* s&}G #pN CVaM JIN n*}G fUM xad Lời đã trao lời liền như chiếc chiếu,

CVaM kad n}*G Mid N*oJ <CM c*a t}d toG Lời chắc đanh như dao sắc chặt dong;

paN t}d toG HoG ep*G Như lá dong kia đã lót ủ men nồng,

c&aV es*G eL*V [P& l*a Eb&a d&a UX #pN eL*V [l* ePG AHJ Dẫu van xin cha cũng không buông không thả

P}d Ma yK* yN [C* hac Ma xud {g& l*a [T& eM& cab coG AC*N #L Ngẫm thân em chỉ bằng thân bọ ngựa,

xud poG ePG [T& eM& s&aG s*a Bằng con chẫu chuộc thôi

xud {g l*a boc yM [T h&a <fN <LM eT* [l Như cơn mưa giông ngoài trời,



UC EJ&G {N* PIG uP PIG loJ Ed j&}G Như nước ngập núi đồi khó lội,

UC EJ&G {N* PIG f&}G Ed LoJ Như nước dâng tràn bờ khó bơi,

ePG Ha CUd UX CUd Eb&a [P Em  đã tính mà tính không đủ,

[l UX [l Eb&a yd* Em đã lo mà lo chẳng tròn,

ePG Ha enG V&a jUM P*a n*}G Luc T&aN b&$ did Đành liều mượn dao người chặt cây,

jUM Mid n*}G Luc T&aN b&$ d> Mượn rựa người đẵn củi,

jUM f> n*}G Luc T&aN yh& Na ciN Ek*a Mượn sức người ta cấy cày,

Ek*a #tM EL*a s&}G {s M$ ooc Lúa đầy bịch mới đuổi nó ra,

Ek*a woc EL*a s&}G {s M$ CUN Thóc đổ bồ mới hắt nó về,

V&a Eb&a CUN #x*M ym PUN [C* Eb&a Yh* epd Đuổi không về, sợi chỉ rối không cho vướng,

f*aJ FUM eLb Eb&a p$ Vải đẹp trơn khổ tám không chia,

Va k$ dIV et& EHN eM& un* Trơ một mảnh khăn từ nhà nó mang tới,

Ex* <Cb uS* et& eM& M$ p$ <wJ Na Trần manh áo mới từ mẹ nó may cho

#Jd Eb&a #pN Luc T&aN is TaN [l* TaN Chuyện dang dở, người ta thích nói cứ nói

kaN Eb&a #pN Luc T&aN is& EV*a [l* EV*a Duyên không thành, người ta thích chê cứ chê,

ek*V F}G iw& Luc T&aN is& z$ [l* z$ Hàm răng sít, ai muốn mắng cứ mắng,

ek*V F$ {d Luc T&aN is& EV*a [l* EV* a Hàm răng đen, ai muốn nhe cứ nhe,

Luc T&aN EV*a #TG {C& taG #xN Người mắng suốt tối, người ta khấn hộ,

Luc T&aN EV*a #TG #VN taG x*oG <wJ [l* Người nhiếc suốt ngày, người cầu cho!

k>N ZiG kaN #pN En*a IM TaN & io& N}c Em bỗng thành người vợ, nghĩa nặng,

kaN #pN f}c Luc T&aN io& id Bỗng thành rau của người, nghĩa dày!

k>b EM ip& P{b f> ePG s}&G EM #nb h> Ca Phút giây pí pặp chồng giắt lên đầu gianh,

ip& LaV #nb h> z*a Pí Lão gài trong kẽ mái;

cub N*oJ h*oJ fa edN Móc nón đeo lên vách giữa,

eCN da h*oJ fa EHN {s t&aG Kèn la treo gần cử sổ,

f> ePG s}&G f}c P*a Ek*a EM L&aV <lG did Rồi vác rựa đi phạt cây,

f}c Mid Ek*a EM L&aV <lG ElJ Đeo dao đi phát vườn,

kaN #pN EkJ l>G t*}G caG EHN L*IG [P #VN iN* [l* Thành rể lớn trong nhà nuôi bố,

ePG Ha CUd UX CUd Eb&a [P eL*V [l* Em đã tính mà tính không đủ,

[l UX [l Eb&a yd* Em đã lo mà lo chẳng tròn,

EJN* Eba yd* LoN uj& paN taJ Làm không nổi, sống coi như chết,

paN taJ paN s&aJ CiG ciN G*>N Như ăn lá ngón lìa đời,



paN d&aG yG* hiN l>G Ma d&$ T{b en*N Nhự nậy đá to, đá sập,

paN d}&G yG* hiN ep*N Ma d&$ T{b UM Vần đá tảng, đè tay,

T{b UM T{b f&aJ kVa Ni*V c*oJ Đè tay, đè tay phải, ngón út,

ELd Eb&a J*oJ <x*M exd YN <mc laJ Na Máu không rớt mà đau tận ruột,

ELd Eb&a <tc <x*M exd YN Ys Máu không rơi mà buốt tận tim,

<Tc c>G <mc Eb&a iM Yf Ym Đau trong ruột, không người đoái hoài,

<Tc c>G Ys Eb&a iM Yf uH* Buốt trong tim, thăm hỏi nào ai ?

<Tc n*a uS* yh* <hM& c>G Fa Xót xa em chùm chăn thầm khóc,

ePG [C* Luc <c*M {N* ta yl   Cúi mặt nước mắt rỏ

Luc yp {N* ta d&}G Ngẩng lên hàng lệ rưng,

{N* ta l*a Ma d&}G xoG ewV Nước mắt rỏ hai dòng

d}&G xaM ewV Rỏ ba dòng,

ewV Q <tc M&aG d}G [P x&>J f}c exN X*a Dòng rơi đằng trước đủ rửa rau muôn giỏ,

ewV Q <tc M&aG n*a [P x&>J f}c exN x>N Dòng rơi đằng sau đủ rử rau muôn vườn,

o&iN ud [T& Ni*V UM x*>J hoM b&> CaJ na Thương ngón tay thon lá hành,

haG ta x*>J {H uP l*a iL& Đuôi mắt đẹp dài như lá trầu xanh,

iP H}c N*oG Z}G Us& CVaM saV eT* Na Anh yêu em, lời ước nguyền kia vẫn nhớ,

k>N SaJ [C& Z}G N}c ^ n*}G yc& N*oJ <t Eb* tod pIN Nhơ chắc chắn như gà con nhặt tấm,

NIN ^ c*$ Ys dIV h*oJ [t& Nhớ khăng khăng tình son sắt còn đeo,

paN d&}G p*$ Ek*a H*oN Ma [h& Zod m$ Như xôi bỏng bọc lá tươi,

m$ c&aJ m$ Zod X*oG Lá tươi bọc lá tươi càng nóng,

caG [t& N*oG ec*V ci&N #Jd EHN ciN eT* Na Ước mong tha thiết càng nồng,

hac V&a caG [t& x*oN eL*V Luc T&aN SiG yl Mong ở đó, người ta thả trôi,

caG [t& yX Luc T&aN SiG h*aG Mong ở đơm, người ta trút nhẵn,

caG [t& x*aG #pN uS* uf* o&UN SiG maJ Ix Na Mong ở bạn tình, người tranh lấy mất rồi!

P}d Ma yK* yN CUd UX CUd Eb&a [P eL*V [l*  Anh đã tính mà tính không đủ,

[l UX [l Eb&a yd* Anh đã lo mà lo chẳng tròn,

eh dIV X*oN xoG soM C&VaG Jac Hai núm một chài khó liệng

xib {C& et&G j&oG Ed*M pa M*oM eh x*oJ Eb&a < MN  Mười đêm, cá lượn đàn cuối thác, chài buông không

tròn,

q dIV eL*V laJ LoG Ed {g& Một kẻ đôi lòng khó nghĩ,

uf* dIV o&aV Eb&a woG Một mình nghĩ không tới,



q dIV poG Eb&a xud Một mình suy không cùng;

So*M oa&V yd* C&a EF*G Ma dud Ix Va AC*N #L Chưa được một với đã mất một sải,

XId [T& Ha eo& ciN Ek*a EL*a Yz& LoN epG 440 Than ôi! anh muốn ăn gạo bịch to cố chữa,

eo& ciN etG x>N l>G l&iG S>N LoN L*oM Muốn ăn dưa vườn lớn cố rào,

Ma ud Ys l*a C*oM yp o&UN Ix SaJ X*iN #L Ngờ đau em ngả vào phía khác, phụ nhau!

o$ iN* uf* #pN ePG ec&G eOG xaJ #pN uS* Bạn tình hỡi, người yêu anh ơi!

UC EJG <t*N boc yM* Ma ym& soM fa Khác nào hoa tươi đỉnh núi,

Ha [C* ta #hN h*$ jIV UM Eb&a Hod eL*V [l* Mắt nhìn, tay vươn chẳng tới,

Yf& [T& ekN #t*N EXG ekN S*aN iN Ta ước tay ngắn như tay vượn,

SId [T& Ha [C* ekN iH EXG ekN io& ut& Ix Na Mà tay ta lại dài tay cóc

Yf& [T& efb Yz& EXG efb L>G Ta ước phép lớn như phép rồng,

efb l>G EXG efb F*a Phép cả như phép trời,

efb c*a EXG efb eMG <tG Phép cao như phép Mạnh tông,

Ha is& V> Eoa yM* caG ec&V Ma <bG Phép nhổ cây đỉnh núi,

V> Eoa yM* caG <lG Ma <bG caG b*aN Cây giữa rừng mang trồng giữa bản,

V> Eoa uS* n*a p*aN Ma et&G EHN ciN eT* Na Biến em yêu thành vợ quý trong nhà,

EXG Ym& eL*V N*oG l*a Eb&a poG Thỏa lòng ta mong môit bấy nay,

Yf& [T& iM pic EXG pic ca Ta ước mọc cánh bay, cánh qua,

#pN ta EXG ta eo&N Mắt tinh tường, mắt én,

biN p&iN oo*M ef&N F*a EM s{b paJ taN Lượn khắp vòng trời đõ ngọn cây thơm,

Yf& [T& iM pic EXG pic G*VaG <t ca&N LaJ ElG Ta ước cánh ta như cánh ve đen vàng,

is& biN f&aJ EfG EM ud eNN ePG xaJ l*a Ha Na Bay muôn phương tìm xem thử mệnh nàng,

eNN ePG l}c C&a xoc UH V&a l}c C&a ekN  Mệnh nàng xa ta một với hay xa ta một sải?

l}c C&a xoc is& X}d Ma ekVN  Xa một sải, ta kéo gần một với,

l}c C&a ekN is& X}d Ma h*oJ Xa một với, ta kéo gần một gang,

l}c C&a x*oJ x$ d&}G eNN dIV c$ Na Xa một gang, đôi mệnh gắn liền,

P}d Ma yK* yN k>N Ha CUd UX CUd Eb&a [P Em ơi, anh đã tính mà tính không đủ,

[l UX [l Eb&a yd* eL*V [l*  Anh đã lo mà lo chẳng tròn,

Luc T&aN uP h*IN EH&G mac eMG Người ta trầu vàng, cau rụng,

kiG eCG [h& toG b*aN Gừng già quắt gói lá dong thô;

kUN cV*aN eL*V [P& l*a ec&G eM& l*a <SM ciN $* Na Trèo lên quản, cha mẹ em vui mừng hớn hở,

o$ N&UG mac P*> EH&G UM P>G Còn anh, cau cả buồng sai quả,



uP s>G Et*a exN Yb #Jd [h& Trầu xanh tươi muôn lá gói mang về;

k*UN cV*aN eL*V [P& l*a ec&G eM& l*a woc Ix Bước lên quản, cha mẹ em hất xuống,

[P& ePG ec&G eM& ePG [C* Va Cha mẹ em mới nói:

mac kaM p*oM EMG T&aN eL*V Ma xud G&a L}c "Giống me rừng đất người chín nẫu cành thấp.

mac kaM f}c Ma xud G&a wIV Còn quả me nhà chín rực cành cao,

Luc ZiG dIV is& xiG k&a ePG C&a S*aG Con gái yêu tao phải giá bằng voi mới gả! "

xiG C&a S*aG k>N l*a is& j&oM ud laJ Giá bằng voi thôi đành lảng xa,

xiG C&a CVaJ xod xa Z}G yd* Nếu giá bằng trâu còn có nổi, may ra,

iM ET& l*a xod yH* koG b&oM Z}G [n Eb&a uH* Thu vén cửa nhà cố khi cũng đủ,

P}d Ma yK* yN k>N Ha <x& ek&G <x& Eb&a TuN Than ôi! Số đua số không cùng,

buN ek&G buN Eb&a yd* Phận thi phận không nổi

yM* ek&G yM* {L d*> h}c caG eL*V [l* ePG AHJ Cây ganh cây gẫy ngọn ngang chừng,

o$ iN* Eb&a US& <t*N mac yM* YN p&a koG L}c Đâu phải quả trong rừng ngắt trộm,

Eb&a US& <t*N f}c N*oJ YN p&a koG SiG Rau trong núi tranh nhau,

Eb&a iM AGN AS&G CiG Eb&a SiG En*a IM k>N uS* x&IV yd* [l* Bạc không nặng bằng người, giành em yêu được sao ?

xoG EHa ExG c$ laJ is& x&}G UX yd* #L Ha Đôi ta tình sâu dày nỡ rời ?

k>b EM yx* #sb H*aJ Yh yd* {k& paJ UM eL AN Khi ốm lúc đau phải được cầm tay nhau săn sóc, em ơi!

yK* iN* k>N SaJ yd* GiN <Tc s&}G yd* yp [b& Anh thấy tủi mới đi Lào

yd* GiN [k& s&}G yd* {k& [w& yM* <bG Anh cầm sào bởi nghĩ đau lòng phận khó,

s}&G Pa <wG <LG EHN yp C*a Mới đeo túi xuống nhà đi buôn,

yp C*a Eoa #dc LaV  Đi buôn, buôn sắt Lào,

yp kaJ Eoa #dc d*> Đi bán, bán lưỡi mai,

yp cud c*> Eoa #dc <T&G P>N Quanh khắp nơi, tìm sắt Tông puỗn,

ELc #dc eL*V s&}G yd* #dc P>N Mac c*a Tìm sắt, được sắt Tông  puỗn bền sắc,

ELc d*> is& yd* d*> ka [h& LaV kaJ Eb&a uH* Chọn mai, được mai lòng máng tốt của Lào,

k>N SaJ iS EM C*a c&a EMG <tG #tG c *oG F*a baG Anh đi buôn sẽ đi tận Mường Tông tênh trời vằn,

EMG <t&G t&aG c*oG F*a JaN Mường Tông táng trời trũng,

EMG eCb eC UT cub toG LaN Mường chặt chội giơ lá chuối che đầu,

iM ET& Z}G is& #hN F*a yk ut <LG L&aG Có khi được thấy trời mở cửa xuống sàn,

F*a yk t&aG <LG ud Trời ra cửa sổ ngõ xem,

iM ET& b}c AGN SaJ Z}G yd* ix& exN M*a  Phân bạc được bốn muôn con ngựa,

HaG P*a baN k>N l*a Z}G is& yd* ix& exN CVaJ Lưỡi dao mẻ được bốn vạn con trâu,



buN laJ N*oG eOG xaJ Ed&M EX Z}G m*a E b&a uH* Nhờ phúc lành em yêu, còn được lãi hơn, lãi nữa, biết

đâu!

EM& SaJ <LG EHN Z}G x&aV ha UM* Buổi anh sắp đi anh còn tìm ngày,

SaJ EM ha UM* yd* UM* H*>G Tìm ngày được ngày huộng,

eM& yc& T*>G Yt* L&aG SaJ CUN Mái gà kêu cục tác, anh quay...

SaJ EM ha UM* yd* UM* Et&a Anh quay về, tìm ngày được ngày tấu

h> Ek&a k*oG ut C&>G SaJ CUN Đầu gối va khuôn cửa, anh quay...

SaJ s}&G CUN Ma ha UM* yd* UM* c&a Anh quay về, tìm ngày được ngày cá

tiN x*>G k*oG xuM k&a SaJ CUN Gấu quần vướng búi giềng, anh quay..

SaJ s}G EM ha UM* yd* UM* cab Anh quay về tìm ngày được ngày cáp,

s}&G f}c dab EH&G Pa <wG <LG yl EHN yp C*a Mới đeo gươm, khoác túi xuống nhà,

s}&G yp #hN #zN MoG uH* k{b <Md Anh đi thấy cáo mặt trắng biết gật gù khấn,

<Nc <cd uH* {t Ek*a xac UM Bìm bịp biết đân chày nhún nhẩy,

T}c UT H*oG c>G <dG YN p&a Chim tực tữ kêu rừng sâu khe núi,

k*aM k&a H*oG YN p&a uC& TaG  Chim chót bóp kêu bạn đường sánh đôi,

s}&G EM #hN F*a yk ut <LG L&aG Mới thấy trời mở cửa xuống sàn,

F*a yk t&aG <LG ud Trời ra cửa sổ ngó xem,

b}c AGN SaJ s}&G yd* ix& exN M*a Phân bạc được bốn muôn con ngựa,

HaG P*a l*a s}&G yd* ix& exN CVaJ Lưỡi dao anh đổi được bốn vạn con trâu,

buN il N*oG eOG xaJ Ed&M EX Z}G m*a Nhờ phúc lành en yêu còn được lãi nhiều nữa,

buN AP&G l*a M&iG X*oN Z}G Ed&M EX laJ Nhờ phúc đẹp em thương còn được lãi nhiều hơn,

SaJ s}&G c*$ CVaJ Ma uc& ic& Anh đuổi trâu về thong dong,

ik& M*a Ma xoN LoN Cưỡi ngựa về rầm rầm,

uP <tc uP J{b J*>J Núi tiếp núi trập trùng,

h*>J <tc h*>J L*aN cab hiN [H  Khe tiếp khe gập ghềnh đá dựng,

HiM ta [h Ep&J P}G EP& yh* Kẽ mắt đứt vì tuôn lệ nhớ,

XId [T& l*a <h&G uSU laJ {C& NaN woG Nhơ em yêu đằng đắng xa xôi...

F}G GiN [T& Ex xaG H*oG YN <dG taG uC& Nghe hổ bão rừng sâu gầm thét,

k*aM k&a H*oG YN p&a uC& TaG Chim chót bóp kêu bạn đường sánh đôi,

Ha [C* s>N Ys paN yh& Na PaJ l*a Dạ bồn chồn như làm ruộng cuối vụ,

paN b&aN c*a #VN Puc {d UH Cấy ngày kia mà gieo mạ bữa mai,

Uc Ys w*a ePG xaJ Eb&a d&a Anh nhớ mong em không cạn không nguôi,



Ek*a p&a c*VaG <dG C*oM Z}G uh& k>N Ma ePG AHJ Vào đồi rậm rừng quang hú gọi: "Vía em yêu hỡi"

s}&G Ma #hN uf* xaJ ePG uj& <cc xic N}&G CoG Em vẫn ngồi cạnhu thang em đợi,

uj& h> MoG N&}G w*a Em vần ngồi đấu cối em mong,

CoJ [f& l*a M&iG X*oN Ma ux& EHN k>N Đợi anh về, vò võ ngóng trông,

SaJ [C* AG V&a kiG uj& x>N l&iG S>N #pN h*aN Anh ngỡ tưởng vườn gừng đã thành vườn nghệ,

uS* uj& b*aN eL*V l&iG EM f> [l& Na Bạn tình xưa đã về nhà chồng,

hac V&a h> Ys l>G o&uN ENN Z}G h*oJ Nhưng trái tim lớn em còn treo đó,

h> Ys N*oJ Z}G f*$ d&}G ym Trái tim con còn bện chỉ xe đôi,

<t yp yc h&aG k>N uC& P$ Z}G n*}G Người đi xa nhưng vía quấn không rời,

puc uP k*UN PIG x>N <Pc EHc Dây trầu không đã vượt cỏ leo giàn,

puc Efc k*UN HIV eH* sIM et& ip caJ Khoai nằm qua đã lên quá ngọn dang,

CVaM saV uf* xoG EHa Eb&a xid Eb&a x$ x}c n*oJ Lời hẹn thương đôi lứa không lay không chuyển,

Ys Eb&a J*oJ Ix [T& YJ xaV eT* Na Không rớt rơi, dù một dây tơ nhện, em ơi!

SaJ s&G c*$ G> Ek*a EM ed&G Exa HaV Anh dồn bò buộc nơi cột trước,

c*$ CVaJ Ek*a EM ed&G Exa c*VaN Anh dồn trâu buộc nơi cột ngoài,

b*aN M*a Ek*a EM ed&G Exa c>G Anh lùa ngựa buộc nơi cột trong

xiG H}c ePG is& x&}G ePG #md uS& w*oJ Em yêu, anh dặn em hết nhé,

xiG H}c l*a boc yM* is& x&}G Yh* #md uS& kod CVaM ExG c&oN AN Thương em, anh dặn em hết lời,

ePG Ha C&oJ uj& Eba "Em cố khỏe, cố vui,

C&oJ EXa w*a Yên lòng đợi;

C&oJ uj& L*a w*a l*a x}c EbN Đợi anh vài tháng thôi,

yp p&a #hN [n& en*G [n& C&a Za <dc Vào rừng thấy nõn sẹ, sa nhân đừng nhổ,

#hN [n& <hc [n& XaG Za {h* ec&G Za baJ  Đừng phạt mầm măng nứa, măng tre,

#hN b&aV laJ Za s&aJ CVaM yV t*aN x}G AN Gặp trai lạ đừng đùa bỡn, nhắn nhe,

b&aV cuN yV* xaV cuN hac LaN Trai quan kệ gái quan nô giỡn,

b&aV cVaN yV* xaV cVaN hac t*aN Trai quan mặc gái quan ngồi kề,

b&aV c>G b*aN yV* Yh* uS* b*aN o&UN hac sa Trai bản ta để gái bản bên trò chuyện,

ePG Ha pid uS* Za NoN yo&  Lìa anh, em đừng ngủ chạ,

yp& uS* Za NoN uC& <dJ xoG Xa anh, em đừng nằm đôi,

w*a l*a s}&G NoN uC& Đợi anh về, nằm đôi

ux& l*a s}&G NoN xoG ePG AHJ Đợi anh về, ta chung chăn gối,

P}d Ma yK* yN <tN SaJ is& EM kaJ G> c&a [b& l*aJ Anh đi bán bò tận nguồn tơ



Et*a kaJ M*a c&a [b& [x La c&oN AN  Đến tận So, Là bán ngựa

iM ET& Awc G> SaJ Z}G is& yd* <pG paJ Có khi một con bò được nén bạc hơn

Awc CVaJ SaJ Z}G is& yd* <pG h*a Một con trâu được nén bạc rưỡi,

Awc M*a {c& k>N l*a Z}G is& yd* XaV ix& <pG T$ Eb &a uH& Con ngựa đen dược hai mươi bốn nén tròn,

yd& AGN xib <pG s}&G is& Ma yw& Eoa l*a Bạc mười nén anh sẽ về chuộc em về,

yd* f*aJ h*a H*oJ s&}G is& Ma yw& Eoa z&oJ eOG xaJ Ha AN Vải năm trăm anh sẽ về cởi em ra,

ePG Ha #pN IM Yf s}G& ebG& Ys yV * wa* Dù thành vợ người ta, cứ xẻ lòng chờ, em ạ!

ZaM boc Puc s}&G C&oJ #dd boc Puc N}&G CoG Mùa hoa bưởi ngắt hoa bưởi ngồi mong,

ZaM boc ToG s}&G C&oJ #dd boc ToG N&}G w*a Mùa hoa vông ngắt hoa vông ngồi đợi,

ZaM boc M*a s}&G C&oJ #dd boc M*a N&} G w*a eh&V ElG ePG AHJ Mùa hoa mạ ngắt hoa mạ ngồi chờ,

boc is& eh&V s}&G Sub {N* MaJ Hoa sắp héo, sương mai em nhúng,

boc is& taJ s}&G Sub {N* El*a Hoa sắp tàn, nước rượu em ngâm,

boc is& Ex*a eT* ^ s}&G [h& k$ LaV Hoa sắp úa, khăn đào em gói,

[h& k$ LaV yd* XaV ip Eb&a Ex*a Yd Na Hoa gói khăn đào hai mươi năm không phai ,

yd* xib Ec*a paG T*aV Z}G S&uM [X boG Mười chín đời tạo quan vẫn thắm,

hac V&a xoG EHa H}c c$ is& fac x}G ud n*a #L Ha  Đôi ta yêu nhau lấy gì gửi mặt,

fac f*aJ j*aN [T& M$ PUN Gửi vải sợ vải sờn,

fac hUN j*aN [T& M$ h}c Gửi đàn sợ đàn gẫy,

fac AGN b}c j*aN [T& Eb&a <xM  Gửi bạc vụn sợ không đúng lòng,

fac AGN <pG El eHG [T& EHN SaJ yH* Gửi bạc nén ? Nhưng anh của khó nhà không!

fac ES&G yM* j*aN [T& M$ ElG Gửi vật tre mây sợ hóp,

xoG ExG c$ is& fac hUN ToG taG n*a o>N AN Đôi ta yêu nhau, anh gửi em chiếc đàn môi đồng,

Z}G H}c l*a siG eT* Yh* Us & hUN ToG ePG AHJ Còn thương anh, đàn môi đồng nhớ mãi,

buN woG c$ s}&G C&oJ Eoa ooc Ma ud n*a Duyên mai sau, đàn môi đay, hãy lẫy nhận người,

l*a C&oJ M*IN {s Us& Za <dG x}G AN Cất kỹ trong lòng, em ơi, đừng nhầm lẫn nhận sai!

Luc yh* s}&G C&oJ Eoa ooc Ma [Z Con khóc giơ đàn môi dỗ nín,

#VN taJ w*a ekVN [C M*a pic Ngày về trời treo trên cổ ngựa bay,

biN d&uG k*UN EM F*a #pN Eb* pic ElG Đàn bay lên thành một cánh bướm vàng,

CVaM ExG yV* YN Ys Za d&a Lời thương đặt trong lòng đừng phai,

emN mac yV c>G xoG Za ElG Trầu têm đặt trong giỏ đừng úa,

<tc t&aG EMG Za m*oM Lạc phương trời đừng buồn,

oo*M #sd S*$ EMG T&aN Za Ix x}G AN Vòng bảy cõi mường xa đừng đổi thay! "



ePG Ha s}&G V&a Em yêu mới nói:

is& EM C&oJ EM il io& LIG Za yx* - Anh lên đường í liễng của em ơi đừng ốm,

k*aM p&a yM* Za yx* En&J naV x}G AN Vượt rừng cây đừng mỏi đừng đau,

yp C*a Za yp l}c   Đừng đi xa quá dãi dầu,

yp l}c j*aN [T& T&aN Yx& h*aN Yb na Đi xa dầu dãi biết đâu mà lường,

T&aN is& Yx& ja exN ES loM w*>J Ek*a Thuốc độc người trộn trong cơm,!

yp C*a Za yp AhG h&aG eHM laJ UM* Đi buôn chớ lâu ngày đằng đẵng

iM ET& Ek*a #pN HaG eM& l*a is& HaG Lúa nên đồ cha sẽ ngắt về đồ,

NaG #pN k&a [P& ePG is& k&a Eb&a uH* [l* ePG AHJ Em nên cho cha sẽ thuận đem cho, ?

Ek*a Eb&a #md s}&G C&oJ #Jd Yh* M$ #md Gạo chưa hết, hãy làm cho hết,

Ek*a Eb&a #md s}&G C&oJ b&aN T&oJ EH Gạo đang còn, hãy vãi theo thuyền,

Ec Eb&a #md s}&G C&oJ b&aN T&oJ {N* Muối không hết, hày rải theo sông,

yd* #sd #VN s}&G ES c$ Et*a Chẵn bảy hôm, rủ nhau quay lại,

yd Ec*a UM* s}&G ES c$ CUN AN Đủ chín ngày, anh gọi bạn quay về!

k>N SaJ #TG EM #TG jIV d}&G Vừa đi vừa ngoảnh lại,

#TG EM #TG jIV eL Vừa đi vừa ngoái trông,

s}c is& Et*a eT* ^ Z}G o&aV AwG ePG Ha Na Chân bước xa lòng càng đau nhớ,

k>N SaJ s}&G c*$ G> EM c&a Zod Eka baJ Anh dồn bò lên ngọn Khâu Vai

c*$ CVaJ EM c&a Zod Eka c*a Lùa trâu lên ngọn Khâu Cả,

ik& M*a k*UN uP Yz& Eka EJG Cưỡi ngựa lên Khâu Dướng cao vời,

tiN G> SaJ s}&G k}d G&a baJ Chân bò vướng cành mây,

tiN CVaJ SaJ s}&G k}d G&a b*a Trâu bước vướng cành si,

tiN M*a uf* xaJ ePG s}&G k}d G&a yH Ngựa đi vướng cành móc,

Awc CVaJ SaJ s}&G Eb&a t&UN ciN z*a Trâu anh sao không dạy ăn cỏ ?

Awc M*a {c& k>N l*a s}&G Eb&a t&UN ciN sIG X*iN #L Ngựa ô chê lá nõn thơm tươi ?

k>N SaJ s}&G h}c <Fd ekV Ma N}&G Anh ngắt lá xanh anh ngồi,

NIV h}c yM* caG ec&V Ma [M Bẻ cây giữa đèo anh bói,

ta LaG [M xoG ix& h> h*a Quẻ bói này hai bốn một năm,

Ha [C* AG V&a if F*a Ma ha ciN El*a CVaJ Những tưởng ma trên trời muốn ăn cỗ trâu,

if ta NaJ Ma ha ciN um x&>N Ex* Hồn ông bà đòi ăn lợn cúng,

AG V&a if up& ES* Ma ha ciN El*a yc& <dJ [l& Na Hồn tổ tiên thèm bữa rượu, đôi gà,

Ma ud hi&G xaJ ePG Ma T&oJ HoJ M*a Hay đâu vía em yêu theo bước chân ngựa,



h&iG uS* l*a Ma T&oJ HoJ CVaJ Vía em thương dõi vết chân trâu,

ec*V [C xaJ uj& EHN CoG w*a eT* o&a "Em yêu đang ở nhà mong nhớ!

mac LaG yx& f&a XaV SaJ Ma Quả cau vần bổ mười

mac LaG paV f&a h*a SaJ Ma Quả cau tươi bổ năm,

Tod yp l}G Ix hi&G uS* l*a N*oJ Ma ciN Ném đằng sau, vía đeo bước ngựa về ăn,

Tod yp M&aG n*a Ix h&iG uS* l*a N*oJ Ma T&oJ HoJ CVaJ Ma ciN AJ Ném đằng trước, vía bám bước trâu về nhận,

ec*V [C xaJ uj& EHN CoG w*a Em yêu đang ở nhà mong nhớ,

l*a M&iG uS* C&oJ <b&N CoG ha Ha AN Xin hãy nán lòng chờ! "

AS $* Awc CVaJ SaJ s&}G t&UN ciN z*a Trâu anh liền chồm dậy ăn cỏ,

Awc M*a {c& k>N l*a s&}G t&UN ciN sIG Ngựa ô vơ lá nõn thơm tươi,

k>N SaJ s}&G c*$ CVaJ EM uc& ic& Anh dồn trâu đi rầm rầm,

ik& M*a EM xoN LoN Cưỡi ngựa đi băng băng,

uP <tc uP dUb ^ Núi tiếp núi mịt mùng,

dUb <tc dUb ooN SoN Gò tiếp gò khúc khuỷu,

doN <tc doN iZ Z*oJ Bãi tiếp bãi trập trùng,

Eb&a s}c ic* xib H*oJ uP #t*N {t& xuG Từng chục trăm núi thấp, dài, cao

pid uS* eL*V pid EM yL& Rời em lên Mường Lay,

yp& uS* yp& EM [x Biệt em lên Mường So,

#hN [T& TaG <Cd [k yp Ma laJ eo*V Đường vòng, đường lượn khúc quanh co,

TaG uP eL*V Ma ex*V {s f&}G Đường cheo leo mép vực,

pa uj& {N* V}G {c& paN XaJ Cá dưới vực túm đen như cát,

pa laJ <t ooc V}G Ma El* Hàng đàn đông cuói thác lượn lờ,

Ex* #sd S*$ Ma kad {s CiG eL*V [l* ePG AHJ Aó anh rách xơ bảy tấm,

hac V&a k>N SaJ EM kaJ CVaJ Z}G #H m*a Nhưng trâu mang bán chưa lời,

j*aN [T& dud <cc C*a f> l*a is& z$ Eb&a uH* [l* Hụt vốn, chồng em sẽ cười,

AGN xib <pG yp #H AS&G tiN M*a Ngựa tốt chưa ngang bạc mười nén,

f*aJ h*a H*oJ #H AS&G tiN CVaJ Vải năm trăm, trâu khỏe chưa bằng,

SaJ s}&G yd* uj& AhG h&aG eHM laJ UM* Anh còn đi, đằng đẵng xa em!

b}d Q ip <tc ip iS ESN Ma [l** Năm tiếp năm, năm trôi,

EbN <tc EbN iS S*oJ Ma [l* Tháng tiếp tháng, tháng hết,

P}d Ma yK* yN [n& <kM ekV Ma eHV #pN wud Măng đắng xanh  đã nẩy lộc đâm chồi,

caG xud yV* YN h*oG [P& l*a is& p$ Cha đã dăng màn chia khoang dành chỗ,



AS yc& k$ eM& #OM ePG is& {c ekN ePG Yh* Mẹ sắp xách tay em canh gà gáy khuya,

Mid <CM {c& eM& l*a is& wac faG Lưỡi dao sắc mẹ sắp chặt cây tươi nhuộm vải,

Mid <CM baG eM& #OM ePG is& sic N&uN Ngón tay kia thoăn thoắt sắp nhồi,

sic N&uN #pd eTN Fa Nhồi lông vịt thêm chăn,

sic N&uN Ca eTN Ex& Nhồi hoa gianh thêm đệm,

s}&G #pN Ex& fUN il k&a oa Thành đêm êm đưa cô,

Fa fUN il k&a N*oG Thành chăn ấm đưa em,

ES&G j*oG k&a ZiG xaV Thành đồ cưới đẹp đưa dâu,

[P& ePG s}&G [h& mac Et*a uo& ud Cha em cầm gói cau tìm tháng,

[h& uP Et*a ud UM* Cầm gói trầu timg ngày,

ha UM* yd* UM* Ec*a coG Tìm ngày, ngày cẩu coong,

UM* HoG FUM eM&N UM* H{b yx* Ngày hõong phữm và ngày hặp xảy,

[P& ePG s&}G V&a Cha em mới nói:

UM* H{b yx* eP& Luc ZiG SaJ - "Ngày hặp xảy đông gái nhiều trai,

UM* H{b taJ V&a et*G G> CVaJ m*a eP &  Ngày hặp tai lắm trâu nhiều bò,

eM& #OM ePG s}&G X}d edN Ex& N*oG l*a Ma ha Mẹ em mới dịch đệm liền bên,

X}d edN Fa N*oG eOG xaJ Ma ux& Kéo chăm em liền mép,

ePG Ha s}&G CUd UX CUd Eb&a [P Em đã tính mà tính không đủ

[l UX [l Eb&a yd* Em đã lo mà lo không tròn

EJ*N Eb&a yd* eNG uj& paN taJ Làm chẳng nổi, sống coi như chết,

paN taJ paN s&aJ CiG ciN G*>N Như ăn lá ngón lìa đời,

f> ePG s&}G V&a Chồng em mới nói:

F*a <fc Yh* #pN uC& - "Trời cho thành lứa đôi,

F*a ux& Yh* #pN f> ec&G IM [C* xoG EHa iN* [l* Kết hai ta thành chồng thành vợ,

uf* xoG EHa yd* c$ fUN Ex& [T& Yb Ca LaG M}c Ta lấy nhau, đệm nhỏ bằng lá gianh cũng mặc,

fUN Fa [T& Yb yS* LaG M}c Chăn hẹp bằng lá cỏ cũng đành,

yd* c$ eL*V <h&M kVaG NoN kVaG Được nhau rồi, đắp ngang nằm ngang,

f> Lac yp IM ooc Chồng kéo lại vợ co,

Luc N*oJ yh* xoG koc taJ naV LaG M}c [l& Na ePG AHJ Con nhỏ khóc hai bên, dầu chết rét mặc nó!  "

f> ePG s}&G V&a Chồng em lại nói:

xiG p*aN {N* eC c*VaG #Jd iL& - "Ta chắn suối to làm đập,

xiG ih& {N* CoN Yz& ciN pa Chặn nước lớn bắt cá,



xiG yh& Na Yh* [P& ePG ec&G eM& ePG ciN Ek*a Ta cày ruộng để cha mẹ mình ấm no! "

ePG Ha s&}G CUd UX CUd Eb&a [P Em đã tính mà tính không đủ

[l UX [l Eb&a yd* Em đã lo mà lo chẳng tròn,

H*oG ekc yh* iS S*oJ caG b*aN Eb&a #pN Khóc vùi giữa bản không nên,

H*oG ekc yh* caG #VN n*a ez&G Gào giữa ban ngày sượng mặt,

is& yh* Eb&a #pN h> Sẽ khóc ư ? cườiư ?

is& yh* eT* TaN& is& h> eT* Na& Khóc, người trong bản sẽ cười,

is& h> eT* yT EMG is& EV*a Cười, người trong mường sẽ nói,

T&aN is& EC*a n*a k&>G h> k>N ZiG Na Người sẽ qua dưới mái mỉa mai,

P}d Ma yK* yN ip <tc ip iS ESN Ma [l* Năm tiếp năm, năm trôi, anh ơi!

EbN <tc EbN iS S*oJ Ma [l* ePG AHJ Tháng tiếp tháng, tháng hết, anh ơi!

yd* <hc k>b Ek*a YN Na Ma [l* Đã sáu mùa lúa ruộng qua rồi,

#sd k>b pa YN {N* Ma [l* Đã bảy mùa cá lũ trôi xuôi,

[P& l*a ec&G eM& ePG s}&G V&a Cha em và mẹ em mới nói:

Ek*a Em*a Eb&a taG eLG -  "Cốm dẻo không thay cơm chiều,

Ek*a Em*a Eb&a taG GaJ Cốm thơm không thay cơm sáng,

Luc EkJ Eb&a L*IG [P& ta eM& NaJ H*$ Ew*a Rể chẳng nuôi cha mẹ vợ đến già,

is& ka& ePG yp TaG Yt* #Jd EHN Ec Sẽ gả con gái xuống đằng dưới thành nhà giàu

is& k&a ePG EM T&aG EN& #Jd EHN Ca* Sẽ gả con gái lên trên thành nhà rộng,

is& k&a ec*V Luc ES* EM et&G EHN ciN [l* Luc l*a eM& #OM AHJ Cha mẹ cho con về nhà chồng, con ạ! "

f> ePG s}&G yp c&IM Ek*a YN Na Chồng em đi kiếm lúa ngoài đồng,

yp cI&M pa YN {N* Đi kiếm cá ven sông,

yd* ek* s}&G Eoa Ma f&a Được cá chiên đem mổ,

yd* pa s&}G Eoa Ma boG Được cá trắm ướp chua;

pa uj& ooM ec&G yh laJ V$ eL*V <x*M Cá ướp chua lâu ngày đã chua,

o$ UM* taN ec&G ZaM il Ngày lành và bữa tốt,

ip ESN ec&G EbN k*UN Năm đi và tháng trôi,

[P& l*a ec&G eM& ePG s&}G V&a Cha em và mẹ em mới nói:

ip iN* ip <x&G #pd <t EkG EM uf* - "Năm nay năm đưa vịt tía về phủ,

ip <x&G uS* n*a Mac EM f> [l* Luc l*a eM& #OM AHJ Năm đưa gái lớn về nhà chồng,

<x&G uS* is& <x&G EbN sIG Đưa dâu đưa tháng giêng,

ePG Ha s&}G V&a Em yêu vội đáp:



EbN sIG V&a {C iw& - "Tháng giêng là tháng kiêng,

{N& Ek*a f*aG V&a iM <Nc iC iT Gieo nương kê, chim chích đến nhặt,

{N& yH& iL V&a iM LiG edG M}c eh*N Gieo nương bắp, khỉ đỏ về phá,

h*aG yX eL*V Nac eNN is& <sc Vừa đặt nơm, con rãi cá đã cào,

Eb&a Et*a tiG Eb&a d&iG Không đi, con không đến,

Eb&a d&iG tiG Eb&a EM [l* eM& #OM AHJ Không đến, con không lên,

Eb&a US& EbN <x&G #pd <t EkG EM uf* Không phải tháng đưa vịt tía về phủ,

Eb&a US& EbN <x&G uS* n*a Mac EM f> Yd Na Không phải tháng dưa gái về nhà chồng! "

eM& #OM ePG s}&G V&a Rồi mẹ yêu em nói:

<x&G uS& is <x&G EbN x}G #L Ha - "Thế đưa dâu tháng mấy ?

<x&G uS* <x&G EbN iZ& Đưa dâu đưa tháng hai.... "

ePG Ha s&}G V&a Em yêu vội đáp:

EbN iZ& V&a {C t$ - "Tháng hai càng kiêng kỹ,

j*aN [T& eNN EMG <bN Eb&a nIV& k>N m*a Sợ mệnh treo trên cao xanh không lành,

Eb*a uj& n*}G EMG F*a Eb&a n&IV k>N JUN Khuôn đúc trên mường trời không để sống dai,

iM ET& is& yd* Pa #db k*UN EHN l}G Phải đeo lếp quay về nhà ngoại,

Pa jUG k*UN EHN LuG EHN ta EXG Ec&a Phải đeo sọt quay về nhà xưa,

Eb&a Et*a tiG Eb&a d&iG Không đi, không, không đến,

Eb&a d&iG tiG Eb&a EM [l* Không đến, không, không lên,

Eb&a US& EbN <x&G #pd <t EkG EM uf* Không phải tháng đưa vịt tía về phủ,

Eb&a US& EbN <x&G uS* n*a Mac EM f> Yd Na Không phải tháng đưa gái về nhà chồng! "

eM& #OM ePG s&}G V&a Rồi mẹ yêu em nói:

<x&G uS* is& <x&G EbN x}G #L Ha - "Thế đưa dâu tháng mấy ?

<x&G uS* <x&G EbN xaM Hay đưa dâu tháng ba.... "

ePG Ha s}&G V&a Em yêu vội đáp:

EbN xaM Na HaM yh& - " Tháng ba ruộng đang làm,

yH& HaM baJ Nương đang cỏ,

x>N SaM N*oG eOG xaJ HaM t}d Lại đang cắt vườn chàm,

Eb&a di&G tiG Eb&a EM [l* Không đi, không, không đến,

Eb&a d&iG tiG Eb&a EM [l* Không đến, không, không lên,

Eb&a US& EbN <x&G #pd <t EkG EM uf* Không phải tháng đưa vịt tía về phủ,

Eb&a US& EbN <x&G uS* n*a Mac EM f> Yd Na Không phải tháng đưa gái về nhà chồng! "



eM& #OM ePG s&}G V&a Rồi mẹ em yêu nói:

<x&G uS* is& <x&G EbN x}G #L Ha -  " Thế đưa dâu tháng mấy ?

<x&G uS* <x&G EbN ix& Hay đưa dâu tháng tư... "

ePG Ha s&}G V&a Em yêu vội đáp:

EbN ix& [t& ic& #pN ix& Exa Z}G x>J -  "Tháng tư bốn chân cửi còn lệch,

xaN c>J fid ta uc* Đan sọt hay lỗi mắt,

t*aN uS* eL*V Eba eM&N L>G yp Chuyện sắt son mà chẳng hợp đường tình,

yT EMG yc is& TaN h> n*a Sợ thêm điều thiên hạ cười khinh,

Eb&a Et*a tiG Eb&a d&iG Không đi, không, không đến,

Eb&a d&iG tiG Eb&a EM [l* Không đến, không, không lên,

Eb&a US& EbN <x&G #pd <t EkG EM uf* Không phải tháng đưa vịt tía về phủ,

Eb&a US& EbN <x&G uS* n*a Mac EM f> Yd Na Không phải tháng đưa gái về nhà chồng! "

eM& #OM ePG s}&G V&a Rồi mẹ yêu em nói:

<x&G uS* is& <x&G EbN x}G #L Ha - "Thế đưa dâu tháng mấy ?

<x&G uS* is& <x&G EbN h*a Hay đưa dâu tháng năm... "

ePG Ha s}&G V&a Em yêu vội đáp:

EbN h*a n*a CoG Yz& T&aN moG -  "Tháng năm mặt chiêng to lặng tiếng,

SoG {c T*aV [x La ooc #hd caG c*VaN Buồng thờ tạo So, Là lên nấm giữa sàn,

YP* C&Va b*aN CoG CUN Eb&a CUN Nàng dâu thăm bản đi không trở  lại,

Eb&a Et*a tiG Eb&a d&iG Không đi, không, không đến,

Eb&a d&iG tiG Eb&a EM [l* Không đến, không, không lên,

Eb&a US& EbN <x&G #pd <t EkG EM uf* Không phải tháng đưa vịt tía về phủ,

Eb&a US& EbN <x&G uS* n*a Mac EM f> Yd Na Không phải tháng đưa gái về nhà chồng! "

eM& #OG ePG s&}G V&a Mẹ em yêu bèn nói:

<x&G uS* is& <x&G EbN x}G #L Ha - "Thế đưa dâu tháng mấy ?

<x&G uS* eL*V eM& l*a is& <x&G EbN <hc - "Đưa dâu con mẹ sẽ đưa tháng sáu... "

ePG Ha s}&G V&a Em yêu vội đáp:

EbN <hc {N* <tc Na laJ T*aG - "Tháng sáu nước trăm dòng đổ ruộng,

{N* <tc T*aG laJ had NaN x&oG Dòng trăm thác reo vang

{N* <tc FoG daG t&UN Sóng tung sóng dâng tràn,

t*aN mU&N UM* CoG baG Eb&a baG Bàn hết nghìn ngày cũng không thanh thản,

Eb&a Et*a tiG Eb&a d&iG Không đi, không, không đến,



Eb&a d&iG tiG Eb&a EM [l* eM& #OM AHJ Không đến, không, không lên,

EbN iN* Eb&a US& EbN <x&G #pd <t EkG EM uf* Không phải tháng đưa vịt tía về phủ

Eb&a US& EbN <x&G uS* n*a Mac EM f> Yd Na Không phải tháng đưa gái về nhà chồng! "

eM& #OM ePG s&}G V&a Mẹ em yêu bèn nói:

<x&G uS* eL*V eM& l*a is& <x&G EbN #sd - "Đưa dâu con mẹ sẽ đưa tháng bảy! "

ePG Ha s}&G V&a Em yêu vội đáp:

EbN #sd #pd N*oJ NaG h &iG LaN - " Tháng bảy vịt quý của con đang ấp,

h&aN N*oJ NaG h&iG <pG Ngỗng quý của con đang nở;

j*aN [T& H*uG biN <XG ec&G ca biN ex*V Sợ con diều hâu nó lượn và con quạ nó bay,

biN xod eo*V Eoa #pd N*oJ #pd o&oN NaG yp Nó lượn nó bay, cắp vịt quý vịt thương đi mất,

Eb&a Et*a tiG Eb&a d&iG Không đi, không, không đến,

Eb&a di&G tiG Eb&a EM [l* Không đến, không, không lên,

Eb&a US& EbN <x&G #pd <t EkG EM uf* Không phải tháng đưa vịt tía về phủ,

Eb&a US& EbN <x&G uS* n*a Mac EM f> Yd Na Không phải tháng đưa gái về nhà chồng! "

eM& #OM ePG s}&G V&a Mẹ em yêu bèn nói:

<x&G uS* eL*V eM& l*a is& <x&G EbN epd -  "Đưa dâu con mẹ sẽ đưa tháng tám! "

ePG Ha s&}G V&a Em yêu vội đáp:

EbN epd edd H*oN EH&G <LM ooN - "Tháng tám năng thiêu cùng gió thổi,

<LM ooN <x*M poN <p&G Gió thổi rùng tim gan,

Et*a <x&G l*a o&oN N*oJ is& ehV&  ElG <LG Mang con theo, sợ gió ốm xanh vàng,

CiG <cM f*aJ edN EMG S*aN Z&aG Thân gái dặm trường biếng bứơc,

is& VaG Ix o&oN N*oJ yh* caG p&a iV VoJ Đành bỏ con khóc lả sao đang  ?

Eb&a Et*a tiG Eb&a d&iG Không đi, không, không đến,

Eb&a d&iG tiG Eb&a EM [l* eM& #OM AHJ Không đến, không, không lên,

Eb&a US& EbN <x&G #pd <t EkG EM uf* Không phải tháng đưa vịt tía về  phủ,

Eb&a US& EbN <x&G uS* n*a Mac EM f> Yd Na Không phải tháng đưa gái về nhà chồng! "

eM& #OM ePG s&}G V&a Mẹ em yêu bèn nói:

<x&G uS* eL*V eM& l*a is& <x&G EbN Ec*a - "Đưa dâu ta sẽ đưa tháng chín! "

ePG Ha s}&G V&a Em yêu vội đáp:

EbN Ec*a H*oN Eo*a EH&G MUd M> - " Tháng chín trời nóng nực, âm u,

Ex xaG H*oG YN <lG xIG lac Hùm beo rống trong rừng sâu kinh lạ,

k*aM k&a H*oG YN p&a ik koN Chóp bóp kêu trong khe núi mịt mù,



Eb&a Et*a tiG Eb&a d&iG Không đi, không, không đến,

Eb&a d&iG tiG Eb&a EM [l* eM& #OM AHJ Không đến, không, không lên,

Eb&a US& EbN <x&G #pd <t EkG EM uf* Không phải tháng đưa vịt tía về phủ,

Eb&a US& EbN <x&G uS* na Mac EM f> Yd Na Không phải tháng đưa gái về nhà chồng! "

eM& #OM ePG s}&G V&a Mẹ em yêu bèn nói:

<x&G uS* is& <x&G EbN xib - "Đưa dâu đưa tháng mười! "

EbN xib {N* NoG edG daG d&}G -  " Tháng mười lũ đỏ ngầu chảy xiết,

{N* w*>M f&}G doN caG Ngập hết bãi hết bờ,

had <tc had iZ ZoN iZ Zo*N Thác dồn thác cuồn cuộn,

FoG <tc FoG iZ Z*oJ Sóng tiếp sóng lô  xô,

<tc c&a S*oJ XaJ Ik& doN caG Cát sỏi bồi bãi giữa,

is& VaG Ix N*oG CiG baG maJ n&oM Eb&a uH* [l*  E sớm thành gái góa bơ vơ,

Eb&a Et*a tiG Eb&a d&iG Không đi, không, không đến,

Eb&a d&iG tiG Eb&a EM [l* eM& #OM AHJ Không đến, không, không lên,

Eba US EbN <xG #pd <t EkG EM uf * Không phải tháng đưa vịt tía về phủ,

Eb&a US& EbN <x&G uS* n*a Mac EM f> Yd Na Không phải tháng đưa gái về nhà chồng! "

eM& #OM ePG s&}G V&a Mẹ em yêu bèn nói:

<x&G uS* is& <x&G EbN xib #od - "Đưa dâu đưa tháng mười một! "

EbN xib #od #hd M$ ooc koN t*aG - "Tháng mười một nấm bùi héo trên thân gỗ dút

#hd c*a d*aG taJ s{b koN ToG Nấm dai khô trên vỏ gỗ vông,

eM& J&a S*oN {C ciN Tuc x&iG chồng chọn miếng ăn nghiệt ngã,

[P& up& t&iG ES&G EHN Cha chồng tính của nả chi ly,

Eb&a Et*a tiG Eb&a d&iG Không đi, không, không đến,

Eb&a d&iG tiG Eb&a EM [l* Không đến, không, không lên,

EbN iN* Eb&a US& EbN <x&G #pd <t EkG EM uf* Không phải tháng đưa vịt tía về phủ,

Eb&a US& EbN <x&G uS* n*a Mac EM f> Yd Na Không phải tháng đưa gái về nhà chồng! "

eM& #OM ePG s&}G V&a  Mẹ em yêu mới nói:

<x&G uS* eM& l*a is& <x&G EbN xib xoG - Đưa dâu con mẹ đưa tháng chạp vậy thôi!

EbN xib xoG f}c cad eHV haG S*aG Tháng chạp gốc cải già lá tỏa đuôi voi,

[P& up& H*aG n*a eh <SM Luc Bố chồng ngừng đan chài đón cháu,

eM& J&a H*aG n*a huc <SM laN Mẹ chông buông tay cửi đón dâu...

ePG Ha Eb&a s}c Eoa kod Yd Ma kaN tob CVaM eM& un* yd* [l* Em biết lấy lời đâu chối nữa!



uo& taN ec&G ZaM il Ngày lành và bữa tốt,

ip ESN ec&G EbN k*UN Năm đi và tháng trôi,

Es*a ef&N P*UN ciN Ec&J doG NaG [C* #VN iN* [l* Khắp nơi rập rìu cheo, cười,

EbN iN* EbN <x&G #pd <t EkG EM uf* Tháng này tháng đưa vịt tía về phủ,

EbN <x&G uS* n*a Mac EM f> [l* ePG AHJ Tháng em phải về nhà chồng, anh ơi!

f> ePG s}&G hab El*a Ma AwG T&a Chồng em đã gánh rượu tới bến

hab mac Ma AwG EHN Đã quầy cau lên nhà,;

[C* s}&G #pN {C ciN l>G Ma Ec&J Eoa l*a Dọn bữa ăn to để cưới em đi,

{C ciN N*oJ Ma Ec&J Eoa z&oJ eOG xaJ Dọn bữa ăn nhỏ để cưới em về

AGN [b& yL& f> l*a s&}G d&iG Eoa Ma Bạc mỏ Lay  chồng em mang đến,

AGN [b& [x [b& La f> ePG s}&G di&G Eoa Et*a Bạc mỏ So, mỏ Là chồng em mang lại,

yd* xib <pG l&IG LaV Bảo mười nén đúng cân Lào

yd* XaV <pG l&IG ecV C*a Rằng hai mươi nén, cân Kinh,

bad Yx& l&IG [P& l*a s&}G yd* ix& <pG T$ Ngờ đâu khi cân lại, cha em chỉ được bốn nén chẵn!

xxxxx                                x x x

UM* H*>G ciN El*a FaJ Ngày huộng một bữa rượu ra mắt,

UM* HaJ ciN El*a Ec&J Ngày hài tiếp bữa rượu đưa dâu,

hac V&a k>N SaJ EM kaJ G> Z}G uj& c&a [b& l*aJ Nhưng anh yêu còn mãi tận nguồn tơ bán trâu,

l*a kaJ M*a Z}G uj& c&a [b& [x La Tận mỏ So, mỏ Là bán ngựa,

Awc G> SaJ s}&G yd* <pG paJ Con bò đực, nén hơn,

Awc CVaJ SaJ s&}G yd* <pG h*a Con trâu mộng, nén rưỡi,

Awc M*a {c& k>N l*a s&}G yd* XaV ix& <pG AGN Con ngựa ô, hai mươi xí nén tròn,

AGN xib <pG is& Ma yw& Eoa l*a Bạc mười nén sẽ chuộc em về,

f*aJ h*a H*oJ is& Ma yw& Eoa z&oJ eOG xaJ Vải năm trăm sẽ cởi em ra,

AGN xaM Ib* is& Ma [d& #Jd ip& Bạc ba lạng, ta đúc chiếc sáo,

AGN ix& Ib* is& Ma [d& #Jd ix [X [L Bạc bốn lạng, ta đúc chiếc nhị,

ec*V [C xaJ s}&G CUN Ma j*aV Anh về nhà, quay về!

uS& um& yM* uS& k>N SaJ yd* NoN Một búi cây anh từng ngủ đậu,

uS& doN hiN doN XaJ uS& #pN um& Ek*a Một bãi gò đều đã trải bàn cơm,

<LM pi&N EC*a XaJ oo&N #pN Ec eT* [l* ePG AHJ Lốc soáy trộn cát buông thành muối,

SaJ s}&G Ma #hN f> IM cVaG h> ca&J haG ciN z*a uP Soc Anh thấy vợ chồng nai nối đuôi nhau ăn cỏ đồi than

ooc ciN z*a fIG oo&N Ca ekV Gặm cỏ gianh non mới mọc,



<o&G il <o&G LaV c*a Súng đẹp, súng bền chắc,

n*a N*oJ n*a pUN fod ja {j SaJ Ma Nỏ đẹp, tên thuốc nhọn, bước lên,

M$ [C& j*aN [T& <L*M ec&G taJ Nai sợ ngã, sợ chết,

[x yv* MUG ed& Luc cuN AHJ -  "Xin van người, người hỡi!

[x VaN MUG ed& Luc LuN soM Es*a Xin chàng tài giỏi tha cho,

xaV paG LuN Z}G w*a Gái má hồng đang chờ,

xaV daG m*a daG Yz& Z}G CoG MUG Na Gái thanh xuân đang đợi, chàng ơi! "

SaJ s&}G VaG Ix <o&G <TM yc Eb&a k*a Anh bỗng rời cò súng không bắn,

VaG Ix n*a <TM yc Eb&a d&$ Buông lẫy nỏ không bật,

SaJ s}&G #V*N Ma ec&G caJ Ma Rẽ đi  và qua đi,

f*aJ Ma ec&G EfG Ma Vòng đi và thẳng tới,

s}&G Ma #hN f> IM <Nc <cd ecG ciN eLG paJ b*a Anh thấy vợ chồng chim phượng đang ăn quả si,

<t uj& G&a Yt* <c*M ciN mac G&a En Con đậu cành dưới chúi xuống ăn quả cành trên,

<t uj& G&a En SoN ES ciN mac G&a Yt* Con đậu cành trên chui lên ăn quả cành dưới,

<o&G il <o&G LaV c*a Súng đẹp, súng bền chắc,

n*a N*oJ n*a pUN fod ja {j SaJ Ma Nỏ đẹp, tên thuốc nhọn, bước lên,

M$ [C* j*aN [T& <L*M ec&G taJ Chim sợ ngã, sợ chết:

[x yv* MUG ed& Luc LuN AHJ -  " Xin van người, người hỡi!

[x VaN MUG ed& Luc LuN soM Es*a  Xin chàng tài giỏi tha cho,

xaV paG LuN Z}G w*a Gái má hồng đang chờ,

xaV daG m*a daG Yz& Z}G CoG MUG Na Gái thanh xuân đang đợi, chàng ơi! "

SaJ s&}G #V*N Ma ec&G caJ Ma Anh rẽ đi, qua đi,

f*aJ Ma ec&G EfG Ma Vòng đi và thẳng tới,

s}&G Ma #hN yc& EwN ciN Ek*a coG Anh thấy gà rừng ăn lúa đống,

um LoG ciN Ek*a b*IN Lợn cỏ ăn thóc phơi,

<o&G il <o&G LaV c*a Súng đẹp, súng bền chắc,

n*a N*oJ n*a pUN fod ja {j SaJ Ma Nỏ đẹp, tên thuốc nhọn, bước lên,

Exa [C* j*aN [T& <L*M ec&G taJ Cúng sợ ngã, sợ chết,

[x yv* MUG ed& Luc LuN AHJ - "Xin van người, người hỡi,

[x VaN MUG ed& Luc LuN soM Es*a Xin chàng tài giỏi tha cho,

xaV paG LuN Z}G w*a Gái má hồng đang chờ,

xaV daG m*a daG Yz& Z}G CoG MUG Na Gái thanh xuân đang đợi, chàng ơi! "



SaJ s}&G VaG Ix <o&G <TM yc Eb&a ka Anh lại rời cò súng không bắn,

VaG Ix n*a <TM yc Eb&a d &$ Buông lẫy nỏ không bật,

SaJ s}&G #V*N Ma ec&G caJ Ma Rẽ đi và qua đi,

f*aJ Ma ec&G EfG Ma Vòng đi và thẳng tới,

uP <tc uP J{b J*>J Núi tiếp núi trập trùng,

h*>J <tc h*>J L*aN cab hiN [H Khe tiếp khe gập ghềnh đá đựng

HiM ta [h Ep&J P}G EP& yh* Kẽ mắt đứt vì tuôn lệ nhớ,

Eb&a s}c ic* m&UN H*oJ uP #t*N {t& xuG Mấy chục trăm ngọn núi dài, cao!

cVaG Eb&a #V*N SaJ #V*N Nai không lách, anh lách,

#m*N Eb&a SoN SaJ SoN Nhím không chui, anh chui,

hoN Eb&a k*aM SaJ k*aM Don không vượt, anh vượt,

it& p&a z*a Ma iZ Z}c Rẽ rừng cỏ phăng phăng,

it& p&a k}d Ma iZ ZoG Mở rừng gai rào rào,

h> #pN FoG mac z*a Đầy đầu trắng hoa móc,

Ma Hod k&>G h> uP eM&N k&>G xaV x*a Sàn đỉnh núi, sàn cô gái Xá,

k>G l*a {N* eM&N k&>G xaV if Sàn cuối ghềnh, sàn của gái ma,

xaV if pid mac LiV Ma w*iM Gái ma ngắt chanh ném,

SaJ [C* Eb&a did o*> #TG N&aN Eb&a dIV Anh không ngoái, không nhìn,

SaJ s&}G #V*N Ma ec&G caJ Ma Rẽ đi và qua đi,

faJ Ma ec&G EfG Ma Vòng đi và thẳng tới,

s}&G Ma Hod n*a t&aG EHN cVaN Tới hiên trước nhà quan,

Hod paJ SaN EHN uS* Tới sàn sau bạn tình,

GiN [T& ExG pac n*}G EHN uS* {n& n> Nhà bạn tình, tiếng nói nhốn nháo,

ExG h> n}*G EHN ePG x&a ^ Nhà người yêu, tiếng cười nhao nhao,

SaJ [C* AG V&a <Nc w> ciN mac f*a Ngỡ tưởng chim reo ngọn quả,

<Nc soc F*a <SM boc hVa LaV Vàng anh mừng cánh hoa,

kaV Yx paN boc CaJ haJ c*aN Còn tươi non như vừa hé bông đào,

#hN [T& p*$ Ec*a paN iS ES *J eM& [d& yT yc Yd #L Nhưng búi tóc mượt gái phương nào đã tới,

o$ Ha s}&G yd* c&aV ec&G yd* waM Anh vừa dò vừa hỏi:

o$ N*$ ekc EMG yL& Yd Ma - "Này, khách Mường Lay đâu tới "

ekc [x La Yd Et*a eT* #L eM& #OM AHJ Khách Mường So Mường Là đâu lại, mẹ ơi  ? "

eM& #OM s}&G V&a Mẹ anh yêu mới đáp:



ekc EMG yL& Eb&a Ma c&a Yd "Không, khách Mường Lay không tới,

ekc [x La Eb&a Et*a c&a Yd Luc l*a eM& #OM AHJ Khách So, Là không lại, con ơi!

o$ N*$ EbN h*a T&aN F$ <Sc Chẳng qua tháng năm người khoét cối,

EbN <hc T&aN F$ d*oG Tháng sáu người khoét máng,

T&aN is& k&a N*oG ec*V c&N EM f> Ix [l* Người gả chồng cho con gái đó thôi!

EM SaJ is& EM f}c cad Z}G h&iG #pN Eb* Khi anh ra đi, cải chia cánh bướm,

bad SaJ Et*a Hod eL*V f}c cad EH* ooc boc ExN ETN Khi anh trở về, cải già đơm hoa;

uS* ha EHN ec&VN f> laJ UM* eL*V Na Lâu ngày, em đã quen hơi hết lạ  ?

EM SaJ EM f*a pIV {d uf* xaJ ePG Z}G tac YN  x*aV [l& Na Lâu ngày, khăn piêu đen em còn vắt sào ngang,

bad SaJ Et*a Hod eL*V #hN [T& Ex* oo&N N*oJ Ma tac #tM SaN
X*iN #L

Khi anh trở về, áo con nhỏ đã dăng dăng đầy sàn,

<XM ^ ca*N uP s>G eL*V L&aN Dây trầu không cũng xạc xào rụng cuống,

x}c x&aN yM* c>G [k* Eb&a baN Sâu khoét trong lòng, cây tươi được chăng ?

puN paN l*a iM <dJ P*oM uC& #md [l* Bạn lứa đều nên duyên may mắn,

SId [T& l*a hac yd* uj& eL*G EHN eM& Za z$ ed& AN Thiệt riêng anh ở vắng một mình.

EM xiG H}c l*a [C* Z}G xiG #md CVaM Khi yêu em, anh nhủ em hết tình,

EM xiG waM ePG Z}G waM #md w*oJ eT* #L Khi quen em, anh hỏi em hết nhẽ,

P}d Ma yK* yN CVaM ExG uf* xoG EHa <tc t&aG b*aN eL*V ElG Ma nay, lời thương của ta rơi trong bản đã úa,

Ux xaN <tc t&aG EMG eL*V L*>J Tờ chữ của ta rơi trong mường đã nhòa,

puc c*>J #pN {L LaJ Trồng chuối thành buồng nhiều quả,

puc baJ #pN {L sac Trồng mây thành búi nhiều cành,

t*aN uS* #pN xaJ xac yp Ma iS #L Dựng một mối tình sao nghiêng ngửa nát tan ?

XId [T& k>N Ha eo& ciN Ek*a EL*a Yz& LoN epG Than ôi! anh muốn ăn gạo bịch lớn cố chữa,

eo& ciN etG x>N l>G l&iG S>N Ma L* oM Muốn ăn dưa vườn to cố rào,

P}d Ma yK* yN Ys l*a C*oM yp oU&N Ix SaJ is& #L Ngờ đâu em lại đổi lòng thương yêu kẻ khác, em ơi!

SaJ [C* CUd UX CUd Eb&a [P Anh đã tính mà tính không đủ,

[l UX [l Eb&a yd* eL*V [l* Anh đã lo mà lo chẳng tròn,

paN d&}G k*UN [c yM* Ma t&aV h> <LG Như trèo cây cao lộn cổ,

<xG ha d}G Eb&a CUN Eoa yd* Dẫu tiếc thương đời cũng lỡ,

is& {L& l*a boc yM* AdN d&uG EM f> [l& Na Đành nhìn em yêu bước về nhà chồng,

PaJ c*VaN eL*V ciN El*a {n& In Nhà em, tiệc rượu đang nồng gian trong,

PaJ IX da hab CoN yV* w*a Mé hiên ngoài, tíu tít gánh bem đã đợi,



#hN [T& l*a M&iG X*oN EM x&}G oaV L> Dõi nhìn em yêu đến chào cô chú,

C&oJ uj& il AJ [P& LuG ec&G eM& p*a EHN En - "Chào bác trai, bác gái nhà trên,

[P& oaV ec&G eM& L> EHN Yt* Chú cùng thím nhà dưới! "

C&oJ uj& il AJ YP* n*a m&uN c>G EHN uc AHJ - "Chào chị em dâu rể trong nhà,

ux [C* AhG ip EbN m&$ TIV jaM l*a ed& AN Dầu năm qua tháng qua cũng nhớ lại thăm em với nhé!

"

C&oJ uj& il AJ [P& l*a ec&G eM& #OM ePG AHJ -  "Con chào, cha của con ơi, mẹ yêu dấu hỡi!

#pN #sb Za #pN yd* Xin đau đừng đau luôn,

#pN yx* Za #pN laJ Xin ốm đừng ốm nặng,

#pN caN x}G s}&G ESa #xN FoN eM& un* Có bị làm sao thì cúng cho mẹ

l*a Eb&a uH* s}&G x}&G CVaM ha ed& AN Con không biết thì mới nhắn cho nhé

C&oJ uj& il AJ x>N kiG N*oJ EHN s&a - "Xin chào vườn gừng nhỏ bên kia bờ xuối,

x>N k&a N*oJ EHN cVaN Vườn riềng xinh trước ngõ ta chăm! "

C&oJ uj& il AJ b&aV b> <HM ec&G xaV b> Ha c>G b*aN -  "Chào gái cùng trai đang thời xen ngó! "

C&oJ uj& il AJ H*aN k&>G N*oJ ix& Pic xaN {T -  "Chào bốn mặt đan mau sàn khuống nhỏ,

xaN {T xaN ix& es {H P*UN   Đan mau như đan cót,

H*UN ^ b&aV xaV toM Dặp dìu trai gái cười,

P}d Ma yK* yN xaV l>G is& Ek*a Fa eM& Ix [l* Gái đến thời phải đắp chăn chung cùng mẹ

xaV ec& eL*V is& Ek*a Fa uS* <H&M f> Ix [l* Gái lớn rồi phải đắp chăn chung cùng chồng,

Z}G [T& xaV {x& LuN puN N*oG Còn đây lứa tuổi bầy em đang tươi,

S*oM h&iG j*oG <LG k&>G {C& GVa <wJ Na Mới chiều qua ngắm vuốt xuống sàn

<fN Eb&a <tc Za VaG Ix k&>G EHa Ex*a Mua không rơi đừng nỡ bỏ không sàn buồn,

F*a Eb&a Ex*a Za VaG Ix k&>G EHa moG x}G AN Trời không buồn đừng nỡ bỏ không sàn quạnh, em ơi!

xib {C& Yh* iM b&aV yT yc t&oJ hUN ToG Ma EH*a Hãy khiến mười ngày bạn trai xa đến gẩy đàn môi vây

khuống,

o$ Ha iN* Ek*a Yx& EL*a is& Eb&a CUN Ma c&IV ec&G coG hóc đổ bồ chẳng mang xuống gặt,

hoM koG k*UN EHN f> is& Eb&a CUN Ma El* eL*V [l* Gái lên nhà chồng không thể lại về đua vui!

C&oJ uj& il AJ Exa AS&G F*aJ haG pa Ha AHJ "Xin chào cột cái đuôi  cá thon,

Exa HVa F*aJ haG eo&N Cột con đuôi nhạn xòe,

z*a Ca eb&N tiN coN Lượt chân gianh xén bằng,

uS& {L coN {L HaV x}c x*aJ Hàng dui theo hàng mè san sát;

s&aM z*a N*oJ MuG iw& laJ w$ Ha AHJ Tấm gianh kia phủ trùm kín mái nhà thân!



C&oJ uj& il AJ cuN ec&G cVaN N}&G HaG ciN El*a "Xin chào quân với quan ngồi sắp theo hàng uống rượu;

b}*G {N* Et*a EHN eM& ciN #jN Bầu nước trong nhà mẹ mát lành! "

C&oJ uj& il AJ PUG ic& <cG huc FUM laJ b}* G "Xin chào khung cửi, guồng xa, con thoi, cái suốt! "

C&oJ uj& il AJ G> CVaJ M*a <SM fIG z*a oo&N Ha AHJ "Chào trâu, chào ngựa, chào bò, mùa tết vui gặm cỏ non

xanh! "

C&oJ uj& il AJ fuG #pd N*oJ ALG yx& -  "Xin chào đàn vịt thương mắn đẻ,

fuG yc& N*oJ ALG k$ uc AHJ Đàn gà thương chăm gáy ta ơi!

xib {C& uc [C* Eb&a yd* {c Ek*a xaN <LG <fc Mười ngày ta chẳng được nắm gạo trắng xuống vãi,

Eb&a yd* cob Ek*a <cc <LG Ec ux [l* Vốc gạo vương xuống rơi! "

C&oJ uj& il AJ h> <Sc iT& ALG t*oG "Chào nơi nền cối ta nêm chày,

h> d*oG iT& ALG {t Lòng máng nơi hằng đâm giã!

eM& um {d Yt* L&aG Nái lợn đen dưới thang,

eM& um b&aG Yt* wuN uc AHJ Nái lợn lang gầm sàn

xib {C& uc Eb&a yd* tib buG Ek*a <LG {t Mười ngày ta chẳng được xách dậu thóc xuống giã,

Eb&a yd* tib buG {H <LG oo&J ux [l* Xách dậu cám xuống chăn! "

C&oJ uj& il AJ [C* h*iG ux* {H toG - "Xin chào nơi gốc chạn đặt cuộn lá chuối;

XoG l>G ux* Ek*a m&a Giàn cao nơi đặt chậu gạo ngâm;

es x&a ux* Ek*a oo&N ec&G Ek*a #jN Đầu gác bếp, nơi treo cơm dẻo, cơm nguội,

x}c #XN ux* eMG Mod Ổ tằm dăng tơ mọt đục,

kod toc L*iV eMG Eb* x&iG xaV Nùi đạt tết bướm tơ nhện vương,!

C&oJ uj& il AJ iS yF iT& C>N EH*a "Xin chào lòng bếp khói cuộn,

c*oN Ex*a iT& C>N toM Hòn đầu rau khói vờn,

ooM yh ux* F$ f}c Chĩnh, hũ đựng rau, dưa, muối,

pac ut l>G TaG L&oG Bậc cửa lớn đi qua,

p&oG ut c*VaG TaG yp Khuôn cửa rộng đi lại,

h> yl iT& TaG k*UN Đầu thang đường bước lên,

P*UN Yt* L&aG TaG SoN ZiG AHJ Hỡi nơi gầm sàn thường hay chui cúi!

AhG ip EbN Eb&a LoN is& #hN n*a Ha [l* Đằng đẵng tháng năm, ngươi sẽ chẳng gặp ta,

o$ iT& Ha is& yd* yp& uS* VaG eM& EM f> Ix [l* Ta bỏ bạn tình, lìa mẹ lìa cha,

xib {C& uc [C* Eb&a yd* Ma EH*a Sớm tối không xuống nưa;

t&UN ES*a uc [C* Eb&a yd* yw& Ex* fUN Ym& Ma caJ ux [l* Cũng không còn thay áo mới lượn qua! "

C&oJ uj& il AJ <t*N f}c iS x>N l>G Yb x*oJ - "Xin chào khóm rau nhỏ vườn to;



<t*N f}c N*oJ Ma J*UN #pN Yb Gốc rau xanh thoạt vừa đâm lá,

S*oM #pN Yb eL*V #dd Yb Ma n*UG iS  #L Vừa đâm lá đã ngắt lá về đồ! "

C&oJ uj& il AJ iP& o*aJ ec&G iP& SaJ uc AHJ " Xin chào anh cả cùng anh hai em hỡi!

ux [C* kaJ uc yp Yt* EXG h&aN kaJ CVaJ Anh bán em xuống dưới người người Hán bán trâu,

kaJ uc EM En EXG LaV kaJ M*a Anh bán em lên trên như người Lào bán ngựa, anh ơi!

iP& ePG s}&G V&a Anh trai em đáp:

Eb&a US& kaJ yp Yt* EXG h&aN kaJ CVaJ "Không phải bán xuống dưới như Hán bán trâu,

kaJ EM En EXG LaV kaJ M*a c&a Yd Không phải bán lên trên như người Lào bán ngựa,

k&a ePG yp Yt* #Jd EHN Ec Gả em xuống dưới làm kho muối,

k&a EM En #Jd EHN C*a Gả em lên trên làm nhà buôn,

k&a #pN YP* EHN EP&N Yh* il [l& ePG AHJ Gả làm dâu nhà người cho em sung sướng, em ơi!

PaJ c*VaN eL*V ciN El*a {n& In Nhà em tiệc đã nồng gian trong,

PaJ IX da hab CoN yV* w*a Mé hiên ngoài tíu tít gánh bem vẫn đợi,

ejb ^ f*a pIV {d ePG <pc Piêu đen em trùm đầu phất phới,

iF <Fb f*a k$ LaV SaJ <pG Tà áo anh khoác vội bay lơi,

<x&G ePG AJ k>N uc* Tiễn bạn tình, ta ơi!

<x&G uS* AJ k>N EGa AHJ Tiến người yêu, ta hỡi!

<x&G uS* k*UN EHN oaV Tiễn bạn tình lên nhà chú,

xoN xaV kU*N EHN f> Yh* ec&VN Dặn người yêu lên nhà chồng khỏi lạ,

xiG H}c ePG is& EM <x&G ePG c&a ec&V [c ud* Yêu em, anh tiễn đưa em đến tận đầu đường

xiG H}c oi*N #pN uS* is& EM <x&G AwG EHN Đến tận nhà chồng, em với anh hẹn ước nên duyên,

hac V&a efb Yz& iM <t*N s>G Nhưng phép cả có gốc tùng,

efb l>G iM <t*N eC&VJ Phép thiêng có gốc quế,

efb Yz& Es*a eM& L&IG Eb&a uj& uJ Ys Ha Na  Phép lớn mẹ hiền anh thôi giữ trong tim,

SaJ is& EM eM& #OM ePG Z}G h*aM xoG [Z Anh đi, mẹ hiền ngăn anh hai bận,

h*aM xaM [Z Giữ anh ba lần,

h*aM cod [C SaJ yV* Ôm chặt cổ con níu lại:

Za Et*a tiG Za di&G "Không đi, không, không đi,

Za di&G tiG Za EM Luc l*a eM& #OM AHJ    Không đến, không, không đén, con ơi!

j*aN [T& dab <CM {c& Luc T&aN is& c&aJ ka Sợ gươm sắc con người sẽ kề đùi,

dab <CM Sa Luc T&aN is& c&aJ [C JIN <d*N Luc uc [l* Gươm bén con người sẽ chặt cổ,

...................................... Bát canh người sẽ bỏ bùa mê,



T&aN is& Yx& h*aN Yb na loM w*>J Ek*a Bát cơm người sẽ trộn thuốc chết,

Za Et*a tiG Za d&iG Không đi, không, không đi,

Za di&G tiG Za EM AN Không đến, không, không đến! "

k>N SaJ s}&G V&a Anh yêu mới nói:

Eb&a j*aN tiG Eb&a [l "Không sợ, không, không lo,

h> Ys cI*V [C xaJ Eb&a d&a Gan óc liền đây đầu nối cổ,

S*oM [T& N*$ l*a t&iG Z}G [n Việc bấy nhiêu con tính đủ rồi,

dab Luc T&aN dab N*oJ dab c*a joG Gươm con người, gươm mỏng, gươm tồi,

F$ c*aN toG [C* eP*V Chặt tàu chuối mà quằn,

ef*V ik* CVaJ loc [C* b&aN {s x$ Phạt bãi phân khô mà mẻ,

dab Luc MUG dab N*oJ dab #dc ecV Gươm con đây, gươm sắc, gươm thép Kinh

<CM M$ ekV [X eLV {s {d* Mũi đến chuôi một lưỡi sáng lòe!

uc is& EM {h* Luc T&aN SiG IM Luc T&aN Ta chém đứa kia giành lại vợ;

Eb&a yd* ePG enG is& #Jd Axc ooc c>G uf* Không lấy được nàng ta làm giặc giữa phủ,

Eb&a yd* o*iG #pN uS* enG is& #Jd Axc ooc c>G EMG Không lấy được em, anh làm loạn giữa mường,

[P& eM& h*aM L>G uS* Eb&a z&a Cha mẹ ngăn, dây tình dằng dặc,

[P& eM& d&a L>G uSU Eb&a F}G #pN [l* Cha mẹ giữa, đường tình không nghe,

taJ c{b <Pc LaG EL&a Chết trong lòng người đẹp,

taJ c{b EPa eOG xaJ LaG eL*V Chết trong lòng người yêu,

taJ c{b ec*V M&iG uS* Eb&a d&iG Ma <xG Được chết cùng em không hề tiếc hận,

#md AGN <pG x$ d&}G <fN ToG J*oJ Mất bạc nén xem bằng đồng vụn

#md f*aJ h*a H*oJ x$ d&}G ym PUN Vải năm trăm coi như chỉ thừa

CVaM ExG t*aN sIM XUN Eb&a z&a Há quên ư, lời thề ước năm xưa!

d&aN Yz& t*}G caG F*a is& kVaN f&a F$ Eoa Đá tảng giữa trời ta chém băng,

#pN UX w*a LaG M}c Rồi sẽ ra sao mặc lòng,

k$ d&oN c*IV Zod m$ [C* il Dù khăn trắng bay lên ngọn móc,

k$ {d c*IV <CM dab [C* il Dù khăn đen quấn chặt ngọn gươm;

{d dab <tc Yt* L&aG #pN d> LaG M}c Chuôi gươm gẫy gầm sàn thành củi,

h> ka <tc caG Na Ec*a ek&V LaG M}c Dù đầu, mình, chín khúc phanh phui,

[P& eM& eC*V {C Ek*a {g& ud S&oJ AJ Nhai miếng cơm, xin nghĩ giúp, mẹ ơi!

taJ caG #VN x$ d&}G fiG edd Chết giữa ngày xem bằng sưởi nắng,

taJ caG p&a z*a ePd x$ d&}G NoN #VN [l& Na Chết giữa rừng cỏ lặng coi như ngủ ngày!



hac V&a Eb&a eb*V eL*V eM& l*a Eb&a VaG Không nói dối mẹ anh không thả,

Eb&a PaG eM& #OM ePG {c ekN T}G yV* Không nói quanh, mẹ hiền không buông,

k>N SaJ s&}G V&a Anh yêu lại nói:

Luc [C* Eb&a Et*a tiG Eb&a d&iG - "Không đi, con không đến,

Eb&a d&iG tiG Eb&a EM [l* eM& #OM AHJ Không đến, con không đi,

P}d Ma yK* yN T*oG exb Ek*a Pa Es*a x&$ xaJ caJ [l* Con mẹ nay bụng đói rã rời,

Ek*a n*UG Ma ja eHG Hãy nấu cháo con ăn khỏi đói,

Ek*a ecG Ma ja En&J ed& Na Hãy nấu canh làm thuốc lại người,

yd* ciN Ek*a EG&N oa [C* il Dù cơm thừa của cô vẫn tốt,

yd* ciN pa EG&N N*oG [C* il Cá em bỏ mứa càng ngôn,

yd* ciN Ek*a ec* ed*G <c*N c&oM EG&N GaJ  [C* il Xoi lạnh queo đáy giỏ càng bùi,

<o&G il <o&G LaV c*a Súng đẹp, súng bền chắc,

n*a N*oJ n*a pUN fod ja {j SaJ Ma Nỏ đẹp, tên thuốc nhọn, bước lên,

o$ Ha is& EM NiG Hoc paJ #cVN Con sẽ đi nhắm ngọn bồ quân, bắn sóc,

EM NiG #zN paJ yf& Nhắm ngọn dâu da, bắn chuột,

EM NiG yn& paJ XaG Nhắm ngọn tre xanh bắn náy,

EM NiG daG paJ uc* Nhắm ngọn sấu, bắn rơi con sóc truyền cành  "

Ma ud eb*V <x&G uS* EM ux& EHN f> [l& Na Và dối mẹ, anh đi, đưa tiễn bạn tình!

xxxxx        x x x

<Cb Q ec&G KaV uc* Phút giây, một lát nhanh,

f> l*a da hab <tc Na HoN Lên tràn ruộng thang, chồng quẩy gánh;

da CoN <tc <T&G ud* Quẩy gánh qua đồng rộng,

ec*V M&iG uS* EM ux& EHN f> Ix [l* Người đẹp anh yêu cất bước theo chồng,

#TG EM #TG jIV d&}G Vừa đi vừa ngoảnh lại,

#TG EM #TG dIV eL Vừa đi vừa ngoái trông,

s}c is& Et*a eT* ^ Z}G o&aV AwG ePG Chân bước xa lòng càng đau nhớ,

ePG Ha EM Hod p&a Eod s}&G h}c <Fd Eod N}&G Ej Em tới rừng ớt ngắt lá ớt ngồi chờ

EM Hod p&a Ek s&}G h}c <Fd Ek N&}G w*a Tới rừng cà ngắt lá cà ngồi đợi,

EM Hod p&a z*a G*>N s&}G [f& ha SaJ Tới rừng lá ngón ngóng trông,

SaJ EM Hod s}&G h}c <Fd ekV Yh* SaJ N&}G Anh tới nơi, em bẻ lá xanh em ngồi;

yd* x}&G ePG k>N SaJ is& did dIV uc* Được nhủ đôi câu, anh mới đành lòng quay lại,

yd* x&}G o*iG #pN uS* is& did dIV CUN Ix [l* ePG AHJ Được dặn đôi lời, anh yêu em mới chịu quay đi,



Eb&a CUN j*aN [T& f> ePG Yx& ja k*a Không quay đi, sợ chồng em sẽ pha thuốc chết,

j*aN [T& f> l*a Yx& ja taJ Không quay lại, sợ chồng em sẽ bỏ thuốc mê,

CVaJ ciN z*a noG b> Trâu ăn cỏ đầm sen,

G> ciN eL*V cVaG {C {X* T&oG Bò vừa gặm, nai vàng đến phá,

b&oG h&oG uS* ec*M ym& caJ TaG Ha AHJ Hun hút trên đường, vẻ trắng trong một đóa hồng tươi!

CiG ePG baG [x c*> Xin hãy cho anh kề vóc mảnh,

[x c>c c*> N*oG z&oJ Eoa oaJ Quấn quanh vai ủ lấy hương người,

#VN taJ Yh* iM oaJ M$ Efa ym* Cho mai sau lửa xác đượm hơi,

taG x&}G l*a boc yM* uc* d&iG EM f> Ix Na Một lát bên em thay lời tiễn dặn!

o&oN N*oJ Ma Yh* SaJ <SM ed& AJ Con nhỏ hãy đưa anh ẵm,

CiG <cM Ma Yh* SaJ o*uM Bé xinh hãy đưa anh bồng,

[x {k& o*uM Luc ES* caG k&>G Za k>G Cho anh bế con dòng đừng ngượng,

{k& Luc L>G Luc La Za m**oM Nưng con rồng, con phượng đừng buồn,

CiG N*oJ yd* CiG [P& Eb&a #L Bé ngoang giống bố không ?

[M& N*oJ yd* [M& oaV Hay là bé giống chú ?

kaV LaV yd LuG ta MaG eM Giống bên họ mẹ trắng hồng ?

ec*M ef& yd* uS* Ec&a M&aG EL Eb&a #L Hay má lúm như người tình cũ ?

ZUM Ni*V Ma Yh* k>N SaJ xod ebN Hãy đưa tay cho anh đeo nhẵn,

ZUM ekN Ma Yh* k>N SaJ xod poc Nâng cánh tay cho anh tra vòng;

ZUM xod l*a oo&N N*oJ Ma UT poc PaJ <pG ud AJ Tra vòng này vòng nén, bé ơi!

P}d Ma yK* yN #hN [T& loJ ElG h*$ XaG kViJ Yb ec& Ix [l* Mà nay, tre sậy ngả vàng lá rụng;

eM* uj& b*}G Ma etc #pN <t Đám trứng sâu đã nở bướm rồi;

#pN <t biN pi&N <MM <xN ex*V Bướm nở rồi, bướm lượn bướm bay,

xiG H}c ec*V Mi&G uS* [C* wUc EM <x&G AwG EHN eT* [l* ePG AHJ Anh yêu em, lẽ tiễn đưa em đến tận nhà chồng,

hac Va <Nc sib ec*V biN xuG ES SaJ eTV SaJ  is& eTV Ix [l* Nhưng chim chích trên cao lượn vòng gọi anh quay kại;

anh quay lại

<Nc eo&N ex*V biN {t& ES SaJCUN SaJ is& CUN Ix [l* Chim nhạn dưới thấp bay quanh nhủ anh quay đi; anh

quay đi

C&oJ uj& il AJ <dG l>G <dG p&a ACG ALG Et*a Ha AHJ "Chào chốn rừng xanh nơi thường lui tới,

{N* Ek*a b*}G eP H&> Nước đập bè chìm,

{N* Ek*a b&> eP <sM Sóng xô bè vỡ,

eP <sM Ek*a xoG eCVJ xaM eCVJ NaN ooc eL*V [l* ePG AHJ Bè chìm trôi ba suối mất rồi



xoG EHa H}c c$ Eb&a yd* S&> edV V$ Đôi ta yêu nhau chưa  trọn một ngày,

P$ c$ Eb&a yd* S&> edV UM* Chưa đầy một khắc,

koG Eb&a UX* M$ Eb&a #hN ALG Của không mua lẽ đau được giữ liền tay

Z}G is& #hN ALG [T& {N* ec&G pa Chỉ cá liền với nước,

is& #hN ALG [T& Na ec&G Ek*a Chỉ lúa liền với ruộng,

Et*a <x&G l*a AwG iP* is& d&iG dIV CUN Ix [l* Tiễn đưa em, thôi anh quay lại, em ơi!

ePG Ha s}&G V&a Em yêu bèn nói:

Za F*aV tiG Za uF - "Đừng vội anh, đừng vội,

daV kuN uL uj& <bN Z}G w*a "Sao Khun Lù trên trời còn đợi,

f*a uj& F*a Z}G w*a Ed&M yl Áng mây kia vương vấn còn chờ,

xoG EHa yc c$ n*}G J&aN TaG Z}G Us& Eb&a uH* [l* ePG AHJ Đôi ta xa nhau dằng dặc nỗi niềm tưởng nhớ,

<fN <tc T{b z*a cVaG Ma [l* Mưa sắp rơi ào đồng cỏ,

Za VaG Ix uS* CiG baG caG p&a ed& AN Đừng bỏ em trơ trọi giữa rừng,

Za VaG Ix uS* l*a N*oJ caG had {N* NoG Đừng bỏ em giữa dòng sóng thác trào dâng!

daG NoG daG koN kVaG Ed&M yl Ma p*aN - Thác trào dâng, ngang dòng củi vướng,

EHa [C& daG t*aN uS* is& d&iG yp yc Gặp nhau đay thoắt bỗng chia lìa,

xoG EHa H}c c$ w*a [T& ELa p&iN Ma EbN h*a Đôi ta yêu nhau đợi tới tháng năm  lau nở,

w*a [T& {N* #tc m*a pa Yz& Ma [s Đợi mùa nước đỏ cá về,

w*a [T& t&aG [L H*oG EbN xaM k*aM  ix& Đợi chim táng lo hót gọi hè,

xoG EHa Eb&a yd* c$ EM& ZaM H*oN s&}G Eoa c$ EM& ZaM naV Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông,

Eb&a yd* c$ EM& ZaM b&aV ec&G xaV s}&G Eoa c$ EM& ZaM iX EHa m*aJ Không lấy được nhau thời trẻ, ta lấy nhau khi góa bụa về

già,

m*aJ xoG [Z m*aJ xaM [Z Góa hai lần, góa ba lần,

m*aJ [C ecVN t&uG t&iG Góa cổ cao thêm mấy ngấn,

m*aJ ti&G k&iG AhN xaV Góa vẫn tươi giòn đỏ đắn,

m*aJ kaV LaV AhN uS* Góa đẹp hơn hồi con gái trắng ngần,

m*aJ t&uM uT* AhN C&Va xaV HaM Góa đẫy đà hơn thiếu nữ đang xuân  "

CVaM sa t*aN doM ePG F}G iw& Lời tình tự lắng sâu trong dạ,

iP& H}c N*oG Yh* EM <x&G AwG EHN ed& AN Yêu em, anh tiễn đưa em về tới tận nhà,

xoG EHa s}&G yd* <tb tiN EM iZ ZoN  Đôi ta đập gót đường dài,

w&oN tiN EM iZ Z*oJ Rào gót đường xa;

EM ux& <t*N p&a fuc Yb ElG Đi tới rừng lá ráy úa vàng,



EM ux& <tN EkG {C h> b*aN Bước tới gốc tơ hồng đầu bản,

#hN [T& Jab Jib x*aN <p&G oo&N yk b> Cây sổ bên đường nẩy lộc khai hoa,

P> N> X*oN f> IM <Nc eo&N Quấn quýt vợ chồng chim nhạn;

#hN [T& <Nc eo&N EoG Edd eL c>G {w* Đôi uyên ương ngấp nghé cửa hang,

boc yo& {c* {N* M&a ik koN Hoa áy giập giờn trôi ngang sông Mã,

Z}G ExG ePG Yh* HoN moN yV* w*a ed& AN Còn thương nhau xínắp gối riêng chờ,

buN Hod l*a M&iG uS* EM n*a x&>N ExG ePG AHJ Duyên phận mai sau, hoặc sẽ có ngày thỏa nguyện,

xoG EHa H}c c$ n*}G LIM baN Za ElG Đôi ta yêu nhau, duyên bản duyên đừng úa,

ExG c$ n*}G LIM EMG Za eb&G x}G AN Tình mường tình chớ phai,

xoG EHa s}&G #V*N EM ec&G caJ EM Rẽ đi và qua đi,

f&aJ EM ec&G EfG EM Cùng sánh vai vòng đi và thẳng tới,

ec&V <tc ec&V iZ ZoN Núi tiếp núi trập trùng,

doN <tc doN iZ Z*oJ Bãi tiếp bãi gặp ghềnh,

s}&G EM Hod <t*N M&>G N*oJ caG ec&V CVaJ ix Tới gốc muỗm xanh đỉnh đèo trâu cọ,

<t ix <t Eka iH Ed&M yl Ma c*IV Con cọ, con vươn sừng dài quanh quắt,

<t c*V eL*V <t n&IV SaJ CUN [C* Eb&a CUN yd* [l* Con quẩn quanh níu gọi anh về;

xiG H}c ePG k>N Ha is& EM <x&G AwG b*aN Nhưng anh không về! Yêu em, anh đưa em tận bản,

xiG nI&V t*aN #pN uS* is& EM <x&G AwG EHN Thương em, anh tiễn em thẳng tới tận nhà!
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[C EP& t&IG yp Yt* [C* t&IG [T& EH eT* Na Đồn về xuôi, tiếng đồn bằng thuyền,

t&IG EM En [C* t&IG [T& S*aG Đồn lên ngược, tiếng đồn bằng voi,

t&IG Hod l*a M&iG uS* [T& d&aN uP fa Đồn đến anh tiếng bằng núi đá,

HIc V&a EHN f> l*a ec&G EHN f> ePG Rằng nhà chồng em:

Eka cud et*M LaJ b> Hoa nhà vẽ hoa sen,

xiG J> et*M LaJ eo&N Cột kèo đẽo đuôi én,

z*a Ca eb&N tiN coN Mép gianh bằng chằn chặn;

iM S>G {c uj& c*VaN Buồng thờ một gian riêng,

b*aN xib S*aG Ek*a p&oJ [C* <dG Đồn mười voi lên mà lạc,

AGN <pG Eoa b&oN UX [C* yd*  Còn bạc nén sờ đau cũng thấy,

uS& <d*N yM* uS& #hN AGN Poc Bao nhiêu gỗ đều dát bạc,

uS& #d*M toc uS& Ela Bấy nhiêu lạt đều vót trơn,

Exa EHN [P S*aG Lac Cột nhà phải voi kéo,



Fac EHN [P S*aG haM Vách nhà phải voi khiêng,

l*a Yt* [P b&aN f}c exN x>N Khung bếp đủ trồng rau muôn vườn,

c>G EHN [P eo&N S*aG Còn trong nhà thả sức voi lượn,

EHN c*VaG xib epd ut Nhà rộng mười muôn cửa,

[c ec f*aJ XaV #VN Eb&a k&oJ Bồ cau bay không tìm nổi lối ra,

caG c&oJ f*aJ H*$ {C& Eb&a woG Đười ươi chạy chục ngày đêm chẳng suốt,

Ma ud EHN f> ePG Kịp khi đếm xem;

t}*G xaM Exa yM* im& Dựng ba thân cột lau,

t*G ix& Exa yM* [o* Dựng bốn chân cột sậy,

t*}G [J* eJ* b>c CVaJ Dựng nghiêng bên vũng trâu,

t*}G oaJ KaJ p&a ePd Dựng trống bên bãi cỏ,

t}*G epd h*oG [P uj& f> IM [d& Na Dựng tám gian, vợ chồng chui vừa  đủ,

<Nc sib s{b [C* yb Chim chích đậu mà xiêu,

<Nc yf s{b yS Ca [C* <L*M Chim ri đậu mà đổ,

eM& yc& <c*M ciN {N* Yt* L&aG [C* EFN Gà nhảy sàn uống nước mà rung,

ma Ek*a h> haG ooc Chó lọt đầu hở đuôi,

hoc Ek*a Mac Z}G C$ Xuyên ngọn giáo thừa cán,

is& Yh* ecV buN P$ uc Ma uj& UX yd* Em yêu ở sao nổi ?

is& Yh* l*a boc yM* Ek*a uj& UX #pN #L Ha Người đẹp của anh ở thế sao đành ?

is& k*UN TaG <tG j*aN [T& <tG baG Lên sàn rách sợ gẫy,

k*UN TaG kaG j*aN [T& kaG c&oG Trèo sàn mọt sợ sụp,

o$ iN* Ha is& k*UN TaG t&aG poM un  Anh mới giả làm chuột lên đằng cửa sổ,

kU*N TaG ut poM eo&N Giả làm chim én chui qua kẽ mái,

biN pi&N eS*N EM <tc caG EHN Vụt bay vào giữa nhà,

ePG Ha s}&G k*UN TaG yl yM* [o* Em leo lên thang sậy,

N}&G j&oG [j* T}c [P& up& #TG h> Xệp ngồi lạy bố chồng trên đầu

f> ePG H}c ePG s}&G da Ek*a ux& ePG ciN Nhờ chồng thương, dọn cơm cho ăn;

AG V&a xoG el L*>N [T& pa <x*M Hai đĩa, tưởng đĩa cá,

<c*M ud n*a PaN Yz& oaJ KaJ Cúi xuống, hai đĩa rau,

#hN [T& xoG ed L*>N [T& f}c Lòng chỏng một bàn lớn,

s}c Eb&a ciN exb T*oG Không ăn đói cào ruột,

bad ciN k*oG L*iN yc& Eb&a <LG Ăn vào tắc họng không trôi,



#TG ciN #TG ekN [C CaJ w*iM Vừa ăn vừa ngứa cổ rát lưỡi,

cUN <tc T*oG paN n*oG wUc cVaG Nuốt xuống như tên độc trúng nai,

Ha is& x&}G uS* CiG baG Yh* #md uS& w*oJ c&oN AN Anh dặn em, dặn cho hết lời,

is& x&}G uS* l*a N*oJ Yh #md uS& kod CVaM ExG Nhủ lòng thương, nhủ cho hết nhẽ,

k*$ yl xud EHN f> Za N&}G Bậc thang cuối nhà chồng, chớ ngồi,

t}&G [P& up& Za oiG Ghế chị chồng ngồi, chớ đụng,

CiG il h*$ iP& LuG Za ux* Anh chồng đẹp, đừng lả lơi,

Eb&a US& En*a M&iG uS* Za Edd ta eL Không phải bạn tình, đừng ngấp nghé,

{t Ek*a Za d&a um Giã gạo đừng chửi lợn

Ec um Za d&a yc& Chăn lợn đừng chửi gà,

Luc yh* Za {s taJ Con khóc đừng rủa con chết,

Luc taJ Eb&a s}c Eoa eh&G Yd Ma yd* Con chết bù đâu ra,

Luc yh* s&}G C&oJ [j Con khóc phải khè dỗ,

C&oJ cod [C Luc yV* Ẵm con lên khẽ nựng,

C&oJ t&oJ yM* k{b k&iG Yh* Luc ePG F}G AN Gõ cột nhè nhẹ ru,

yp p&a Za #dd Eha Đi nương đừng gỡ cháy,

Ma EHN Za zI*M EGa [m* t&oM Về nhà đừng ngắm bóng trong nồi,

c&oM Luc Za NoN doM Dỗ con đừng vội ngủ,

soM Ys Ah*J Za LUM uS* Ec&a ed AN Trái tim đừng quên tình cũ,

yp yH& Za TaN N*oG oa Đi nương đừng nói xấu em cô,

yp Na Za TaN iP& LuG Đi ruộng đừng nói xâu bà bác,

....................... Nhổ mạ đừng oán trách anh chồng,

k*UN uP xuG Za TaN [P& up& Trèo núi cao đừng nói xấu bố,

uj& EHN Za TaN N*oG oaV Ở  nhà đừng nói xấu em,

[C* EP& PaJ IX iM iP& p*a Bởi sàn sau có nhà bác gái,

PaJ c*VaN iM iP& LuG Đầu quản có ông anh,

SoG xuG iM [P& up Giường cao có bố chồng ngồi,

fid T&aN ha o$ yv* Eb&a yd* Trái phép ngươi, lấy gì mà xin ?

yS* T&aN ha o$ epG Eb&a iM Phạm luật người, lấy gì mà đền ?

El*a yc& T&aN Eb&a ud Cúng gà người không thèm

El*a um T&aN s}&G kVaG x*aG Cúng lợn người khè liếc,

El*a S*aG T&aN s&}G is& G&VaG Ma Mổ voi người mới ngoảnh mặt xem,



ePG Ha <Tc is& Eoa eh&G Yd Ma yd* Mà em tủi cực lấy đâu có   ?

l*a Ha yH* is& Eoa eh&G Yd Ma iM #L Nhưng em nghèo khó kiếm đâu ra  ?
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<Cb Q ekc EMG yL& eL*V Ma Rồi khách Mường Lay tới,

ekc EMG [x EMG La eL*V Et*a Khách Mường So, Mường Là đã lại,

hac V&a #pd #tM t*uM yM* yL& CoGTaNjaJ Eb&a jaJ Vịt đầy đồng mai đợi người bắt, không bắt,

yc& #tM <Lc #tM L&aG HIc Eb&a iM <t k*a V&a Na Gà chặt lồng nứa rằng ai biết giết con nào ?

Z}G [T& eM& yc& dIV et& LuG et& ta k&a <LG <pG Yh* Còn mỗi nái gà họ hàng em tiễn,

ePG Ha s}&G {c Ek*a xaN <LG <fc Em đành nắm gạo trắng xuống vãi,

cob Ek*a <cc <LG Ec Vốc gao vương xuống rơi,

#hN [T& yc& <tb pic Eb Ej Ma EH*a Gà xòe cánh chạy lại,

Ma ciN Ek*a n*}G um& X&$ hoN Cắm cổ rung mào tươi,

soM Ys N*oG eOG xaJ baJ p}d Em se lòng chộp vội,

eM& yc& H*oG c*a jac {N* ta {d ePG <tc Con gà kêu cục te, nước mắt hờn em ứa,

eM& yc& H*oG c*a <jc {N* ta <Tc ePG ec*V d&}G yl Con gà kêu cục tắc, nước mắt buồn chảy ròng,

ePG Ha s}&G yM* F}d h> yc& N*oJ Giơ gậy đập gà thương,

yM* t&oJ h> yc& taJ Gậy trúng đầu, gà chết,

s}&G Ma L>c n}*G o&aG [m* Vac Nhúng gà vào nồi gang,

L>c n*}G pac [m* kaG Dầm gà trong chảo vạc,

<dc yc& is <dc TaG Yd #L Ha Vặt lông gà chỗ nào ?

<dc <cc xic j*aN [T& T&aN caN Cạnh thang sợ người mắng,

<dc <cc SaN j*aN [T& T&aN EV*a Mép sàn sợ người rầy,

ePG Ha s}&G Et*a Z&aG Z*aJ Ma <dc eCM ut Em lẻn lên vặt ngoài xó cửa,

Ni*V iS* <dc <kN b&> Ngón trỏ vặt lông măng,

Ni*V d&> <dc <kN N>N Ngón giữa vặt lông nõn,

<kN b&> F*uG T&> x>N Lông măng bay đầy vườn,

<kN N>N F*uG T&> b*aN Lông nõn bay khắp bản,

l*a s&}G wi*M Yx& X*a yM* yL& uh jaN Bỏ gà vào giỏ mai dứt cạp,

h*oJ N&aG CaN yp T&a Treo đầu đòn em ra bến trong,

s}c f&a eL*V Ma <t*M Yx& Ec Rồi mổ, rồi pha, rắc muối,

<Cb Q ecG yc& <Fd ix xa Canh gà sôi rào rào,

ecG pa <Fd x}c x&aN Canh cá sôi sùn sục,



HIc V&a h&aN <tc Na YH& Yt* Bỗng nghe vịt đang phá ruộng dưới,

q #tM EHN T&aN Eb&a YS* Nhà đầy người, không giúp với!

Yf #pN YP* Ma Ym& M$ yp Ai dâu mới, nấy đuổi,

ePG Ha yd* #pN YP* Ma Ym& ePG yp Em là dâu mới, em đi!

c*$ #pd <tc YH& Yt* Eb Ej Đuổi ruộng dưới nháo nhác,

x{b #pd <tc YH& En x}c x*aJ Lùa ruộng trên hớt hải

YH& <tc YH& iL L$ Ruộng tiếp ruộng liền bờ,

C$ <tc C$ iZ Z*oJ Bờ tiếp bờ quanh co,

Eb&a s}c ic* xib H*oJ C$ {t& YH& PIG Biết mấy chục trăm cao thấp ruộng bờ!

EM EHN AJ xaM PUG #pd #zN k*a ux AHJ "Về nhà mau, ba đàn vịt cáo tha,

yp l*a {N* #zN is& <kb h> ux [l* Cho đi xa, cáo bắt!

#pd eM& p*a UH s&G Eb&a Ma S&oJ Ej Vịt nhà bác, chẳng giúp cùng,

#pd eM& L> UH s}&G Eb&a Ma S&oJ Ha Vịt bà thím, sao không đỡ với! "

P}d Ma yK* yN ta #VN k*UN caG F*a N*oG l*a Eb&a #H yd* ciN GaJ Mặt trời giữa đầu, em chưa ăn cơm,

ta #VN k*UN xaJ k>N ZiG Eb&a #H yd* ciN Ek*a Mặt trời đứng trưa, em chưa ăn sáng,

ePG Ha s}&G x{b #pd caJ xoG Na xaM Na Ma b*aN Dồn vịt khắp gần xa về bản,

b*aN Ek*a <Lc ix& p>G Chuồng vịt che bốn bề,

ekN <cM N*oG eOG xaJ h{b en*N Em dồn về đóng lại,

eo*N eS*N k*UN EM ux& EHN k>N Nhón gót trèo lên nhà,

Ex* oUN [C* Eb&a iM b&oN tac Aó ướt không chỗ phơi,

SaN En SaN iP& p*a Sàn trên sàn bà bác,

SaN Yt* SaN iP& LuG Sàn dưới, sàn ông anh

SaN xuG SaN [P& up& Sàn cao, sàn bố chồng;

Ex* oUN eL*V ePG Ha s}&G yd* N&uG uj& Em đành mặc áo ướt rỏ ròng,

EM& ePG yp PaN Ek*a #H da Em đi cơm chưa dọn,

ecG pa Z}G #tM [m* Canh cá ngon đầy nồi,

bad ePG Ma PaN GaJ T&aN ciN eL*V Em về cơm xong rồi,

Z}G [T& koG Eb&a eC*V yd* Luc T&aN s&}G <wJ VaG Miếng nhai thừa bỏ lại,

hac V&a f> ePG H}c ePG s&}G eb&G ecG yV* w*a May chồng thương để phần,

eb&G Ek*a eb&G #TG ecG Phần cơm, phần cả canh,

eb&G ecG eb&G iL LaJ <c*N w*>J Canh lỏng tỏng dính bát,

ecG c*uG Z}G [T& paJ haG ba   Canh tôm còn lại đuôi,



ecG pa Z}G [T& h> ec&G haG x*aG k&>J Canh cá, phần đầu, vẩy,

ecG yc& Z}G [T& pic ec&G tiN Canh gà, phần cánh, chân,

paJ pic V&a Sub {N* MaJ Phần cánh, chỗ cánh dầm xương,

paJ tiN V&a Ik& {H {s d*oG Phần chân, chỗ chân bới rác,

is& {s* V&a Eb&a #pN saN   Chấm ư ?... đừng nên chan!

is& {s* V&a EHN cVaN Chấm thì sợ.... nhà quan,

is& saN V&a EHN ekc Chan lại ngượng với khách,

Eb&a epc [C* EHN Ec&a eM& #OM Ha [l* Ôi, khác xa nơi nhà cũ mẹ hiền!

EM& Z}G uj& EHN [P& l*a ec &G EHN eM& #OM Ha Na Thuở xa kia em ở nhà em,

pa x*aM exd la* T&a Z}G V&a HIc CaV Cá mương cuối dòng còn chê tanh,

P}d Ma yK* yN k>N ZiG [l Ma yd* p}d x&iG xaV M&aM Luc iS #L Mà bây giờ em phải mớm con em bằng nhện,

EM& Eb&a yd* ePG Z}G #Jd o}c ^ Khi chưa lấy được, người vồ vập,

EM& Eb&a yd* Z}G #Jd ooJ ^ Khi chưa đón về, người xun xoe;

bad yd* eL*V o&oJ Luc YP* <LG L&aG ciN {H Lấy được rồi, người nhử - Dâu ơi, xuống sàn ăn cám!

{s Luc SaJ yp C*oN Người xui con trai xuống đòn,

hac V&a f> l*a Ys c*VaG Eb&a it Chồng lòng rộng không nỡ,

f> Ys il Eb&a T{b Dạ bao dong còn thương,

Luc Eb&a T{b [P& l*a P*IN yx* Eb&a t&UN ciN GaJ Con không đánh, bố bỏ cơm, không dạy,

f> ePG s}&G FaJ {N* ta <LG C*oN Chồng em liền trợn mắt ra tay,

yM* s&}G j*oN xoG xoc <HJ l}G Mình, lưng em vụt tới tấp,

ePG Ha s}&G <L*M eCM <Sc um t*oG Em ngã lăn chiêng cạnh miệng cối lợn dũi,

<L*M eCM d*oG um ix Em ngã lăn đùng liền bên máng lợn vầy,

CiG il Eb&a l> yx* Ngã không kịp chống kịp ngượng,

l*a boc yM* #pN k&uN {H <tN - "Cơ khổ thân em bụi lẫm chôn vùi! "

         xxxxx                                   x x x

k>N SaJ [C* AG V&a ePG Ha yd* #pN il LUM t&UN [l& Na   Anh ngỡ tưởng em mảng vui quên dạy!

tUN AJ o*> t&UN AJ - "Dạy đi em, dạy đi em ơi!

tU&N UP Ex Ix m}d Dạy rũ áo kẻo bọ,

t&UN F}d Ex* Ix k&uN MuN diN Dạy phủi áo kẻo lấm!

h> z*uG Ma SaJ xaG Đầu bù anh chải cho,

h> zaG Ma SaJ ec* c&oN AJ   Tóc rối đưa anh búi hộ! "

SaJ s}&G Eoa yM* HIc Ma laM p*oG <cc Anh chặt tre về đốt gióng đầu,



yM* <hc laM p*oG caG Chặt tre dày, anh hun giõng giữa,

laM faG Yh* N*oG eOG xaJ l*a <Xd Lam ống thuốc này em uống khỏi đau,

l*aJ z*uG eL*V s&}G C&oJ CUN ux& pid Tơ rối đôi ta cùng gỡ,

l*aJ did eL*V s}&G C&oJ CUN ux& Ip   Tơ vò ta vuốt lại quay guồng;

CUN ux& Ip ka JaV yM* uc* Quay lại nguồng gỗ tốt cán thuôn,

CUN ux& En*a uS* Ec&a xoG ZaM Về với người ta thương thuở cũ,

taJ xoG ip d*oN CaG Ma h*oJ Chết ba năm hình còn treo đó;

taJ xob x*oJ #pN {N* taG cob Ma ciN  Chết thành sông, vực nước uống mát lòng,

taJ #pN diN puc uP Ma eC*V   Chết thành đất, mọc dây trầu xanh thắm,

taJ #pN eh*V is& x&>N H&>M noG Chết thành bèo, ta trôi nổi ao chung,

taJ #pN soG d&iG S>N H&>M w*>J Chết thành muôi, ta múc xuống cùng bát,

taJ p&>J Ex*a xob eL*V s&}G uj& EHN dIV Chết thành hồn, chung một mái, song song,

<t*N etG N*oJ doN xac SaJ AHJ Hỡi gốc dưa yêu mọc ngoài cồn cát,

{N* w*>M <cc is& tac Za Yh* M$ tac Nước ngập gốc đáng lụi, đừng lụi,

{N* w*>M Hac is& uF Za Yh* M$ uF ed& AN Nước ngập rễ đánh bềnh, đừng bềnh,

xoG EHa H}c c$ Yh* M$ xud S&> uL o*> o&oN Đôi ta yêu nhau, tình Lù Uả mặn mồng,

t*aN uS* eL*V Eb&a h&oN Ix laJ Lời đã trao thương không lạc mất,

paN kaJ CVaJ n*a Lad Như bán trâu ngoài chợ,

paN cVad Ek*a Na m&UN exN H>G Như thu lúa muôn bông,

ExG c$ Yh* M$ #pN m&UN S>G exN S*$ Lòng ta thương nhau trăm lớp nghìn trùng,

m*$ CVa L*aN {C x*oJ n&>G <xM Bền chắc như vàng, như đá,

H}c c$ Yh* M$ xud S&> q H*$ Ew*a Yêu nhau, yêu trọn đời gỗ cứng,

xud S&> Eh*a yM* eH&G {L <cM Yêu nhau, yêu trọn kiếp đến già,

H}c c$ xud S&> <LM p&iN Ma Za Z*aJ Ta yêu nhau tàn đời gió, không rung không chuyển,

uf* oU&N x*IM [x H*aJ Za h&IG uh F}G Người xiểm xui không ngoảnh, không nghe,

o$ Ha is& x&}G ePG Yh #md uS& w*oJ c&oN AN Yêu em anh dặn em hết lời,

is& x&}G uS* l*a N*oJ Yh* #md uS& CVaM Nhủ lòng thương nhủ cho hết nhẽ,

#VN ooc Za yp <dG Ngày em sinh em đừng đi rừng,

#VN <TG Za yp x*oN  Ngày kỵ giỗ em đừng đi cá,

l*a #cb C*oG caG k&>G Ma taM Cứ nhặt rác giữa sàn mà đun,

#dd Zod SaM Ma n*UG Cứ bẻ ngọn chàm mà đốt;

es&V {s* <x*M s&}G Yx& kiG eCG Nước chấm chua em cứ bỏ gừng già,



puc etG k*UN Exa SaN {h* EHc Giồng dưa leo cột nhà um tùm,

puc Efc k*UN Exa h&oG P> N> Giồng khoai leo cột gian thờ xanh um

x&>J hoJ x&>J ET& k*aG Rửa ốc rửa tùng con,

L*aG w*>J X&a L}c #TG XoG Rửa bát sóc cả rổ

L*aG soG t&oJ HiM [m* Rửa muôi gó miệng nồi,

[c ec Us& CVaM dIV Ha AN Em khôn ngoan nhớ lời anh dặn,

s}&G #Jd US& L&UN Yh* f> if ePG S }G   Làm ra ương bướng cho chồng em giận

#Jd [S& L}G Yh* f> if ePG n&aJ Làm ngơ ngẩn để chồng em chê,

f> n&aJ eL*V f> l*a s&}G VaG Chồng giận, chồng sẽ bỏ,

f> ePG VaG iM ET& xoG EHa Z}G yd* Chồng bỏ, may đẹp duyên đôi ta,

xoG EHa yd* c$ Eb&a ESa x}G CiG ePG H*aG Đôi ta lấy nhau không nề chi phần lỡ,

Eb&a ESa x}G x*aG ePG moG   Không quản chi tình ế duyên ôi,

CiG ePG t*}G [X boG EXG Ec&a Em của anh đây vẫn mãi đẹp tươi!

Eb&a taJ Eb&a LUM En*a Không chết, không quên tình cũ,

Eb&a Ek*a dUb F*a Eb&a LUM uS* ec&G o>N Yd Na Hồn không khuất mây vẫn nhó tình xưa,

Ec*a is& LUM ec&G xib is& LUM Chín sắp quên và mười sắp quên,

Za LUM Ix <t*N PoG iP& boc edG  Đừng quên põng pi hoa đỏ,

Za LUM Ix <t*N kiG eCG uj& uP xuG yH& x*a Đừng quên gừng quắt nương coa

Za LUM Ix l*a M&iG uS* o$ uj& PaJ l}G x}G AN Đừng quên người yêu thương say đắm thuở nào,

............... Ngăn dòng chớ quên mất đập,

................ Đắp nước đừng quên mương phai,

......................  Còn sống đừng quên lời thiết tha anh dặn,

yc& Ew&N k$ p&a L$ Za LUM Gà cỏ gáy rừng sặt chớ quên,

<Nc S$ k$ p&a f*aJ Za LUM Cuốc gọi hè nương bông chớ quên,

p$ Ec*a GV*aJ EM ux& EHN f> Za LUM Búi tóc ngược lấy chồng, chớ quên,

Ek*a <tc <Sc LUM xac Za LUM Gạo vào cối quên chày, chớ quên,

Ek*a <tc pac LUM cUN Za LUM   Cơm vào miệng quên nuốt, chớ quên,

<fM uj& h> LUM Ec*a Za LUM Tóc trên đầu quên búi, chớ quên,

xaV xud #pN HIV eH* Za LuM Đầu sào hóa ngọn dang, chớ quên,

fuc Is #pN ta #VN Za LUM Lá mòn, thành mặt trời, chớ quên,

#zN MoG #pN M*a b&aG Za LUM Cầy hương thành ngựa lang, chớ quên,

puc Efc #pN <dG boN Za LUM Trồng khoai thành rừng bon, chớ quên,



puc MoN #pN <dG t*aG Za LUM Trồng dâu thành rừng rút, chớ quên,

b&aN Ek*a f*aG #pN eM& doN XaJ Za LUM Gieo kê biến thành bãi cát, chớ quên

CVaJ taJ #pN soM p>c Za LUM Trâu chết thành đống mối, chớ quên,

<Nc k>c uH* <dc c*a {d Na Za LUM Chào mào biết nhổ mạ xuống cấy, chớ quên

Eka cVaG #pN [N eHd Za LUM Gạc nai thành sừng tê giác, chớ quên,

ood eod k*UN EM eT&N soM fa Za LUM Chẫu chàng trèo đỉnh núi, chớ quên,

<t ca uH* Pa <wG {p* yH& Za LUM Quạ biết đeo túi phát nương, chớ quên

yc& Ew&N uH* Lab Ec*a ib h> Za LUM Gà rừng biết vuốt tóc chải đầu, chớ quên,

w> LaG uH* Yx& iS& Za LUM Thua láng biết nhuộm răng đen, chớ quên

is& c&uG uH* F$ t*aG Yx& uh Za LUM Dế biết vót que xâu tai, chớ quên,

<t up uH* CoN yX yp h*aG Za LUM Cua biết vờn nơm bắt cá, chớ quên,

pa j*aG uH* c&oM Luc NoN #VN Za LUM Cá sấy biết ru con ngủ ngày, chớ quên,

<Nc #tN uH* x*oN pa M&aM Luc Za LUM Bói cá biềt đâm đó nuôi con, chớ quên,

kId uj& [m* Eoa tiN <XN yF Za LUM Nhái trong nồi biết đá chân đẩy củi, chớ quên

f}c uj& yh <p&G Zod Za LUM Rau trong chõ nẩy chồi, chớ quên,

<tN d}&G uH* <p&G Zod x$ V$ Za LUM Cột gố nhỏ biết mọc lá xum xuê, chớ quên,

mac ip S$ uH* GVac Za LUM Hoa chuối rừng biết mọc rủ xuống, chớ quên

f}c Ao&G ca uH* t*}G Za LUM Rau ấng ca biết mọc dựng lên, chớ quên,

b}*G {N* T&uG ooc Yb Za LUM Ống nước lại mọc lá, chớ quên,

YJ xaV c*IV Eka CVaJ n}c En&G Mạng nhện dăng sừng trâu chằng chịt,

Za LUM uS* ec&G Za LUM SaJ AN Chớ quên bạn tình, chớ quên anh yêu,

Ec*a is& LUM ec&G xib is& LUM Chín sắp quên và mười sắp quên,

w*a [T& <t*N [X eLb ooc Yb s}&G LUM Đợi cỏ tóc tiên trổ cành, hãy quên,

w*a [T <t*N kiG YS*ooc boc s&}G LUM Đợi gốc sả đâm hoa, hãy quên,

s*oG soc uH* yp p&> ESa p> s}&G LUM Đợi cào cào biết trẩy kinh chầu vua, hãy quên,

<fM uj& h> LUM Ec*a s&}G LUM uS* ec&G LUM SaJ AN Tóc trên đầu quên búi ngược hãy quên bạn tình, hãy

quênanh yêu,

Ec*a is& LUM ec&G xib is& LUM Chín sắp quên và mười sắp quên,

{N* M&a eh*G [T& el s&}G LUM AN Sông Mã cạn bằng đĩa, hãy quên

{N* eT eh*G [T& uw& s&}G LUM Sông Đà cạn bằng chiếc đũa, hãy quên,

pa ub& j*oN ciN daV s}&G LUM Cá bỗng văng mình đớp sao, hãy quên

XaJ kaV j*oN ciN moc s}&G LUM Cát trắng nhảy tung hớp sao, hãy quên,



<Nc soc F*a ciN oo*J w&oG x>N s}&G C&oJ LUM AN Vàng anh ăn hết nửa vườn mía, hãy quên

P}d Ma yK* yN <Nc sib ex*V biN xuG ES SaJ eTV SaJ is& eTV Ix [l* Nay chim chích trên cao lượn vòng, gọi anh quay lại,

anh quay lại

<Nc eo&N ex*V biN S*oJ <tc {t& ES SaJ CUN SaJ is& CUN Ix [l* Chim nhạn dưới thấp bay quanh, nhủ anh quay đi, anh

quay đi,

C&oJ uj& il AJ <t*N oo*J {d Xin chào gốc mía xanh anh hỡi!

{L oo*J daG Đẵn mía chi anh ơi!

S*aG <t w&aV Ga wIV SaJ AHJ Voi non ngà trắng hỡi!

<t dIV uj& ecM PUG Za m*oM x}G AN Sống lẻ bên đàn chớ tủi

............ Vòng bảy kiếp chồng đừng quên mất tình xưa!

C&oJ uj& AN <t*N fuG Hãy nhờn lên, hỡi mơ,

C&oJ xuG AJ <t*N M&>G uc AHJ Hãy cao lên, hỡi muỗm,

xib {C& Za Yh* xaM xib S*aG Ma L&>G ciN <cc Ba chục voi đừng để phá bao giờ,

Za Yh* <hc xib S*aG Ma L&>G ciN Yb Sáu chục voi đừng để chúng tung vòi cuốn ngọn!

C&oJ #pN <t*N C&oJ tac Hãy trổ lá đâm cành,

C&oJ #pN Hac C&oJ ESN Hãy xanh cây chặt gốc,

C&oJ #pN EHN m&UN ip C&oJ m*$ Hãy đời đời bền chắc,

Za hac Ek*a #sd S*$ diN EP&N Ix SaJ ed& AN Đừng vùi sâu bảy lớp lìa anh,

xoG EHa Eb&a yd* fid c$ n*}G x>N kiG Yb* d&a x}G AN Vườn gừng héo đôi ta không lỗi,

Eb&a yd* fid c$ n}*G x>N k&a Yb ElG Vườn riềng vàng đôi ta không lầm,

SaJ [C* tiG taJ n*}G pa yN edG haG kad  Anh thề chết cùng chép đỏ đuôi rách,

tiG taJ n*}G pa sad haG [k  Thề chết cùng cá chát đuôi cong,

tiG taJ n*}G [C xaJ uS* haG Thề chết cùng em yêu lận đận,

taG x&}G {N* eT T&aV yl ALG Tình thương dặn Thao, Đà xuôi dòng,

pa <t l>G yp& PUG Ma EH*a Cá lớn lìa đàn quẫy lượn,

Ha [C* is& yp& En*a M&iG uS* CUN ux& PaJ l}G Ix [l* ePG AHJ  Anh lìa em trở về nẻo cũ, em ơi!

o$ k>N ZiG s}&G V&a Rồi em yêu mới nói:

is& yp C&oJ yp il io& LIG Yh* Hod  "Í liễng anh ơi, đi cho đến nơi,

ec*V Zod F*a Za h&aG <dG TaG ed& AN Ngọn quý trên trời xin đừng lạc lỗi,

Ha [C& Ed eHG [T& EHN [k& eL*G EH&G toG eh*G Nhà em khó tầu dong xấu héo,

j*aV [k& eL*G siG Eb&a iM x}G Phận em nghèo khói lạnh giàn treo

Eb&a iM yc& <t l>G [h& GaJ xaJ l*a  Tiễn anh yêu, chẳng lấy đâu gà béo,



p*$ Ek*a L*a taG x&}G CVaM ExG <wJ Na  Chỉ nắm xôi không gửi nhớ theo.

xxxxx x x x

k>N SaJ s}&G <LG EHN ec&G yp ux& caG b*aN Bước xuống nhà em, qua bản,

yp& b*aN uS* yp ux& TaG l>G Rời bản em, ra đường,

F}G GiN [T& ExG yz N*oG eOG xaJ Ha ekc  Nghe vang tiếng kêu khóc

epc EXG ec*V M&iG uS* yh* Ec&N maG f> N*$ Na Nghe tiêng em giận chồng,

S*oM yp& h*$ Ma Hod tiN uP Vừa đi, đã tới núi,

xud S>& uh Eb&a GiN ePG EV*a  Tai chẳng còn nghe giọng em yêu nói,

oiN ud [T& <t*N f}c iS x>N l>G Yb x*oJ  Thương thay, khóm rau nhỏ vườn to,

<t*N f}c N*oJ Ma JUd #pN Yb Gốc rau xanh thoạt vừa đâm lá,

S*oM #pN Yb #dd Yb Ma n*}G Vừa đâm lá đã ngắt lá về đồ!

[f& #hN [T& Gi*V <p&G oo&N XoJ <xM  Cây gạo nở hoa chen rức rỡ,

#xN dIV o>N yp& ePG Ega m*oM eT* Na  Em một mình một bóng khổ đau,

P}d Ma yK* yN {c* <tc {c* LUb ^  Núi tiếp núi trập trùng,

dUb <tc dUb x$ V$ Rừng tiếp rừng thăm thẳm,

ExG c$ Yh* P$ ip P$ EbN Za Eb& Nghìn tháng nghìn năm, đã yêu nhau xin đừng chán

nhau,

is& Eb& eT* jaG Ed& cI*V jaG xa Chán nhau nhựa dường quyện như sung,

haG ta c*IV GoM yd& Đôi mắt vời đầu vai quyện cùng,

#hN [T& <Nc N*oJ <Nc pic el* LaJ L>G  Một cánh chim trời khát nước,

biN EM ciN {N* caG FoG l*a iL& Bay về cuối dập mát trong;

iP& H}c N*oG waM k&aV LaG f$ ed& AN Yêu em, anh thăm em trong mộng,

uS* ekN kaV t&aG EMG Za m*oM  Người đẹp phương xa đừng sầu muộn,

oo*M #sd S*$ EMG T&aN Za Ix ed& AN Bảy cõi mường ngoài đừng quên anh!

#hN [T& mac oUc et*M LaJ L}c  Trái bí đỏ sọc trắng,

mac F}c et*M LaJ iw& kaN ElG  Trái bí ngô sọc vàng,

EkG {C t*}G caG EMG #pN boc Gốc tơ hồng giữa bản đâm bông,

#pN boc #pN ElG La Hoa sao hoa thắm lạ lùng,

Yf& [T& l*a #pN S*aG Ga AGN Ga {C Eka k&>J eT* Na Anh ước thành voi ngà bạc ngà vàng đan lượn quanh

hoa

boc yo& {c* {N* M&a k}d kiN Hoa áy hương lừng Sông Mã,

tiN Ex* pic eMG s{b Gấu áo cánh cam lấp lóa,



J{b ^ f*aJ fIG l>G fIG PIG LUM En&J Mải miết băng qua đồng rộng bãi dài,

is& En&J eT* s}c h}c c&iG yM* EMG T&aN F}G eCN   Anh bẻ cây đất người nghỉ mệt,

h}c ci&G yM* #hN [T& HoJ UM Bẻ cây còn vết tay in dấu,

Ux Eb&a xaN Eb&a LoN is& #hN n*a Không thư từ thấy mặt nhau đâu,

#hN [T& Mid N*oJ Mid {d* edG Chỉ thấy dao sắc, dao chuôi đỏ,

t}d toG eCG HiM edG c*aN {c& Chặt tầu dong mẹp đỏ cuống nâu

c*>J yc& N*oJ Ma s&aJ laJ ib Dẫu hòa trăm buồng chuối ngự,

puc M$ <g #pN ES Et*a P&uG Trồng khoai mà hóa dây bầu,

l*a <x&G uS* EM ux& EHN f> eL*V Na Em lấy chồng rồi, ta đã tiễn nhau,

P}d Ma yK* yN EbN Ec*a f}c Et*a ec& M$ <kM Tháng chín rau bầu già ăn đắng,

CUd S&oJ Ha ed& AJ b&aV b> <HM ec&G xaV b> Ha c>G b*aN Nghĩ dùm ta, hới gái lịch trai thanh!

t*aN uS* #pN eb&G eb Duyên xe duyên lỡ dở không thành,

<LM P}d k*UN h> eT n}c En&G Gió thốc Sông Đà quằn quại,

EM ux& o*aJ b&aV C*a C&oJ uj& ENa il Chúc gã trai buôn mạnh khỏe yên lành,

T&aN t&oG S*oJ <LG uP l*a dId Tầu dong nhỏ nghiêng xuôi dốc núi,

yp fId {N* xoG eCVJ xaM eCVJ Ma b*aN   Anh ngắt dong đắp suối ba dòng

t*aN uS* Q <x&G ExG uS* Q Yêu một đằng, thương nhớ một đằng!

pid uS* eL*V is& yd* yp NoN yo& Xa bạn tình, ngủ theo đất lạ,

yp& uS* yp NoN tub toG ElG   Đời người yêu, nằm lều chuối vàng,

yp NoN EFG EmJ x*aJ Nằm trên rơm rạ phơi sương,

l*a Z&aG Z*aJ yp ux& EHN k>N Anh bước rảo quay về nhà cũ,

Ha [C* LoN ciN Ek*a [T& pIN LoN uj& Gượng sống bằng miếng cơm đầu tên,

LoN ciN Ek*a [T& uw& LoN cUN Gượng nuốt miếng cơm đầu đũa,

NoN CUN if pid xuJ yp Ma LoN F*UN Ma du đẩy trở mình,

if Eb&a F*UN l*a uj& L>G dIV Ma không đẩy, anh nằm thẳng im,

eo& AwG ePG uj& <cc xic P*IN EMa Nhớ em, anh ngồi đầu sàn giả ốm,

EXa <cc SaN P*IG yx* Ngồi cuối sàn giả điên,

P*IN yx* eM& yc& N*oJ Yt* L&aG s}&G Eha Giả ốm, gà ngầm sàn cũng rủ

P*IN EMa eM& #OM ePG n*a d&a Giả điên, mẹ hốt hoảng buồn lo,

P*IN #sb T*oG eM& l*a d&a ElG Giả đau bụng, mẹ yêu dầu rĩ,

xoG ExG c$ xiG UH #hN n*a c$ #L Đôi ta yêu nhau, bao giờ gặp nhau ?

#hN [T& f*a uj& F*a <TM moc daV yl Mây mù bay sao trôi trên đầu;



C>N yF cI*V <bN M> n}c En&G Khói quyện trời sương nghi ngút,

Yf& [T& yd* f&a EF*G CiG w&oG Eoa ePG eT* Na Ước sẻ đôi người, ta lấy nhau!

x x x x x x

P}d Ma yK* yN ip <tc ip iS ESN Năm tiếp năm, năm tới,

EbN <tc EbN iS S*oJ  Tháng tiếp tháng, tháng hết;

yd* xaM k>b Ek*a YN Na  Đã ba mùa lúa ruộng qua rồi,

yd* ix& k>b pa YN {N* Ma [l*  Đã bốn mùa cá lũ trôi xuôi,

[P& eM& h*aM L>G uS* Eb&a z&a  Cha mẹ ngăn đường tình không rời,

d&a L>G uS* Eb&a c>  Cha mẹ mắng đường tình không sợ,

d&a L>G f> h> ux&   Cha mẹ răn đường chồng, chỉ cười,

[P& ePG ec&G eM& ePG s&}G V&a  Cha em và mẹ em mới nói:

yM* <hc x&>N #pN Is* - "Cây tre nó thành giấy,

yM* HIc x&>N #pN TiG  Cây nứa nó thành ống,

q ZiG x&>N #pN YP*  Con gái thành nàng dâu;

<x&G #pN YP* EHN EP&N [C* il [l* Na Gả làm dâu nhà người cũng tốt rồi đấy! "

[P& T&aN ec&G eM& T&aN s}&G V&a Cha người và mẹ người thì nói:

ePG Ha #cb f}c Eb&a [P el - "Người dâu kiếm rau không đủ đĩa,

ecG eC Eb&a [P w*>J Nấu canh không đầy bát,

h&$ c*oJ Eb&a XoJ baG Thái gỏi thái không xong,

ExG pac paN F*a k*a Tiếng như trời đánh choang choang;

P$ f*aJ Yx& FUM h*a Eb&a <xM Xe sợi dệt vải khổ năm không đáng,

Pad <TG n*}G EHN <oG Eb&a d&aG Không đáng bưng cơm cúng nhà quan,

Eb&a d&aG AGN xoG x*oJ Không đáng ba sợi bạc,

Eb&a d&aG {C xaM x*oJ Không đáng ba dây vàng,;

t*aN ZoJ Z*oJ epc EXG Eb&a #pN EHN ciN   Nói ra thì cửa nhà tan hoang! "

hac V&a AGN xib <pG ha [P& T&aN yp EM <fc Nhưng bạc mười năm người ta chưa nộp,

AGN xib <hc xib XaG [P& T&aN #H eTN Bạc mười sáu người chưa trả thêm,

yp #H iM AGN poc ec&G AGN evN EM yw& Eoa l*a Người chưa đủ nhẵn, vòng, bạc trắng mua em,

#H iM f*aJ h*a H*oJ yp kad C&a q Yd Na Chư ađủ vải năm trăm đổi đứt giá người,

f> ePG s}&G V&a Chồng em mới nói:

{N* ooc [b& tiN <dG - "Nước chảy từ nguồn khe,

q Eb&a #pN is& <x&G CUN kUN v*a  Người chẳng nên, ta phú nó về! "



is& <x&G l*a boc yM* CUM eM& ta NaJ Ix [l*  Người sắp đuổi em về nhà cũ!

Ha s}&G #Jd UX #Jd Eb&a yd* Gỡ sao gỡ chẳng được,

Luc <cM {N* ta yl Cúi mặt nước mắt rỏ

Luc yp {N* iS ESN ta d&}G  Ngẩng lên, hàng lệ rưng,

{N* ta l*a Ma d}&G xoG ewV  Nước mắt rỏ hai dòng,

d&}G xaM ewV  Rỏ ba dòng,

ewV Q yl M&aG l}G [P c&aJ LiN h*a Dòng rơi đằng trước đủ tràn năm máng

ewV Q yl M&aG n*a [P x&>J n*a N*oG z&oJ ciN GaJ Dòng rơi đằng sau đủ cho em rửa mặt ăn cơm,

ewV Q [P x&>J CVaJ <t l>G Ma <t*M Một dòng đủ rửa trâu to mang luộc,

ewV Q <tc Yx& diN [P p*aN Dòng rơi xuống đất đủ đắp đập,

ewV Q <tc Yx& n}*G b>c L*aN va*N Yx& Na HoN Dòng vào hốc đá đủ bắc lên ruộng bậc thang,

EM Eb&a yd* ePG [P& T&aN ec&G eM& T&aN HIc is& p*aN faJ l>G Yh*
ePG oab

Chưa được em, người bảo sẽ đắp phai to em tắm,

bad yd* eL*V Ma da hab Yh* ePG CUN ePG [C* Eb&a CUN #pN [l* Được em rồi, người đuổi em sắp gánh đi đi,

ePG Ha s}&G V&a  Em van người,, em nói:

fid [P& up& [x yv* - "Lỗi cha con xin khuất,

yS* eM& J&a [x epG el& AJ  Lỗi mẹ con xin đền, "

hac V&a El*a yc& T&aN Eb&a ud  Nhưng cúng gà người chẳng thèm,

El*a um T&aN h&iG G&VaG x*aG Cúng lợn người khẽ liếc,

Yh et&G yd* El*a S*aG T&aN s&}G is& G&VaG Ma Eb&a uH* [l*  Phải cúng voi người mới ngoảnh mặt xem,

hac V&a ePG Ha <Tc is& Eoa eh&G Yd Ma yd* Nhưng em tủi cực lấy đâu có,

uS* l*a yH* is& Eoa eh&G Yd Ma iM #L Phận em nghèo khó kiếm đâu ra!

[P& T&aN ec&G eM& T&aN s}&G boc f> l*a Eoa yM* {L Yz& Ma it Người mới bảo chồng em vác gậy to xuống đánh,

yM* {L iH Ma T{b Cầm gậy dài xuống phang,

T{b l*a T{b AS eLG Đánh em khi chập tối,

T{b ePG T{b AS {C& Nện em hồi nửa đêm,

it ePG EXG it EL*a Nện em như nện bịch,

paN d&}G Es*a EMG Yz& it coG Như chua mường nện chiêng,

Eb&a CUN T&aN s&}G w*iM f}c P*a N*oG l*a <LG L&aG Không quay về, người vứt dao em xuống sàn,

C&VaG f}c P*a N*oG z&oJ <LG yl Quẳng dao em xuống thang,

tiN yx S>G yN N*oG eOG xaJ l* a ep& Con sợi guồng xa, người giậm chân giẵm tan,

ePG Ha s}&G yd* CUN ux& LuG ux& ta NaJ N*a Em phải trở về nhà ngoại,



CUN ux& v*a #sd S*$ EHN Ec&a eM& #OM Ix [l* Trở về nhà cũ mẹ yêu,

ePG Ha s&}G V&a Em mới than:

AS Ma Z}G iM LuG iM ta Ma <x&G AwG b*aN - "Khi bước đi, còn bác mẹ đưa chân đến bản,

bad Et*a eL*V Ma VaG Ix uS* l*a N*oJ x$ d}&G q <dG iS #L  Khi lộn về, bỏ chơ vơ như kẻ lạc loài,

edd H*oN CoG Yh* <LM Eb&a <LM Nắng thiêu mong nổi gió, không gió,

Eb&a LoN is& #hN uS* CiG <cM l*a L&oG Chờ người thương qua, không qua,

Eb&a LoN is& #hN uS* c*a c&oG ePG caJ [l* CVa Mong người yêu lại, không lại,

h{b {N* eL*V LUM iL& Ngăn nước rồi quên đập,

ih& {N* eL*V LUM yX Đắp nước rồi quên nơm,

yp yc eL*V LUM Ex& Người đi xa quên áo,

yd* ec&VN EN* uf* o&UN LUM Ix eL*V [l* CVa ePG AHJ Quen thịt da kẻ khác quên nhau rồi chăng! "

ePG Ha s}&G V&a Em yêu lại nói:

caJ ZaM n}*G boc Ed& - "Đã tàn mùa hoa sung

caJ EM& n}*G uS* Ec&a LUM ExG [l* CVa Qua thời hò hẹn người thương quên rồi! "

                             x x x

[P ePG ecG& eM& ePG Ha s}G& Va& Cha em yêu và mẹ em yêu mới nói:

q Yd da hab <tc Na Yt* Eb Ej Ma #L -  Ai gánh gồng tất tả ruộng dưới  ?

Ab&G l}c #pN Ex* {d Trông xa ngỡ áo đen,

Ab&G {s #pN Ex* el* Nhìn gần hóa áo sẵm,

Ab&G iw& eT* Ma eM&N h> [C eM& #OM Ngẵm kỹ hóa ra con gái quý mẹ hiền!

#pN UX [t& #pN UX ud eT* #L Bởi vì sao, bởi tại sao ?

S*aG Ek*a <dG Eb&a LUM Ix EG&N Voi về núi chẳng quên nơi xưa ăn  dở,

S*aG Ek*a Ew&N Eb&a LUM Ix [k Voi vào rừng chẳng quên búa cũ người chăn ?

h> Ys ec&G h> [C Eb&a LUM eM& un Hay tại lòng con yêu chẳng quên mẹ hiền,

Eb&a LUM uS* ec*V c&iN PaJ l}G Chẳng quên bạn tình thuở xưa  ? "

ePG Ha s&}G V&a Em yêu mới nói:

Ed eHG [t& Ed ud* eM& #OM AHJ - "Quá sức con, kiệt sức rồi, mẹ hỡi!

EJ&N yd* T&aN s}&G ePG Làm được, người mới chuộng,

Ed eHG EJ*N EHN <oG Ex* kad Làm đến rách áo cho nhà "ông ",

EJ*N [T& F*a fUN xad HoG l}G Eb&a iM Làm bằng trời, không mảnh cói lót lưng,

ciN Ek*a eL*V paN d&}G ciN XaJ Ăn cơm như ăn cát,

ciN eLG ec&G ciN GaJ paN d}&G ciN ecb Nuốt vào như nuốt cám;



Eb&a ciN V&a exb yx* Không ăn đói cào ruột,

bad ciN k*oG L*iN yc& Eb&a <LG Ăn thì rát lưỡi không trôi,

#Jd Eb&a #pN eL*V #pN m&IG T&aN uc* Làm không nên, người xô người chửi

#Jd Eb&a uH* #pN m&IG T&aN #s Làm không giỏi, người xô vào chê,

#pN #G T&aN EV*a Người ùa đến mắng,

T&aN s&}G EC*a n*a k&>G h> k>N Người đi qua cửa, mỉa mai! "

[C* s}&G t&IG yp Yt* [T& EH Đồn về xuôi, tiếng đồn bằng thuyền,

t&IG EM En [T& S*aG Đồn ngược, tiếng bằng voi,

HIc V&a m*aJ Eb&a H*aG Ma uj& xoG caG Rằng chẳng góa chồng mà lại chia đôi,

VaG Ix uS* CiG baG Ma ux& EHN eM& un* Gái bỏ chồng rồi, gái quay về nhà!

T&aN uH* T&aN s}&G {k& [h& mac Ma waM ha Người biết người càm gói cau đến hỏi,

{k& [h& pa Ma waM k&aV Cầm gói cá đến chào,

[P& ePG ec&G eM& ePG s}&G V&a Cha em và mẹ em mới nói:

{N* Eb&a c*VaG is& j&oN Ix eh - "Suối hẹp phải dồn bớt chài,

eC Eb&a <kM is& j&oN <LG Ix V*aG Canh chẳng ngôn phải vợi bớt nước,

ec*V eM& H*aG is& j&oN C&a AGN Gái lỡ bước giá tiền hạ thôi! "

T&aN s&}G haM El*a yc& Ma ud Người gánh tiệc gà chạm mặt,

haM El*a um Ma Ec&J Rồi khiêng tiệc lợn cưới về,

UM* H*>G ciN El*a FaJ Ngày huộng một bữa rượu ra mắt,

UM* HaJ ciN El*a Ec&J Ngày hài tiếp bữa rượu đưa dâu,

PaJ cV*aN eL*V ciN El*a {n& In Đầu quản, nâng chén rượu nồng nàn,

PaJ IX eL*V xoN LoN da hab Cuối sàn, sắp gánh gồng kĩu kịp,

Jab Jib EXG eMG Eb* <x&G xaV Tíu tít như bướm đuổi,

#hN [T& ta #VN k*UN EM En SaJ [S* Mặt trời đã xế trưa chếch núi,

T&aN s}&G H{b mac yp ux& x*oG Người đỡ buồng cau đặt vào trong giỏ,

Ec&J N*oG l*a yp ux& EHN f> Rồi cưới em đi,

da hab k*UN EHN uS* Eb Ej Gồng gánh lên nhà người tất tưởi,

ib h> k*UN EHN f> uf * Ym& Em búi tóc mượt theo về nhà chồng  mới,

hac V&a h> Ys l>G Z}G h*oJ Nhưng trái tim lớn em còn đeo đó,

h> Ys N*oJ Z}G f*$ d&}G ym Trái tin con còn bện chỉ xe đôi,

<t yp yc hac Ys uC& P$ Z}G n*}G Người đi xa nhưng vía quấn không rời.

x x x x x x



{t Eka* CVaG& xac Em giã gạo quăng chày,

tac Ek*a Z}G maG P*UN ec&G SaN Phơi thóc chửi sàn mắng cối '

f> #pN cVaN Z}G maG n*a ekc Chồng làm quan, gắt giữa mặt khách.

ooc IX TaN iP& p*a Ra sàn, nói xấu bà bác,

ooc c*VaN TaN iP& LuG Ra quản, nói xấu ông anh,

k*UN uP xuG Z}G TaN [P& up& Trèo núi cao, nói xấu bố,

uj& EHN maG eM& J&a Khi ở nhà, nói xấu mẹ,

yp T&a #Jd b*}G {N* yl Xuống bến buông ống trôi,

Ma EHN tiN <XN yF [m* b&a Về nhà, khoằng chân đẩy củi đồ nồi,

Ew&a Ek*a #Jd f&a etc Dỡ sôi, quật mâm vỡ,

ekc Et*a #Jd <NM JaN Khách tới, để vú hở,

<NM JaN c*IV Exa SaN #sd Hob Vú dài cuộn cột sàn bảy vòng,

c*IV cob <l*G EHN [P& EHN eM& #sd Yb Quấn quanh bảy chiếc nong,

NoN CUN Z}G TaN Ex Đêm ngủ những chê đệm,

uH* EM& Z}G maG f>  Tỉnh dạy lại mắng chồng,

ib h> ib TaG haG yp <cc Chải tóc thì chải ngược,

N}&G t&}G N&}G p&iN <mc k*UN En Ngồi ghế, lật ngửa ghế,

[P& T&aN ec&G eM& T&aN s&}G V&a Cha người và mẹ người mới nói:

q kaV ElG ec&M EpG Ek*a n*}G -"Nuôi đứa gầy toi cơm

n*a xUG T*UG Ma x&aJ h> EHN Nuoi quân mặt sưng xúi quẩy! "

hac V&a AGN xib h*a [P& T&aN eL*V <fc Bạc mười lăm người ta đưa rồi,

AGN xib <hc xib XaG [P& T&aN Ix w*>N Bạc mười sáu người ta trả đứt,

T&aN s}&G Eoa ePG yp Lad Yt* kaJ s&aJ Eoa Ec Người mới đem em ra chợ dưới đổi muối,

Lac ePG EM Lad En eLc Ek*a Lên chợ trên đổi gạo,

hac V&a eLc Ek*a T&aN Eb&a Ej Đổi gạo, chẳng ai màng,

eLc Ec T&aN Eb&a oid Eb&a dIV x}c n*oJ Đổi muối chẳng ai buồn ngó,

[f #hN [T& F*a t*}G [S& LaJ <lc Trời dựng năm sắc tươi,

F*a t*}G [S& LaJ edG Trời đùn mây đỏ rực,

kaJ ePG yd* P$ efN Eb&a kad Bán em nghìn lần không đắt,

kaJ l*a <tc Ec*a Lad Eb&a Ix Bán em chín chợ không trôi;

bad kad eL*V s}&G Ma kad n*}G {H toG Một cuộn dong  đổi lấy người,

bad woG eL*V Ma woG n*}G {H toG uS* Ec&a Đổi em cho bạn tình cũ,



s}&G Eoa En*a M&iG uS* yp ux& EHN k>N Mang em về nhà người em yêu năm xưa,

hac V&a yd* ePG s&}G Eoa ePG Ma yV* h> <Sc iT& ALG t*oG Mang em về để em ngoài nền cối nơi nêm chày,

h> d*oG iT& ALG {t Lòng máng nơi hằng đâm giã,

f> ePG s}&G Mob Mid Mob #TG f}c Chồng em đưa dao đưa cả rau,

Mob f}c Mob #TG X*a Đưa rau đưa cả giỏ,

Mob P*a Mob #TG d> Đưa dựa đưa cả củi,

Mob S> Mob #TG El*a Giao thức ăn giao cả rượu nồng,

Mob Ek*a Mob #TG IJ Giao thóc giao cả bồ,

Mob Ip Mob #TG l*aJ Giao guồng giao cả tơ,

Mob f*aJ Mob #TG <h ecG ym Giao vải cả rá may, kim, chỉ,

Mob {N* Mob #TG TiG yM* <hc Giao nước giao cả máng,

Mob <Sc Mob #TG <d*G ec&G AxG Giao chày cả giần, sàng

{H um yV* ePG xaJ l*a <p&N Chăn lợn giao cả cho em giã cám,

ePG Ha s}&G yd* GiN <Tc joM [j& Em ủ ê tủi buồn,

yd GiN [k& YN Ys Ruột tơ rối, lòng đau,

ePG Ha {t Ek*a <s&M ecM um Em giã gạo, thở than cùng lợn,

Ec um <s&M ecM yc& Em chăn lợn chăn lợn, thơt han cùng gà,

<s&M ecM <Sc yM* Cac Em than thở bên chày gỗ cạ,

<s&M ecM xac yM* UM Em thở than cùng chày gỗ mư

Uc& Ys w*a xaJ ePG Ix La* Mong đợi người thương hoài công em rồi!

caG [t& yd* #pN En*a IM H}c NoN efG Eb&a iM Mong thành vợ qúy nằm bên anh,

caG [t& yd* #pN En*a IM ePG NoN x*aG Eb&a iM Mong thành vợ yêu nằm cạnh mình,

bad yd* eL*V Eoa ePG Ma yV* c*oG h*iG iT& {N* b&a Mà nay, anh bỏ em dưới gầm chạn nước rỏ,

c*oG x&a iT& C>N yF Dưới giàn bếp khói tụ;

paJ <fM N*oG eOG xaJ #pN ET&a #md eL*V [l* Đuôi tóc em yêu phủ trăngd gio,

ta Edd En*a M&iG uS* NoN uC <dJ xoG <wJ Na Mắt trộm ngó bạn tình xưa ấp ôm kẻ khác, than ôi

ePG Ha s&G V&a Em yêu mới nói:

EHa [C* ExG c$ Z}G fac hUN ToG taG n*a - "Đôi ta yêu nhau còn gửi vật tin,

l*a H}c uS* Z}G fac hUN ToG Đàn môi đồng anh gửi em đây thay mặt.. "

ePG Ha s}&G S}c Eoa b*}G hUN ToG Ma t&oJ Em rút đàn môi em gẩy,

b&oJ h&oJ En*a uS* Ec&a Z}G ExG Eb&a [N* " Bạn tình ơi còn nhớ hay quên ? "

f> ePG s}&G V&a  Chồng em yêu mới nói:



uf* <Tc UX s}&G t&oJ hUN yM*  "Kẻ khó sao đàn môi thánh thót,

uf* yH* UX s&}G t&oJ hUN ToG Người nghèo hèn sao réo rắt đàn đồng ?

joG ^ epc EXG k*aG hUN ToG uS* Ec&a S*iN #L Sao ngân rung như tiếng đàn người cũ,

AmN epc En*a uS* Ec&a ALG ExG eT* Na Sao thoảng chừng như giọng nhớ người thương

EM N*$ uf* f> ePG s}&G t&iG laJ ud* Rồi chồng em hồi tưởng lại,

uf* f> uS* s}&G t&iG EM& paG b&aV ZaM xaV Những ngày xưa đang tuổi gái trai,

uH* s}c ePG s}&G M&>N et&G EHN uc* Nhận ra em, mùng vui dựng nhà,

uH* s}c o*iN #pN uS* s&}G M&>N et&G EHN ciN Gặp bạn tình, ăn làm thỏa dạ,

Eb&a kiN Ys [T& YJ xaV J*oJ Không vấn vương bằng sợi tơ nhện,

xib {C& t*aN CVaM N*oJ CVaM M&>N {n& In Mười đêm chuyện nhỏ to êm đềm,

#pN EXG f> IM <Nc eo&N EoG Edd eL c>G {w* Như đoi uyên ương cửa hang ngấp nghé,

boc {k* eL*V [l* Ma <p&G l*a iL& Yb P>G Hoa Khẳm cuối dòng nẩy lá non tươi,

xaV l>G #kN ym edG ef&N eP Ma L*oM Chỉ vàng, đỏ, lụa là lại vây quanh cô gái quá thời,

S*oM h&iG L*oM yk EH& iM EMJ Lại như hoa sớm ngậm sương,

UC EJ&G xaV ecV oi*N k$ LaV o*IG ec&V Như cô gái Kinh vẩy khăn thêu hình chim yểng,

yd* Cob ec*V M&iG uS* Za d&a CVaM ExG x}G AN Đã nên duyên xin chớ phụ tình,

xoG EHa H}c c$ Yh* M$ ET*a <fM edG Đôi ta yêu nhau, yêu đến khi tóc ngả hoa râm,

ePG c$ ET*a <fM d&oN Yêu đến khi đầu bạc,

Eb&a it* N*oG HIc NaN x}G Na Không mắng em vụn về,

Eb&a caN N*oG eOG xaJ HIc S&aN Không bảo em lười mà chê,

boG f}c Eb&a TaN <x*M Muối dưa không che chua,

<h*M El*a Eb&a TaN <kM Ủ  rượu, không chê đắng,

#pN et& f}c Yb na NaN <x*M Dưa lâu chua bởi lá rau dày,

#pN et& El*a #sd S*IV yh Yz& NaN <kM Rượu lâu đắng bởi hú to bảy người khiêng nặng,

buN AwG N*oG eOG xaJ F*a S&oJ #VN iN* [l* Nhờ phúc em yêu trời độ,

o$ iN* yd* Cob l*a M&iG X*oN x$ Yf& LaG poG eT*  [l* ePG AHJ Được sống bên nhau mong ước thỏa lòng,

Z}G [T& En*a IM ePG uf* Ec&a iN* Na Nhưng còn người vợ cũ bên chồng  ?

LIN s&}G da et&G ec*V ES&G S*oJ #TG xib xoG k $ Chồng em sắp của và  mười hai tấm khăn,

p$ AFN c$ eb&G xoG ES&G EHN EM n*a Đồ lạc trong nhà chia đều hai phần,

p$ #TG M*a oaN h&iG ToG edG Chia ngựa chia cả yên lẫn nhạc,

xoG ExG c$ ef&N eP p$ w*>N Đã thương nhau lụa là, vải vóc chia đôi,

Ex* N&uG L*>N p$ Yh* eb&G xoG Aó mặc vào người xẻ nửa,



ePG Ha s&}G V&a En yêu mới nói:

en*M uP Za en*M C}d - "Têm trầu đừng têm chặt,

en*M C}d j*aN [T& c*aN uP N*oJ uP oo&N foN edV Têm chặt e vôi loãng, trầu non;

foN edV M$ iS x*oN Vôi loãng vôi chạy đồn,

H}c c$ Za H}c H*oN Yêu nhau đừng yêu nóng,

H}c H*oN M$ Eb&a ALG Yêu nóng không được lâu

Eoa [T& AhG ec&G NaN EM n*a Cốt tình yêu bền chắc về sau,

w*a [T& <o*N ec&G L&iN C>d k>J Hãy đợi con dúi và con tê tê đào lỗ

C>d k>J yd* xib Va XaV Va Z}G p*iN Đào lỗ sâu mười sải, hai mươi sải quay ra  )

Za Yh* uS* ec*V c&iN T&aN z$ ed& AN Đừng cho người cũ kêu ca! "

IM ePG s}&G V&a Vợ anh yêu mới nói:

Za pid Ix l*a EXG pid ym ed& AN - "Đừng giũ em như giũ chỉ

Za yL Ix ePG EXG yT yc yL toG ux* [h& Đừng vứt em như khách vứt tầu dong!

{t Ek*a [x p&IN xac [C* il Xin giã gạo đổi chày,

tac Ek*a [x p&IN UM [C* il Xin phơi thóc đỡ tay;

yd* c*oN Ex*a eL*V [x #Jd c*oN efG Anh đã có kiềng, xin làm gạch cạnh,

yd* IM ePG Eoa #Jd eM& N *oJ [C* il Anh gặp lại người yêu, em xin được làm vợ lẽ!

[x #pN eM& N*oJ h*oJ HIV baJ Xin làm vợ lẽ đỡ đầu voi,

eM& paJ k*oJ <CM dab Con đòi đỡ chuôi kiếm

k*oJ UT hab buG MoN Làm đầy tớ gánh cám,

k*oJ UT CoN buG El*a Làm đứa ở gánh rượu,

k*oJ t}c {N* IM Es*a x>J tiN [C* il Làm kẻ hầu núc nước rửa chân cho vợ anh;

f}d Ek*a [x ciN doM Sẩy thóc xin ăn nhờ,

yd* #pN N*oG NoN {s h*oG t&aG [C* il ePG AHJ Dầu phận thiếp nằm rìa cũng cam! "

f> l*a ec&G f> ePG s}&G V&a Chồng em yêu mới nói:

EHN <Hc EP& [n& L$ - "Nhà rếch  bởi măng sặt

EHN N$ EP& eM& N*oJ Lời ra tiếng vào vì vợ lẽ! "

t*aN ZoJ Z*oJ f> l*a Eb&a F}G #pN [l* Hết lời van xin, chồng em không nghe,

IM ePG s}&G sa CVaM il x&}G X>N f> En*a Người vợ cũ mới tìm lời êm ái dặn chồng:

C&oJ uj& il AJ En*a f> H}c o&uN efG - "Xin chào chồng yêu gối ấp tay kề,

#TG Luc ePG efG x*aG uc AHJ Chào con nhỏ quấn bên mình mẹ hỡi!

Ha is& CUN ux& LuG ux& ta NaJ N*a Ta quay về họ hàng nhà ngoại,



CUN ux& v*a #sd S*$ EHN Ec&a eM& #OM I x [l* Quay về nơi mái cũ mẹ hiền! "

#hN [T& p*$ Ec*a s{b boc CaJ Trông búi tóc cài hoa đào .

n*a moN LaJ boc eo&N Mặt gối thêu hao bợ,

tiN Ex* eb&N haG pa Tà áo mổ đuôi cá,

Va pIV ba haG S*aG Khăn piêu đen phất tỏa đuôi voi;

<tc <T&G c*VaG Eb&a did Eb&a dIV CUN eL*V [l* Người đi rồi, chẳng bao giờ còn quay lại nữa,

f> ePG s}&G V&a Chồng em mới nói:

LoG H}c ePG yp <x&G ePG c&a ec&V edN ud* Lòng thương em, ta đưa em đến tận đầu đường,

yp <x&G uS* En*a Ec&a <wJ VaG Ta tiễn theo người vợ bỏ;

C&oJ yp il AJ Nab Ex* {k* bad JaV Ha AHJ Xin chúc binhd an nẹp áo trong viền xanh viền đỏ

Za VaG M$ #pN <fN ec&G EmJ sib {H C&oJ M*>N Thu vén giữ gìn đừng để cho đầu dãi mưa sương;

CiG oo&N En*a kaV L*>N EM ux& ta NaJ il AJ Người đẹp ta thương, em hãy quay về khỏe mạnh,

ec*V [C xaJ CUN Ma d}G ux& EHN ha j*aV Chúc em về nhà mẹ yên lành! "

[f& #hN [T& <fN <tc c&a uP Ec*M Ngoài xa mưa rơi núi trám,

F*a Ed*M c&a uP toG Ma [l* Trời chớp nhoáng đồi dong,

o$ iN* if poG Yh *xoG EHa #VN Cob eT* [l* ePG AHJ Thần linh muốn đôi ta nên vợ nên chồng, em nhỉ!

wUc Sob EXG ZiG n*a s{b Ib Vừa đúng như giương nỏ trúng đích,

caG [t& yd* #pN f> ec&G IM et& EM& ZaM sIM ES*a eL*V #L Thành vợ thành chồng, ta hằng ước từ bao ngày cũ!

P}d Ma yK* yN* En*a et& ES*a uf* Ec&a <wJ VaG eL*V [l* Còn như phận người thuở trước,

l*aJ Eb&a edG s}&G #Jd Yh* M$ edG Tơ không đỏ dần dần nhuộm  đỏ,

eHG Eb&a laJ x&>N {T C&oJ EJ*N Sức không nhiều chăm chỉ làm ăn,

[C* s}&G yd* sUc S*oG #pN Yz& CVIN exN Rồi cũng có ngày được quyền cao chức trọng;

Z}G [T& En*a IM ePG uf* Ec&a Còn như phận người vợ bỏ,

CUN ux& j*aV Had H*aN EHN eM& PaJ l}G Trở về nhà cũ mẹ cha,

iM f> k>N eTd TIM HIG n*a Lấy được chồng êm ấm thuận hòa,

[C* EL&a yd* sUc P*oG #pN Yz& CVIN na Sau cũng được quyền to chức lớn;

HIG efG c$ ex&G <xM M&>N EHN H*UN ^ SaV AHJ Cùng sánh vai nhau nhà nhà vui vẻ, bạn ơi!


