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LỜI NÓI ĐẦU 

 
Dân tộc Thái có tiếng nói và chữ viết từ lâu đời, tiếng nói và chữ viết 

được duy trì cho đến bây giờ là nhờ lưu truyền kế tiếp từ đời này cho 

những đời sau. Có nhiều hình thức truyền đạt với nhiều cách khác 

nhau, song hình thức nói bằng ca dao, tục ngữ là phổ biến. Nói từ câu 

đơn giản hai tiếng như “thút phắc” là “ngọn rau”, “đuồng nó” là “cái 

măng” sau phát triển thành câu ba tiếng “ đồng dao”... 

Ca dao, tục ngữ tiếng Thái “bọk  mạy xon côn ” nghĩa là “ nói cây dậy 

người”, dần dần phát triển thành thành ngữ, tục ngữ, câu răn dạy các 

lĩnh vực cuộc sống xã hội của người dân tộc Thái. Tục ngữ nói về bản 

mường (đất nước), sản xuất, sinh hoạt, thời tiết, quan hệ con người 

với con người gắn liền với cuộc sống con người đã thành những câu 

ca dao, tục ngữ để răn dạy, giáo dục bảo nhau sống tốt trong cộng 

đồng ở mọi xã hội.  

Nay nhóm chúng tôi đã biên soạn, sưu tập “quam chiêm lang” (tục 

ngữ, thành ngữ) nói về bản mường, thời tiết, môi trường và biến đổi 

khí hậu để cùng bạn đọc tìm hiểu. Do thời gian có hạn chúng tôi sưu 

tập và giới thiệu chưa nhiều có thể sơ xuất và sai sót. Mong bạn đọc 

góp ý bổ sung để hoàn chỉnh hơn. 

Xin chân thành cảm ơn 
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ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ CA DAO, THÀNH NGỮ 

(Dịch nghĩa ) 

 

1-  ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

1. Bốn cánh đồng rộng Thenh, Tấc, Lò, 

Than 

2- ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ. 

2.    Bên trên có mỏ muối 

Bên dưới có vựa lúa 

Ở khe lũng có mạch nước ngầm 

  

3-  ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

3.    Đi Xốp Cộp ăn cá 

Về Mường Và ăn cơm 

Đến Púng Lẹnh ăn măng vầu đắng 

  

4-   ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

4.    Mường Lò rộng mênh mông 

Mường lớn có vạn, triệu thúng lúa 

  

5-   ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

5.    Mường Tấc (Phù yên) có hoa sen 

Mường Púa có mỏ tơ 

  

6-   ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 6.     Mường Xang (Mộc châu) có đá ngà 
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ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ  

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

vây quanh 

Tơ không nhuộm khắc thành chàm 

  

7-   ꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

7.    Vàng tốt vàng Bó Mảy 

Vàng quý vàng Mỏ Lú  

8-   ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

8.    Mường Bú có đá vỉa 

Mường Chum có đá xây 

Giống tốt dê Mường bú 

Khéo lần theo bờ ao lối mòn về bản 

  

9-  ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

9.    Mường Muổi (Thuận châu) Mường 

thon dài 

Mường thắt eo 

Mường trải dài theo ven suối 

  

10-  ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

10.   Bản Phạ có chim trĩ 

Bản Cha có gà lôi 

Bản Đăng có chồi măng mập 

  

11-  ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 11.   Mường Quài (Tuần giáo) như ba 
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ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ cẳng soạc ra 

  

12-  ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

12.  Tiếng cây dâu ở Đon Hiệu 

Rau chiệu ở Bản búng, Tông vénh 

(Chiềng sinh Tuần Giáo) 

  

13-  ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

13.   Mường Huôk có Che phai (Đầu đập) 

Có đá vằn núi vây 

Giống lợn tốt lợn Mường huôk 

Khéo ẵm con để bú 

Mỗi lần đẻ mười chín con 

Chủ nuôi đến già không chết 

  

14-  ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

14.  Mường Phăng có đá giăng răng gấu 

Mường ẩm ướt nước phèn 

Mường cổng trời rét lắm 
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15-  ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

15.  Đất chúa có tiếng là vua 

Thượng nguồn Sông đà có tiếng là 

Mường Lay 

  

16-  ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

16.  Miền xuôi có tiếng là muối 

Miền trên tiếng là Xo-La vàng bạc 

của quý. 

  

17- ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

17.  Trời nhiều mây thì mưa 

Trời đầy sao thì nắng 

Trời sẽ nắng sao chìm 

Trời sắp mưa sao nổi 

Trời sấm trước không mưa 

Mối ra thì mưa 

Mối dồn thì nắng 

Trời sấm có nơi 

Trời mưa có chỗ 

 

Mưa rả rích lâu tạnh 

Người hủi lâu khỏi 
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ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

  

18-  ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ  

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

18.  Tháng hai chỗ nắng chỗ mưa 

Trăng đội nón sắt thì lũ 

Trăng đội nón đồng thì hạn 

Trời mưa nười Bản Chọ rung đùi 

Người Chiềng Đa đắp chăn nằm khóc 

Trời vàng đỏ người Mường Thenh 

thiếu gạo 

Nhà mình thiếu thức ăn 

19-  ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

19.  Hoa chuối bắp dẽ 

Măng củ chồi mắt 

Quả vả chấm cá mắm 

Thịt miếng dày 

Cá miếng to 

Nắm cơm dẻo 

Miếng cá thơm 

Cơm ở ruộng 
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ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Cá ở nước 

Cột nhà dựng 

Ống nước dựa 

Nhà sàn cao chái phải rộng 

  

20-   ꪁꪁꪁ ꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

20.  Mồng một trăng gãy 

Mồng hai trăng hình trái me 

Mồng ba trăng còn nghiêng 

Mồng bốn Xá reo cười đón trăng 

Mồng năm Thái gọi nhau xem 

trăng 

Mồng sáu trăng còn khuất núi 

Mồng bảy trăng chuyển hướng 

Mồng tám trăng chưa đầy 

Mồng chín trăng đầy 

Mồng mười thấy trăng ở đỉnh đầu 

Trăng mười lăm trăng tròn 

Trăng mười sáu tròn vành vạnh 

Trăng mười bảy ăn hết cả con vịt 

mới thấy 

Trăng mười tám ngủ yên giấc mới 

lên 

Trăng mười chín già ngủ yên giấc 

mới ló 

Trăng hai ba gái tan “khuống”chưa 

lên 
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ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

  

21-  ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

21.  Mười rằm trăng xuống núi 

Mười sáu trăng treo lơ lửng 

Tháng giêng mưa tí tách 

Tháng hai mưa lâm thâm 

Tháng ba nước thăm bến 

Tháng tư nước dặm phai 

Tháng năm sấm chớp tiễn lau 

Tháng sáu trời tang không có sấm 

Tháng bảy trời gió nhẹ như lau 

như vuốt 

Tháng tám trời nắng gió 

Tháng chín trời âm u 

Tháng mười hoa píp nở rực rừng 
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 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Tháng mười một nước lũ 

Tháng mười hai nước dâng to 

  

22-  ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ -ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

22.  Xá mùa nương 

Thái mùa ruộng là bận 

Làm nương đợi ngấu rác 

Làm ruộng đợi ngấu bùn 

Tháng mười gieo lúa nương 

Tháng chín gieo nương ngô 

  

23-   ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

23.   Bông dẽ đứng phát nương rừng 

sâu 

Bông dẽ bay phát nương rừng bãi 

Quả ban bung thì đốt nương 

Ban nảy mầm thì gieo nương lúa 
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24-  ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

 ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

24.   Nương lúa được nắng chiều thì 

được bán 

Nương bông được nắng trưa thì 

được mua 

Làm nương năm được trâu 

năm bán con 

Làm nương rộng hết tầm mắt 

Không bằng ruộng một thửa 

Bỏ nương cũ chết dở 

Bỏ nương phục hồi thì chết đói 

Nương không phục hồi thành bãi 

cỏ gianh 

Ruộng không cày thành bãi sậy 

  

25-   ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

 ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

 - ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

25.  Làm nương xem chân núi 

Làm ruộng xem bãi bằng 

Lúa không mảy vì lúa tốt cây 

Lợn không béo vì chủ lười 

Làm rào đừng đố trâu 

Làm mương phai không đố nước 

Nước trôi ruộng trôi cả sàn kho 

Nước trôi lúa kéo theo mình đói 

Ruộng không tốt thì làm ba vụ 

Rượu không ngon thì rót ba lần 
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 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

26-  ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

26.  Quả si chín gieo mạ 

Quả vối chín thì cấy lúa 

Làm sớm thì gặp cỏ 

Làm muộn thì trùng mưa 

Đầu năm cấy vào bãi cỏ cũng 

được ăn 

Cuối vụ cấy vào vũng trâu cũng 

không được ăn 

  

27-  ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ 

 -ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

27.  Đất mùn xám trồng dưa 

đất đỏ trồng bầu 

Mưa rơi lo nảy mầm 

nắng nhiều sợ khô giòn 

Mười sáu đi liền trước 

mười lăm chắc về tay 

Làm ruộng tận tháng chín 
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 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 - ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

 - ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

được rơm không được thóc 

Uống rượu tận gà gáy 

được rượu không được ngủ 

Tháng ba cây lúa có đốt thành sáo 

tháng tư sẽ được thu lúa về nhà 

Làm ruộng đừng bỏ giống lúa 

bong 

làm ao đừng bỏ giống cá diếc 

28-  ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

 - ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ

  

28.  Thóc ruộng đồng bãi  rơm ruộng 

đồng khe 

Tháng ba cưỡi ngựa kiếm đòng  

lúa không có 

Tháng tư cầm đòn kiếm lúa phơi 

không còn 

Nương năng dọn thì sạch 

Cầy sâu bừa kỹ 

Đủ nước sạch bờ 

Mương phai rãnh máng 
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29-  ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

 -ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

29.  Ba mươi mạ 

Năm mươi dặm 

Lúa trổ bông rải rác 

Bốn mươi ngày được gặt 

Gieo nương gieo đi trước 

Cấy ruộng cấy lùi sau 

  

30-  ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

30.  Cho phân vào ruộng được nhiều 

bó lúa 

Mạ chờ ruộng không tốt 

Ruộng chờ mạ mới đẹp 

Khéo khơi mới thành ruộng 

Khéo bàn mới thành bản 

Lười biếng không có ăn 

Muốn ăn cơm thì làm ruộng chăm 

Muốn ăn cá thì luôn đắp bờ bịt lỗ 

  

31-  ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

31.  Làm ruộng không lo thiệt 
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 ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Làm ruộng không lo thất bát 

Lúa gạo siêng trồng 

Vải sợi siêng làm 

Bỏ ruộng đang khai phá 

Bỏ nương đang làm cỏ 

Qua vụ sẽ không thành 

  

32-  ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

32.  Muốn ăn thì đừng ngồi 

Muốn giàu đừng ngủ 

Làm tốt làm chặt chẽ 

Qua loa bỏ dở không được 

  

33-  ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

 ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

33. Trời nắng không lui 

Trời mưa không sợ 

Đi nương lấy củi về 

Trời mưa không sợ 

Đi nương lấy củi về 

Đi ruộng kiếm củi theo 

Đi làm sớm dẫm phải chó 

Về nhà tối dẫm mèo mới có 

  

34-  ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

34. Làm ăn đua với trăng 

Làm nhà đua với bạn 

Chân làm ruộng 
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 ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Đùi làm bãi 

Tiền bạc của ma trời 

Thóc gạo của thiên đường 

Ai khỏe tay thì được 

 

  

35-  ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ 

 ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

 -ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

 ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

35. Thóc lúa trên đồi gianh 

Cá béo ở vũng sâu 

Thóc lúa ở với đất 

Thức ăn ở với rừng 

Thiếu trâu bò đến già 

Thiếu thóc gạo chỉ ba tháng 

Mùa nương vợ mang thai 

Mùa ruộng trâu còn nhỏ 

Mượn trâu lúc mùa ruộng 

Mượn chăn lúc mùa rét rất khó 

  

36- ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

36. Đi suối để ống nước trôi 

Về nhà trõ cơm đổ 

Giêng, nhì, ba tháng tan 

Bốn, năm, sáu tháng rét 
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ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 - ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ 

Bảy, tám, chín tháng nóng 

Mười, mười một, mười hai tháng 

nước 

Mưa xuống làm mạ 

Trời sấm làm ruộng 

Làm ruộng làm cả mạ 

Làm mạ làm ruộng sớm 

  

37-  ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

37. Nóng oi thì mưa 

Gió rét thì nắng 

Mưa rì rầm lâu tạnh 

Mưa trút nước mưa rào tạnh ngay 

  

38-  ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

38. Nắng tháng tám không bằng Nắng 

tháng ba 

Nắng tháng ba dưa vằn sườn thổi 

Tháng năm bông lau trổ 

Tháng sáu bông lau bay 
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ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

  

39-   ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

39.  Mặt trời đỏ tháng chín 

Vào nước không thấy rét 

Quả mâm xôi chín gieo mạ 

Quả vối chín cấy ruộng 

Quả mạ chín gieo nương 

Cấy ruộng nghe ngoang 

Đồng ruộng cũng không được ăn 

  

40-  Eꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

40.  Tháng mười gieo nương lúa 

Tháng chín gieo ngô 

Cấy thưa được cá 

Cấy dày được lúa 

Làm nhà lo gianh 

Làm ruộng lo mạ 

  

41-   ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

41.  Ruộng bùn là mỏ thóc 

Gái già là mỏ của 

Ruộng tốt ở dưới nương 

Ruộng rơm ở cuối bãi 
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ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

Lúa chắc ở ven bờ 

Cá béo ở đồng ruộng 

Nước nuôi cá, ruộng nuôi dân 

Có nước mới có cá 

Có ruộng mới có cơm 

Nước về ruộng bằng bồ 

Vào bản nghe tiếng cười 

  

42- ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

42.  Nước về ruộng làm thâm 

Cả làng lo bị đói  

Răng bừa ngắm trâu béo 

Răng bừa dài trâu gầy 

Cày sâu bừa kỹ 

Bông lúa mới không lép 

Ruộng bỏ phân ruộng lúa mới 

đầy 
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ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

  

43-  ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

43.  Cây sắp đỏ rìu chặt thêm 

Làm ăn không biết giành 

Như lửa cháy đồi gianh 

Kéo theo gia đình càng đói 

Lúc có ăn thừa bữa 

Khi đói kiếm không ra 

  

44-  ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

44.   Làm lúa xuân 

Mùa đông đến đồi the le héo 

Iểng cùng chim ca dạy đùa nhau 

gáy 

Nghìn con nghìn tuyền nhau sửa 

soạn tổ 

Bản làng đồng loạt xuống làm 

ruộng xuân 

Xuống ruộng đi nữ tú 

Cầm mai đi nam thanh 

Hỡi người hăm hở cùng nhau 

Nếu ai không xuống làm 

 

Xấu hổ với bản bên thật đấy 
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ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

  

45-  ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

45.  Mùa hè 

Mùa hè tuy oi, ngoài đồng gió 

lộng 

Iểng kêu, chim cu đùa nhau hát 

Trên sườn đồi hoa ban trắng nở 

khắp rừng 

Thành vệt trắng men theo cành 

đó 

Hoa sen nở rộ khắp phương trời 

Dây hoa mạ hồng tươi thơm phức 

Ở bãi suối từng đàn bướm nối 

nhau 

Như người áo trắng lũ lượt tiễn 

đưa nhau 

  

46 -   ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

46.  Nắng 
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ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Nắng vàng lên cao bên cạnh cha 

Giúp cha ngắm xây gạch thành 

tường 

nắng chiếu xuống sân sàn nhà em 

Nắng vào cót thóc phơi khô ráo 

Khi nắng nóng vội chạy nhanh về 

tránh 

Không ai chịu được nắng nóng 

chiếu vào 

Nắng chiếu xuống đất lan khắp 

vườn cây 

Để cho ông làm cỏ sửa vườn cho 

sạch 

Nắng chiếu vào theo cửa sổ, cửa 

đại 

Đến bên cạnh bà giúp xỏ kim 

  

47-     ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

47.  Đêm mùa đông 

Sưởi lửa, mẹ kéo sợi 

Bên bố bện thừng trâu 

Mở bài em lo học 
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ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Kạch kạch gió đập cửa 

Mẹ bảo trời rét lắm 

Hợp tác lo ngâm mạ 

Bác bá và cô chú 

Lo làm ruộng chiêm để có thóc 

Cóm khảu mừng mới có cá 

Thêm vụ chiêm mới đầy thóc 

Để cả họ no ấm 

  

48-     ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

48.  Cây ban cạnh nương 

Gió ào ào cuốn theo cát bụi 

Đá trôi, rừng quang bị chặt phá 

Cây xây, xấu ngã lộn trơ vành 

Chỉ còn 

Cây ban hoa trắng cạnh nương 

thường vun xới 

Bị xém gốc nhưng cây càng tươi 

Gió qua ngọn làm ruộng lá được 

thay 

Cây bám chặt vách cạnh nương 
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ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

yên phận 

Mùa xuân đến hoa lại nở sáng 

trắng 

Nhờ bạn đến mùa hoa lại nhớ 

Mùa hò hẹn lứa đôi 

  

49-     ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

49.  Bản ta 

Bản ta và mường bạn 

Bản ở lẫn rừng núi bao bọc 

Bản chăm chỉ vạn ngàn việc 

Trên đồi trồng cây thành cánh 

rừng rộng 

 

Ở bãi trồng dâu thành rừng 

Bò trâu nuôi thành đàn đầy bãi 

Lúc chiều đến trâu bò về chật 

đường thôn 

Ao lớn cá vẫy đuôi vui đùa ăn cỏ 
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ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

Giống lúa mới cây đều xanh tốt 

  

 

50-         ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

50. Cái quạt 

Quạt nan đan cuốn cán 

Tay mẹ cầm quạt mát 

Em bé được ngồi yên 

Có gió cả trên cây 

Nhưng mà gió biết dừng 

Luồng gió trên tay mẹ 

Gió đu đưa thấy mát  

Chiều gió nơi ngoài trời 

Thấy mát lạnh khác thường 

Luồng gió trên tay mẹ 

Là nguồn gió man mát 

Cái quạt nan cuốn cán 

Mọi lúc đều tạo gió 
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ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Con được ngủ giấc ngon  

Ngủ một mạch đến sáng 

  

51-        ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

51-Tháng tám 

Tháng tám nắng gió mát 

Nương dâu xanh mơn mởn 

Đàn bướm đậu bãi cát 

Bà ngoại làm nương bãi rộng 

Em cũng nhặt rau ở cánh đồng 

Các cụ già cất lời ca hát 

Mọi đều sáng điện như sao 

Trắng hồng cắm đầy hoa ban trên 

búi tóc  

Đàn chim non vào tổ kêu chíp 

chíp. 
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52-         ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

52- Lớp học 

Thầy mái tóc bạc mỉm cười hiền 

hậu 

Biết bao giờ giảng chúng tôi đều 

thấy 

Mọi tháng qua chúng ta đều thấy 

Thầy không quản đường xa vất vả 

Vẫn vượt qua những trận mưa lũ 

Rồi những trận mưa bất chợt 

Ập xuống trên đường thày tới lớp 

Thầy ướt vào bài chúng tôi học 

Thầy khéo che dòng giáo án 

không nhòe 

Lớp học được sưởi ấm bằng tình 

thương của thầy 
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ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 
 

53-        ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

53- Gọi nắng 

Nắng đi trời nắng vàng 

Cả mường được ăn thóc gạo phơi 

khô 

Dân bản ta ăn cơm ngồi rung đùi 

Dân đi cày được ăn cá nướng 

thơm 

Cho phìa tạo ăn gạo đớn 

Đừng nắng sẹo quả muỗm 

Đừng nắng rụng rốn dưa 

Nắng to không chơi được  

Nắng gắt sợ nhức đầu 

Ai có nón đừng quên 

Ai có mũ đội đầu 

Đi nhanh nhanh tới trường 

Được bạn mến thầy khen 

Là cháu ngoan Bác Hồ 
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ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

  

54-         ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ.......ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

54- Gọi gió 

Gió ơi.........gió 

Trời gió mạnh gió bay 

Gió về rung cành muỗm sẹo 

 Gió về cho cây chanh ta đổ 

Gió về thổi cây si cây đa gẫy 

đống 

  

55-         ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

. 55- Gọi mưa  

Mưa nhỏ ta không hãi 

Mưa lớn ta không sợ 

Mưa xuống cho chim ăn sau 

Mưa xuống để người Mường 

Thenh ăn mía 

Mưa rơi để gieo ruộng mạ 

Trời sấm ra làm ruộng 

Em bé có nắm cơm với cá  

Cụ già có lươn trạch ốc cua 

Bố cầm cân lấy của 

Mẹ cầm bung bán gạo 
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ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ...........ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Đi chợ mua bánh về chia 

Mưa đi.......ơi mưa 

Mưa rơi bên rừng trám 

Sấm chớp bên đèo cao 

Mưa đến đỉnh đèo trám rào rào 

Thành cơn qua rừng dẻ 

Cơn mưa sắt đừng ngủ 

Cơn mưa đồng chớ tạnh 

Hạt mưa bằng quả gấm 

Mọi khe suối đều lũ 

Mọi khe tràn ruộng ao đều vỡ 

Cho dân bản ta được tắm mát 
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56-         ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

56.  Lửa cháy rừng 

Lửa bén cháy lan rộng 

Có ai kia lên núi 

Trộm đốt cỏ săn nai 

Tiếc cả khóm riềng cháy 

Cháy cả rừng lát hoa 

Chỉ biết lợi trước mắt  

Đời con rừng trụi sẽ  ăn gì 

 

57-       ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

57. Đừng để cháy rừng 

Lửa cháy rừng con khóc 

Vì không được ngủ nôi bằng nứa 

Trai không có tre làm sáo 

Chị không có hoa phón cắm đầu 

Chồng không có cây làm ếp 

Ốm đau không có lá lót nằm 

Không được ăn nấm trên cây 

Không đươc ăn trứng kiến bống 

 

Trên khe suối sẽ không có nước 
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ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ. 

Hang khô nước và không có dơi 

  

58-         ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ  ꪁꪁꪁ .....ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ , ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

58.  Trăng sao 

Trăng trăng- sao sao 

Em bé gái giã gạo 

Già nhổ râu nuôi lợn 

Của bện thừng 

Ruồi trâu ngủ ngày 

Cây thổi sáo 

Hai cô bé giã gạo bốn bung 

Hai con don nằm ngủ trong hang 

Quạ đen nhỏ, dế mèn dầm mưa 

Con hoẵng gỡ mắc bẫy 

Nhai vỏ dương thay vỏ tray 

Bóc vỏ dương thay lá trầu 

Con cua lượn đến ngó 

Thằn lằn lôi đi ăn 

Lôi ăn gốc cây vả 
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ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ. 

Đem xả gốc cây si 

Hổ ăn xong 

Chó sói kéo về gặm lại 

Chó bản đánh hơi đuổi theo 

Hai thằng gánh sọt cắt cỏ 

Trăng sao, sao nỡ trên cung nhé 

mười 

  

59-      ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

59.  Rắn lâu nhâu xoắn thừng 

Thuồng luồng cổ kẻ dọc ngang 

Ong vi vo thổi sáo 

Chuồn chuồn bay cấy ruộng 

Cà cuống nhảy phát nương 

Gà con hái rau xanh 

Con cuốc khéo ru em đi ngủ 
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ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Rế đào lỗ hì hục 

Vịt sánh đôi xuống nước 

Thằn lằn ngồi ghế đan chai 

Tắc kè chèo thuyền trôi sông 

 

60-      ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

60.  Mó nước 

Rừng cây rộng mới có mó nước 

trong 

Suối nước nhỏ chảy quanh chân 

núi 

Cua Cá lượn vũng trong ,quẫy 

ghềnh 

Thác nước đổ rì rào 

Nước bắn tung tựa bãi bông trắng 

Bên suối hoa chúm nụ hé nở 

Rêu mọc bám quanh đá xanh rì 

Ven bờ người tắm đông vui 

Thác nước luôn trong nhờ có 

rừng già đầu nguồn. 
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ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ. 

61-         ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁ. 

61-  Lâu nay người vẫn thật 

Núi cao nhiều đá vằn lắm gỗ  

Hổ vằn hay ẩn rừng rộng 

Voi ngựa hay ở rừng thưa 

Hươu nai ở rừng cỏ 

Sát có suối liền kề 

Hổ ở rừng là của rừng 

Thịt đến bản là của chung 

  

62-          ꪁꪁ  ꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

62.  Tháng giêng kiêng cho lành 

Tháng ba xuống ruộng làm 

Tháng tư dệt khung cửu xiêu vẹo 

Tháng năm mặt cọng to bị vắng 
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ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ. 

Tháng sáu nước lũ bắt đầu về 

Tháng bảy vịt con vàng mới nở 

Tháng tám nắng nóng và gió mát 

Tháng chín nắng oi và trời âm u 

Tháng mười nước lũ đỏ nhiều 

đường 

Nước đầy vũng khó bơi 

Hết thác nọ thác kia 

Giống sóng lượn ào ào 

Tháng mười một nấm mỡ mọc gỗ 

mục 

Nấm khô dính vào cây gỗ bông 

Tháng mười hai rau cải già giống 

đuôi voi 

  

63-     ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ , ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

63-  Không nạn nào hơn nạn lửa, nạn 

nước 

Dùng nước phải biết tránh luồng 

nước 
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ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ  ꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

Dùng lửa hãy giữ gìn nạn cháy 

  

64-    ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

64-  Mình ở cộng đồng nào phải giúp 

cộng đồng ấy 

Đoàn kết vững nhiều dân tộc thì tốt 

Hãy ngước nhìn núi dài kia cho kỹ 

Có khi nào thấy cả một cụm chỉ 

có một cây mọc 

Để bao giờ có một cây thấp leo 

cheo bên rặng núi 

Mà núi kia mọc nhiều cây chen 

chúc lắm nhánh cành 

Chặt cành này lại vướng cành kia 

 

Nhiều năm tháng tự do cây phát triển 

Nhiều năm rừng mọc thêm cây 

Đường làm cho đất nước thêm 
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ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ. 

sáng chói 

Cần bầy đặt cho mọi người cùng 

làm. 

  

65- ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ(ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ) 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ(ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ) ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ(ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ) 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ  ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

65.   Ở nơi đây có dãy núi lớn Khâu 

chính (Pha đin)  

Dãy chải dài từ Ta tiến (Tỏa tình) 

đến Bãi hỏ (Bình thuận) 

Núi rừng cây rậm thành đứng 

cạnh nhau 

Thành cánh rừng xanh cây phủ khắp 

Núi cõng năm dòng suối xanh trong 

Dòng trong vắt chảy đều không ngớt 

Núi khéo dựng mà có rừng liền mạch 

Ngày đêm như gác trực tưới 

ruộng mọi vùng 

Bởi luôn chải dòng nước các 
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ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ  ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ. 

vùng có rừng xanh lá rậm 

Không thể chê dù một tý chút 

thôi thật đấy. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


