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KHñN CH¦ëng- anh hïng ca d©n téc th¸i 
(Bản phiên âm tiếng Thái Nghệ An do Sầm Văn Bình đánh máy  

từ nội dung phiên âm chép tay trong sách Khủn Chưởng) 
 

Chương 1. Xỏ lực 
 
 Bắt nị mướng Hả Xái quang lịt liếng xút phò 
 Pò xà chạng cau mừn nhắng lổng 
 Khủn Chỏm chau Hả Xái hằng mí đả lộn 
 Khôn bo mí nau lực nọi cư xựp néo hướn 
05.  Mút múa phạ tếnh hủa mút mau 
 Đay pển xau tệ hại pản mựt múa phổn 
 Náng Chỏm cò nỉ hau mứa pà bưởn hái 
 Đảu hơ Khủn Chỏm chau Hả Xái bo mí pớ xựp nén tén 
chựa 
 Náng xàn hau pà mạy pản đăng lính cẳng 
10.  Khủn Chỏm chau Hả Xái nhỉn nhạc 
 Ý và cú nhắng mí xưa pé lá hơ xủ lản tau xài 
 Mí tấng mạc bở pum chá lái xày bở puống 
 Pú chuổng pắn xờ khẳn áu tau 
 Mí tấng khau cù xọn tau xài đỏm mỏ 
15.  Bắt nị mỏ chằng phà mạc ọc xỏng pái 
 Hả nhám đay nhám đỉ liến mờ 
 Mỏ chằng tộc áu bong mạy mó má xọc 
 Đỉ kè mỏ chiếng áu tè mạc xì thoi pú chịp má ván 
 Phỉ lớ tó ọc má đỏm xưa Khủn Chưởng đè nớ 
20.  Mỏ chằng tộc áu bong mạy mó nằng xài 
 Xài tè tơ lùm phạ mứa họt Khổ Tóng 
 Xài từa nừng nhắng pày mí chặc 

 Bắc xỏng từa chằng kịu 
 Phắng nhỉn xán xán xiểng mỏ huổng tan cào 
25.  Và Khủn cò áu quám mứa bọc nớ 
 Mứa tọt thoi quám nọi tục hành pắn vẳn đè nớ 
 Hơ mí khau pán cày ván thẻn 
 Pẻn mứ mứa pái bổn xỏ lực nau 
 Hò khau hưn hướn phạ xỏ lực tứ mướng 
30.  Xỏ pò hặc pò hơ tạo nhàn phạ keo cượt Xỉ Đả 
 Hơ mắn lống xang Hả Xái mướng lùm 
 Chù pùm mạy nhắng đay tò hứa 
 Pái nửa đay cắm phứa xoi dằn bo đái 
 Mỏ xằng lẹo Khủn chằng chắt hịp phiểu táng 
35.  Còi chuồn cẳn mứa bọc mứa noi ho quám xặm tục ẳn 
 Ý và Khủn cò chuồn cẳm mứa đay lải nghến nán họt 
 Cổ tò táng xọt xeo lải mừa lứm xía 
 Mỏ chằng tem lái đỉ mứa phạc 
 Mỏ chằng tem lái mạc mứa hả 
40.  Mứa bọc mè pái pan, mứa tan mè pái hướn 
 Xỏng ảo tói áu xưa chà chạc lá cải 
 Liến chằng hưn khì mạ phiểu hịp xắm tỉn 
 Khảu chằng hau làu quang mứa pòng Hả Xái tàn lẹo 
 Bắt nị háu cò hả nghến đay nghến đỉ pổng tiềng 
45.  Nghến tè phạ pá nhá Bụt pổng lống 
 Nặp mự đay khoả hò, cẩn cỏng 
 Xỏng ảo chằng pảy áu mệ một luổng má nằng 
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 Pí pài na náng mướng quýt quành 
 Một xành xạng lống lùm chù cốn 
50.  Pái ngám thửng cỏn huổng chù cốn lống pọm 
 Xút xành chạng mè hao lống lùm khỏn khỏn 
 Thửng cỏn huổng tằm hủa nhàng hau 
 Thửng tì hau cháu tạo lột lống 
 Chạng ai váy na huồng háu pạn 
55.  Náng mướng hau cán cắm bào vòng 
 Mí tấng luống tấng lá lằng pảy hựn hựn 
 Mí tấng luống tấng lá chù thẻn lống pọm 
 Đạp pọc luộn lống hè Khủn Chỏm 
 Cha cào lẹo tương nhờ chả hẻn 
60.  Cốn lải xe mứa bổn nhằng nhằng 
 Mí tấng pá cày hưn cháu phạ chù thẻn 
 Pẻn mứ hưn mứa xỏ lực nau 
 Hò khau hưn pái phạ xỏ lực tứ mướng 
 Chọm cào lẹo tạo nhờ chắt pái 
65.  Xó lặc nừng thửng tì khơ nọc cụn hướn pò bổn nửa 
 Tì pò um phớ tạo keo cượt Xỉ Đả 
 Mỏ huổng vóng mứ vay pò thẻn xỏ noi 
 Và Khủn Chỏm mướng Hả Xái hằng mí đả lộn 
 Khôn bo mí nau lực nọi khư xựp néo hướn 
70.  Múa chở bương Hả Xái nhỉn nhạc 
 Pày chạc hau pà mạy pản đằng lính cẳng 
 Nhắng mí pá khau tau pái phạ ván thẻn 
 Pẻn mứ má pái bổn chằng xỏ lực nau 
 Hò khau hưn pái phạ xỏ lực kỉn hướn 
75.  Xỏ lực nhính lống xựp xải đai 
 Xỏ lực ai chái nọi lống xựp néo hướn 
 Pò thẻn tan quám đỉ noi xù 

 Pò hặc hơ tạo Nhàn Phạ keo cượt lống piếng 
 Mứng lục má ni cú thảm mứng nớ 
80.  Ý và cú hơ mứng lống nhật tạo mướng lùm tả vảng 
 Lống nhật tạo mướng cảng tả bai đè nớ 
 Chọm cào lẹo chau tạo nọi hau xòng uổn chở 
 Ý và pò hơ lống lùm bo thiểng đay lẹo pò ới 
 Tạo chằng côm na lạy pò tì tỉn chóng, vóng mứ tì tỉn xuôm 
85.  Ý và cú chặc á xải có nhạo cắm kiển khiển bọc 
 Xử lọc khăng họi chặn pắn na bò thỏng 
 Táng bốc xỏ tấng nàng 
 Tơ làng xỏ mè quái 
 Pái hướn xỏ mo nưng na pò ới 
90.  Xỏ khường xấc, khường xửa, ịch náng tấng chạng 
 Xỏ tấng học càn pong lải họi luộn pọc cắn cắm 
 Xỏ tấng xung pẹt lạn hủa ngồ hốn méo, lống hè hẻn đỏm 
chau 
 Làu xỏ tấng cúp cắm đảnh quà phảng lắm thau 
 Hau họi bau thẻn tạo bo hái 
95.  Xỏ tấng mén đẳm đỉn hài phả tuống con 
 Xỏ tấng na pẹt lạn xỏng hòng cảy tóng 
 Xỏ tấng tảo cốm bảng lống lùm xảm xẻn 
 Hè hẻn lống đuôi na pò ới 
 Xỏ tấng mo vạc xu cảnh lửa 
100.  Xỏ tấng náng Ua Cà lẹo cắp làu Ảm Cái 
 Xỏ náng Ảm Pím tấng náng Ẹt Ngọm 
 Xỏ tấng náng Xỉ Đả na nùm ngám pổng thào 
 Ngọm Muồn chau phèn phạ lống lùm tứ mướng 
 Xỏ tấng náng Ổ Keo lực pủa Phổm Hỏm 
105.  Tấng lải xủ cò hau xù pán cú nớ 
 Làu xỏ tấng tảo láng xếnh mạc ca 
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 Xỏ tấng đạp pọc luộn pó mừn tảo cắm 
 Xỏ tấng cỏng lá hau Nhốn Nháng xiểng xàn 
 Xỏ tấng ổ tóng nhia cảng nặm xuồi mứ 
110.  Làu xỏ tấng xảnh phí hưn mứa nửa pùng pùng 
 Xỏ tấng xảm pắn chạng ngá xuôi đang đuổng pỉ 
 Hảng mắn hí lạc đỉn kỉn nha 
 Xỏ tấng xảm pắn mạ tố đẳm hủa đòn 
 Mạ èn mạnh pản đăng lốm pỉu 
115.  Xảm pắn mạ tố đòn hủa đẳm 
 Mạ èn mạnh bưởn cau khành lốm 
 Xỏ tấng xảm pắn mạ tố đỉ ản xòng 
 Đang khường luộn tắn tì cắm chiến 
 Tấng lải khảu pắn lống đỏm tạo 
120.  Xỏ tấng quản hả hổng hỏ khảng lống lò ngấn lò cắm hè hẻn 
lống đuôi 
 Bào hè đay pẹt lạn lống lùm hè tổn cú ná 
 Xỏ tấng nặm dả lọc lống pỏng cú na pò hới! 
 Pò hặc pò ngoạc na hản tạo nhum pạc phói hổ 
 Xó hịu heo tành cắm nhum nhài 
125.  Thẻn luổng tan quám thảm thoi thì 
 Mứng lống nhạt tạo ki khuộp mứng cứn? 
 Tạo chằng khùm khạp lạy pò tì tỉn chóng 
 Vóng mứ tì tỉn xuôm 
 Ý và cú lống mướng piếng xiểng ửn khi mủ chờ hạc pò ới 
130.  Ửn khi nạc chờ tải 
 Cú lống dù đay xíp khuộp cú má 
 Cú bo cứn tảo láng xếnh dù mứ hạc hăm cú na pò ới! 
 Chọm cào tạo lống xù lưởng hản 
 Lống xù lướng xù máo bào xảo lực chau 
135.  Háu cò pảy khảy tủ, chón cỏn tì đỉ tắn nen 

 Háu nhằm pen hẻn quành lống piếng 
 Lống họt pù dù phau táng cộp mướng bổn 
 Chưởng pổng xiểng tan quám đỉ thảm khào 
 Ý và pò tành hơ lống lùm tứ mướng 
140.  Cú cò nhắng mí náng lải khảu pắn lống đỏm tạo 
 Và hơ tủ cượt hau tọng mè náng đẻo 
 Hẩng pỉ bưởn nhắng chuộp cẳn pển nau bo đải pù ới! 
 Pù và xủ cượt hau tọng mè lải náng 
 Hẩng pỉ bưởn chằng chuộp cẳn pển nau 
145.  Bạt và chau Chưởng tạo chắt hịp phiểu táng 
 Từa nặn thẻn tành hơ tè phạ lống lùm tứ mướng 
 Háu cò lống lin Nỏng Xảng cọng ngược còn nớ! 
 Mết hành tơ lùm phạ tau xuồi xỉn cắm 
 Phắng nhỉn xiểng áy xiểng xảm Chưởng lằng lống hựn hựn 
150.  Phò hển tò pú pà mạy lắp mựt háu nón 
 Hển tò hống hống bưởn cài phả tù mướng pổng chanh 
 Háu cò chuốn cẳn hưn Nỏng Xảng cọng ngược 
 Còi đủ tò cốn đỉn cạu kém nỏng đả lộn 
 Ý và xủ bo hụ và tủ nị khựt má èo lin Nỏng Xảng cọng 
ngược tò tủ nị lẹo 
155.  Tổn tàn chau tỉu xọi chuốn pày tỏm quám 
 Và tủ có má èo lin Nỏng Xảng cọng ngược tẹ đải 
 Háu pổng khường hơ mù chau lục kè pá mướng 
 Pờ và tủ cò nhắng mí xạc xì thoi pú chịp má ván 
 Hơ pá nhá mướng hịp khảy cỏn hơ ngược có cắm ọc má tủ 
cọng 
160.  Mỏ bọc hơ chòi chau tành cọng khắp chù hủa cốn 
 Phắng nhỉn tò xó hịu tong đỏng khoảng ngoành ngoành 
 Xó mành ngược dù nặm lói đùng ọc nỏng 
 Mỏ bọc hơ tành cọng pọm chù hủa cốn 
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 Xó đẳm hủa mừn tố lống nặm 
165.  Pẻn tóng xe lống hứa lải mừn 
 Hựn hựn tong pèm phạ đả lờ khảng đỉn 
 Phắng nhỉn tò đang lái xẹt kẻm lưởng 
 Pái tóng pắc chò hưởng lống nặm 
 Nhỉn khỏng tong đổng khảng ngoành ngoành 
170.  Xó mành Chưởng Hùng ân xiểng đỉ họng bọc 
 Háu nị phớ cọng bo đay ngược nỏng ương pái nị chá chằn 
xả mướng 
 Háu tành cọng đay tùa pọm chù cốn 
 Còi đủ tò mướng mướng pương xải cắm quýt quành 
 Xó mành ngược dù nặm lói đùng ọc nỏng 
175.  Phò hển tò mắn cò nhỏ có xủng cà vá pộn nặm 
 Xó mành mướng mướng pương xải cắm quýt quành 
 Hảng khảu kiu xó pủm tạo nhờ 
 Tộc lực chau khành tạo khảu lục xỏ Chưởng 
 Nhắng tò chau Nhì nọi chở ca bo cổ 
180.  Khủn Chưởng hưn hỏ xủng ân cào 
 Tò háu nị phớ cọng bò đay chớ chằm xả mướng háu đải 
 Mướng mướng pương xải cắm quýt quành 
 Ngược tặp nặm hắm na tùa kỉnnh 
 Còi đủ tò Khủn Chưởng tứ đẳng tánh pèo cắm xẳng vạy 
185.  Hển tò tả xở chanh hống hống pản vèn 
 Nhắng tò chau Nhì hăng có ngược xiểng xến 
 Xiểng tò xán xán bương ngòn phạ họng hạch tốp mứ 
 Và háu cò tỉ cỏng nhóng tùa nỏng xiểng hao 
 Ý và xủ cò váng mướng bổn nhàng tỉn lống lin 
190.  Bắt nị phổn tốc lống cà lớ Chưởng xang tẹ đải 
 Mói hển Tạo Hùng tộc á xưa pé lá chệt hừa 
 Khủn Chưởng mứa tèn pú tỉn thăm 

 Tạo thày pha phửn lẹp kiến ẻo 
 Khủn Chưởng hưn xẳn xủng pộn tèn 
195.  Còi đủ tò cởi mạc xọng xờ na Tạo Hùng cắm kỉnn 
 Chưởng kỉnn lẹo dải mứa hơ phủng lún hặc chù cốn khảu 
kẹo 
 Xó mành vắn tằm cọi lắp mựt hổm pú má lẹo 
 Cốn lải cạu kém nỏng chù cốn nón pọm 
 Nón đắc đay lải phẳn lẹo từn 
200.  Cày nghiềng xặn hẳn hao tùa nỏng 
 Vắn phái hưn tếnh phả chanhh xòng 
 Nặc nường đang chè cọm chau Nhì kém nỏng 
 Háu cò vai làu quang họt tì đẻn mướng 
 Nhì cò mứ che tả mồng mướng mói ban 
205.  Xó lặc nừng thửng tì vai hỏn kèn mứa phỉ 
 Vai hỏn đỉ lống lùm 
 Chọm nhàng ham hển mè pong kiên chích lịn xằn hảng 
 Phổm dù hủa nhược bống pển xay 
 Cạc náng nỉ xàn hau pà mạy váng chạc xía Chưởng 
210.  Nhắng tò chau Nhì nọi chở ca dù lẳng 
 Chưởng chằng bải áu tảo láng xếnh ngượt ngá khảu hăm 
 Mè pong kiên táng phạ chằng tằm hủa lống 
 Từa nị háu chằng chuốn cẳn lống tàng mướng chạc ban 
 Hơ pển chau lùm phạ háu còi áu cẳn đè nớ 
215.  Còi đủ tò phiểu táng Chưởng hịp lống hựn hựn 
 Xó lặc nừng thửng tì pù chau xưa tủ đọc 
 Pù chau xưa nọc phạ tắn tì cỏn tóng 
 Khủn Chưởng tan cắm đỉ noi xù 
 Cú nị mèn lực la pái phạ xẩn nhờ xình Ló 
220.  Pò chằng hơ lống lùm tứ mướng tò cú nị lẹo 
 Cú nhắng mí náng xảo lải pò tành lống đỏm tạo 
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 Ý và lống thửng tì vai hỏn kèn mứa phỉ, vai hỏn đỉ lống 
lùm 
 Chọm nhàng ham mè pong kiên chích lịn xằn hảng 
 Phổm dù hủa nhược bống pển xay 
225.  Cạc náng nỉ xàn hau pà mạy váng chạc xía Chưởng na pù 
ới! 
 Ý và mứng hển khảu lống cải cà lớ mứng noi pù ới 
 Pù cảng táng noi quám đỉ cha xù 
 Cú nhắng hển Khủn Lú tấng náng Ua Piềm 
 Khá cò um tẹt nựa pắm pành khảu lống 
230.  Khá bo lường lá cẳn tò mè mứ xỏng nịu 
 Khảu cò pển chau nhọt phạ hảo đòn náng ngấn 
 Hển tấng náng Ảm Pín hảo xở lống còn 
 Ua Cà chau hảo đòn lống tảm 
 Ảm Cái keo tảnh cắm lống đuôi 
235.  Ngọm Muồn chau phèn phạ tàn cò lống lẳng 
 Náng Cắm nùng xưa dong chết chặn nhắng phò hển tổn 
 Nịu mứ xuôi ngấn nhọt chàng lảu 
 Hảo xở đang nháng quắc phai làu 
 Ngám đỉ đăng đuổng nháng xọng nhọt 
240.  Hẻn xọc xuôi lắm ngấn chàng lò 
 Pò lò bau mướng phạ chàng cời nén Chưởng 
 Làu hển tấng náng Xỉ Đả keo tảnh cắm lống đuôi 
 Cải cà ạ bo hụ chắc ki họi mừn pắn náng 
 Phiểu táng Chưởng hịp lống hựn hựn 
245.  Cú cò lống cượt hau tọng mè mướng piếng 
 Náng Chỏm pển hừn hứ nớ tọng 
 Tục hặc mạy mướng lùm má hổm 
 Phổm dù hủa nhược bống pển xay 
 Náng Chỏm hay cảng cứn nhỉn nhạc 

250.  Cốn dù tơ lùm phạ đả nạt chở cốn 
 Náng Chỏm nón tạt tổn pển hơ 
 Náng xiểng pế òm lỏm nớ tọng 
 Mặt mành đay chết bưởn má họt 
 Xiểng xảm tong hướn huổng hựn hựn 
255.  Hướn mừn hong đả nhạ chù xảu 
 Mặt mành đay cau bưởn má họt 
 Nghến đỉ tạo vả cắm pắc học 
 Dặc ọc táng xang cổ mè cú tải 
 Dặc ọc táng tấng lải nà cổ hái pườn ban 
260.  Nhám đỉ tạo vả cắm tàn ọc 
 Pình pình nặm bưởi keo má xuồi tổn lản 
 Xảm bưởi nặm má xuồi táng na 
 Pha chà tổm cắm chệt pạc 
 Tộc á xưa lạc xắm phửn xọi má chệt hừa xỉ cáy 
265.  Còi đủ tò xó quạnh nịu mứ xuôi pản đằng ngấn lảu 
 Hẻn cổm đăng lắm ngấn chàng lò 
 Pò tành hơ lống lùm tứ mướng 
 Bủn mắn xủng lừn chỏm pển tạo 
 Từa nặn háu cò pảy mỏ hó căm Mướng Pịt- Mướng Piếu 
tau xài 
270.  Xài tè tơ lùm phạ tộc hành mướng đỉn 
 Xán xán xiểng mỏ huổng xài tè hày má ná 
 Xài tè tơ cuống phạ má họt Hả Xái 
 Chù đỏn đỉn đỏn xái mỏ hó xài thuôn 
 Ý và mắn nị mèn Khủn Chưởng chau Hả Xái, Tạo Hùng 
275.  Mắn cò nhắng mí pẻn tóng tấng tảo cắm pẹt cứ lống đuôi 
 Mí tấng mù chạng ngá xuôi đuổng pỉ 
 Xẻn pái hưởng xờ hủa kẻm cau 
 Mí tấng mạ èn mạnh đả hừa ản cắm 
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 Mắn cò nhắng mí pái cắm nón xừa piếng hống quang 
280.  Mí tấng lải náng xảo pò tành lống đỏm tạo 
 Áu hơ đay tò hặn chằng pển chau phèn pựn kỉnn lừn tấng 
lải 
 Ý và pái nửa đay cắm phứa xoi dằn 
 Chằm đay tò ạ Tạo Hùng cứn mứa 
 Khủn Chưởng cò nhắng khào hụ và Khủn Chỏm lột chồ 
nén mứa phạ 
285.  Hơ chau Nhì đay nằng tạo lẳng pò tứ mướng 
 Phắng nhỉn xang tơ lẹo phủng bào hổ má 
 Pái cắm Chưởng cượt má đỏm tạo 
 
 Chương 2. Cưới Ám Pin 
 
 Phắng nhỉn xán xán ho mỏ hó tan cào 
 Háu cò pọm pảy mải náng Ảm Pín lực pa háu đải 
290.  Háu xọc hơ đay mạc đưởi pum lái xày đưởi puống 
 Pú chuổng tộc chù ắn má pọm 
 Bọc hơ thau Xày Con pảy cào tảng chở còn nớ 
 Hơ pảy cọp kè chau mướng nhờ Chiếng Tóng đè nớ 
 Hơ háu đay cài kèo cài đỏng mứa na 
295.  Chọm cào lẹo khá chằng chuốn cẳn pảy mướng Chiếng 
Tóng nẻ hàng quám cha 
 Bọc kè phủng bào xảo chù cốn khảu xe 
 Hỏng phạc đay pó họi hạp hảm 
 Nhốn nhốn phủng bào xảo chù cốn pảy thuôn 
 Cốn lằng xe pừa chằn xỏng pắn 
300.  Khảu lằng xe chù cốn chắt hịp xắm tỉn 
 Xó lặc thửng tỉn tai liến lắm mạy kèn tàn lẹo 
 Háu cò nhằm hau ban mứa xù chiếng luổng tàn lẹo 

 Nhố nhố xiểng táy chiếng tặc khạch 
 Phủng pò thau hặp khạch mứa hướn 
305.  Nhố nhố phủng bào xảo ồ hối má cạu 
 Cốn tàn chau chỏm tạo xỏ cào ván quám 
 Ý và Khủn Chỏm hơ tủ má cào náng mải vạy 
 Tủ cò nhắng mí mạc đưởi pum lái xày má mải 
 Hỏng lải má cào náng mải vạy 
310.  Xỏ kè tổn tàn chau mướng nhờ nhá váng tủ nớ! 
 Xỏ kè pa yểu lản đè nớ! 
 Nhớ náng tủ đay nhớ lúng nhớ tả mứa na 
 Nhú pày táy pảy cạ 
 Nhú pày phạ tủ nhàng táng téo đè nớ 
315.  Xỏ kè pa tành hơ òn nọi chọm học pển xảo 
 Kỉnnh ngám qua pụt khiển lái tem 
 Xò bỏng na Ảm Pín pồng thào 
 Mứ hển lắm kỉnnh đỉ đăng đuổng xáng xọng nhọt 
 Hẻn xọc xuôi pản đằng ngấn lảu 
320.  Ý và tủ cò nhắng mí cắm đảnh hơ náng mướng xờ xọc 
 Cắm pọc hơ òn nọi xờ hẻn 
 Mói hển xó quạch nịu mứ xuôi chà chùm náng bải 
 Hỏng pánh khủn tàn cời má hơ 
 Kè lực tàn chau cắm xọi ịch mướng 
325.  Ý và lực tàn chau Khủn Chỏm nhắng nọi 
 Pày ma, nhắng pày mí xủng 
 Khủn Chỏm hơ tủ má xỏ á náng mứa xang Hả Xái tắn nhờ 
 Xỏ pa hơ lực tàn chau cắm xọi mứa pầng nén Chưởng 
 Hẩng pỉ bưởn lực Chỏm nhắng ma 
330.  Pển chau lùm phạ cư làu tứ mướng tẹ đải 
 Xán xán náng Ảm Pín đay khảy xiểng tan cào 
 Xủ cò má cào ho quám hặn dan tò vẳn ón bo đải 
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 Ảm Pín tan xiểng đỉ lẹo cào 
 Và xủ cò má áu cú náng mứa xang Hả Xái đỏm nhì 
335.  Đảu tò cú bo hụ ứ ưi xiểng nọi chàng còm Chưởng nón 
 Nhỉn quám náng xỏng ảo tan xiểng đỉ má và 
 Nị mèn lực tàn chau pái phạ keo cượt Xỉ Đả tàn lẹo 
 Ý và pò tành hơ lống lùm tứ mướng 
 Cò nhắng mí náng xảo lải pắn lống đỏm tạo 
340.  Nghến ọc chau tạo nọi pển tò nghến khuổng 
 Ý và Khủn Chưởng dặc hả xút hả phá tàn hau 
 Chưởng Hùng dặc hả nau náng nọi pủ xừa hống cắm và ná 
chau ới 
 Mỏ bọc hơ tạo nọi mắn chằng xỏn Chỏm 
 Chằng lục hơ phứa ảo phiểu hịp 
345.  Hỏng phạc chau Chỏm tạo mí chò cắm đảnh 
 Chọm cào lẹo chau chằng đay cắm kiu bò váng 
 Xó bỏng náng mướng keo tảnh cắm nhum pạc 
 Phắng nhỉn tò Ảm Pín tan xiểng đỉ lẹo cào 
 Ý và ảo cào ho quám hặn tủ òn chở má tẹ đải 
350.  Chau và hơ tành lau má xù xỏng ảo 
 Phò hển tò lau nhờ nhại liiến họt hống khoảng 
 Xó ngáy pắc pành pán pển thoi 
 Bọc kè thau Xaỳy Con xẻ hình phái ké 
 Pí vẻ mứ khằm pán phái lau 
355.  Lau pành nừng nị phịt mứa hơ hinh lực pa cà căm tàng tạo 
tàn dù caỷy tả 
 Cò hơ má tành đỉ kỉnn cumj đè nớ 
 Hơ vẳn Ảm Pín tấng vẳn Chưởng hợp cẳn pển nau 
 Chọm cào lẹo mỏ chằng váng pán 
 Pình pình nặm tiền lau tỉm lộn chù hảy 
360.  Khảu chằng nặp cốn má nằng hiếng kỉnn lau 

 Bào nằng phau thẻm nặm chù hảy 
 Nái ké chặc tiền bưởi tiền phỏng dật dới mới lau 
 Mới tè khạch Hả Xái chù cốn kỉnn pọm 
 Phủng mè pa kỉnn pọm chù cốn 
365.  Kỉnn ké đay lải thuống lẹo dà 
 Thau Xày Con khạ chạc hong má nọc xáu kén 
 Tả nghến tốc chò tén tảm tay 
 Pổng mỏn lái xạt vải chù cốn nón pọm 
 Nón đắc đay lải phẳn lẹo từn 
370.  Cày nghiềng xặn hẳn hao tùa chiếng 
 Vắn phái hưn tếnh pú chanh xòng 
 Phủng ảo cò hạc xuồi na pảy tà má hướn 
 Chau và hơ chở xừ khứ pửn 
 Ý và xỉn náng lải tò lớ xủ noi và ná 
375.  Xỉn náng mướng khảu khà má pó lạn 
 Xỉn hủa náng khà cắm xáo nen 
 Háu tành đây tò hặn đay òi náng mứa xang Hả Xái đỏm 
Nhì ảo hới! 
 Làu mí chạng ngá chanh tấng mạc cỏng cắm 
 Húa tành đay tò ạ pển òn mướng huổng háu đải 
380.  Làu bắc áu bộ cỏng xải tóng Khủn mằn tỉ muồn mướng 
kỉnn lau 
 Làu tấng pắt đuồng keo xỉ lột cắm đảnh họi cù 
 Tấng xin tăng phạc, xưa lạc đỉn 
 Xín xín pha xỏi cắm hạt nành 
 Làu ngáu quái đay pó xẻn kỉnn cù 
385.  Tấng làu hơ khảnh mè xỏng pọc hẻn cắm 
 Háu cò nọp hơ đay pó lạn cà xáo 
 Bắt nị nặc nường bương mướng nhờ kỉnn đỏng 
 Náng mướng bọc tè phủng bào Hả Xái 
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 Áu ượt xà nửa, cửa xà tơ 
390.  Mí tè mo cảng nặm, cảng lượt pển páy 
 Mứ khuý khoá quành pảy quành má cuổng mo 
 Lượt chàng ho pển tòn pó xói 
 Húa cò thỏi áu xay òn váy mè tả 
 Cắm kỉnn hỏng náng pánh mí đù chù ẳn pắn chông 
395.  Háu cò áu tè tòn pịa òn kỉnn vản 
 Cắn ná tấng phèn phe tọng màm tả xẩng 
 Áu tấng mạc hủa chở, xày lẳng cảnh xôm 
 Lạp khòi luộn pinh lụp cửa vản 
 Chàng tành đay mí pọm chù ẳn 
400.  Phắc hỏm hiển chù ẳn mí pọm 
 Chù chường dong hỏng cọng hỏm tùa tấng hướn 
 Bắt nị áu má vạy tếnh phưởn tếnh pán đả tành 
 Khảu và hơ tành khau má pọm chù phưởn 
 Mói hển khạch đỏng nằng tì lớ nhỏ khau 
405.  Nhỏ hau hơ mứa kè lải náng 
 Xắm phưởn tỏng cò nhỏ mứa hong mứa nọc pái lải 
 Đỉ kè táy Hả Xái bào Chưởng phén lanh 
 Háu bò khanh váng vạy xía muột lớ đải 
 Cốn tấng lải chù cốn kỉnn pọm 
410.  Cạc mệ thau pò thau phớ cò kỉnn ngái 
 Cốn Hả Xái chù cốn kỉnn thuôn 
 Ý và thau Xày Con tạu thù váng ngái 
 Tấng lải hơ bải phưởn pảy tà 
 Phò hển tò lau nhờ nhại tăng phạc liến hảy 
415.  Khảy xía tỏng kẹp nhú khảu ngăn 
 Mạy xàn đăn hặn pựn thọt bùa má pắc 
 Phò hển tò cà chạch họng xỏng phạc đả nướng 
 Mướng mướng pương cắm đết mọp pạc 

 Đủ lạc đuôi bàn bùa chù pắn 
420.  Nhưởng quám hơ náng mướng bải pành 
 Lau pành nừng nị cú cò phịt mứa hơ đăm chù pọng phỉ pù 
nớ mướng 
 Hơ má tành kỉn đỉ cụm đè nớ 
 Cụm chù đan nhá hại hơ pọt đỉ lải 
 Hơ cú đay pển chau òn nọi mứa pầng nén Chưởng đè nớ! 
425.  Pành nừng nị cú phịt mứa hơ đăm phỉ pù lải cháo 
 Hơ má tành kỉn đỉ cụm 
 Hơ tành cụm chù đan nhá hại hơ pọt đỉ lải 
 Hơ tủ mứa xang Hả Xái tắn nhờ 
 Pò xờ hơ nằng ban quẹn quẹn huồm pày má mướng đè nớ 
430.  Chọm cào lẹo mứ xà váng pán 
 Xán xán cốn tỉm hướn chù cốn chím lau 
 Tộc mù lau pó họi khổm hem chù hảy 
 Từa nặn háu cò pổng cốn má nằng hiếng kỉnn lau 
 Thau kè đay kỉnn pọm chù cốn 
435.  Kỉnn ké đay lải thuống lẹo cài 
 Thau kè hơ xà bùa váng cẳn 
 Ý và tủ cò téo táng đay hẩng nghến chắc phạc 
 Tủ cò hả nhám đay nhám đỉ pổng tiềng 
 Tủ dặc xỏ áu lực tàn chau đỏm tạo tành mướng tàn đải 
440.  Còi đủ tò mè tành lau má xù náng mướng 
 Phò hển tò pán cắm pắc pành hảy lải thoi 
 Bọc kè thau Xày Con xẻ hình phái xé 
 Mứ pí vẻ khằm pán phái lau 
 Lau pành nừng nị phịt mứa hơ pù tàn Lốm pển đăm cò hơ 
má tành kỉn đỉ cụm 
445.  Pành nừng nị phịt mứa hơ hinh lực pe tàng tạo nằng dù cảy 
tả 
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 Cò hơ má tành kỉn đỉ cụm 
 Lau pành nừng nị phịt mứa hơ phu cày ca hỏn xẹt cá đứa 
cắm 
 Pắm pắm hẳn tùa mướng xiểng hao 
 Cày thòng tơ lùm phạ tốp pịch hẳn nắm 
450.  Cò hơ má tành kỉn đỉ cụm 
 Nở xải tỉn khìa mún pốc hau 
 Hơ tàn mình ma mướng phạ xọng cạp khoá bở 
 Nở xải hưn lắm xán pạc mè 
 Hơ bở mắn xủng nháo hồm bốt mướng ban 
455.  Hơ tàn liệng lực nau mí cù nhính chái 
 Tơ làng hơ nồi quái, pái hướn nồi khau 
 Hơ tàn lột màn hăm nón cù bủng phá 
 Phò hển tò pé lá đuôi ngấn đuổng cắm pọc 
 Chau và hơ ảo ke má nọc thải quám 
460.  Nớ hủ pắc chỏn ngấn chỏn cắm xờ cau 
 Nặc nường đay pó lạn cắm pọc xờ hẻn 
 Phủng bào xảo chù cốn má pọm 
 Phủng mè pa má hay khằm hẻn  
 Náng mướng tấng xằng tấng nặm tả lảy hay má lẳng hặc 
mè mắn lẹo 
470.  Phủng xảo má khằm phứa cản chau náng nọi chệt hừa xỉ tả 
 Mứ xỉ tả náng mướng tam quám đỉ xỏn bọc mắn lẹo 
 Mè chằng tan quám nọi quám òn xỏn náng 
 Mứng cò lục cò mứa đỉ dớ lực la mè ới pớ lực Ảm Pín mè 
ới 
 Mứng mứa nằng nặn hơ nặn chừng hướng đè nớ 
475.  Mứa tứ mướng hơ chanh 
 Lục mứa đay tành ban quẹn quẹn huổn pày má mướng 
mứng ná 

 Lực la mè ới, mứng mứa nhá tảm phí hau hòng 
 Nhá nùng xin chặn xòng cuống điểu đè nớ 
 Chằm phỉ hướn hển phỉ chừ chẳm cắm vạy 
480.  Chằm đay xẻ pé khau nọi hướn mừ mứa pảnh bo đỉ lớ nớ 
 Phí dù tàu nhá hơ xá may 
 Mà khau lẹo mứng mà xờ hứa 
 Mứng kỉn lửa pày mứng chằng ho 
 Hơ pày dù căn lột nọc má hả mứng đải 
485.  Mứmg mứa lẹo hang đảy xút lực cú nhá nằng nớ! 
 Pha tằng keo mỏn tạu pò pù nhá ính 
 Kỉnnh pì chái đỉ lực cú nhá ưa đè nớ 
 Chằm phít pò pù xẻ quái 
 Phít pì chái xẻ lau 
490.  Phít cau cừa họ xẻ pọc hẻn đổi 
 Cắm mệ xỏn nhá lăng 
 Cắm mệ xằng nhá lứm 
 Dặc hính lứm xờ phưởn tắn vạy 
 Tọn xờ xay lực òn pá nón 
495.  Mệ xằng thuôn lới xặm chắt hịp háu pảy 
 Phò hển tò phủng bào xảo chù cốn lười xe 
 Nặc nường xe chò cọm chắt hịp phiểu táng 
 Xó lặc nừng tả nghến cọi mứa lắp khơ cằm 
 Hau pà mạy pảnh tụp quang bẳng và háu nón 
500.  Nón đắc đay lải phẳn lẹo từn 
 Cày nghiềng xặn hẳn hao tùa chiếng 
 Vắn phái hưn tếnh pú chanh hùng 
 Pạt pớ căn pú xungr mọc òn 
 Hùng tùa phạ chanh xòng mái má 
505.  Phắng nhỉn quàn pái lục pàu cói xiểng cong 
 Háu cò phai làu quang mứa xù Hả Xái háu lẹo 
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 Phắng nhỉn xán xán xiểng náng mướng tan cào 
 Cú cò pạc mè đay lải nghến má họt tẹ đải 
 Ngăm họt mè pái lẳng đẻo tò quám mom ảo hới! 
510.  Nhờ nhờ xe chò cọm lống xù Hả Xái 
 Cốn lải háu nhằm chiếng mứa ban thởi lẹo 
 Phò hển tò mè pa xe mứa xù hướn huổng 
 Náng mướng lột lẳng pái mứa xù hống cảng quan 
 Bạt nhàng nhại mứa xù hướn huổng 
515.  Cốn lải tạu hống đảy xáu dù 
 Thau kè khảu áu chau Nhì nọi lống xù Ảm Pín 
 Phủng bào xảo khảu chằng áu bong nặm đỉ má xuồi 
 Xỏng làu hưn đảy huổng pắm pành 
 Tốc tỉn họt chán quang 
520.  Vai chốn đan cải khừ mứa cuổng 
 Phò hển cốn lải má cảng hống chù cốn pổng đang 
 Hển tò phưởn khau tăng cảng hống đủ lạc 
 Phưởn khau tăng xỏng phạc đủ đỉ 
 Ngấn cắm vạy tếnh phưởn mí cù 
525.  Pé lá luộn khẳn cắm đưởi mạc 
 Hỏng phạc ton òn nọi mí xin tăng nhạc, xưa lạc đỉn 
 Xín xín pha lái đỉ hặt nành 
 Chành pha luộn cắm kình, ngấn lảu 
 Ảo nọp pọm hơ òn Ảm Pín 
530.  Hảy ké pắc pành pán pển thoi 
 Chau và hơ phủng pù phái ké 
 Mứ pí vẻ khằm pán phái lau 
 Pành nừng nị cú phịt mứa hơ vẳn hủa chau xỏng lản 
 Cò hơ má tành đỉ kỉnn pọm 
535.  Hơ bủn đỉ mí lực nhính lực chái nón xang 
 Mí mù chạng ngá keo nón cọc hống cắm 

 Chọm cào lẹo khảu chằng váng pán 
 Xán xán mới xỏng lản má khằm pán kỉn lau 
 Thau kè đay kỉnn pọm chù cốn 
540.  Phò hển pái Chưởng mí mè lố khằm cẳn tảng chau 
 Pình pình nặm tiền lau piếng pạc hảy ké 
 Tấng lải háu cào kỉnn xạo xạo 
 Phò hển nái ké chặc tiền bưởi mới lau 
 Kỉnn ké đay lải thuống lẹo dà 
545.  Náng mướng hơ xỏng lản váng bùa 
 Phò hển tò xút phá lọm xỏng pái khăng màn 
 Chặc màn hăm lải chặn tỉn xèo má bẳng 
 Còi đủ tò Ảm Pín um phủa vẳn nón còm 
 Xó quạch nịu mứ xuôi chàng cọt có Chưởng 
550.  Hển tò lạc lược năng pản lực nau nón tọng pẹt pủm 
 Phò hển tò nịu mứ xuôi pản đăng ngấn nhọt chàng lảu 
 Hẻn cổm đăng lắm ngấn chàng lò 
 Pò lò bau mướng phạ lống cời nén Chưởng tẹ đải 
 Náng mướng nón đắc đay lải phẳn lẹo từn 
555.  Chưởng Hùng hay cọi cọi xiệt mè mía vẳn 
 Hẻn cổm kiu nốm náng nặc nường 
 Cày nghiềng xặn hẳn hao tùa chiếng 
 Tảng vắn hưn mứa nửa khơ hùng 
 Náng chằng lục nưng khau tè chạu tành ngái 
560.  Nở xải náng mướng hưn hỏ xủng hìa hủa xài cau 
 Náng cò ào thửng dao pái lẳng quể càu lăm ới! 
 Ào hả chụ càu ơi tè nọi dù màng Chiếng Tóng tộc ới! 
 Náng lửa váng xía xôm cốp nọi pái lẳng bở bòng 
 Váng xía xôm pòng nọi tắn tì bở nả 
565.  Váng xía lúng xía tả ban càu náng lăm ới! 
 Phò hển tả nghến tốc mứa pú cọi cằm 
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 Tả nghến hau lựp phạ noi nừng bưởn cón 
 Ảm Pín um phủa vẳn nón còm 
 Náng mướng đủ Nhì pản đủ nau nón tọng pẹt pủm 
570.  Ý và tì náng păm mạy cư cảng kẹm nở cằm cóng tắc bo tắc 
 Tì náng hặc náng pánh cằm nở cóng đay bo đay 
 Tì ơi hay tả bơ pế nặm mè đà náng mứa 
 Đảu náng hả hướn xạt đẻo xỉ đẻo mèn xí phủa nhắng nọi 
 Pày hụ ngườn thoi tè phạ thủn tành pổng lống 
575.  Thẻn đả pổng hơ bò nhắng thiểng đay nừa lẹo 
 Ý và phỉ pục nau tổn mình má phảnh 
 Bổn thẻn um lắm nén má chuộp 
 Pò lò bau mướng phạ chằng cời nén Chưởng tẹ đải 
 Hẩng pỉ bưởn lực Chỏm nhắng ma 
580.  Pò xờ hơ pển chau lùm phạ lống lùm tứ mướng 
 Đảng nón đắc nón đỉ Ảm Pín lục nưng khau tè chạu tành 
ngái 
 Nở xải chau tạo nọi mèn pò phủa vẳn náng ới 
 Phò hển tò nở xải lẹo tiềng nghến pổng họn 
 Đẹt ọc tong pà mạy hòn hòn tổn kỉnnh 
585.  Náng dặc pảy tức muộc tà cảng 
 Dặc pảy xảng hủa tà quang 
 Phắng nhỉn Ảm Pín ứ ưi phủa vẳn nón còm 
 Ứ ưi na tạo nọi nón xừa xáng cắm 
 Ý và mứng Khủn áu cú má tè mờ mứng Khủn nhắng nọi 
590.  Náng lửa liệng nừng lực nau nón tọng pẹt pủm 
 Cú náng liệng Khủn Chưởng hơ ma đè nớ 
 Đay một khuộp hơ hụ tốp mứ má mè 
 Đay xỏng khuộp hụ vè tỉn phưởn 
 Đay xảm khuộp hụ hom cày tốc lùm pú 
595.  Đay xì khuộp hụ hom mủ tốc lùm ban 

 Ha khuộp hụ tanh đay mướng ừn má thẻm 
 Ảm Pín ử ưi, phủa vẳn nhum nhài 
 Ảm Pín tan xiểng đỉ lẹo cào 
 Và háu tau tức muộc nắm tạo huồm vỉ 
600.  Mứng Khủn tau xỉ hả nắm náng tà quang bo ới? 
 Phò hển tò hó mòi na Nhì nọi nhum pạc phói hổ 
 Ảm Pín um phủa vẳn má chìa 
 Bà nừng bạch pẻn, hẻn nừng um phủa vẳn tốc tà 
 Bà nừng hạp xạ thuôi tốc tà Hả Xái 
605.  Ảm Pín cỏng hỉn cỏng xái hơ Khủn Chưởng hưn nằng 
 Ảm Pín đay tức muộc nắm tạo huồm vỉ lẹo 
 Đay xỉ hả nắm Chưởng tà quang 
 Chàng tan ho cắm nọi chuốn Nhì mứa hướn háu nớ! 
 Bà nừng bạch pẻn, hẻn nừng um phủa vẳn má chìa 
610.  Bà nừng hạp xạ thuôi lười nhàng mứa hướn 
 Mứa pái hướn xù nau, hau xuôm nọi xù mù mía vẳn 
 Chọm cào lẹo Khủn chằng má hướn 
 Còi đủ tò nghến cứn mứa lắp khơ cằm má lẹo 
 Tả nghến hau lựp phạ noi nừng lắp má 
615.  Nảo đển Ảm Pín um phủa vẳn nón còm 
 Đay ử ư tạo nọi nón ù xáng cắm 
 Ý nà mứng Khủn ạ cú má tành mướng tè mờ mứng nhắng 
nọi 
 Cú lửa đay pắn phai lả nọi tảng còm Chưởng nón 
 Cú lửa xang mướng hộc pà vẳng 
620.  Lửa đay xang mướng lẳng pển làu 
 Lửa đay xang ban càu Hả Xái 
 Hẩng pỉ bưởn lực Chỏm chằng ma 
 Chau Nhì nọi một khuộp hụ tốc mứ má mè 
 Đay xỏng khuộp hụ vè tỉn phưởn 
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625.  Đay xảm khuộp hụ hom cày tốc lùm pú 
 Đay xì khuộp hụ hom mủ tốc lùm ban 
 Đay ha khuộp hụ tan chụ pế nường nứa 
 Hụ phứa phủa hưn hủa ná kẹo mạc 
 Xốp pạc cha kẻm chiện nắm mù xảo hám 
630.  Đay hốc khuộp hụ phắc đạp ca pảy luồng Mướng Mén 
 Chàng tành đay mướng Nhá tau xuôi xỉn cắm kè háu tẹ đải 
 Đay chết khuộp hụ bàn mù chạng pảy chòi mướng lúng 
 Hển tò na Nhì nọi nhum pạc phói hổ 
 Khủn Chưởng tan xiểng đỉ lẹo cào 
635.  Và Ảm Pín nau mía cốc pển pì cú ới 
 Cú nị mèn lực la chái phạ pển nhờ xình Ló 
 Pò tành hơ lống lùm tứ mướng 
 Phổn tốc lống cà lớ Chưởng xang 
 Thuôn tấng tơ lùm phạ tau xuôi xỉn cắm kè há ná 
640.  Bắt nị háu tốp mứ hưn mứa nửa hố xà 
 Bạt và hơ tành chạng pảy luồng lải mướng tẹ lẹo 
 
 Chương 3. Ua Cà- Ảm Cái 
 
 Còi đủ tò Ua Cà ma xíp pẹt pển xảo 
 Ảm Cái má xáo xỏng đảng ngám hưn nhờ 
 Kỉnnh ngám đang đuổng xáng xọng nhọt 
645.  Pong xọc xuôi pì ngọm pản cù ngấn lảu 
 Hển cổm đè nốm xọng 
 Phổm chùm nọng pánh na pản đằng táu lảy 
 Ảnh Cà khảu hển đở phờ chở hạc đay 
 Khảu khằn van mù chạng hau pha mướng lúng 
650.  Mừa nị pe cắp lóng xiểng nhạc 
 Tàn cò tộc áu cọn má hày tủm cỏng 

 Túm cỏng đay xảm hối lẹo dà 
 Và tì lớ Xảm Hiếu tấng Đừa Hảo cốc ca 
 Khửa cò hưn khì mạ phiểu hịp xắm tỉn 
655.  Luống tấng đìn tén tảm tay 
 Mặt mành hau làu quang pà mạy mứa pòng Hả Xái 
 Phò hển tò pái kỉn nha chỏm cắng đum đường 
 Cum cường chạng xà vạy ngá hừa pản đảo 
 Phò hển tò xảo tứ tang chỏm cắm pắc bọc 
660.  Xảo hám ân xiểng đỉ tặc khạch 
 Xiểng pạc phớ nặn bo pạch xiểng pạc pớ táy Hả Xái tủ chù 
cốn xắc noi 
 Khửa cò tau đay ki họi mự chằng pòng mướng tủ ná ảo hới 
 Chọm cào lẹo xỏng ảo pọm quám đỉ hản tọp 
 Và tủ nị cò mèn cốn lúng Sầm chau mướng lạn tau cào 
quám mướng 
665.  Pờ và náng Nhớn Nháng tủ cò nhắng pển xấc xửa hón quà 
pháy bưởn cau 
 Lúng Sầm hơ tủ tau chằm hả Chưởng Hùng chau lản phạ 
pảy chòi mướng lúng tàn đải 
 Chọm cào lẹo mói hển Tạo Nhì luộn mạy kèn hủa xỉn 
 Tỉn chiếng bốt hồm tản kẻm pạo 
 Tủ khoi bo hụ và hướn tàn chau cắm bảo tàn dù cắm đở na 
xảo ới 
670.  Chọm cào lẹo xỏng xảo ân xiểng đỉ chị bọc 
 Nhỏ xọc chị tộc hành lải pái 
 Phò hển tò pái nửa hặn Khủn Nghía cắp Ai Phòng 
 Xang màng tơ khảu hiệc Khủn Lốm 
 Khủn Xảng tăng tắn cảng tảu Nhì 
675.  Tăng xì đan chò cọm múng vẹt khuỷ cắm 



15 
 

 Lắm hướn huổng pò pá nhá mướng tăng cảng chiếng ỷ 
ngoạc 
 Pè mạc lọm tỉn tai tộc là ải khái 
 Pái nửa hặn Ảnh Cón- Cắm Khường 
 Bương nừng hặn pù pược mướng lá 
680.  Ảo Puống tăng cỏn huổng cải cừa 
 Phắng nhỉn ngốc ngốc phu mỏ huổng Ảo Puống tén hau 
 Bào nằng phau tỉn cụm ton khạch mứa hướn 
 Xỏng ảo lằm phò chanh hển kịu mướng tàn lải xánh 
 Hển tò chạng ngá hừa pản đảo 
685.  Ngú háo xe tỉn viếng liệng lực 
 Mên lìn xeo xỏng màng lính cẳng 
 Xỏng pái hặn lính cẳng tố đòn 
 Chon học tên cuổng cụm mừn cuống 
 Mói hển nộc xảu tóng xe cuổng chiếng mừn xỏng pắn ha 
690.  Nộc èn xeo cuổng cụm đay xì pắn xỏng 
 Hỏng đỉ pò pá nhá mướng tàn liệng 
 Hỏng mí tiêng tàn và ngám mướng 
 Chọm cào lẹo ai Quang diêm tả hò mói hển 
 Xiểng pạc phớ nặn đả pạch xiểng pạch làm mướng tấng 
làm pắn dù căm mướng huổng tan họt 
695.  Tan họt thư quám nọi mí việc ẳn lớ 
 Ai Quàng chợ bào keo ảo làn má hướn 
 Ai Quàng bọc bào keo tọn xạt má pủ 
 Tỉn nhàng pắm hống đảy nhàng hưn 
 Ai Quàng bọc bào keo hơ lục khảy tủ 
700.  Chắp tủ má xảo luổng hơ làm mướng hển chanh 
 Thực nửa pạc cừa cai áu làm mứa cuổng 
 Xỏng ảo lằm phò chanh nhánh kịu hướn tàn lải xánh 
 Hướn tàn mí mừn xẻn pắn hong 

 Xảo tong khau tơ long đay xì pắn pải 
705.  Xíp pò thau lục tè chạu xản xộc nằng đảy 
 Xíp pù thau xản xáy tơ làng 
 Bương nừng pắng nhỉn mè bàng nệu pải mạy kẻo mạc 
chỏm pú 
 Cù ván họng cố cổm xiểng xàn 
 Hàn có pong họng hạch xiểng xía 
710.  Pái cuổng nau mía náng lục nằng 
 Nhằng nhằng nặm ổ keo xuồi na lục nằng phảnh phí 
 Dả quắn tọn đụp ái hỏm cong 
 Khẳn mạc tọn xờ na hảo tiện lúng Sầm cắm xỉn 
 Lắp má lẹo chắp tén má xáo đuổng hơ làm mướng hển 
chanh 
715.  Hả lánh má xù ảo háu kẹo 
 Háu cò pổng mỏn lái xạt vải chù cốn nón pọm 
 Nón đắc đay lải phẳn lẹo từn 
 Cày nghiềng xặn hẳn hao tùa chiếng 
 Vắn phái hưn tếnh pú chanh hùng 
720.  Ai Quàng lục xuồi na pảy tà má hướn 
 Tạo lặp cau xử lạc phắc xảnh 
 Tành lắm hau hướn Chưởng tè mựt 
 Mí quám lớ hơ làm mướng háu noi 
 Chọm cào lẹo tạo làm pha lống làng phải phải 
725.  Ngải tả hau hướn Chưởng tè mựt 
 Ai Quàng lục phạc hong pái nọc bương cuổng 
 Và nghến đỉ mí khạch mướng má vay háu đải 
 Chọm cào lẹo Chưởng Hùng lục xuồi na má nọc phải phải 
 Tạo thài pha phửn lẹp lái lưởng 
730.  Mướng mướng pha phửn đỉ chà tốm cắm đai òn 
 Nùng còn pha phửn dong lái ngám nùng tảm 
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 Xưa lá luống xèo mạc xành 
 Xưa lạc xăn téo nùng chẳm kỉnnh 
 Hỏng phớ náng Xỉ Đả phạc má Chưởng ton 
735.  Tạo làm pha má nọc phải phải 
 Má bải mứ làm mướng tặc nọng 
 Mừa khửa lục khửa má pa tấng lúng Sầm chau mướng lạn 
 Tàn dù xang phưởng phạ kỉnn tì Nhớn Nháng 
 Làu xỏng náng Ua Cà- Ảm Cái ma xáo xỏng đang ngám 
hưn nhờ 
740.  Cò nhắng còi dù đỉ kỉnn pọm bo đải 
 Làu chù cốn mướng Nhớn Nháng cò nhắng còi dù đỉ kỉnn 
pọm bo ảo cú hới? 
 Chọm cào lẹo xỏng ảo pọm quám đẻo hản muồn 
 Xiểng huồn huồn pản nừng cỏng na nhờ hản nhống 
 Xảo keo đai cảng hống nằng xống a pạc 
745.  Phớ xạc khau cảng hau váng vạy hơ cày kỉnn ìm tấng pứng 
 Xỏng ảo tan quám đỉ hòn hòn 
 Và mờ còn hặn mờ đải 
 Ua Cà ma xíp pẹt pển xảo 
 Ảm Cái ma xáo xỏng đang ngám hưn nhờ 
750.  Pừa và pờ Ua pượt cành xuôi nốm xọng hảo đòn pản ngấn 
 Ảnh Cả khảu phờ chở dặc đay 
 Khủn chằng bàn mù chạng hau nhạt tạo chính tì kỉnn 
mướng 
 Khảu cò tỉ pái hưn mướng lúng cau mừn 
 Mờ nị pa tấng lúng nhỉn nhạc 
755.  Tàn cò hơ bào keo má họt Hả Xái 
 Pừa và mướng Nhớn Nháng tủ cò nhắng pển xấc pển xửa 
hởn quà pháy lươm 

 Pa tấng lúng Sầm chau mướng lạn tàn cò hơ bào keo mí 
hỏng phạc pắn hả 
 Chưởng Hùng chau lùm phạ pảy chòi mướng lúng 
 Bo pòi hơ pì Ua mứa Nhẹ pảy chòi áu pắn 
760.  Bủn đỉ hơ pò pá nhá mướng khựt thì 
 Pì chằn hơ má chẳm hả Chưởng Hùng chau lùm phạ pảy 
chòi mướng lúng tàn đải 
 Chọm cào lẹo mào mào na pò tạo đảnh hem quà phảng 
 Cẳm păn ha chóng huổng đả lờ 
 Tỉn tằm pen xắm lạn khỏng tùa mướng luổng 
765.  Mứ xại bải cốm tảo láng xếnh khằm mứ phắn quạng 
 Cú bò đay ha Ảnh Cả bo dà 
 Cú bo xổn mù chạng tạo Qụa cú pạt có tải na làm cú ới! 
 Chọm cào lẹo khảu cò túm cỏng huổng tùa mướng xiểng 
hao 
 Cốn lải má cằng hướn tỉn tai 
770.  Khảu và hơ tành lau hảy nhờ má pắc 
 Chọm cào lẹo lau nhờ nhại tăng phạc xẻn hảy 
 Khảy xía tỏng lạt nhú khảu ngăn 
 Mạy xàn đăn hằm pựn lột bùa pắc cẳm 
 Cù chạch họng xỏng phạc đả nướng 
775.  Mướng mướng pắc pắc cẳm chù hảy pển thoi 
 Xắp hoi hơ phàu nọi vẻn xờ pắm xải 
 Xái xái lươm pán cắm đảnh pạp 
 Nhịp nhịp đang phâng lươm tè chạu phỉnh đẹt nhám xải 
 Chưởng Hản tan quám đỉ má và: 
780.  Lau nị thực phớ phái? 
 Lau nị thực Quàng phái 
 Ai Quàng đay hái cau má nọc phái ké 
 Pí vẻ má khằm pán phái lau 
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 Pành nừng nị phịt mứa hơ cuôi mình ma mướng phạ tốc 
cạp pỉ hỏm 
785.  Khủn Chỏm chau cốn đỉ pển pò 
 Tàn cò lửa pựt xang mướng hộc pển làu 
 Tàn cò lửa pựt xang mướng càu Hả Xái 
 Tàn pển phỉ lục má pển đăm 
 Hơ tành cụm chù đan nhá hại hơ pọt đỉ lải 
790.  Hơ tủ púc pẻn hưn mứa nửa nhọi nhọi 
 Tủ khăm phà đạp hau mướng lạn chòi lúng 
 Bủn xủng đay lải náng má pườn 
 Tơ làng đay chạng thào má hống đè nớ! 
 Lau pành nừng nị cú phịt mứa hơ pù nhà lộm hủa tồng cảy 
tả 
795.  Cò hơ má tành đỉ kỉnn cụm 
 Cụm chù đao nhá hại hơ pọt đỉ lải 
 Hơ tủ phà đạp hau mướng lạn chòi lúng 
 Bủn xủng đay lải náng má pườn 
 Tơ làng đay chạng thào má hống đè nớ! 
800.  Lau pành nừng nị phịt mứa hơ pù chá đếnh nón tếnh tạt 
chóng phàn phạ 
 Bạt và hơ Ai Quàng váng pán 
 Xán xán hơ bào hám chím lau 
 Còi đủ tò cốn tỉm hướn chù cốn chím cù 
 Tộc mù lau pó họi khổm hem chù hảy 
805.  Háu cò púa cẳn má nằng hống kỉnn lau 
 Phắng nhỉn thé thé khạch Hả Xái tấng cốn mướng Nhớn 
Nháng cào kỉnn xạo xạo 
 Kỉnn ké đay lải thuống lẹo cài 
 Tạo vài na má xù hỏ cắm 
 Háu cò pổng mỏn lái xạt vải chù cốn nón pọm 

810.  Nón đắc đay lải phẳn lẹo từn 
 Cày nghiềng xặn hẳn hao tùa chiếng 
 Vắn phái hưn tếnh pú chanh hùng 
 Còi đủ tò nặn nường đang chò cọm tỉm tồng Hả Xái 
 Chau và hơ bắc hả xảm pắn mạ tố đẳm xu khường 
815.  Cọp mừa tạo èn mạnh pản đằng lốm pỉu 
 Làu pọc pắn mạ ản xiu bọc tóng 
 Chau và hơ bắc hả pám tả cắm mừn cứ pó lạn 
 Chọm cào lẹo nặn nường đang chò comj tỉm tồng Hả Xái 
 Cớ lưởng hơ cốn hản pảy còn 
820.  Tục tòn tạo pảy hè pái lẳng 
 Téo táng mí cỏng nẳng tiều táng xiểng hao 
 Chọm cào lẹo nhờ nhờ đang chò cọm lảy ọc tủ viếng 
 Pái ngám dong kiểng cắm ham tồng 
 Chạng thào lươm ngá cọm quành nguống 
825.  Luống lá luộn chù tố quành nguống quành ngá pảy pọm 
 Chưởng Hùng chắt bào keo đà chạng xiểng hao hềnh táng 
 Pái ngám dong xỉnh cắm hau pà 
 Mừa nị háu cò hau huôi ná nọi pảnh tụp háu nón 
 Phắng nhỉn chì hịt họng na tàng khỏn khỏn 
830.  Nón đắc đay lải phẳn lẹo từn 
 Cày nghiềng xặn hẳn hao tùa chiếng 
 Vắn phái hưn tếnh pú chanh hùng 
 Ai Quàng chắt bào keo đà chạng hưn tèn pú Ổ 
 Phắng nhỉn cả lến cua tiềng nghến pổng họn 
835.  Hển tò náng ní lống vình vón pải mạy 
 Hăm hạc họng tỉn thăm Chưởng Hùng ngăm họt ua Ẹt 
Ngọm hay xù lẳng pái 
 Chưởng Hản chắt bào hám chù cốn lười xe 
 Nhờ nhờ xe mù đang chè cọm hưn tèn pú Ổ 
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 Thửng họt xảm xíp quan xảu cắm mạy kèn 
840.  Tàn tành hơ mí pặc xói vói 
 Cốc xảu hoi lái đỉ hẻo hẹt 
 Khủn Chưởng chặc bào hản chù cốn pổng đang 
 Bào thào miện chường đang xổn chạng hau bòn khảu nón 
 Nón đắc đay lải phẳn lẹo từn 
845.  Khủn Chưởng chặc bào hản chù cốn nhỏ đang 
 Bào thào đay đà chạng lống phài pú Ổ 
 Háu cò má họt hống họt xảu tì đỉ tắn nen 
 Khảu cò xọc đay lau xáo kiệu hảy nhờ má pắc 
 Ngúa quái chặc mừn tố má ha 
850.  Đỉ kè phưởn ngái tăng lải thẳn thoi thì 
 Lau nhờ nhại tăng phạc xẻn hảy 
 Xó ngạy pắc pán cắm chù hảy pển thoi 
 Tộc mù lau pó họi khổm hem chù hảy 
 Pùn cốn má nằng hiếng kỉnn pọm 
855.  Kỉnn ké đay lải thuống lẹo cài 
 Tạo vài na mứa xù mỏn lái 
 Náng mướng nón bo đắc bo đỉ pờ Chưởng ế on 
 Còi đủ tò nựa pẹt nựa cua khìu hỏm hưởng 
 Nón đắc đay lải phẳn lẹo từn 
860.  Cày nghiềng xặn hẳn hao tùa chiếng 
 Vắn phái hưn tếnh pú chanh hùng 
 Ai Quàng lục xuồi na pảy tà má hướn 
 Hản pái tan quám ngám má và 
 Đả khựt nừng lớ chà hơ Chưởng Hản chạc xía hỏ cắm nắm 
náng mướng chòi lúng mướng lạn 
865.  Chọm cào lẹo Khủn Nghía hưn hỏ xủng mồng phò 
 Đủ tò chạng phục vạy pùn tư tỉm tồng Nhớn Nháng 
 Quàng Hản lục bải mứ hưn chỏm hủa khùm khạp 

 Bạt và lạy pớ tàn chau lùm phạ nhá cào phủn chở 
 Và cổng háu má háu hày lống chòi lúng mướng lạn tàn hới 
870.  Chọm cào lẹo Chưởng Hùng lục thài pha phửn lẹp lái 
lưởng 
 Chưởng Hản tộc áu phửn hành huống mảy cắm tằn ngặn 
bọc nhọm tỉn xèo dắt cắm 
 Tạo làm pha má nọc phái phái 
 Ngắc tả hưn chóng huổng tàn nằng 
 Chau Nhì hơ tành chạng đả cằng tủ viếng 
875.  Chưởng Hản chặc bào hản lười xe 
 Chau và hơ phiệt chạng má dù hiếng cởi 
 Pụn pái má mừn cứ pó lạn 
 Nặc nường đang chò cọm tỉm tồng Chiếng Khứa 
 Háu cò pún cớ lưởng hơ cốn hản pảy còn 
880.  Tộc tòn tạo pảy hè pái lẳng 
 Xò bỏng na Ảnh Cón cò nhàng 
 Ai Quàng xe mù đang chè cọm ham tồng Nhớn Nháng 
 Pái ngám dong kỉnh cắm ham tồng 
 Chạng tòng ham thửng tồng Nhớn Nháng 
885.  Luống lá luộn chù tố pảy pọm 
 Chạng tòng ham thửng tồng đẻn mướng 
 Cớ lưởng lương Khủn Chưởng lặc pè 
 Còi đủ tò chạng thào luộn pụn tư tỉm tồng Nhớn Nháng 
 Pắc cớ vạy pó xẻn đảnh pạp 
890.  Đạp cài vạy xỏng phạc pó xẻn 
 Xó bỏng luộn pẻn tóng tăng cảng ná xáu dù 
 Ai Quàng chợ bào keo hơ hịp pảy đủ 
 Pa cắp lúng khăm hơ pì ua mía hé kè xẻo 
 Tủ đay oan mù chạng tạo Nhì tủ cứn 
895.  Hày và pa cắp lúng hơ pì ua mứa tành xang ban càu Hả Xái 
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 Tủ đay tỉ pái hau mướng lúng chính tì 
 Chọm cào lẹo Chưởng Hùng oan mù chạng má cằng tủ 
viếng 
 Nhỏ ngá tạu tủ viếng lúng Sầm 
 Chưởng Hùng phạc xưa quang má nằng chóng xủng 
900.  Phò chóng xủng hơ pò pá nhá má nằng 
 Chóng tằm tơ Tạo Qùa, Ảnh Cả 
 Chóng cuổng cư Chưởng Hản- Tạo Hùng 
 Ai Ngằm hưn nằng tèn chóng xủng 
 Chưởng Hản lống khằm bưởi khằm phỏng dật dới mới lau 
905.  Ua Cà ọc phạc hong má nằng đủ nhánh 
 Náng chằng cứn nỉ hau cuổng hướn đỏm mè 
 Và mè ới mè à, tiêng và Khủn Chưởng đỉ lớ đỉ 
 Tiêng cỏi bít đang hứa vạn mằn thò 
 Cỏi hả khứ Xa tếnh pú xổn hày 
910.  Cú khăm cứn mứa kỉn xôm cốp nọi tắn tì bở bòng 
 Kỉnn mứa kỉn xôm pòng nọi tắn tì bở nả 
 Cứn mứa xang Ảnh Cả chụ càu cú đọc mè ới! 
 Phắng nhỉn pá mướng đay đà lản náng Ua 
 Khủn Chưởng nặn cốc tả kịu khứ bưởn xảm cằm 
915.  Lằm đủ na mày chanh pò tạo mí pẹt thẻo đỉ 
 Náng tăng nhỏ khẳn cắm ọc má khằm hẻn tặc tạo 
 Hẻn xọc xuôi Nhì nọi diểu cọt có đổi 
 Náng cò cứn mứa pái hướn cọp quám nắm nớ! 
 Mè ới mè ơi! Cú xiểng hỏm khìu Chưởng dù đở má háu cú 
lẹo 
920.  Cú xiểng hỏm khìu chau Nhì nọi dù nọc má búa 
 Từa nặn mói hển Ảnh Cả tỉn hầm pen chóng cắm cào hản 
xổn chạng 
 Mứ khằm thim mỏn tạu mua đạp tảo tổi 

 Bài áu tảo bủa cắm lục má phắn quạng 
 Cú bo đay phắn Chưởng Hản bo dà 
925.  Cú bo đay tò đang xổn chạng Chưởng Hùng chằng thà cú 
hặt có tải 
 Khủn Chưởng tăng ế tỉn hầm pen chóng cắm đả lờ 
 Mứ khằm thim mỏn tạu mua đạp tảo tổi 
 Bải áu tảo bủa cắm lục má phắn quạng 
 Cú bo đay phắn Ảnh Cả bo dà 
930.  Cú bo đay tò đang xổn chạng Tạo Qùa chằng thà cú hặt có 
tải 
 Từa nặn Khủn Chưởng tan quám đỉ má và 
 Pa tấng lúng mí hơ pì Ua mứa xang mướng Nhẹ kè kẻo bo 
ới 
 Cú đay oan mù chạng thấc nhờ cú cứn 
 Hày và hơ pì Ua mứa xang Hả Xái tắn nhờ 
935.  Tủ đay đà chạng hau chính tì áu náng 
 Từa nặn Ảnh Cả cò púc cớ hưn mứa nửa hảo hùng 
 Xiểng nồi hưn tạu phạ cặp kè xiểng nướng 
 Khủn Chưởng cò púc cớ hưn mứa nửa hảo hùng 
 Xiểng nồi cong tạu phạ đả lờ tấng thẻn 
940.  Xỏng khủn huổng pặp cẳn phắn kiu 
 Học nghiềng xeo pản phạ dằn phổn 
 Hển tò cốn tải nửa phèn đỉn cúng nha 
 Chạng mè hao hển tọng đẻo lượt cốn tải 
 Ảnh Cả tan quám đỉ má và 
945.  Cú nị tải pển lổ đẳng xút má xờ pong, đẳng xặm chù phắn 
lẹo 
 Cú khăm hưn chạng tạo Nhì hiếng xỏng còn nớ 
 Từa nặn Hản pái tan quám đỉ má và 
 Tạo Qùa hưn huồm chạng tạo Nhì hiếng xỏng lẹo nớ! 
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 Ai Ngằm tằm xá na hả xèn tánh cỏi 
950.  Ảnh Cả tốc lẳng pái kinh cườn 
 Mói hển na Nhì nọi nhum pạc phói hổ 
 Khủn Chưởng tan quám đỉ má và 
 Háu pắt đay Ảnh Cả cò nhá hềm ha 
 Pắt đay na Kẻo Nhẹ cò nhá hềm phắn 
955.  Háu á nhú má phục tảng tiêu 
 Điểu mứa hơ chụ Ua Cà khảu mói 
 Mới náng mướng đay làm xin má nọc phải phải 
 Má mói na Ảnh Cả chụ càu mứng tố 
 Khào mói đủ tổng nhúm nhám đang hổn cáng ai Ngằm 
960.  Ai Ngằm đay cúm kiệt tỉm chở 
 Mứng và tẹ ná Nhì ới cú đay oan mù chạng huồm pày mứa 
pú 
 Khủn Chưởng tan quám đỉ má và 
 Ai Ngằm ới nhá cào quám cức 
 Cú cổn cò vẻ cư huổm vẳn chù cốn má tùm tỏm đỏm chau 
965.  Tấng lải áu xỏng náng hưn lẳng pái đỏm Nhì 
 Chưởng Hùng oan mù chạng má họt mướng Kẻo lẹo ới 
 Mói hển náng mướng Kẻo lực pủa phổm đòn 
 Khủn Chưởng xáu pái cắm chù tố quành nguống kỉn nha 
 Khủn chằng hau vè quang nắm òn náng Kẻo 
970.  Òn náng tan quám đỉ thảm khào 
 Và mứng khăm đà pái má luồng ban cú nẹ Chưởng ới? 
 Khủn Chưởng tan quám đỉ má và 
 Bo nới tiện bo nới! 
 Cú khăm má á náng mứa xang Hả Xái tắn nhờ cú ná! 
975.  Bủn đỉ đay lải náng nón xang 
 Còng nặm lẹo náng còng tấng pả 
 Còng ná còng tấng khau 

 Còng tè chau chả liệng tấng mè kỉnnh xỉnh 
 Mói hển mướng mướng heo tảnh cắm Chưởng Hản nhum 
nhái 
980.  Chưởng chằng áu náng ổ keo Mướng Mén phổm đòn 
 Náng dù xang Mướng Nhẹ kè kẻo 
 Tấng lải phớ cò mứa huồm hướn đỏm tạo 
 Mứa hau xuôm đỏm tạo pển mè mía vẳn 
 Pùm cài pùm khỏn khỏn mứa lẹo 
985.  Đỏn cài đỏn xắp xai 
 Chưởng Hùng oan mù chạng mứa họt Hả Xái 
 Áu mứa xang Hả Xái đỏm mè 
 Từa nặn Ảm Pín nau mía cốc pển pì 
 Khảu cò chặc áu ngúa quái ha kỉnn đỏng lin muồn 
990.  Lau hảy chum hảy kiệu pắc xù kỉnn đỏng 
 Ngấn tiến đay lải khẳn, cắm cộc 
 Má cộp chau pì nọng pển cù phủa mía 
 
 Chương 4. Ngọm Muồn 
 
 La nọng cạc bào xảo hám ới! 
 Tốc tỉn má tỉn chiếng ế mè náng mọn 
995.  Xọn ù quang ế òn náng nhớ 
 Tấng lải lống tọt cón xải hăm 
 Chù phằng nặm ô hồi xiểng nướng 
 Phò hển tò hống hống Ngọm Muồn chau tổn cắm lống 
huồng 
 Mói hển cốc tả kịu khứ bưởn xảm cằm 
1000.  Lằm phò chanh na pì Ua náng Ngọm khứ vèn hống cắm 
 Phắng nhỉn phủng xảo cua xiểng xuổi ngoành ngoành 
 Phủng bào cua xiểng pì khén lải 
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 Phắng nhỉn ngoành ngoành tong Hả Xái chắc phạc 
 Ai Quàng tốc pạc hong pái nọc má cuổng 
1005.  Má pái cuổng cọp quám đỏm chau 
 Xiểng và phạ hùng xiêng xảo nọi quà nhái na Nhì cú ới! 
 Xiểng và bưởn hùng hái xảo hám căm Chiếng Khứa lin 
muồn 
 Háu cò tau lin náng mọn nắm mù xảo hám bo chau ới? 
 Từa nặn Khủn Chưởng hau cuổng hướn thảm mè 
1010.  Mè ới mè ơi! Xiểng và phạ hùng xiêng xảo nọi quà nhái 
 Bưởn hùng hái xảo hám căm Chiếng Khứa lin muồn 
 Cú dặc pảy lin náng mọn đỏm òn Chiếng Khứa na mè cú 
ới! 
 Phắng nhỉn náng Chỏm tan quám đỉ đỏm lực 
 Lực hiêm mè ới, pớ lực chái yểu mè ới! 
1015.  Mứng cứn mứa pái cuổng thảm nau mứng lế 
 Hau màng xuôm thảm mè mía vẳn mứng lế 
 Tì lớ nau hặc ới, mía pánh cú ới! 
 Xiểng và phạ hùng xiêng xảo nọi quà nhái 
 Bưởn hùng hái xảo căm Chiếng Khứa lin muồn 
1020.  Cú dặc tau lin náng mọn nắm òn Chiếng Khứa lăm ới! 
 Mứng dù má lẳng nhá ế cày hướn cúc cày pà má hau 
 Mứng nhá lin nau thả hiện chằm pườn hổ á bo đỉ lớ nớ 
 Phắng nhỉn náng mướng tan quám đỉ má và 
 Bo nới tiện bo nới! 
1025.  Mứng lục mứng pó lẹo nhá đết tỏng quẳn má pắn kèo phai 
lớ nớ! 
 Nhá lin mè o khai thả hiện chằm pườn tán vẳn đè nớ! 
 Từa nặn nhắng tò phủa vẳn kiu kỉnnh ngám thẻn tành 
 Nau mình kiu tè nọi phủa mình chỏm cắm cú ới! 
 Từa nặn phắng nhỉn náng Chỏm tan cắm ngám đỏm lực 

1030.  Lực hiêm mè ới, pớ lực chái yểu mè ới 
 Mứng lục mứng pó lẹo nhá lin pì pa lực ới chá chằm xẻ hủa 
 Lực cú hển cốn mí phủa tàng mướng nhá cào ế on 
 Lực hiêm mè ới tấng Quàng tảng chở cú ới 
 Ai Quàng phu nhờ ngạ pảy hè Chưởng Hản đè nớ 
1035.  Từa nặn Chưởng chằng hau cuổng hướn thài pha phửn lẹp 
chà tổn cắm 
 Tạo chằng nùng chường dong hỏng cọng lống làng phải 
phải 
 Khủn Chưởng hưn lá cắm phiểu hịp 
 Ai Quàng hưn lẳng chạng phiểu hịp nắm lẳng 
 Mói hển tò thẳn thẳn mạ thấc ngám ham tồng 
1040.  Háu cò cồng lòng phai táng nị mứa xù Chiếng Khứa 
 Mứa hả Chiếng Khứa quang đỉn nhán xút phò 
 Phắng nhỉn tò phủng xảo cua xiểng xuổi ngoành ngoành 
 Xiểng bào cua xiểng pì khén lải 
 Phắng nhỉn Ngọm Muồn keo chắt hịp khảy cỏn 
1045.  Khắp khắp xiểng bào hám thọc láy khảy pen 
 Pì bọc hơ bào nọi thọc xè cỏn cắm 
 Mói hển Chưởng Hùng lột xía na lẳng chạng tạo nhàng 
lống đỉn 
 Quảy hẻn hau cảng chiếng phắng mọn 
 Xọn lày hau phắng mọn đỏm mù xảo hám 
1050.  Phò hển tò Ngọm Muồn pượt cành xuôi tỉn nhàng mứa 
cuổng 
 Cắm Dạt nhọi xờ chau náng nọi hảo chùm khứ tiển 
 Kỉnnh náng đỉ quà tiến liến tem 
 Phài kem ơi náng nọi khứ vèn hống cắm 
 Ngọm Muồn pượt cành xuôi tỉn nhàng lống đảy 
1055.  Quảy hẻn má khằm hẻn tặc tạo 
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 Và mừa mứng lục mứng má na Hùng cú ới 
 Mè mứng dù pái hướn cò nhắng còi dù đỉ kỉnn pọm 
 Còi dù lọm phưởn khau chù vắn bo đải 
 Từa nặn Khủn Chưởng tan quám đỉ huồn huồn 
1060.  Pản nừng cỏng na nhờ hản nhống 
 Và mừa cú lục cú má mè cú dù pái hướn cò nhắng còi dù đỉ 
kỉnn pọm 
 Còi dù lọm phưởn khau chù vắn 
 Khôn mè cú chắc khựt nừng lớ hơ đay 
 Ngọm Muồn keo nạt nọi Cắm Dạt mứa mướng 
1065.  Mói hển tò há mòi na pì Ngọm nhum pạc phói hổ 
 Và phớ cò tộc á xưa lái xiu hồm tổn 
 Chá chằm và náng Nhớ hển từn chở xống đang 
 Ai Quàng xặt tằng hơ phủng òn náng Nhớ 
 Và là cốn dù là căm mướng nắc tàng táy 
1070.  Là cốn dù là căm mướng cảy tàng tạo 
 Kỉn lau nạo xôn bùa bo tấng 
 Hẩng pỉ bưởn chuộp òn náng tò mừa nghến nị lẹo òn náng 
ới! 
 Mói hển òn náng Nhớ uôi pảy uôi má còng kỉnnh nẹm nẹm 
 Và tì lớ hủa mướng mí pịt pòng 
1075.  La nặm mí bò ngấn 
 Tổn tải kiêu pí lái quýt quành 
 Liến quành kiu nớ nựa tổn òn náng Nhớ 
 Háu tốc bủn mứa phả Bủn tảng xiềng đủ man háu lế! 
 Tan cau hưn xuổn cuôi mướng phạ tảng xiềng bủn mí 
1080.  Tì lớ tảo cốm bảng pọc cắm xảm lạn 
 Học càn pong cắn tạu huổm bào tấng xảo pảy dớ 
 Mói hển na mày mọn tứ pọc có tổi 
 Đổi lớ đổi khứ đổi yêng đòng 

 Háu nhàng phai lải mự hú phằng lứm hướn háu lẹo 
1085.  Mói hển Ngọm Muồn pượt cành xuôi pảy còn Chưởng 
nhánh 
 Mói hển xảo lải căm mướng Chiếng Khứa đỉ lừn na ảo cú 
hới 
 Tấng lải khảy hò lánh hò ngái kỉn khau 
 Nhắng tò Ngọm Muồn chau cắm kình tấng Chưởng 
 Xỏng há nị lánh bo ngái cò quám lúng lẹo 
1090.  Pó đay dù xang đổi chụ đơ pì Chiếng Khứa thổi lẹo 
 Há mói na pì Ngọm nhum pạc phói hổ 
 Náng mướng tan quám đỉ má và 
 Kỉnnh náng xúc náng lưởng lưa cuôi mình ma xuổn phạ tốc 
cạp bở lưởng 
 Náng mướng hàm tè lánh tè ngái pờ Chưởng ế on 
1095.  Mói hển kỉnnh náng cò nhắng hảo đỉ lưa Khuỷ xắn lươm 
đẹt 
 Dặc hau tọt nựa Chưởng Hùng cổ hái lăm ới! 
 Cú cải pế mía pải Khủn Chưởng cò bo hái phớ đay 
 Pó na đay hau huồm phạ đỏm chụ mứa huồm hướn đẻo 
thởi bó mè cú ới! 
 Há mói na Chưởng Hùng phói hổ 
1100.  Bắt nị háu khăm tốc tỉn mứa Phả Bủn cư xiềng mói khô 
 Tan cau hưn phả Phạ tảng xiềng bủn mí 
 Mói hển phớ tấng cà lớ phớ đay 
 Bủn phớ kho kẻm hạy tốc thòi lóng xủa 
 Từa nặn háu mứa mói thăm phả Đai mứa xờ phả Ké 
1115.  Lé tả mứa pái nửa mèn na phả màn 
 Mồng phàn hau táng ạ mói nhà phả Bủn 
 Háu khăm mứa mói thăm phả Mựt 
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 Mứa mói thăm tựt tứ- phắng nhỉn tựt tứ họng ựt ứ cuổng 
thăm 
 Cằm cắm tỉn nhằm pen hậm hậm xiểng lờ khấm khấm 
1120.  La nọng ới lản chái, la nọng ới kản nhính 
 Chành xưa pớ cò má chệt á ải 
 Pải xưa pớ cò má chái á hừa 
 Nhắp nhắp tỉn hài phả 
 Lí lá tỉn hài hỉn pỉn con 
1125.  Xọn lày hưn phả phạ kếp cạp pỉ cắm 
 Mói hển đuổng pỉ ngấn pỉ cắm tăng tếnh phả lạn nhờ 
 Phớ hưn đay phả phạ quạt quà áu lống 
 Họng họt thau tằm tặn kỉnnh phăn nừng mảy 
 Lục pảy pản nhà nhóng bưởn cau 
1130.  Mứng hưn đay phả phạ quạt quà á lống đè nớ 
 La nọng ới lản nhính, la nọng ới lản chái 
 Bủn phớ tấng cà lớ phớ đay 
 Khô pớ kho kẻm hạy tốc thòi lống xủa 
 Cải cà ạ há lật lới cải 
1135.  Cải cà ạ há khăm hưn mói bông phăm căm pái phạ pừa tò 
tố quái 
 Mứa mói lén lái căm phả bủn pừa tò tố chạng 
 La nọng ới lản nhính, la nọng ới lản chái 
 Bông phăm căm phả phạ pườn hiệc vẳn quái 
 Lén lái căm phả bủn pườn hiệc vẳn chạng 
1140.  Cải cà ạ háu lượt lá cải 
 Líu líu tỉn hài phả- lí lá tỉn hài hỉn pỉn con 
 Xọn lày hưn phả phạ mói mè ngú háo 
 Ngú háo căm phả bủn xật cò mí ộm tẹ ới! 
 Mói hển tố mắn dù phả cảng 
1145.  Hảng mắn dù phả nọi 

 Xoi mắn dù phả Dúa 
 Hủa mắn hưn phả Bủn pắc bọc 
 Cải cà ạ háu lật lới cải 
 Háu mứa mói ngoắc ngoắc na cỏng tỏm tò vèn 
1150.  Quèn quèn na cỏng tang mướng phạ pìn dù ngoáy ngoáy 
 Dù cảy thim chá lớ hơ mèn 
 Phớ thim phít đay tứ hạp 
 Pựa thim mèn đay pển chau lùm phạ bạch đạp tứ mướng 
 La nọng ơi lản nhính, la nọng ơi lản chái 
1155.  Phớ cò nhá đay pộc mạc đừa hưn phả phạ thim cả 
 Pộc mạc xả má phả bủn thim chon 
 Chọn đay mạc đưởi pum phà nhụm láng xày kỉn hỏm 
 Dỏm má khư phả bủn xiềng khô đè nớ 
 Mói bủn phớ tấng cà lớ phớ đay 
1160.  Bủn phớ kho kẻm hạy tốc thòi lóng xủa 
 Phớ lớ nhắng xờ xảo đải má mèn mè mai 
 Phớ lớ nhắng xờ ai bào nọi má mèn pò hướn hám 
 Mói hển Chưởng Hùng ngượt hủa thim mứ xại má mèn 
cỏng chủm 
 Xiểng tò nhống nừng hưn mứa nửa ngoành ngoành 
1165.  Hưn họt thẻn tành bương mướng phạ nhắng nghiềng hủ 
phắng 
 Nhống nừng hưn mứa nửa ạo ạo 
 Thao ai căm mướng phạ nhắng nghiềng hủ phắng 
 Nhống nừng hưn mứa nửa ựt ựt 
 Thẻn thựt bương mướng phạ nhắng nghiềng hủ phắng 
1170.  Nhống nừng hưn mứa nửa ăng ăng 
 Thẻn Chằng bương mướng phạ nhắng nghiềng hủ phắng 
 La nọng ơi lản nhính, la nọng ơi lản chái 
 Cải cà ạ háu lượt lá cải 



24 
 

 Háu tốc tỉn mứa pảh Bủn xiềng khô 
1175.  Cô nạc hưn phả phạ cọng èn bủa cắm 
 Mói hển nộc èn xeo quẹ quẹ chắp mè cỏn quái 
 Tàn chà ế xải ngấn tong xải cắm pắm pành 
 Đay quành pương mứ cọng tố èn bỉn má 
 Cọng èn đay èn pịch xiu phả phạ tố èn hủa nhóng 
1180.  Mứa pái hướn hển mè mía vẳn chà lỏng khắp ban 
 Tố bo đỉ xà đải váng vạy thởi nớ 
 Chau tăng đay quành pương mứ cọng tố èn vỉn má 
 Cọng èn đay pịch xiu phả phạ tố èn tỉn đẳm 
 Mứa pái hướn hển mè mía vẳn ế na ngắn na nghéo nạt chở 
cọi cọi 
1185.  Tố bo đở xà đải váng vạy 
 Tăng ế xải ngấn kiu xải cắm pắm pành 
 Chau quành pương mứ cọng tố èn bỉn má 
 Cọng èn đay pịch xiu phả phạ tố èn tỉn lưởng 
 Mứa pái hướn hển mè mía vẳn tành hướn tảng chau 
1190.  Đay tành ban quẹn quẹn huồm pày má mướng đỉ lẹo 
 Bủn háu đỉ xật mí đỉ chanh 
 Phạ tành hơ háu nị pển cù phủa mía 
 Tấng lải háu áu náng hưn lẳng pái đỏm Nhì 
 Háu chằng đay đà chạng háu tào cứn mứa 
1195.  Áu náng mứa xang Hả Xái tắn nhờ 
 Khủn Chưởng mứa pái hướn cọp quám nắm mệ 
 Tấng làu Ảm Pín nau mía cốc pển pì 
 Khảu cò chặc áu ngúa quái ha kỉnn đỏng lin muồn 
 Tạo chằng hau huồm xuôm đỏm Ngọm pển mè mía vẳn 
1200.  Tất nớ hướn chừn chốm bản chanh 
 Từa nặn nhắng tò náng Ổ Keo lực pủa phổm đòn 
 Lục nón má tò huộn ché lảm xù Chưởng pển bơ 

 Náng cò hau xuôm ế tằm tọc 
 Ọc xuôm ế tằm tỉn 
1205.  Xín xín đang quái hẻ bo phục 
 Náng cò ế khàng khàng tè tơ làng má hướn 
 Cú náng lỏ ế hủ lếch xu cắm khỏng bo đay 
 Ế hủ tóng xu cắm hại bo đay 
 Cú náng lò đay lặc kỉn hò mốc hò phỏ hướn Chưởng bo 
đàng cổng hạng 
1210.  Bo đay lặc kỉn xôm kỉn dang hướn tạo bo đàng cổng váng 
cà váng 
 Cú náng tốc hướn huổng kè Chưởng pển hoi nừng nị 
 Náng cào tan đỏm mệ pển mè náng Chỏm 
 Xỏng làu Ảm Pín nau mía cốc pển pì cú hới 
 Cú khăm cứn mứa xang mướng hộc pà vẳng còn nớ 
1215.  Cú náng khăm cứn mứa xang Chiếng Khứa ban càu 
 Bạt và lẹo náng nhàng lá cải 
 Khủn Chưởng pảy liệp nặm mói pả 
 Pảy liệp ná mói khau 
 Tau là ban Chưởng tào hả hướn 
1220.  Má xọc hả nau mía vẳn Ngọm Muồn bo hển 
 Từa nặn Ảm Pín nau mía cốc xỏn bọc 
 Khủn Chưởng ới! Pì đà nọng chẳm bọc mắn nỉ lẹo 
 Náng cò cứn mứa xang mướng lẳng quể càu mắn lẹo 
 Từa nặn Khủn Chưởng tan quám đỉ má và 
1225.  Ảm Pín ới! Lớ náng bo bọc xỏn á nọng nắm chứa? 
 Ảm Pín tan quám đỉ họng cào 
 Phủng chau pì nọng pển cù mía Chưởng háu ới! 
 Cú lục cú má tành hướn tè mừa Chưởng nhắng nọi 
 Cú liệng Chưởng đay một khuộp pó hụ tốp mứ má mè 
1230.  Xỏng khuộp Chưởng pó hụ vè tỉn phưởn 
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 Bà cú lửa bạch pẻn 
 Hẻn cú um phủa vẳn tốc tà 
 Bà nừng hạp xạ thuôi tốc tà Hả Xái 
 Cú lửa cò hỉn cò xái hơ phủa vắn má lin 
1235.  Liệng Chưởng đay xảm khuộp hụ hom cày tốc lùm pú 
 Xì khuộp hụ hom mủ tốc lùm ban 
 Ha khuộp hụ tan chụ pế nường nứa 
 Hụ phứa xảo hưn hủa ná kẹo mạc 
 Hốc khuộp hụ bạch đạp ca hau mướng lạn chòi lúng 
1240.  Chớ nị hỏng bo lải bành dải cốn noi 
 Phờ cò nhhá hảm lăm chớ chằm xẻ lóng đè nớ 
 Mói hển mướng mướng heo tảnh cắm Khủn Chưởng nhum 
nhài 
 Từa nặn Khủn chằng mứa bọc lố hướn na 
 Mứa bọc ai tấng nọng má cằng hướn huổng 
1245.  Tất tấng lải chù cốn má pọm 
 Má nằng lọm khắp chù hủa cốn 
 Khủn Chưởng tan quám đỉ má và 
 Pì đà nọng mắn cào chẳm nỉ 
 Tấng lải háu khăm tốc tỉn pảy Chiếng Khứa ton òn náng 
Ngọm na Quàng cú ới! 
1250.  Chưởng chằng tọn tè ngấn, cắm đay xì xẻn pó họi 
 Chưởng Hùng oan mù chạng pảy họt Pú Khứa lẹo 
 Mói hển Ngọm Muồn chau phèn phạ dù pặc xả lá 
 Khủn Chưởng hau xả lá phụp phứa náng Ngọm 
 Khủn Chưởng tan quám đỉ má và 
1255.  Mứng cượt hơ nặm nhá hăm xía hẻ nớ! 
 Cượt hơ hứa tấng pé nhá vít xía thò 
 Cượt hơ ơi đà nọng má dù pặc xả lá bo đỉ lớ nớ! 
 Mứa nắm cú xù hướn quể dao háu nớ! 

 Mứa xù dao hạt hạn cư huồm pày tứ mướng 
1260.  Mèn bưởn đỉ cư mứng xặt chàm cọ cẳm bưởn đè nớ 
 Xặt chàm cá xỉnh lực há nớ 
 Cư cú đặt chừ hơ chái nọi tển Hùng xang mướng nhờ Hả 
Xái 
 Náng cò phắng quám nau phủa Chưởng cha cào 
 Náng cò tau vè lại má dù ế kỉnn lẹo ới! 
1265.  Từa nặn náng chằng má pái hướn tành mướng ế ban 
 Náng chằng xỉnh xàn đay chái nọi hảo mày khứ tiển 
 Từa nặn chằng đặt chừ Ai Hùng tạo mèn lực Khủn Chưởng 
 Chưởng chằng tan quám đỉ má và 
 Lực cú ma hưn tẹ nớ cư huồn pày tứ mướng háu nớ! 
1270.  Từa nặn Khủn Chưởng tan nẻ quám cha xù 
 Cú mí lực chái dù hướn tén chựa cú lẹo 
 Cú khăm oan mù chạng ham mứa mướng Phạ Huồn 
 Cú bo đay náng Xỉ Đả bo dà 
 Cú bo đay xổn mù chạng Phạ Huồn chằng thà cú hặt có tải 
1275.  Hẩng nán đay lải pỉ thuôn thòng 
 Náng Ngọm tăng xỉnh đay náng Lưởng thẻm Ai Hùng 
 Chưởng chốm lải mướng mướng heo tảnh cắm nhum nhài 
 Cú mí lực nhính lực chái tén chựa cú lẹo 
 Cú bo đay náng Xỉ Đả cú bo dà 
1280.  Pờ và náng nhắng phạc má hơ cú xưa pé lá phửn đỉ đai òn 
 Pha phửn nị lái ngộc xửa xảng 
 Hỏng náng ế tè chớ nhắng nọi 
 Hỏng phạc hơ chau Nhì nọi tè mờ nhắng cái 
 Bo hển nặm cư lằm mói phóng 
1285.  Bo hển náng mói hỏng mượn na 
 Bo hển nau chụ nọi khôn nhắng mí pha mảy lẹp quáng cốn 
 Chớ lớ cú bo áu mốt pứng náng hè lống nắm tạo 
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 Cư cú hưn chóng keo nón pọm huồm mỏn 
 Cư cú mí lải mía chực cháu áu tạo 
1290.  Cư cú đay hau xuôm lải hong cư huồm phá láu pì Ngọm ới! 
 
 Chương 5. Tanh Phạ Huồn 
 
 Bắt nị còi đủ tò nộc xảu hẳn cù cú pải mạy 
 Chon học tên hài mạy chuốn mù mứa cỏn 
 Khỏn khỏn phả tóng mọc lảy xổn pha 
 Phắng nhỉn nháng cắm họng khẻo khẻo ná ngòn 
1295.  Kịu hòn lin pèm phạ họng hạch xiểng nướng 
 Chưởng Hùng côm mồng chụ Ngọm Muồn khỏn khỏn 
 Khủn Lốm mom cải pảy bo pạc 
 Chau phiệt hơ mù chạng tau dù cảng ná 
 Phổm phứa phăn hủa pái tạo quà 
1300.  Cau đuồng phăn cắm xọi, đủ hừa cắm đảnh 
 Pái thẻn nhắng mí lếch khảu khảnh cà lớ nhìn hủa má kè 
Chưởng đủ na 
 Và cú nị cò nhắng pển nhờ nhờ tơ lùm phạ kỉnn lừn tấng lải 
 Pái hướn háu cò nhắng mí bộ cỏng luổng tỉ muồn mướng 
kỉnn lau 
 Háu tành dong hưn mướng phạ háu bò mí hái 
1305.  Phủng bào xảo dù pái hướn hày ná kỉnn khau 
 Chọm cào lẹo pái Chưởng Hản cò má quýt quành hủa 
quành hảng chù tố má hựn hựn 
 Phò hển tò xảm pắn mạ Khủn Chưởng tốp pịch 
 Khủn Bẳng cò nhỏ mứ cọp kè thẻn ván phạ 
 Xỏ đỏm pò thẻn bau mướng phạ hơ lò nén phỉ, nén cốn 
1310.  Hú đẳm đỉn đắm xái pòng lảo cảng phạ 
 Há mói na Tạo Nhì phói hổ 

 Và pái thẻn nhắng mí lải cốn hụ đẳm đỉn, đẳm xái cau mừn 
 Háu cò chặc tè xa pẹt lạn xản hược lắp đỉn 
 Hủa phỉ quẻn cà lớ háu hăm 
1315.  Chọm cào lẹo Phạ Huồn lột xía ngái mướng Phạ lống nằng 
cán cắm 
 Phò hển tò cốn lải căm Tủm Váng lảy ọc 
 Chon học tên hài mạy nỉ chạc mứa đỏn 
 Xiểng nằn cong tùa mướng pắn pong 
 Kịu hòn lin pèm phạ lống lùm xảm xẻn 
1320.  Thẻn pọng lống luồng mướng đỏm tạo 
 Kịu hòn lin pèm phạ lống lùm xảm pắn 
 Mắn hản lống luồng mướng áu tạo 
 Xẻn pựợc om họi pò pá nhá Bẳng 
 Xẳng ván tha nở xải kẹo mạc 
1325.  Tốp pạc tha kỉn chịn lực bào chù cốn 
 Chọm cào lẹo Chưởng Hùng chau lùm phạ tàn cào phủn 
chở 
 Lục nớ hang pẻn tóng tỉm tồng 
 Chạng thào luộn ngá đòn pản đảo 
 Học tảo lươm quà đảo cảng phạ 
1330.  Tạo chằng đà chạng ham mè nặm mứa xù viếng phóng 
 Phò hển tò nhốn nhốn mạ pái thẻn phọn pịch 
 Mạ làn om mướng phạ đả cằng phả tóng 
 Khủn Bẳng nhỏ mứ cọp kè thẻn ván phạ 
 Xỏ hơ pò cú chau mướng phạ lống chòi cốm tảo 
1335.  Pờ và mí xấc mù luộn tỉm phèn đỉn nuốn 
 Xấc lải luộn lúng lắng cau tìu 
 Chưởng Hùng oan mù chạng hau luồng Tủm Váng 
 Khủn Chưởng má tế mướng Tủm Váng pờ náng pển hoi 
 Xỏ pò hơ khú thau mướng phạ lống chòi Tủm Váng 
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1340.  Nhá chằm xẻ xía mướng Tủm Váng hành mướng khảu 
khôn đè nớ 
 Chọm cào lẹo mói hển nhốn nhốn mạ Khủn Chưởng phọn 
pịch 
 Má địt hưn cảng phạ pản nhà nhóng pỉu 
 Phò hển tò học nghiềng xeo pản phạ dằn phổn 
 Cốn tải nửa phèn đỉn tếnh nha 
1345.  Chạng mè hao hốn tọng đẻo lượt cốn tải 
 Xỏng thẻn huổng hặp cẳn phắn kiu 
 Chù phằng nặm ô hồi xiểng nướng 
 Chưởng Hùng chau lùm phạ nhắng kèn pản háng 
 Từa nặn thẻn Lốm chằng ế phạ lốm pặt, phạ lốm pí 
1350.  Lốm má tong cúp cắm Khủn Chưởng chằng nghiềng 
 Khủn Bẳng cải pển nhà nhặc nhà nhóng bỉn hau 
 Tánh thực chau Nhì nọi tắn tì bắc ẻo 
 Lếch khảnh hau nớ kỉnnh phạc lượt 
 Chở phượt đang phạ phà lốm pỉu 
1355.  Híu chở pản vình phả tốc con 
 Xảm hiệu ân có khỏng họng cào 
 Và mứng hày nhưởn na pái vắn hày nhộp Nhì ới 
 Mứng hày nhưởn đà pái xiểng tếch xiểng khảnh chòi hánh 
tủ ha 
 Nhưởn đà chạng xiểng hao chòi bào tủ phắn 
1360.  Pớ pày lộm hày nằng măn lẳng chạng tảo lươm ọc pháy 
 Tấng lải háu nhắng pớ pày tải nhá bò lảy xía chau 
 Chuộp nừng chau Nhì nhưởn bò đay xảu pặp hủa pái 
 Háu cò chặc áu náng mốn hưn hủa paíi chắt lượt 
 Pượt xía xưa xáo chặn, mói hển pạc bạt quang đủ hại lột 
lống 
1365.  Phủng phỉ má tùm tỏm phắn hau áu hủa Nhì điểu pạu pạu 

 Khảu cò hau chính chạng ke khường áu pẻn mứng lẹo Nhì 
hới! 
 Bắt nị nhắng tò lúng ảo hau nón phẳn tơ màn 
 Phẳn hển tôn cào lộm pải phặt mứa hướn 
 Phẳn hển xặng pú chuổng lòn lưởng xía can 
1370.  Xao màn ơi pì Ua náng Ngọm cải lượt pển húng 
 Lắm chóng xủng xu kỉnnh ngám Chưởng Hản lường lá xía 
chau 
 Ngọm Muồn hau màn hăm nón lạnh tăng lằm cắm phẳn 
 Phẳn hển mè kì tên lống làng pển ngúa 
 Xỏng tố mạ pìn hủa xờ cẳn quạng quạng 
1375.  Phẳn và chạng thào phu tố ngạ tảm pịch bỉn nỉ 
 Phẳn hển vẳn tôn chau Chưởng tạo khì mạ keo mứa nằng 
Mướng Mén 
 Phẳn hển vẳn Chưởng mứa pái bổn đăng tố èn 
 Vẳn nừng lèn hưn căm mướng phạ còm mè náng bưởn 
 Vẳn nừng mứa pái hướn dảm nau 
1380.  Vẳn nừng hau chúc xang ơi pì Ua náng Ngọm đay từn láng 
phẳn 
 Từa nặn Ngọm Muồn đay nằng tạu hẻn cổm bo pạc 
 Lục nằng tạu xáu nhạc cháng hứ 
 Lục nón ke cắm phẳn đuôi mè 
 Chặc bo vạu dan tò bo mí đỉ mè ới! 
1385.  Chắc và phỉ dù tơ lùm phạ ết nhạc ẳn lớ kè háu bo đải 
 Bo mí phớ lón phẳn nừng láng phẳn quai 
 Bo đàng Chưởng Hùng phắc đạp hau mướng lạn xẻ Nhì 
Chiếng Tóng bo đải 
 
 Chương 6. Chuộc khựa 
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 Chọm cào lẹo mói hển cớ lưởng bương hủa mướng má họt 
 Má tọt thoi quám nọi nẻ hàng Chưởng tải 
1390.  Chuộp nừng Ngọm Muồn lộm tếnh tèn náng phứa 
 Náng mướng bải áu pha chà tốm cắm hồm tổn họng hạch 
 Phủng mía pải Khủn Chưởng má cằng hướn khúm hay 
 Phắng nhỉn mè náng Chỏm đà phí tế đăm 
 Và mứng đay kỉn phưởn ngúa phưởn quái bo cào cắm cụm 
lực chái đẻo hơ cu 
1395.  Nhắng hơ pườn păm học ca tánh thực lực mứng ná Chỏm 
ới! 
 Từa nặn phắng nhỉn xán xán ho náng mướng tan cào 
 Và háu cò chợ bào keo pảy cào thửng lúng 
 Lúng Sầm chau mừn lạn cúm kiệt tỉm chở 
 Và háu cò chợ Ảo Puống hơ mắn phiểu hịp 
1400.  Pờ mắn pển thau kè nớ mướng 
 Pảy áu khựa Chưởng pển Nhì điểu chuốn đay 
 Pảy áu chau Nhì nọi má xù Hả Xái háu đải 
 Từa nặn háu cò háy cắm đay pó xẻn tau xuồi 
 Pảy áu chau Nhì nọi má còm hướn vẳn đẻ nớ 
1405.  Chọm cào lẹo phủng bàô ham khường chạng nằng xù ảo 
puống 
 Chuộp nừng Ảo Puống hưn lẳng pái phiểu hịp 
 Ảo Puống chặc bào hản chù cốn lười xe 
 Mói hển tò thảu thảu chạng thấc ngám ham tồng 
 Vai tồng quang thửng tì pú xủng 
1410.  Phò hển xảm xíp quan xảu cắm mạy kèn 
 Phỉ pục hơ tì hặn pển pặc xói vói 
 Khủn Chưởng téo pảy téo má tẹt khựa nón quan xảu cắm 
mạy kèn 
 Khủn cò đết bọc mạy má vay tạt liến 

 Tủ pảy xỏ áu khựa lản mứa xang Hả Xái đỏm pò 
1415.  Hơ tủ vai thòng phạ pảy pọt má đỉ 
 Bủn đỉ mứa họt hướn hển nau 
 Hơ Phạ Huồn chau phài pụn hửn khường cắp náng đè nớ 
 Chọm cào lẹo háu làu thởi váng 
 Phủng bào keo khất họt Chưởng Hản 
1420.  Tàn cò váng khựa tải tàng mướng cảy nau 
 Xựt xựt nặm tả lảy pển hà 
 Chọm cào lẹo háu cò hang khường chạng chắt hịp háu pảy 
 Pà cải pà khỏn khỏn 
 Đỏn cài đỏn xắp xai 
1425.  Vai làu quang má họt đổng khảng 
 Ảo Puống chắt bào hám chù cốn lười xe 
 Xó lặc nừng thửng tì tôn thạt quang đói nhờ đẻn mướng 
 Phò hển tò hướn vẳn pển tằm xủng múng ngoi 
 Cốc xảu hoi pái cắm thoi thì 
1430.  Khựt và mừa còn hặn mừa đải 
 Khủn Chưởng pảy tế tạo đẻn phỉ má họt 
 Háu cò vai làu quang thửng họt Chiếng Tóng tàn lẹo 
 Phò hển tò tả lẻo pắc xỏng pái pản vạc 
 Cốn nằng phau tứ cọn xỏng phạc pó xẻn 
1435.  Chẻn chẻn cốn Hả Xái chù cốn khúm hay 
 Xiểng noi tộc ho họng cào quám thảm 
 Và xủ nặn cốn dù căm mướng lớ tau họt tủ hứ? 
 Ảo Puống tan cắm ngám má và 
 Tủ nị mèn lản tàn chau mướng lạn tau xuồi xỉn cắm kè xủ 
tủ đải 
1440.  Ý và tủ cò má thảm hả hướn thau Mừn Pụm pển làm phỉ 
cốn 
 Tàn cò nhắng còi dù đỉ kỉnn pọm bo đải 
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 Từa nị xủ cò chuốn áu khạch Hả Xái tàng mướng mứa ban 
 Hặp khạch chau mướng lạn mứa cọp kè thẻn pển chau đè 
nớ 
 Háu cò phai tàng quang mứa họt chiếng huổng tàn lẹo 
1445.  Cốn pắm pái nhằm chiếng mứa ban 
 Phò hển tò thau Mừn Pụm hặp khạch chau mướng lạn má 
nọc bải mứ 
 Cốn xẻn pái chù cốn pổng chang 
 Mừa xủ lục xủ má lúng Sầm chau mướng lạn cò nhắng còi 
dù đỉ lải bo đải 
 Ảo Puống tan quám đỉ hản muồn 
1450.  Và lúng Sầm chau mướng lạn cò nhắng còi dù đỉ lải 
 Ý và tủ cò nhắng kiệt pờ Chưởng Hùng tau nhạt nặn chính 
tì áu mía tẹ đải 
 Ý và pái thẻn tàn cò nhắng pụn cốn lống pặp cẳn phắn kiu 
 Lống òm áu chau Nhì nọi lột chồ mứa bổn 
 Cốn chết cứ tùm múa tải thuôn 
1455.  Tủ cò háy cắm đay pó xẻn tau xuồi 
 Pớ tổn tàn chau lùm phạ pển nhờ thẻn đả 
 Tủ cò xỏ áu chau Nhì nọi mứa xù chóng vẳn 
 Chọm cào lẹo thau Mừn Pụm nhum pạc phói hổ 
 Ý và xủ mí kiệt hơ Chưởng Hản chau Hả Xái Tạo Hùng bo 
đải ảo ới 
1460.  Ảo Puống tan cắm đỉ má và 
 Tủ cò bo kiệt hơ Chưởng Hản, Tạo Hùng lớ đải 
 Chưởng Hản cò nhắng mí Ảm Pín nau mía cốc pồng thào 
 Ua Cà chau ngám pộn hảo đòn pản ngấn 
 Ảm Cái heo tảnh cắm nhọm chì 
1465.  Tấng làu chau Ẹt Ngọm cắm dạt Chiếng Khứa 
 Náng tàn chau Ẹt Ngọm cắm dạt phổm hỏm 

 Phổm náng hỏm tùa hướn xáo hong 
 Ý và tủ cò nhắng tành tha phài pụn áu má nọp kè thẻn pển 
chau na làm cú ới! 
 Xỏ nọp tấng nghía ngấn nghía cắm ịch náng tấng chạng 
1470.  Xỏ nọp hơ pó họi tấng ban ịch xảo 
 Tủ cò nhắng tành tha phài pụn nhắng pày áu má 
 Xó mành thau Mừn Pụm thảm khào chù ẳn 
 Và xủ cò má cào ho quám hặn dan tò páng chở tủ đải 
 Chọm cào lẹo Ảo Puống nhum pạc 
1475.  Thau Mừn Pụm mắn cò lạc phục quang lống làng phải phải 
 Quảy hẻn hưn mứa viếng Phạ Huồn 
 Mắn cò khùm khạp lạy pớ tổn tàn chau phèn phạ xảm từa 
nẻ quám 
 Pờ và táy Hả Xái tàng mướng má vay háu đải 
 Hỏng phạc đay xảm mừn cắm đảnh 
1480.  Hảu xảnh, pha chà tổn cắm đai òn 
 Hỏng phạc tau thửng tạo xỏ cào cắm mướng 
 Ý và Khủn Chưởng nhắng mí xảm pắn náng dù hỏ cóng 
chau 
 Mừa nặn thau Mừn Pụm tan cào quám mướng 
 Khảu cò phứa chở đuôi Chưởng Hản lột chồ nén mứa phạ 
1485.  Khảu xỏ áu má nọp kè thẻn pển chau tẹ đải 
 Khảu cò xỏ áu khựa lản tổn tàn chau mừn xọi mứa còm 
hướn vẳn tàn đải 
 Phò hển tò na pò phạ nhum pạc phói hổ 
 Và tổn tàn chau phèn phạ tan cào chù ẳn 
 Hơ khảu pảy áu khựa lản tàn chau cắm lạn, tốc cà căm phài 
pụn hủa tồng ná khảng 
1490.  Pờ và mắn cò má tong chạng tạo nhờ pá nhá Bẳng tủ đải 
 Cốn chết cứ Nhì điểu tải thuôn 
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 Bào Nhì lộm tỉm tồng Vít Váng 
 Xó mành nừng Ảo Puống tan cắm ngám má xằng 
 Ảo Puống lống xà luống xà lá cảng ban 
1495.  Khảu cò ham tồng quang mướng nhờ Cả Lổng tàn lẹo 
 Phò hển tò cả đẳm xeo kỉnn cốn cảng tồng 
 Cả đòn xeo pản phạ mựt phổn 
 Háu cừ nhại pụn nhờ háu pảy 
 Thửng tì bào thào lộm tỉm tồng Vít Váng 
1500.  Thửng tì tồng ná quang phỉ nàu pốm pốm 
 Tì nặn lẹo khựa Hản pái cắp Ai Quàng, na xủ hạt xẻ tổn 
 Xỏng ảo lống chạc lá khúm hay 
 Ảo Puống tộc ke xưa má hồm tổn lản 
 Còi đủ tò pái tòng ham lải hờ ná huổng 
1505.  Phò hển tò tổn tàn chau mừn tạo tắn tì ná khảng 
 Kỉnnh ngám lộm ná khảng xẻn khường 
 Na pày xau Chưởng ới phổm hùn nhắng đảnh 
 Kỉnnh nhắng hánh quà quái xỏng nọng 
 Xó quạch nịu mứ xuôi pản đằng ngấn lảu 
1510.  Hẻn cổm đang lắm ngấn pò lò 
 Na mày chanh Chưởng tạo lò bo xắc ải 
 Hỏm khìn tạo khứ ôm xột táng 
 Láng cốn bắc tả hển chù cốn khúm hay 
 Xiểng tò hay hặc tạo xiểng tùa cuống bổn 
1515.  Ảo Puống tộc ke xưa lá xiu má hồm tổn lản 
 Tộc áu pha lá bắc má hồm 
 Xựt xựt nặm tả lảy pển hà 
 Nhì ới! Nhì á! 
 Tủ má á lản mứa xang Hả Xái đỏm pò na Nhì ới! 
1520.  Đay áu chau Nhì nọi mứa còm chóng vẳn 
 Xựt xựt nặm tả lảy pển hà 

 Xà xà xiểng pày táy má cằng Chưởng chù cốn khúm hay 
 Húa cò áu lản hưn tếnh chạng bẳng màn 
 Áu tè pha mảy xèo má bẳng 
1525.  Háu áu khựa lản tè chau lùm phạ mứa xù Chiếng Tóng 
 Phò hển tò hỏ vẳn pển tằm xủng múng ngoi khẹp cắm 
 Háu cò áu khựa lản hau xáu kén pặc nghì 
 Ảo Puống chặc bào keo phiểu hịp xắm tỉn 
 Xó lặc nừng thửng tì đẻn mướng quang táng cảy nắc nười 
1530.  Háu cò phai làu quang lưởi nhàng táng tỉn 
 Xiểng xộp tong pà mạy xiểng muồn pú đói 
 Háu phạc hành nặn thẩng tì Nhớn Nháng pụn lẹo 
 Bắt nị áu khửa lản háu cán kiệu bào hảm 
 Áu khưởi làn hưn cán cắm bào vòng 
1535.  Xó lặc thửng tì pú xủng nặn nhắng mí xả lá táy Hả Xái nhật 
nhái khảu lin 
 Háu cò áu lản hưn pú xủng mồng mướng mói ban 
 Mồng mứa căm Hả Xái Tạo Hùng háu đải 
 Mói mứa căm Nhớn Nháng lúng Sầm 
 Háu cò áu lản hưn xờ chạng mứa pòng hướn huổng háu lẹo 
1540.  Tấng lải phớ cò má tùm phứa Nhì điểu pạu pạu 
 Nhỉn tò pày phạ hay hặc tạo đả cằng cuống bổn 
 Háu cò áu lản hưn tếnh chóng bẳng màn 
 Òm hưn xạt keo phửn mờ Chưởng nón 
 Lải cốn má cằng hướn chù cốn khúm hay 
1545.  Xốm xốm náng mướng lộm tếnh chóng khứ đăng bào xảo 
 Ua Cà lộm tếnh chóng đuôi Nhì 
 Khựt mừa còn nặn mừa đải 
 Ảnh Cả phú lực Mén Tạo Qùa 
 Khảu cò phắc đạp ca áu pì Ua mứa xù hong Mướng Nhẻ 
tàn lẹo 
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1550.  Ý và nọng bo hơ pì mứa xù hong Mướng Nhẻ tàng táy 
 Từa nặn Ảm Pín hay phủa vẳn lực mè cú ná 
 Khựt mờ còn hặn mờ đải 
 Khủn áu cú náng má tành mướng tè chớ Chưởng nhắng nọi 
 Pì lửa má xang mướng hộc pà vẳng 
1555.  Lửa cào xang mướng huổng pển làu 
 Lửa cào xang ban càu Hả Xái 
 Pì má pì lửa thọt nạo cắm kình tảng chở mứng ná Nhì ới! 
 Pì má pì lửa đủ Nhì pản đủ nau nón tọng pẹt pủm 
 Bà nừng lửa bạch pẻn 
1560.  Hẻn nừng um phủa vẳn tốc tà 
 Bà nừng hạp xạ thuôi tốc tà Hả Xái 
 Lửa cu cỏng hỉn cỏng xái hơ phủa vẳn má nằng na Nhì cú 
ới! 
 Cú náng má liệng mứng đay một khuộp hụ tốp mứ má mè 
 Cú náng má liệng mứng đay xỏng khuộp lẹo hụ vè tỉn 
phưởn 
1565.  Liệng đay xảm khuộp mứng hụ hom cày tốc lùm pú 
 Liệng đay xì khuộp hụ hom mủ tốc lùm ban 
 Liệng đay ha khuộp lẹo hụ tan chụ pế nường nứa 
 Hụ phứa xảo hưn hủa ná kẹo mạc 
 Xốp pạc cha kẻm chiện nắm mù xảo hám 
1570.  Cú náng liệng mứng đay hốc khuộp hụ phắc đạp ca luồng 
mướng mén 
 Cú liệng đay chết khuộp hụ oan mù chạng pảy chòi mướng 
lúng 
 Mừa nị mứng tải nọng cú náng dù lẳng pển mai 
 Cú lỏ dù mai xút chồ cón hướn bo đay 
 Phắng nhỉn tò mè Náng Chỏm đà phỉ tế đăm 
1575.  Và Chỏm ới, mứng đay kỉn phưởn ngúa phưởn quái  

 Bo cụm áu lực chái đẻo tành hướn hơ ma 
 Nhắng xà hơ pườn păm học ca tánh thực lực mứng na 
Chỏm ới! 
 Phắng nhỉn Ngọm Muồn má nằng hay tò na phủa tạo pó hặt 
có tải 
 Pờ và pò tành hơ pển nau pò tạo cư làu tứ mướng 
1580.  Mứng tải váng cú náng dù má lẳng hú phẳng pển hoi pườn 
lẹo 
 Cú lỏ xắc cọn tụ mạy o bo đay 
 Lỏ dù kho phủa tạo xút chồ cón hướn bo đay 
 Cú khăm dong khường hưn mướng phạ đuôi pò Khủn 
Chưởng thởi bó? 
 Cú lỏ vỉ hủa chạc lá xía tạo bo đay 
1585.  Cú khăm dong khường hưn mứa phạ bo cào cắm hái nừa 
lẹo 
 Cú cò vỉ hủa pắm nhà nhóng tè mờ chớ nhắng nọi 
 Cú khăm dong khường hưn mứa phạ pườn Chưởng đọc lẹo 
 Ý và tàn cò nhắng dù tha á nọng tắn tì khổ tóng bo na mỏ 
ới? 
 Mỏ mó huổng nặp mứ hài nịu 
1590.  Mỏ chằng xài tè tơ lùm phạ mứa họt khổ tóng 
 Từa nị phắng nhỉn Ngọm Muồn chau mạt phạ phiểu xằng 
chù cốn 
 Cú khăm vỉ hủa pắc nhà nhóng nừng tè mờ cú nhắng nọi 
 Cú khăm dong khường hưn mướng phạ kè Chưởng còn nớ! 
 Ngọm Muồn tan xằng tạo xỏng màng khỏn khỏn 
1595.  Còi dù nớ quản hỏ hống hỏ khảng dù lẳng tảng chau đè nớ! 
 Náng Lưởng tấng Ai Hùng lực mè cú ới! 
 Cú lỏ vỉ hủa chạc lá xía tạo bo đay 
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 Cú khăm dong khường hưn mướng phạ đuôi pò Chưởng 
Hản còn nớ  
 Nghến lớ đỉ khửa còi pảnh hòng huổng á pò khửa má hau 
1600.  Khửa khăm nưng khau phưởn cày nhổng hau hòng hả 
Chưởng khửa nớ! 
 Còi dù nớ Ảm Pím nau mía cốc pển pì cú hới! 
 Cú lỏ xắc cọn tụ mạy o bo đay 
 Lỏ dù kho pò tạo xút chồ cón hướn bo đay pì ới! 
 Cú khăm dong khường hưn mướng phạ cò bo mí hái phớ 
nừa 
1605.  Còi dù nớ Ua Cà chau Chưởng tạo lực lúng pì ới! 
 Cú lỏ vỉ hủa chạc lá váng tạo bo đay 
 Cú khăm dong khường hưn mướng phạ kè Chưởng còn nớ! 
 Còi dù nớ Náng Chỏm chau Hả Xái pển mè cú hới 
 Còi dù nớ Náng Hỏm chau lực pùa phổm hỏm 
1610.  Phổm náng hỏm tùa hướn xáo hong 
 Còi dù nớ lạn nhờ chau mọt phạ tắn tì hỏn vảng 
 Còi dù nớ phủng mía pải Khủn Chưởng chù cốn pển nau 
 Xủ pển nau Chưởng tạo còi dù má lẳng 
 Còi dù nớ pa mè luộn thau kè cuổng mướng 
1615.  Xằng tè phủng bào keo tảng chở Tạo Hùng cú ới! 
 Cú xằng tè lắm chóng xủng màn húng bẳng lọm 
 Mừa còn hặn mừa đải Khủn Chưởng hau chóng cắm bẳng 
màn 
 Xằng tè lắm hướn huổng Khủn Chưởng mừn xảu pắn hong 
 Hong nừng Khủn Chưởng tem khuỷ cắm pển bọc 
1620.  Họt tọc tem cắm xoi khẹp phả 
 Lẳng cá nhạo quà húng kỉn nặm 
 Cú xằng tè bảng cỏng huổng tỉ muồn hướn kỉn lau 
 Pày tủm tạu kỉn lau hướn tạo pản èn tỏm nhói 

 Xằng tấng xặng pú chuổng Chưởng Hản nhá lòn bở xẻ can 
1625.  Cú xằng tè tôn mạc nọi na tàng kỉn vản 
 Xằng tè mù chạng mù mạ tơ làng ngá hảo 
 Mừa còn hặn Chưởng Hản hơ xủ xang hống cắm nón xừa 
 Xằng tấng ngúa quái mằn hày ná kỉnn khau 
 Xằng tè lắm chộc huổng xảo tong 
1630.  Long mạy kèn xảo tẳm 
 Cảng chiếng huổng muồn mấng hựn hựn 
 Xằng tè phủng bào hám chù cốn tảng chau 
 Xằng tấng hờ ná huổng tỉn ban 
 Xằng nặm lẹo cú xằng tấng pả 
1635.  Xằng ná xằng tấng khau 
 Xằng tè khau huống nhạ phứa Nhì kỉn vản 
 Xằng tấng bọc chà mằng ma phằng nặm bưởn pẹt đảnh 
tóng 
 Hóng hóng lờ nghến cú náng mằn đết xờ hủa nhợt nhái ế 
dong 
 Mói hển bọc chà mằng ma phằng nặm chỉnh bò nhắng hản 
nừa lẹo 
1640.  Xằng tấng tạo Quàng vạy pong nhờ Nhớn Nháng 
 Khựt mừa còn nặn pả dù nặm quành hảng chốm con 
 Ngọm Muồn tan quám xằng khỏn khỏn 
 Pái ngám má tằm hủa chù cốn khúm hay 
 Phắng nhỉn phủng pì pa khảu lục má xỏ 
1645.  Xỏ kè chau Ngọm Muồn chau mạt phạ xỏ kè nhá tải đè nớ 
 Mừa nị chau bọc phủng pò thau lặp đạp cốm hiếu phọt pải 
chẳm đăm 
 Chau chằng lộm tếnh tèn náng phứa 
 Nhửn có hưn tếnh mỏn nửa xừa 
 Mịt dằn hau nớ tọng lượt lảy 
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1650.  Xán xán xiểng mù náng khúm hay 
 Ua Cà bọc hơ ùn nặm má xuồi tổn lản 
 Áu náng má đói liến nắm Chưởng Hản pắm pành  
 Đang tổi chụ bào xảo khửa ná! 
 Từa nị phắng nhỉn Ảo Puống hay náng mướng nọng pì 
1655.  Tấng Náng Chỏm hay xấm xấm hặc lực 
 Ai Hùng hay hặc pò hặc mè xiểng nướng 
 Náng Lưởng hay xiểng xía hặc mè 
 Háu cò pó hả tôn mạy nhờ bở puống 
 Cỏ mắn xủng nhựt nháo cúng phạ 
1660.  Bọc hơ phủng bào hau cạt hang cỏ mạy nhằm phắn 
 Xẻn vản hau táng cốc phắn hạt 
 Mạy tào lộm khỏng tùa cuống bổn 
 Áu vản hau táng pải háu còn 
 Chược phục coi pắn mạy lạc má 
1665.  Lạc má đay lải nghến tau họt 
 Chau bọc hơ cốn xợ hau lắp mạy xờ ngá 
 Tấng làu hơ thạc mạy páo kiêng xỉ lột khẩn khỏn 
 Pái cuổng hơ cốn ngám tem bọc 
 Bương nọc hơ cốn xợ tem bọc tả nghến 
1670.  Hơ tủ ha chạng nhờ nhá khuổng đè nớ 
 Pái cuổng hơ phắn quái nhá kè 
 Phò hển bương màng tơ cạc pợ tên xạc ế phỉ 
 Pái cuổng hặn bào xảo tọt cón xải hăm 
 Hển tò bọc dằn cạu kém huôi hủa hà Chưởng Hản đè nớ 
1675.  Nón hướn đay lải nghến xồng Chưởng mứa phạ 
 Háu cò nhại pún nhờ háu pảy 
 Xó lặc nừng thửng tì khổ tóng 
 Phò hển tò hướn Ai Quàng tăng phài pụn pừa tò pú đói 
 Phò hển pái tóng hang kểnh tóng ham tồng 

1680.  Háu cò ham tồng quang thửng tì cuống bổn 
 Hển tò Ai Quàng xe chù cọm má nọc tặc lản 
 Và cú tải má pái bổn cú bo cóng hển na mứng lản má họt 
 Ý và tủ cò nhắng dù tha cóng tạo chù vắn 
 Chưởng Hùng tan hản pọm chù ẳn 
1685.  Và ảo tải má pái bổn, nhắng tủ dù má lẳng 
 Tủ cò chắp pái ham chính mướng Phạ Huồn 
 Khủn Bẳng má mèn ngườn tảo tủ hăm 
 Tủ hiềng hăm pòi vạy cốm đạp nhắng xở 
 Tủ cò nhắng tha căm phài pụn má họt thửng ảo 
1690.  Ai Quàng xe mù đang chò cọm pá còn uổn táng 
 Ai Quàng chặc tằng keo tọn xạt má pủ 
 Dả quắn tọn mạc pú má pọm 
 Ai Quàng chặc mù lau xáo kệu hảy nhờ liến má 
 Ngúa quái nặp mừn tố má ha 
1695.  Phò hển Chưởng Hùng lột chồ keo lẳng chạng hau nằng 
chóng cắm 
 Cốn tỉm hướn bào Chưởng chù cốn pổng đang 
 Dả quắn tọn đụp ái hỏm cong 
 Cởi mạc xọng xờ na Chưởng Hùng cắm kỉnn 
 Chưởng kỉnn lẹo áu má hơ bào hám chù cốn khảu kẹo 
1700.  Phò hển lau nhờ nhại xỏng phạc xẻn hảy 
 Pình pình nặm tiền lau tỉm lộn chù hảy 
 Xán xán xiểng Quàng Hản cọp Chưởng phái lau 
 Lau pành nừng nị cú phịt mứa hơ 
 Pò cú lộm pển đăm mướng lùm Hả Xái 
1705.  Hơ má tành kỉn đỉ cụm đè nớ! 
 Hơ cụm chù đan nhá hại pảy pọt má đỉ 
 Bủn đỉ xổn pái hưn mứa nửa nhá hại 
 Hơ tủ quành đạp hau tế tạo Thẻn Chằng áu náng đè nớ! 
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 Chọm cào lẹo Chưởng Hùng váng pán 
1710.  Xán xán cốn tỉm hướn chù cốn kỉnn lau 
 Kỉnn ké đay lải thuống lẹo dà 
 Còi đủ tò phưởn khau tăng liến họt xì xẻn 
 Đỉ kè phưởng ngái tăng lải xẻn kỉnn cù 
 Phủng bào phau Chưởng tạo tộc cào kỉnn ngái 
1715.  Cốn tỉm hướn chù cốn kỉnn pọm 
 Kỉnn ngái đay lải hối lẹo dà 
 Ai Quàng tan xiểng đỉ lẹo cào 
 Và mướng Liến Pán cò nhắng mí xảm pắn náng dù hỏ cóng 
chau 
 Háu cò phà đạp hau tế tạo chính tì áu náng bo đải? 
1720.  Phò mói na Chưởng Hùng phói hổ 
 Cốn chết cử cào hản xạo xạo 
 Chau và hơ tành chạng liến cằng khổ chà pán tàn lẹo 
 Phò hển pái thẻn khảu cò tành pái má đăng phổn lốm phạ 
mựt 
 Thửng tì phỉ dù phau xỏng phạc pó xẻn 
1725.  Và tủ nị mèn phớ táy Hả Xái hành đỉn tủ tau 
 Xủ dù phau phài phạ lột chồ mứa bổn 
 Phắng nhỉn pái thẻn khảu cào hản xạo xạo 
 Mí hành xủ phà đạp hau tế tạo chính tì áu náng mướng tủ 
đái 
 Phò hển tè na bổn thẻn khảu lằng lống hựn hựn 
1730.  Bương tơ Tạo Hùng láy pừa tảo pọc ngấn pọc cắm hè 
Chưởng bẳng tạo 
 Háu ết bo đay náng phổm hỏm háu nhá dà đè nớ! 
 Chọm cào lẹo Ai Quàng oan mù chạng xổn phà taộ nhờ 
thẻn vắn tàn lẹo 
 Phò hển tò mướng mướng lươm tảo cắm phắn quành 

 Bào Nhì nhính cong phọt lạn pảy xờ tạo nhờ thẻn bổn tàn 
lẹo 
1735.  Phắng nhỉn xán xán xiểng Chưởng Hản tan cào 
 Mừa còn hặn thẻn pòi má lống chòi Phạ Huồn cú tải 
 Má pái bổn cú bo nhắng dan mứng đay lẹo 
 Cú bo đay phắn Thẻn Chằng chau nhọt phạ cú bo mứa bổn 
đay lẹo 
 Cốn chết cử bào Chưởng đỏm chau 
1740.  Bào Nhì xọng học ca tánh học cảng hảo 
 Mói hển tò nhốn nhốn mạ pái thẻn phọn pịch 
 Pương đạp ca bào Nhì xổn phắn 
 Bỉnh pái thẻn lằng nỉ hựn hựn 
 Chau Thẻn Ná lưởi lằng lộm cà tà Thẻn Ví 
1745.  Xảo Chiếng Chú phò đủ xáu hay 
 Phủng nhà thau cà ọc má thảm 
 Và cốn khảu dù đở tau nhạt tạo đả cằng cuống bổn tủ hứ? 
 Chàng lớ đay lưởi cượp áu náng háu đái? 
 Mào mào na Thẻn Chằng phướn chở 
1750.  Và háu cò hưn khất áu cau họ phạ lống chòi cốm tảo háu 
đái 
 Cốn pái thẻn lằng lống hựn hựn 
 Tổn tàn chau Phạ Huồn nẻ thảm 
 Và xủ phà đạp ca tế tạo chính tì áu mướng tủ tẹ hứ? 
 Xán xán xiểng Chưởng Hản tan cào 
1755.  Và tủ cò lống ết tạo mướng lùm tủ cứn 
 Cốn chết cử má mướng đỏm chau 
 Tủ cò xỏ má ết khưởi hày ná kỉn khau 
 Tại tì Thẻn Chằng chau nhọt phạ cào tò cắm phắn 
 Hản pái pược đang tỉm tồng Liến Pán 
1760.  Phắng nhỉn nủa nủa bương pái phạ pổng pán 
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 Hển tò bương pái Chưởng nhỏ pẻn cắm bào bổn xổn kiu 
 Hển tò cốn tàn chau mừn xọi tải vày cảng ná 
 Tảo láng xếnh pạp cẳn phắn kiu 
 Bào Nhì nhưởn bò đay nỉ cằng xổn pái 
1765.  Mói hển mào mào na pò tạo đảnh hem quà phảng 
 Háu ế bo đay náng phổm hỏm háu nhá dà 
 Háu cò oan mù chạng pảy pạp phắn cẳn đè nớ! 
 Chau Nhì đay tành chạng đả cằng cuống bổn 
 Hển tò bào Nhì cạu tánh học cảng hảo 
1770.  Bào thẻn tải vày vảng tếnh nha 
 Lảy lằng pan na tà Thẻn Ví 
 Háu cò oan mù chạng pảy phà viếng huổng 
 Chù thẻn huổng phớ cò xằn hủa chích lịn 
 Chưởng Hùng đay mướng nhờ tấng náng 
1775.  Chưởng Hản đay pắn náng phổm hỏm chù cốn pển nau tàn 
lẹo 
 Ai Quàng đay náng nùm pắn náng 
 Ngúa quái nặp mừn tố má ha 
 Lau nhờ nhại tăng phạc hống khảng 
 Hỏ ngấn tấng khảng cắm chù ẳn háu đay khảu đái 
1780.  Háu pẳn hơ Ai Quàng chau mắn dù Liến Pán 
 Cho và Khủn Bẳng má nhạt mướng chính tạo cò đỉ 
 Mứng dù pái nị mứng cò nhá cổ đè nớ 
 Hơ Ai Quàng chau xẻn chạng mứng kỉnn tì Liến Pán 
 Chưởng Hùng vạu cắm xằng chù ẳn 
1785.  Chau chằng hưn khì chạng má nằng pán cắm 
 Cốn lải mứa mướng bổn bạch pẻn hè tạo 
 Háu còi nhại pún nhờ háu pảy 
 Xó lặc nừng táng mứa bổn vày vang 
 Táng hưn căm mướng phạ háu cò nhá lổng 

1790.  Xó lặc nừng thửng tì 
 Tôn thạt quang mướng phạ mí bò xảo phỉ 
 Xảo phỉ tan xiểng đỉ họng cào 
 Và phủng xủ pảy hành đở quành hẻn má lin kè tủ bo đái? 
 Háu còi nhại pún nhờ háu pảy 
1795.  Thửng tì khổ hỉn quang xáo vá họi thược 
 Bương nừng nhắng mí tôn muồng ma cảng phạ mèn huồng 
xảo phỉ 
 Phủng xảo phỉ pổng xiểng họng cào 
 Xủ pảy hành đở quành hẻn má lin kè tủ bo đái? 
 Háu còi nhại pún nhờ háu pảy 
1800.  Thửng tì mướng hụng hủa tốc có càn 
 Hụng hủa hàn kỉn cốn 
 Tố kỉn tố bỉn xeo cảng phạ kỉn đục phỉ tải na Nhì ới! 
 Háu còi nhại pún nhờ háu pảy 
 Thửng tì cỏ mạy huổng tò chộc,  
1805.  Cốc mạy huổng tò long 
 Cải cà ạ pảy họt tôn phúc tò hứa 
 Cỏ cá đứa tò lạu 
 Mạc pau tò nghía xảng 
 Háu còi nhại pún nhờ háu pảy 
1810.  Họt tì Tồng Cỏ mướng bổn tàn xà ngúa quái 
 Mí tè quái hảu ngấn hảu cắm pò bổn kỉn nha 
 Quái hảu kiêng kỉn nhọt khiểng cắm 
 Tố kỉn tố quành hảng hau hồm 
 Tố nừng hụ èo on áu mè mứa nón 
1815.  Phắng nhỉn khếch khếch đang phả huổng chặc lờ 
 Ngọm Muồn nhỉn dan má cọt Chưởng Hản 
 Chau chằng chợ bào keo èn mạ thấc nhờ pảy thửng 
 Chàng lớ đay xuổng đỉn tong lắm nén Tạo Nhì 
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 Chọm cào lẹo phắn nhẹ huộp xỏng 
1820.  Háu còi nhại pún nhờ háu pảy 
 Họt tì tồng ná quang mướng nhờ Pú Cắm tàn lẹo 
 Cốn tấng lải nhằm chiếng mứa ban 
 Khủn Chưởng cò chạc pái lống chạng 
 Bạt nhàng quang thửng tì hống huổng 
1825.  Phò hển tò pò tàn chau pái phạ tàn nằng hỏ cắm 
 Khủn Chưởng nhỏ mứ hưn mứa nửa khum khạp 
 Lạy tàn chau pái phạ pển nhờ Pú Cắm 
 Ý và pò tành hơ lống lùm tứ mướng 
 Tủ cò pún pái hau chính náng Phạ Huồn 
1830.  Pò pòi mạ lống lùm chết xẻn 
 Pái nửa hặn Thẻn Ví tạo nòm 
 Pò chằng hơ lống om áu chau Nhì nọi lột chồ mứa bổn nỉ 
đái 
 Cốn chết cử má bổn đỏm chau na pò ới! 
 Phắng nhỉn xán xán ho Khủn Chưởng tan cào 
1835.  Bọc hơ chau pái phạ pảy cài cáu cắn đè nớ 
 Chọm cào lẹo Pú Cắm ân có khỏng họng cào 
 Xủ hày khảy nghía ngấn nghía cắm ọc má lải lạn 
 Tỉ ế cáu cài ham mè nặm mứa pòng Mướng Mén 
 Pển táng hơ Chưởng Hản má ham đè nớ 
1840.  Cốn chết cử pằm má đỏm chau 
 Xe lằng ham cáu phạ thẻn lằn cáu lống 
 Cốn chết cử khủm lống cảng nặm 
 Cú tạo má cọt á đay họi pẹt, pắn pải 
 Cốn pắn pải nằng hống bò đay 
1845.  Hưn nằng quan Mén Xòng bo thỏng 
 Ế xấc nà bo lải 
 Ế nhái nà nhắng ê 

 Chưởng chằng đay hau dù xang khưởi liệng hướn pò lửa tải 
đọc lẹo! 
 
 Chương 7. Chuộc khựa 
 
 Ai Hùng lột màn hăm nón lạnh pờ phẳn 
1850.  Hùng cà phờ hả khựa Chưởng pánh quà cắm xẻn tự 
 Hùng cò hưn lẳng mạ tau xù Khủn Lốm 
 Ai Hùng tan cắm càu xù ảo 
 Mừa còn hặn mừa đải ảo ới! 
 Háu khựt đay phèn phạ Cắm Dạt má mướng 
1855.  Chưởng chẳm chợ Hản Pái tấng Quàng 
 Khảu hau làu quang èn mạ mứa pòng mướng huổng 
 Pái thẻn nhắng mí ké mừn hảy liến tăng 
 Kỉnn ké đay lải tí lẹo cài 
 Phạ Huồn tan cắm hại phít khạch Hả Xái háu đái 
1860.  Hản Pái hưn lá cắm phiểu hịt 
 Má cọp kè tổn chau lùm phạ pò cào phún chở 
 Chưởng Hùng oan mù chạng tau nhạt Túm Váng 
 Chưởng Hản tải lột chồ nén mứa phạ 
 Váng xía tảo cốm ca cắp làu khựa Chưởng 
1865.  Hỏng chiến vạy tả nái pẩng còn 
 Ạ mèn hỏng tè thau tới ộng tới pù Khủn Páng háu đái 
 Háu khăm háy cắm đay lải xẻn pảy nọp 
 Pảy chuộc đang khường luộn cắp làu khựa Chưởng 
 Khủn Lốm tan cắm đỉ hản muồn 
1870.  Huồn huồn pản nừng cỏng na muồn hản nhống 
 Chọm cào lẹo lánh ngái căm cuổng hướn nhỏ ọc 
 Kỉnn ngái đay lải hối lẹo dà 
 Mí tè lau hảy nhờ má pắc 
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 Mói hển lau tăng phạc pó xẻn 
1875.  Khảy xía pỉ xía tỏng chàng ngăn 
 Mạy xản đăn hằm pựn áu bùa má pắc 
 Băng nặm đỉ má xờ 
 Mói hển pình pình nặm piếng pạc hảy khánh 
 Mí tè mo tóng đảnh tăng tùng 
1880.  Khủn Lốm hau khằm pán bải lau 
 Lau pành một phịt mứa hơ phỉ xảng xưa Hả Xái quể càu 
 Pù chau xưa lắc tạu ban càu Hả Xái 
 Tấng lải má tành kỉn đỉ cụm 
 Tàn khăm cụm tè đao phài pụn pảy cọp má đỉ 
1885.  Lau pành xỏng phịt mứa hơ Khủn Chỏm xang Hả Xái pển 
pò 
 Pò ới, pò á! 
 Pò mứa xang mướng Phạ pò mứa 
 Pò mứa xang mướng Khứa pò dù 
 Vẳn đỉ má pái hướn pển đăm cà má tành đỉ kỉn cụm 
1890.  Lau pành xảm phịt mứa hơ pá Chỏm xang Hả Xái pển mè 
 Mè ới, mè á! 
 Mè lửa xang mướng hộc pển vẳng 
 Mè lửa xang mướng lẳng pển làu 
 Mè lửa xang ban càu Hả Xái 
1895.  Vẳn đỉ má pái hướn pển đăm cà má tành kỉn đỉ cụm 
 Lau pành xì phịt mứa hơ Ảm Pím nau mía cốc pển pì 
 Pì lửa xang mướng hộc pển vẳng 
 Pì lửa xang mướng lẳng pển làu 
 Pì lửa xang ban càu Hả Xái 
1900.  Nở xải lửa ngải pẻn um phủa vẳn tốc tà 
 Lửa ế mứ khằm hăng Chưởng tạo tốc tà Hả Xái 
 Lửa cò hỉn cò xái hơ phủa vẳn lục má lin 

 Vẳn đỉ má pái hướn cò tành kỉn đỉ cụm đè nớ! 
 Lau pành ha phịt mứa hơ cuôi mình ma tốc cạp chà lái 
lưởng 
1905.  Náng mướng xang Chiếng Khứa- Ngọm Muồn 
 Lau pành hốc phịt mứa hơ quái thấc huổng phặt khọc kỉn 
nha 
 Ua Cà chau ngám pộn hảo đòn pản ngấn  
 Cà má tành kỉn đỉ cụm 
 Lau pành chết phịt mứa hơ xắt xình tơ nớ nặm khắp chù 
nhóng pả 
1910.  Ạ mèn chông hỏng phạ xẻn mè tố ngám 
 Cốn téo táng nhá đay tành khú ế quai đè nớ! 
 Lau pành pẹt phịt mứa hơ phán cay nọi dù làu nửa ná 
 Cò má tành kỉn đỉ cụm 
 Kỉn ké lẹo nhá tành khú ế quai 
1915.  Tủ khăm phai pà mạy nhá tành ế láng 
 Lau pành cau phịt mứa hơ mè pả xam tấng náng pả khình 
 Pả xam nọi có kìu hảng bắc 
 Quắc quắc pịch mứng lươm kỉn mún nửa tà 
 Mói hển phạ đẹt tong phạc tà ưởng tướng 
1920.  Tàn nhưởng mứ hưn pái nửa hăng lau 
 Tổn tàn chau bả tạo hặp bùa xỏi húng 
 Tạo chằng hau xù xuôm xằng nau mía mình lải vắn 
 Còi dù nớ xẻn mía vẳn nhá cào thửng cháng hay 
 Xủ cò lột màn hăm xáo chặn nửa xừa cóng khủn 
1925.  Bủn xủng lẹo cò nhắng má họt hướn thửng dao 
 Khô bo nhạo tải hàng luống táng thởi lẹo 
 Khủn Lốm tạo chở vản phiểu hịp 
 Nhờ nhờ xe mù đang chò cọm phiểu hịp nắm táng 
 Pà cài pà khỏn khỏn 
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1930.  Khủn Lốm chặc bào hám chù cốn lười xe 
 Hưn mứa hủa mướng tạo lính cẳng tố đòn 
 Mói hển chon học tên hài mạy nỉ chạc mứa phả 
 Tì nị phỉ tải căm mướng bổn bo hợt 
 Lực phỉ hay dù tơ lùm phạ tộc là xấm xấm 
1935.  Lải cốn bắc tả hển từn chở đủ hại 
 Khủn Lốm tụm cỏng huổng mồng mướng mói ban 
 Tạo chằng hưn tôn thạt quang chiếng lạn mồng phò mói 
mướng 
 Mồng hển tò mướng lớ mướng 
 Pển xá hỉn phả hẻo lưởng hăm hẹt na ảo cú ới! 
1940.  Mướng nặn khảu hiệc mướng Phạ Huồn chau mừn tự cáu 
cồng má viếng 
 Mướng nị mí cốn lải năng hắng háy lộn tì 
 Mừa còn nặn mừa đải 
 Chưởng Hùng phà đạp hau tế tạo xỏi lờ khúm khúm 
 Khủn Lốm tụm cỏng huổng mồng mướng mói ban 
1945.  Tạo làu lươm mồng phò lải mướng 
 Mồng hển mướng lớ mướng pển pè pú xủm xau na ảo cú ới 
 Mướng nặn khảu hiệc mướng Nhấn Nháng- Ua Cà chau 
Ảm Cái lúng Sầm háu đái! 
 Tạo làu lươm mồng phò lải mướng 
 Mồng hển mướng lớ mướng 
1950.  Pển cắn cá lọm tỉn chiếng la lược na ảo cú ới! 
 Mướng nặn khảu hiệc mướng Hả Xái chau Chưởng Hản- 
Tạo Hùng 
 Tạo làu lươm mồng phò lải mướng 
 Mướng lớ mướng dù bương chành phạ khút buộc khảu 
kỉnn 
 Nở xải khảu lằng xe tốc chợ tốc lạt pản nháng 

1955.  Tấng pá tấng ke xưa cảng táng đết hượt 
 Tấng pá tấng pượt xưa cảng tồng đết mến 
 Lờ nghến đay xẻn tố hau pạc na ảo cú ới! 
 Mướng nặn khảu hiệc Mướng Phắt căm Ảnh Cả- Tạo Qùa 
 Mừa còn hặn mừa đải 
1960.  Khủn Chưởng lin xảm náng Ổ Keo lực pò phổm hỏm 
 Khủn Lốm tụm cỏng huổng mồng mướng mói ban 
 Tạo cò lống khòi tôn thạt quang đỉn nhờ tắn piếng 
 Đỉ kè cốn pắn pải cạp phí hỏm cong 
 Tạo chằng hau xù kiệu má nằng cán cắm 
1965.  Khủn Lốm phu chở khảnh phiểu hịp 
 Xó lặc thửng tì ná liến ná cài đổng lải hạn 
 Ban liến ban lải mừa nán tấng 
 Háu cò lục pảy đay xảm bưởn hẩng quà 
 Nau dù ban chớ nị chở hạt vói vói 
1970.  Khủn Lốm hang pẻn tóng pảy còn 
 Tục tòn tạo pảy hè pái lẳng 
 Còi đủ tò cúp khẩn đảnh quà phảng lắm thau 
 Xó lặc thửng tì lườn lườn nặm kém xiu hưởng chò cắm 
đảnh tàn lẹo 
 Khủn Lốm phu chở khảnh chắt hịp 
1975.  Nhờ nhờ xe mù đang chò cọm lống xù Túm Váng tàn lẹo 
 Xó lặc thửng tì khơ chìm nặm tơ mè xái cắm tàn lẹo 
 Phò hển tò xảo lải căm Túm Váng tốc tà 
 Khảu lằng xe lống nặm tốc tà pản nháng 
 Xảo đỉ lươm kỉnnh ngám lống ạp 
1980.  Nhạp nhịp xảo tộc ke xưa lống nặm thùm thánh 
 Phò hển tò tả bắc lẹo bo dà có quảen 
 Hẻn cổm đà nốm xọng 
 Nu hiềng tụm nảm tang pồng chọm tăng chò hảo phón 
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 Nớ hủ phắc chỏm cắm hừa hướng đảnh hem 
1985.  Hẻn cổm xọn ngấn pọc 
 Hẻn xọc xọn cắm băng xờ hẻn 
 Phò hển tò mướng mướng pương kỉnnh ngám lươm đẹt 
 Xưa xẹt lẹo mảy xèo hướng lưởng 
 Lải cốn bắc tả hển từn chở chù tuốn đay 
1990.  Lải cốn hay hả hướn hặc mè mắn lẹo 
 Từa nặn phắng nhỉn Khủn Lốm tan xiểng đỉ hòn hòn 
 Khảu cò họng vai hứa khắp cù ản cắm 
 Xỏ và táy Mướng Vịt Mướng Váng ân xiểng đỉ hản tạo 
 Phắng nhỉn tò phủng xảo ân xiểng khảnh hản tọp 
1995.  Và xủ hăn mí mèn chà pớ táy Hả Xái ngườn tảo tủ hăm bo 
đải 
 Ngườn tủ hăm pòi vạy cốm đạp nhắng xở 
 Chọm cào lẹo Khủn Lốm ân xiểng khảnh họng bọc 
 Bo nới tiện bo nới! 
 Xủ bo hụ chắc tủ ni nẹ? 
2000.  Lếch ca hau phắn hạt xẻn cuống tò tủ ni lẹo 
 Lếch chà puống hau xẻn tảu họi lò 
 Lếch lò bau mướng phạ lọt lống tò tủ ni lẹo 
 Lếch tủ khảnh xờ hảng pắn ha tò tủ ni lẹo 
 Mết và xủ cải pển pả dù nặm cò đỉ 
2005.  Tủ cò nhắng cải pển hẻ quàng quảy áu xủ má bộc 
 Mết và xủ nỉ cải pển nộc pển nủ mí pịch vỉn nỉ mứa phạ cò 
đỉ 
 Tủ cò nhắng cải pển na hả kèn pảy lày nhính áu 
 Mết và xủ cò nhắng cải pển phứn pển lổ 
 Tủ nhắng cải pển phí phảu xủ mùn mún pển nặm tẹ đái 
2010.  Tủ bo dan xủ nặn xắc tò cái cắm  
 Chọm cào lẹo khảu cò hả hứa đay hứa đỉ pắn cù 

 Khảu chằng vai mè nặm má xù Khủn Lốm 
 Đỉ kè Khủn Lốm lống xù hứa chặp bai 
 Bào thảo hau màng tại chéo pùng hứa pỉu 
2015.  Thửng cảng nặm tủm hứa đả lồm 
 Bào dù tại chéo hưn thửng tà Tủm Váng tàn lẹo 
 Cốn pắn pải nhằm chiếng mứa ban 
 Khăm mứa hả thau Mừn Pụm pển làm phỉ cốn háu đải 
 Phủng xảo tan cắm đỉ chở bọc 
2020.  Hướn tăng xang cỏ tóng ạ mèn hướn chùa nhá mứa khủn 
ới! 
 Hướn tăng xang cỏ nùa ạ mèn hướn quản 
 Hướn tăng xang cỏ tản ạ mèn hướn tạo 
 Hướn tăng xang cỏ pạo ạ mèn hướn thau Mừn Pụm pển 
làm phỉ cốn 
 Mắn nặn cốn tè tơ lùm phạ pển làm xẻn mướng 
2025.  Khún Lốm mứa họt hướn xẻn thau 
 Phò hển tò phủng bào keo hặp khạch chau mướng lạn ton 
khạch mứa hướn 
 Thau Mừn Pụm khảu cò lống phài hong má nọc pắt mứ 
 Mừa xủ lục xủ má Cắm Khường phu lực pì pển ảo 
 Khủn Xảng chau pá nhá mướng nọng Nhì 
2030.  Ai Hùng chau pển tạo nằng mướng cò nhắng còi dù đỉ kỉn 
pọm bo đải 
 Khủn Lốm tan cắm bản hản muồn 
 Huồn huồn pản nừng cỏng na nhờ hản nhống 
 Mừa tủ lục tủ má lản tàn chau cử mướng Cắm Hùng 
 Cò nhắng còi dù đỉ kỉn pọm 
2035.  Làu Cắm Khường phu lực pì pển ảo 
 Khủn Xảng chau pá nhá mướng nọng Nhì tàn cò nhắng còi 
dù đỉ lải 
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 Làu cốn thòng tơ lùm phạ tau xuôi chù vắn na làm cú ới! 
 Ý và chau cò nhắng kiệt pờ mừa còn nặn mừa đải 
 Khủn Chưởng chau Hả- Xái Tạo Hùng 
2040.  Tàn cò nhắng khựt phờ đay phèn phạ Cắm Dạt mứa mướng 
 Chưởng chẳm hơ Hản Pái tấng Quàng 
 Khá chằng khì mạ hau làu quang phiểu họt mướng luổng 
tàn lẹo 
 Pái Thẻn cò nhắng hảy ké má mừn hảy tăng lau 
 Kỉnn ké đay lải thuống lẹo cài 
2045.  Kiệt pờ thau Xày Con cốn phạ máu lau cào hản 
 Tàn cào ho cắm hại phịt khạch Hả Xái tủ đải 
 Hản Pái hưn lá cắm phiểu hịt 
 Ai Quàng hưn mạ pịt xắm tỉn 
 Má cọp kè tổn tàn chau pá nhá Hùng phủn chở 
2050.  Khủn Chưởng đà pái cử lột cau cuống mạng 
 Chạng thào lột lẳng na chù pái đếnh cong 
 Ý và pái Thẻn khảu cò nhắng cừ hản ván lúng lẳng tau chòi 
 Pò pòi mạ lống lùm chết xẻn 
 Pái nửa hặn Thẻn Ví tạo nòm 
2055.  Tàn cò lống om áu chau Nhì nọi lột chồ mứa bổn 
 Cốn chết cử Nhì điểu tùm múa tải thuôn 
 Tổn tàn lộm tỉm tồng Vịt Váng 
 Nhắng tò pớ náng Pánh Cắm dù hướn cóng tha 
 Làu tấng pớ nọng tàn chau Ẹt Ngọm Cắm Dạt phổm hỏm 
2060.  Phổm náng hỏm tùa hướn xáo hong 
 Cò nhắng cóng hển đang cớ lưởng Tạo Hùng tủ đải 
 Làu Ai Hùng chau pển tạo nằng mướng 
 Tàn cò nhắng tành chẳm chớ hơ tổn tàn tạo phú nhờ Khủn 
Lốm 
 Hơ tủ tau tày chựa thảm lin tày khựa tủ đải 

2065.  Chọm cào lẹo thau Mừn Pụm nhum pạc phói hổ 
 Dả quắn má đổm ải hỏm cong 
 Đỉ kè cởi mạc xọng xờ na Tạo Xàng tàn xù cắm kỉnn 
 Thau Mừn Pụm tan cào tục ẳn 
 Và xủ cò má tan cào ho quám hặn nhá chằm nán mứa kè xủ 
tẹ lẹo 
2070.  Còi đủ tò tả nghến cại mứa lánh khơ cằm 
 Xút phá lọm xỏng pái khăng màn 
 Bào thào lột màn hăm xáo chặn bẳng và cảng nón 
 Háu cò pổng khúa nón mỏn lái chù cốn nón pọm 
 Nón đắc đay lải phẳn lẹo từn 
2075.  Cày nghiềng xặn hẳn hao tùa chiếng 
 Vắn phải hưn tếnh hủa chanh hùng 
 Quàn pái lống pàu cói xiểng cong 
 Đỉ kè thau Mừn Pụm cò lục xuồi na má nọc đủ nhám 
 Háu cò hả nhám đay nhám đỉ pổng tiêng 
2080.  Chắm pò pá nhá mướng pạc xiểng tếch xiểng khảnh chá 
chằm háu dan 
 Háu cò áu nhám tè phạ pá nhá Bụt pổng lống 
 Háu cò hả ngái má xù Khủn chù cốn háu kẹo 
 Kỉn ngái đay lải cắm lẹo dà 
 Khủn Lốm hang pẻn tóng phắc khường 
2085.  Tạo chằng nùng xưa dong xử lạc phắc xảnh 
 Tành lắm hau mứa viếng Phạ Huồn 
 Từa nặn thau Mừn Pụm khảu chằng nùng xưa dong pảy 
còn pặt pí 
 Vỉ hủa hau mứa viếng Phạ Huồn 
 Xó lặc nừng thửng tì nỏng huổng nặm vắng hẻo nhằng 
nhằng 
2090.  Ngược dù nặm nỏng quang đơn đùng pển phóng 
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 Mắn cò nhỏ có xủng cà vá pộn nặm 
 Hỏn mắnn đảnh quà phảng lắm thau 
 Tả xở chanh hống hống pản vèn 
 Khủn Lốm mom cải pảy bo pạc 
2095.  Hủa chở pển tùm tính nớ tọng 
 Nọng tàn phu pển tạo nhá lăng từn chở đè nớ 
 Nhờ nhờ xe mù đang chà cọm mứa xù hủa khổ tàn lẹo 
 Phò hển tò hủa khổ pò pá nhá mướng quang xáo vá nhù tày 
 Hển tò xửa mưởi căm hủa khổ pắn cù 
2100.  Chược phục xoi pắn vạy pàng táng 
 Mói hển xửa nhốc hủa nhốc hảng ọc má xó hỉnh phộng 
 Khủn Lốm mom cải pảy bo pạc 
 Nhờ nhờ xe mù đang chà cọm mứa xù viếng luổng tàn lẹo 
 Phò hển tò lắm hướn huổng pò pá nhá mướng mừn xảu pắn 
hong 
2105.  Hển tò hóng hóng tem khuỷ cắm pển bọc 
 Họt tọc tem cắm xoi khẹp phả 
 Lẳng cá nháo quà húng kỉnn nặm 
 Viếng luổng quang liến lắm mạy kèn 
 Phài tơ hặn pắc vạc pải hiếu 
2110.  Pái nửa hặn hắt ngá hảng èn 
 Chau èn mạ thấc cằm mứa viếng tàn lẹo 
 Phò hển tò tả lẻo xọng cỏn lếch pản vạc 
 Đạp cài vạy xỏng phạc pó xẻn 
 Chỏm chớ táy tàng mướng má vay 
2115.  Bo chắc ki ai pò tạo hay họng phạ nắm cừa cỏn huổng tàn 
lẹo 
 Mói hển tò cỏn tú hảng tứ phau 
 Phắng nhỉn tò táy Mướng Vịt Mướng Váng khảu ừ hứ ừ 
họn 

 Khứ mè xửa huổng ọc má chốm chịn 
 Khủn Lốm mom cải pảy bo pạc 
2120.  Chau nhàng hau cải mè cỏn lếch tàn lẹo 
 Phò hển tò táng nửa hặn đạp tảo lải hạn 
 Than tơ hặn đẻo tò mả ngáo 
 Ngú háo xe tỉn viếng liệng lực 
 Bương nừng mạ thấc cằm khảu cấm 
2125.  Phắng nhỉn thau Mừn Pụm chắt bào keo hơ hịp khảy cỏn 
 Pờ và mí khạch tàng mướng pờ táy Hả Xái khảu lục má 
vay háu đải 
 Hỏng phạc đay xảm mừn cắm đảnh 
 Hảu xảnh tấng pha chà tốm cắm phửn đỉ đai òn 
 Hỏng phạc tau thuổn tạo xỏ cào cắm mướng háu đải 
2130.  Chọm cào lẹo phắng nhỉn hựn hựn xiểng bào keo thọt xè 
cỏn ngá 
 Khủn Lốm nhỏ tỉn hưn mứa viếng Phạ Huồn 
 Xó lặc nừng thửng tì hành nhờ quang hống nhờ tắn piếng 
 Xiểng cốn cổn tong tủ viếng đả tạch 
 Khảu bạch ngạo xẻn om vẹt viếng 
2135.  Xiểng cốn cổn cặp viếng pó lạn 
 Xó lặc nừng thửng tì hống đảy pò pá nhá mướng pạch cắm 
đảnh hem 
 Xỏng xang tem hính pạch xỏi húng 
 Phò hển tò cuổng hướn pò pá nhá mướng mí khuỷ cắm tem 
bọc 
 Bương nọc tem lái xoi khẹp phả 
2140.  Lẳng cá tem đảo cắm pển bọc 
 Bương nọc tem cắm xọi pển bọc tả nghến 
 Khủn Lốm nhỏ tỉn hưn mứa hống Phạ Huồn 
 Phò hển tò Phạ Huồn chau mừn lạn tàn nằng chóng cắm 
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 Khủn Lốm nhỏ mứ lạy chỏm hủa khùm khạp 
2145.  Khá bạt lạy pò tổn tàn chau lùm phạ pển nhờ thẻn đỉn tàn 
đải 
 Phắng nhỉn thau Mừn Pụm ân xiểng đỉ họng cào 
 Và phớ cò pặc xía pạ xía mịt nhá lán 
 Pặc xía vản cốm hiếu nhá hăm 
 Pặc tấng nọi tấng òn nhá cổn 
2150.  Pặc tấng na cỏng nẳng cọn xè cắm nhá tiên 
 Cư xía lau xáo kiệu lịt bùa nhá mới đè nớ! 
 Phắng nhỉn tò Khủn Lốm tan xiểng đỉ hản muồn 
 Nhỉn huồn huồn pản nừng cỏng na nhờ hản nhống 
 Phò hển tò xảo keo đai cảng hống nằng xống e pạc 
2155.  Cốn tạc khau cảng ban váng vạy hơ cày kỉnn xía 
 Cày kỉnn khau tổng ìm tấng pứng 
 Phớ cò nghiềng hủ phắng Khủn Lốm chàng noi 
 Xiểng tọt thoi quám vạu chàng cào quám mướng tàn đải 
 Khựt mừa còn hặn mừa đải 
2160.  Khủn Chưởng chau Hả Xái Tạo Hùng 
 Tàn cò nhắng khựt đay phèn phạ Cắm Dạt má mướng tủ 
đải 
 Chưởng chẳm hơ Hản Pái tấng Quàng 
 Khá chằng hưn èn mạ tau họt mướng huổng tàn lẹo 
 Ý và pái thẻn khảu cò nhắng hảy ké đay mừn hảy liến tăng 
2165.  Kỉnn ké nủa nủa đay lải thuống lẹo cài 
 Ai Quàng mắn cò nhắng xiểng kiệt hơ phớ thau Xày Con 
cốn phạ máu lau cào hản 
 Tàn cào ho cắm hại phít khạch Hả Xái tủ đải 
 Ai Quàng cà tằm xía lau tuống miện chù hảy 
 Hản Pái hưn lá cắm phiểu hịt 
2170.  Ai Quàng hưn mạ pịt xắm tỉn 

 Mứa cọp kè tổn tàn chau lùm phạ pá nhá Hùng phún chở 
 Khủn Chưởng đà pái cử lột cau cuống mạng 
 Chạng thào lột lẳng na chù pái đếnh cong 
 Ý và pái Thẻn khảu cò nhắng cừ hản ván lúng lẳng tau chòi 
2175.  Pò pòi mạ lống lùm chết xẻn 
 Ý và pái nửa nặn Thẻn Ví tạo nòm 
 Tàn cò lống om áu chau Nhì nọi lột chồ mứa bổn 
 Cốnn chết cử Nhì điểu tùm múa tải thuôn 
 Tổn tàn lộm tỉm tồng Vịt Váng 
2180.  Cò nhắng váng xía lản cú chau cử mướng Cắm Hùng 
 Làu Cắm Khường phú lực pì pển ảo 
 Khủn Xảng chau pá nhá mướng nọng Nhì 
 Tàn cò nhắng cóng hả đang cớ lưởng Tạo Hùng 
 Tàn cò nhắng tành chẳm chở hơ tổn tàn tạo phú nhờ Khủn 
Lốm 
2185.  Hơ tủ tau tày chựa thảm lin tày khựa tàn đải 
 Pờ và khựa Chưởng tốc cà căm Tủm Váng cau tìu 
 Chau và hơ cào kịu pản mịt tắt tỏng 
 Xỏ bòng tan cắm mướng hơ khòng 
 Hển tò Phạ Huồn chau mừn tự cốn và xỏng pái 
2190.  Khủn Lốm nhỏ mứ vay chỏm hủa khùm khạp 
 Khá bạt lạy pò tổn tàn chau lùm phạ xảm từa nẻ quám tàn 
đải 
 Phạ Huồn hơ cào kịu pản mịt tắt tỏng 
 Chau và hơ cào thuôn cắm miện chù ẳn 
 Mí quám lớ hơ mứng ảo vạu thuôn đè nớ! 
2195.  Khủn Lốm nhỏ mứ hưn tếnh hủa khùm khạp 
 Khá bạt lạy xảm từa nẻ quám 
 Chau và hơ bắc hả khựa Chưởng pánh quà cắm xẻn tự 
 Làu xưa lọc xăn phửn xự cà xáo 
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 Chau và hơ bắc hả xải ẻo nhạo cắm kiến khiển bọc 
2200.  Xử lọc khăng họi chặn pắn na bò thỏng 
 Hỏng dẳm phỉ dẳm cốn chù phắn hạc mạy 
 Chạng hển chạng cà hốn 
 Cốn hển cốn cà dan 
 Chạng bo nhàng mứa na xắc cà hói tỉn 
2205.  Phỉ hển cà căm xáo vá nhắng vện 
 Làu bắc hả đảo cốm đảnh quà phảng lắm thau 
 Mết và hau họi man thẻn tạo bò hoái 
 Mí tấng ìn bủa ngấn bủa cắm pắc xờ hủa Khủn Chưởng 
 Tứ pảy tong phủng mén lươm pạp 
2210.  Nhá pạp cong xẻn xộp bo thỏng 
 Làu bắc hả cỏng lá hau cắn vắng xiểng xàn tỉ tùa Vịt Váng 
 Xiểng mắn cò nhắng khỏng pển ngống ngáo cặp phèn đỉn 
cúng phạ 
 Khựy mờ xáng tào lốm chở bơ đả hạt pà láy tả 
 Làu bắc hả cỏng láng ngạo, tảo láng xếnh mạc ca 
2215.  Mắn nặn mèn lếch ca hau phắn hạt xẻn cuống 
 Lếch chà puống hau xẻn tảu họi bò 
 Lếch lọt bau mướng phạ chà tiếm pò áu lống 
 Làu bắc hả chạp ba đay pẹt lạn xỉ lột khẩn khỏn 
 Hỏn mắn đảnh pản nộc phí tố phu 
2120.  Làu bắc hả ổ hống lưởng khẹp cắm đảnh hem 
 Khựt mờ pò mằn nhia cảng nặm xuồi mứ 
 Bắc hả xảm pắn chạng ngá xuôi đăng đuổng pỉ 
 Xái xái hảng lạc đỉn xó nỉ phộng 
 Mừa còn nặn Khủn Chưởng hơ mắn xang hống cắm nón 
xừa 
2125.  Chạng tè thau chiến vạy tè pù Khủn Páng tủ đải 
 Làu bắc hả xảm pắn mạ tố đẳm hủa đòn 

 Cọp mừa tạo mằn chớ èn mạnh bưởn cau khành lốm 
 Làu bắc hả xảm pắn mạ tố đòn hủa đẳm 
 Cọp mừa tạo mằn chớ èn mạnh pản đăng lốm pỉu 
2130.  Làu bắc hả xảm pắn mạ tố đỉ ản xòng 
 Cọp mừa tạo mằn dong khường tạo pảy luồng lải mướng 
 Làu bắc hả hỏ phịt chạng pản cắm xổn còn pẻn tóng 
 Học mạc ca xẻn xệp bo thỏng 
 Làu bắc hả xạt chà nghít tạo bủn xủng khăng hồm 
2135.  Khựt mừa lốm pàu pương pển bọc chỉ lá 
 Làu bắc hả cắm chà thí nhạo xảm vá thả thược 
 Xó pược tiện tò tai mạy kèn hủa xỉn 
 Làu mí tấng lếch pải lẻm nghiềng nghía xảm lạn 
 Khựt mừa còn nặn tạo quành chỉ pún tự phạc pảy 
2140.  Hỏng đỉ chau Chưởng Hản ết ọc 
 Hỏng phạc đuôi tè phạ chà tiếm pò á lống 
 Làu bắc hả cổng hả hí mạy khạt xảm xẻn 
 Khựt mờ còn hặn Khủn Chưởng hom pái vắn Tạo Qùa 
 Khịch khạc Xa pú Cùm nhính kẻo 
2145.  Pửn tốc đang phổn lốm bưởn pẹt 
 Làu bắc hả xung pẹt lạn hủa ngồ hổm mén 
 Khựt mờ còn nặn thau Chà Xọn nhính mù Ảnh Cả 
 Quắn phí mắn cò nhắng pển mút múa pản mọc mưới bưởn 
cau 
 Chau làu hơ bắc áu đạp cau pong pẹt lạn xỉ lột khẩn khỏn 
2150.  Hỏn mắn đảnh pản chò tóng bưởn cau 
 Làu bắc áu lếch lẻm đang pắn pải pển mù 
 Khựt mờ còn nặn lảo lếch tốc đăng phổn lốm bưởn pẹt 
 Làu bắc áu na pẹt lạn xỏng hòng cảy tóng 
 Khựt mừa còn nặn pửn tốc đăng phổn lốm bưởn pẹt 
2155.  Làu bắc hả con hỉn pin chùm nặm lảy ọc pển nóng 
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 Bắc hả con hỉn đẳm xỉ đòn 
 Xỉ xờ phớ Xa dù ngọn nhắng tộc pển náng 
 Xỉ láng pú láng phả nhắng tộc pển khau 
 Xỉ pớ thau kè lẹo nhắng tộc pển xảo 
2160.  Hảo xở đang nháng quắc phai làu 
 Bắc hả con hỉn đòn xỉ đẳm 
 Mết và xỉ xờ pớ náng Ngọm Muồn chau phèn phạ cò nhắng 
lọc pển đẳm 
 Cò nhắng đẳm hởn Xa Ái- Ngẳn dù pú kỉnn hày 
 Chau và bắc hả cỏng láng ngạ- đả lái cắp pú mạc 
2165.  Pha chệt pạc hỏm khuối 
 Học cắn cộc cắn cuối pọc cắm xảm lạn 
 Học càn pong xảm mừn cắn cắm- tánh mừn đang mắn tá 
 Bò chắc ki mè chạng tải vày cảng ná pờ mắn nặn lẹo 
 Bắc hả xỏng cang hòng mảy đủ 
2170.  Hỏng tè thau chiến vạy tè pù Khủn Páng tủ đải 
 Làu bắc áu náng Cắm Khịt- Cắm Khiển- Ịch Chẳn má 
mồng ngám pấng tạo 
 Náng Láo um chốm áu đỏm Nhì 
 Chọm hiềng đay xì khuộp chau Chưởng tạo lột chồ mứa 
bổn 
 Phò hển tò cốc tả kịu pản bưởn xảm cằm 
2175.  Lằm là mự đay pẹt thẻo đỉ tò náng nặn lẹo 
 Thuôn tấng tơ lùm phạ khảu hiệc lản kỉnnh khảu đải 
 Và Cắm Dạt nọng náng thào pồng ngám 
 Tấng mướng bổn mướng piếng tùm múa pển bơ pờ náng 
nặn lẹo 
 Ý và xủ hưn khường xấc khường xửa ịch náng tấng xọng 
2180.  Váng phàu xoi tấng ban ịch xảo kè tủ 
 Xì háu đay cắm muồn táy háu 

 Khăm áu cẳn ết mướng lúng mướng tả kèo đỏng nắm cẳn 
mứa na 
 Và xủ bo hửn khường xấc khường xửa ịch náng tấng xọng 
 Tộc lạc xưa lạc xặm tộc lạc pắn ẳn 
2185.  Hơ áu má nọp pọm phài lin dằn khảnh má mứ kè tủ tẹ đải 
 Tủ chằng đay cắm muồn mướng háu 
 Xỏng pái háu áu cẳn ết kèo đỏng lúng tả mứa na 
 Nhá pày táy pảy cạ- khú pòng nhá mướng nhờ téo táng 
 Và xủ bo hửn khường xấc khường xửa ịch náng tấng xọng 
2190.  Váng phàu xoi tấng đang ịch xảo kè tủ 
 Tủ khăm ết xấc nhờ tau nhạt nặm chính tì áu mướng tẹ đải 
 Chau và hơ cào thuôn cắm miện chù ẳn tẹ lẹo 
 Chọm cào lẹo mói hển mào mào na Phạ Huồn đảnh hem 
quà phảng 
 Cẳm păn ha chóng cắm đả lờ 
2195.  Cú tinh và mừa còn hặn mừa đải Ảo Puống tau cào 
 Và mía Chưởng cò nhắng mí xảm pắn náng mừn cử nón 
hong 
 Cà xỏ áu má nọp kè thẻn pển hoi và ná 
 Cú ào lớ và xủ tau xằng chạng keo cượt tấng náng kè tủ tẹ 
ý 
 Chàng lớ và xủ má cổn cắm khắt cắm khỉn xỉ lá Tạo Xàng 
2200.  Chàng lớ và xủ má cào ang xổn chạng, cào tò cắm phắn kè 
tủ đọc nẹ 
 Tì lớ phủng bào phau phảnh tạo nằng hiếng cú ới! 
 Xủ cò pảy áu tảo cốm bảng má phắn xía  
 Xảm phớ táy Hả Xái chù cốn hơ thuôn đè nớ 
 Phò hển tò thau Mừn Pụm má nằng hay cọi cọi xỏ cào ván 
thẻn 
2205.  Xỏ tàn nhá tắt chược hứa chằm hàng táng cạ 
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 Xỏ tàn nhá tắt chược mạ chằm hàng táng téo đè nớ! 
 Xỏ tàn nhá phắng cắm táy láng hử láng há 
 Phớ táy Hả Xái đay kỉnn ké hướn thẻn cào tò xổn chạng 
 Khảu dặc cào lin phèn phạ Cắm Dạt má thửng kè háu tẹ lẹo 
2210.  Chọm cào lẹo háu cò áu cọn tá hảng má nạt 
 Là cốn ha họi bạt tảng phắn 
 Xỏ tàn nhá phắng cắm táy lệch xái khảu láng hứ láng há 
cào hản xổn chạng 
 Khảu cào ho quám hặn phít phẹp hướn thẻn 
 Khảu cò á cọn tá hảng má nạt 
2215.  Là cốn ha họi bạt tảng phắn 
 Hển tò lượt tạch nhọi xỏng phà hắm ẻo 
 Hắm xía xưa phửn đẻo Tạo Xàng 
 Pờ và khảu cà nhắng lử tò xử lọc khăng pắn cọn cà bò mí 
thỏng 
 Kỉnnh nhắng mom nớ chở noi nừng 
2220.  Từa nặn khảu cò áu pảy hau tú hạt nảm tóng 
 Dặc hính côm hừ lếch ca tánh có 
 Dặc hính nhỏ hừ lếch lẻm tánh đôn 
 Hơ dù cồm cô đăng cắn hẹo còng lắm 
 Nảo dển khển phá lái má hồm bo đay 
2225.  Hơ mắn hay cọi cọi hả lực pái hướn 
 Khủn Lốm đay dù phau tú hạt nảm tóng lẹo 
 Khủn Lốm hoái mốn xờ nịu mứ pải coi 
 Tạo chằng hưn lin tổn Uà keo nạt nọi tắn tì hỏ dển 
 Náng Xỉ Đả đay xổm chở Tạo Xàng 
2230.  Náng dù mang đỏm tạo pừa chằn hốc bưởn 
 Khủn Lốm tạo đặt ho páng phạ tạo và cắm phẳn 
 Cứn nị phẳn hển dạt lượt nừng dù căm mướng phạ  
 Cà dột tốc lống xờ nặm đảnh hem quà phảng 

 Lảy xàn phộng pừa tùa tấng vắng 
2235.  Táy Mướng Vịt Mướng Váng hả tì lớ kỉnn nặm bo đay 
 Tạo chằng pắt hơ phủng pày phạ khút buộc khảu kỉnn 
 Làu phẳn hển dạt lượt nừng 
 Tốc lống xờ khổ chà pán cạc cá tỉn tai 
 Mết tấng đay xảm pỉ chết bưởn bo xàng 
2240.  Táy Mướng Vịt Mướng Váng hả tì lớ kỉnn khau bo đay 
 Phủng pày phạ khảu chằng nỉ xàn hau pà mạy phắn tụp 
tỏng kỉnn 
 Ý và chớ Khủn Chưởng lột chồ nén mứa phạ 
 Tủ cò nhắng phẳn nừng nặn 
 Bò hụ chắc phỉ lớ dù căm phài phạ tau ết nhọc ẳn lớ kè xủ 
bo đải 
2245.  Làu phẳn hển pỏm phả quang bủn mướng  
 Lờ lống tặp tếnh tỉn cụm tơ mù xái hối 
 Táy Mướng Vịt Mướng Váng hả tì lớ dù bo đay 
 Khảu chằng nỉ hưn tủ xộn đuôi mè Náng Quắc 
 Làu cứn nị phẳn hển lốm pìn pặt lốm pìn pón 
2250.  Lốm thòn pen lắm hướn huổng pò pá nhá mướng mừn xảu 
thòn hưn 
 Hựn hựn pen xàn phộng tỉm tồng Vịt Váng 
 Quảng phán xeo tủ viếng nghến cằm 
 Tè và Chưởng Hùng chau lùm phạ khuộp mờ pỉ mứa, tủ cò 
nhắng phẳn xình nặn 
 Bo hụ chắc phỉ lớ dù cà căm phài phạ ết nhạc ẳn lớ và xủ 
na làm cú ới 
2255.  Làu phẳn hển na tàng pò pá nhá mướng cò nhắng pển bọc 
 Chà màng ma phằng nặm na tàng đảnh tóng 
 Hóng hóng đỉ pờ phủng xảo đết xờ hủa púa cau 
 Làu cứn nị phẳn hển cuổng hướn pò pá nhá mướng  
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 Cò nhắng mí cau mè mọn lống quà ết nhái 
2260.  Phắng nhỉn xiểng uồi pom mứa nửa ngoành ngoành 
 Xiểng cong hưn cặp hành khổ chà pán 
 Làu phẳn hển hảy khau pò pá nhá mướng pển lượt 
 Pượt mói mọn tơ ù pển pả 
 Lẳng cá nháo ngược ngú lải hạn 
2265.  Cảng ban pò tàn chau pái phạ hú lồm xuổng đỉn 
 Ý và chớ Chưởng Hản lột chồ nén mứa phạ 
 Tủ cò nhắng phẳn nừng nặn nạ làm cú ới! 
 Chặc và khủn bo vauj dan tò bo đỉ tẹ đải 
 Thau Mừn Pụm vay cào chau pển nhờ thẻn đỉn 
2270.  Khủn Lốm tan quám ạ xật quà quám đỉ tàn ới! 
 Phạ Huồn bọc hơ bào dù phau tú hạt nảm tóng cú ới! 
 Xủ pảy áu táy Hả Xái má xù hống khảu noi 
 Mói và quai chỉnh tẹ hày và páng thẻn nị nạ 
 Mí tè mỏ mó hụ đủ tỉn man cày 
2275.  Man cày nị quám xật bo dẳm 
 Háu bo khảy tủ hơ táy Hả Xái xì mướng háu khăm lạn thẻn 
ới! 
 Phạ Huồn hơ phủng bào nọi pảy thọc hướn tủ 
 Tấng lải phớ cò hú á phỉ á vẳn chù cốn nhá mom 
 Phủng bào hản chốm chù cốn khăm đay tào cứn hả dao háu 
lẹo 
2280.  Pạc cào tan cắm khồ hiếng cẳn 
 Khảu khăm pảy xự áu hểm háng tấng mậc táu má xắc xờ na 
mải vạy 
 Háu mí tải mứa bổn nhá hềm lứm na cẳn nớ 
 Lộm hưn căm mướng phạ nhá ềm lứm cẳn đải nớ 
 Từa nị Tạo Xàng đay má nọc pắc vẳn 
2285.  Phớ cò bắc áu phỉ áu vẳn chù cốn hơ thuôn đè nớ! 

 Phớ cò nhá đay lin dù hựa cảng quan mướng tàn vẳn lổng 
đè nớ! 
 Hơ bủn háu đỉ mứa họt hướn hển nau háu lẹo 
 Từa nị tạo chằng tộc áu xôm pòi nọi má xạc áu hánh 
 Tấng lải phớ cà má ừ hứ ừ hém chù cốn đủ hại 
2290.  Tạo thài xưa đai lẹp lái đảnh 
 Tành lắm hau mứa hống Phạ Huồn 
 Xó lặc thửng tì hống đảy pò Pá nhá mướng tem khuỷ cắm 
lươm đẹt 
 Xó quành tiện lái hược kết pả 
 Khủn Lốm nhỏ tỉn hưn mứa hống Phạ Huồn 
2295. Khủn Lốm nhỏ mứ hưn chỏm hủa khùm khạp 
 Lạy tổn tàn chau pển nhờ thẻn đỉn tàn đải 
 Pờ tủ lục tủ má tủ có nhắng dặc hển phớ náng Xỉ Đả ma 
tổn cắm lực Huồn 
 Hỏ mòi na pò phạ nhum pạc phói hổ 
 Chọm cào lẹo pò Pá nhá mướng nhổng cởi pú xù Khủn háu 
kẹo 
2300. Phò hển tò xỏ thàu pông hưn cặp hành Phả Ngấn 
 Hống hống bưởn cài phả- khớ khớ na Xỉ Đả lống huồng 
 Khủn Lốm hang pẻn tóng phắc khường 
 Nùng chường dong xử lạc phắc xảnh 
 Tành lắm hau huồng quang đỏm òn Xỉ Đả 
2305. Khủn Lốm bắc tả hển hạc chở mì mọi 
 Ngăm họt chau Chưởng tạo tè mờ nhám đải 
 Náng chằng mứ bải hẻn nằng xáu lống hay 
 Đay tan ho khặc khạy xù bào Chưởng Hản 
 Và mừa xủ lục xủ má lản tàn chau cử mướng Cắm Hùng 
2310. Cò nhắng còi dù đỉ kỉnn pọm bo đải 
 Làu Cắm Khường phu lực pì pển ảo 
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 Khủn Xảng chau Pá nhá mướng nọng Nhì cò nhắng còi dù 
đỉ kỉnn pọm 
 Còi dù lọm phưởn khau xáo chặn cò nhắng cầng mướng 
huổng bo đải 
 Phắng nhỉn Khủn Lốm tan cắm đỉ hản muồn 
2315. Huồn huồn pản nừng cỏng na nhờ hản nhống 
 Tổn tàn tạo hản xòng cuổng chở 
 Mừa tủ lục tủ má lản cú chau cử mướng Cắm Hùng cò 
nhắng còi dù đỉ kỉnn pọm 
 Và cốn dù tơ lùm phạ tau xuôi chù vắn ná chau ới 
 Mắn cò nhắng hơ cú má thảm khào phớ lực tàn chau phàn 
phạ hơ dù đỉ lải tẹ đải! 
2320. Cằm cằm khảu cò nhắng khựt phớ náng ngám chau Xỉ Đả 
lực Huồn tẹ đải 
 Cằm cằm khảu cò nhắng khựt phờ đay phèn phạ Cắm Dạt 
mứa mướng tẹ đải 
 Chọm cào lẹo mói hển xò bỏng na tổn cắm nhum nhài 
 Hươm hươm mứ hài pha phèn phạ chệt hừa phói hổ 
 Phò hển tò hừa hướng heo tảnh cắm pển bọc 
2325. Hảo pọc đang lắm ngấn chàng lò 
 Và tổn cú náng cò nhắng đỉ lưa khuỷ cắm lươm đẹt 
 Cha họt chau Chưởng tạo từn chở 
 Pản nừng cú vình mạy cảng pà pển lính 
 Pản nừng cú váng kỉnnh tên tạt 
2330. Khủn Chưởng cò nhắng tành chẳm chở hơ Hản Pái tấng 
Quàng 
 Khủn chằng hau làu quang èn mạ pảy pòng mướng huổng 
tàn đải 
 Ý và pái Thẻn tàn cò nhắng háy ké huổng mừn hảy tăng lau 
 Kỉnn ké đay lải thuống lẹo cài 

 Ai Quàng ta chẳm miện chù hảy 
2335. Pái Thẻn khảu cào hấng máu lau 
 Thau Xày Con cốn phạ máu lau cào hản 
 Tàn cào ho quám hại phít khạch Hả Xái tủ đải 
 Hản Pái hưn lá cắm phiểu hịt 
 Mứa cọp kè tổn tàn chau lùm phạ Nhá Hùng phún chở 
2340. Lục nở hang pẻn tóng tỉm tồng 
 Chạng thào luộn ngá hừa pản đảo 
 Xổn pập chạng tạo nhờ pái Thẻn 
 Pái Thẻn khảu cò nhắng cừ hản nau lúng lẳng tau chòi 
 Thẻn pòi mạ lống lùm chết xẻn 
2345. Pái nửa hặn Thẻn Ví tạo nòm 
 Khảu chằng lống om áu chau Nhì nọi lột chồ mứa Bổn 
 Cốn chết cử Nhì điểu tải thuôn 
 Tổn tàn lộm tỉm tồng Vịt Váng 
 Cò nhắng kén chở cú náng chù luống đủ hại na ảo cú ới! 
2350. Khựt mừa đuôi vắn lún pảng còn cú náng tẹ đải ảo ới! 
 Nhắng mí pha chà tốm cắm phửn đỉ đai đòn 
 Khăm cời hơ mè ọc đả pển mệ pển mè Náng Chỏm 
 Xỏng làu Ai Hùng chau pển tạo tảm pò má lẳng ảo ới! 
 Ý và nhắng mí mù pha lái ngộc xửa xảng 
2355. Hỏng nặn hỏng cú náng ết nhái tè chớ nhắng nọi 
 Hỏng xưa cú tha pì chau Nhì nọi chệt hừa cuổng kỉnnh tẹ 
đải 
 Từa nị nhắng híu chở cú náng đang thỏ hứa phít pòng na ảo 
cú hới! 
 Chọm cào lẹo nặm tả nhọi mọp kem phèn phạ cò nhắng 
nhọm hắm phèn khẳn cắm. 
 Ẳn nị pha vẹt xoi kẻm xọi khẹp cắm phửn đỉ đai òn 
2360. Hòn hòn pha phửn lẹp lái lưởng 
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 Mướng mướng pha dết cắm đai òn 
 Pha phửn nị cò nhắng pánh quà náng nón xang 
 Pánh quà chạng cau xọc nón xừa hống cắm tàn đải 
 Pha phửn nị áu mứa phạc hơ lản cú chau cử mướng Cắm 
Hùng đè nớ 
2365. Pha phửn nị pha bọc cạn xủm xau khẹp cắm 
 Pha phửn nị cò nhắng pánh quà cắm xẻn tự 
 Pánh quà mạ hầm pen tơ làng ản cắm 
 Pha phửn nị á mứa phạc hơ Cắm Khường phu lực pì pển ảo 
đè nớ! 
 Làu pha phửn nị pha bọc nọi pển xoi xẳng ván 
2370. Pha phửn nị nhắng pánh quà cắm xáo nen 
 Pánh quà mạ hầm pen tơ làng hướn Khủn 
 Pha phửn nị áu mứa phạc hơ Khủn Xảng chau Pá nhá 
mướng nọng Nhì đè nớ ảo cú ới! 
 Hơ tàn đay dù măn nằng tạo lải khuộp má thửng đè nớ ảo 
ới! 
 Pờ và tổn cú náng nhắng khựt mứa dù xang mướng nhờ 
Chiếng Tóng xủ đải ảo cú ới! 
2375. Ý và cổng mứng lục mứng má cú náng nhắng mí khẳn đảnh 
hơ mứng ảo đủ lạc 
 Hỏng phạc chau phèn phạ hơ cào đủ mưởn ná ảo cú ới! 
 Khẳn bọc xiu chàng kịu khứ pạch xỏi húng 
 Khẳn hảu xủng bọc ngám xỉ loi 
 Khẳn bọc nọi tăng chò bở khẻm 
2380. Khẳn đảnh đang tả vắn chớ ọc 
 Học nừng nặn náng xèo mảy cắm 
 Khẳn lái ngộc lái ngổ tắn cảng hặn xỏng tố lính cọt có cẳn 
hay 
 Khẳn càn pong bọc mạy hính pạch bưởi tóng 

 Khẳn cắm hơ mứng ảo hò mạc 
2385. Hỏng phạc chau òn nọi cò nhá cào lứm cẳn đè nớ ảo ới! 
 Chọm cào lẹo Khủn Lốm nhỏ mứ hưn mứa nửa khum khạp 
 Lạy cà tổn tàn chau phèn phạ pển nhờ Xỉ Đả tàn đải 
 Pờ và tàn cò nhắng mí keo cà lạn mứa phạc thửng Khủn tủ 
đải 
 Khủn Lốm lục cà viếng chạc hống lống quan 
2390. Mắn cò mứa nón đắc đay lải phẳn lẹo từn 
 Cày nghiềng xặn hẳn hao tùa chiếng 
 Vắn phải hưn tếnh phả chanh hùng 
 Phắng nhỉn tò hựn hựn thau Mừn Pụm chặc bào keo tọn xạt 
má pủ 
 Hển tò hảy ké tăng cảng hống la lược 
2395. Bào nằng phau thẻm nặm chù hảy 
 Hển tò cắm cẳm pắc pành pán lải thoi 
 Đỉ kè khảu cọp lau tạo nòm Khủn Lốm 
 Đỉ kè Khủn Lốm má bải pán quành phái xía nặm 
 Lau pành nừng nị cú phịt mứa hơ đăm chù pọng phỉ pò 
Khủn điểu 
2400. Hơ má tành kỉn đỉ cụm đè nớ 
 Hơ chòi cụm chù đan nhá hại hơ pọt đỉ lải đè nớ! 
 Pờ tủ pảy xư Mướng Váng lải còng 
 Hơ tủ vai thòng phạ pảy pọt má đỉ đè nớ! 
 Váng pán lẹo tấng lải chù cốn chím cù 
2405. Tộc chù pọng phủng thau nằng liến 
 Cốn lải tỉm hướn huổng cào kỉnn xạo xạo 
 Nái ké chặc tiền bưởi mới lau 
 Kỉnn ké đay lải thuống lẹo dà 
 Cà chạc ban xằng tạo lột lống 
2410. Còi đủ tò xảo đải tau tỉn viếng tan xằng 
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 Xó pằng bong phạt nặm hắm xưa bào hám 
 Khủn Lốm lống xù hứa chặp lai 
 Khủn chằng hang khường tạo cắp làu cản cắm 
 Khủn Lốm phu chở khảnh chặc hịp 
2415. Háu cò pảy xư tàng tạo đay xảm khuộp pỉ pải 
 Mía vẳn háu dù pái hướn chù cốn cóng tha tẹ đải 
 Háu cò vai hòng quang thửng họt hỏn vảng 
 Hển tò táng liến tạu đổng khảng pển thườn 
 Bương nừng tôn thạt quang đói nhờ tắn piếng 
2420. Phắng nhỉn tò xó nằn tong Bổn nửa chặc tạch 
 Phò hển tò cớ xẹt tăng hướng hừa pản đảo 
 Hính pạch đang Khủn Xảng- Tạo Hùng háu đải 
 Khủn Lốm tạu xả lá xáu dù 
 Chau chằng chợ bào keo èn mạ thấc cằm pảy thửng 
2425. Chàng lớ đay Khủn Xảng- Tạo Hùng háu đải 
 Và xủ pảy cà xư tàng tạo đay xảm khuộp pỉ pải 
 Tủ cò bo nhắng cóng hển na mứng ảo má họt na ảo ới! 
 Mừa nị xủ xọt đay mù chạng tau vè cụm phắn xai tọp mứ 
bo đải ảo ới! 
 Khủn Lốm tan xiểng đỉ lẻo cào 
2430. Va ftủ cò xỏ mứa pái hướn xù vẳn dảm nau tủ còn 
 Còi đủ tò vắn lún phạ hường lướng khảy cạp 
 Háu cò lặp đạp ca ham vè cụm phắn xai tọp mứ khảu đải 
 Phắng nhỉn xán xán xiểng Khủn Lốm tan cào 
 Bọc kè phủng bào keo tào chạng nhỏ cong pìn pẻn 
2435. Xẻn pái hản má hố chạng tào 
 Ngá pọc xe hưởng hùng pản đảo 
 Xó ngạy tảo cốm bảng vai nèo 
 Phắng nhỉn tò xiểng xệp tong xiểng muồn hỉu táng 
 Xó lặc nừng thửng tì hủa mướng tạo lính cẳng tố đòn 

2440. Phắng nhỉn tò chon học tên hài mạy nỉ chạc xía đổng 
 Cốn lải xe phiểu táng chắc hịp 
 Xó lặc nừng thửng tì hỏ vẳn pển tằm xủng múng ngoi khẹp 
cắm tàn lẹo 
 Khựt mừa còn nặn mừa đải 
 Khủn Lốm pảy tế tạo đẻn phỉ má họt 
2445. Ai Hùng đết bọc mạy lải thoi quà pắn 
 Xỏng khủn phớ cò bải mứ vay chỏm hủa khum khạp 
 Phò hển tò nhạp ham tồng hỏ vẳn 
 Cốn lải cặp cằng táng đủ hại 
 Phắng nhỉn tò chà nằn cong hựn đả lờ khảng đỉn 
2450. Xó lặc thửng tì xảm xíp quan xảu cắm mạy kèn 
 Còi đủ tò tả nghến cại mứa lánh khơ cằm má lẹo 
 Háu cò pảnh tụp quang pó lạn chọp khúa 
 Tấng lải háu phớ cò nón đắc đay lải phẳn lẹo từn 
 Phắng nhỉn tò cày nghiềng xặn hẳn hao tùa chiếng 
2455. Vắn phải hưn tếnh phả chanh hùng 
 Khủn Lốm chặc bào hám nhỏ đang 
 Bào thào hang khường chạng cắp vòng cản cắm 
 Háu cò đà pái ham phiểu đổng xà xà 
 Xiểng đà chạng hưn ngòn pú xủng 
2460. Khủn Lốm mói phò mướng hển chanh 
 Xiểng xành chạng lống phài Pú Ổ 
 Khủn Lốm tụm cỏng huổng tùa mướng xiểng cong 
 Phò hển tò náng nùm um chà nọng lống ton pó xẻn 
 Và tủ cò bo cóng hển na mứng khủn má họt 
2465. Pắn náng má cọt có phủa vẳn chắc phạc 
 Chau chạc kiệu lống nhàng mứa hướn 
 Khủn Lốm chặc mù ké má đăng 
 Bào nằng phau thẻm nặm chù hảy 
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 Táng nửa váy Pá nhá mướng chau khủn điểu Tạo Hùng háu 
đải 
2470. Pái nửa pủ xạt lái mỏn tạu 
 Bương nừng vạy Cắm Khường pển ảo 
 Phỏng xỏng váy Khủn Xảng- Tạo Hùng 
 Ngúa quái nặp cà xáo má ha 
 Lau nhờ nhại má xù vẳn háu 
2475. Phò hển tò táy Hả Xái láy ké tỉm nặm 
 Pình pình nặm tiền lau piếng hiệc chù hảy 
 Còi đủ tò cắm cẳm hướng pạc hảy đủ thoi 
 Phắng nhỉn tò xán xán xiểng Khủn Lốm tan cào 
 Chau và hơ phủng bào bải pán 
2480. Đỉ kè ảo Lốm hau pái cuổng bải pán quành phái xía nặm 
 Lau pành nừng nị cú cò phịt mứa hơ pò tàn lộm pển đăm 
 Cò hơ má tành kỉn đỉ cụm đè nớ 
 Pờ và Khủn Lốm dù cà căm Mướng Váng má họt 
 Má tọt lau xáo kiệu phắng nười xáu kén 
2485. Hơ nén xủng hưn chỏm phả xọng nhọt đè nớ 
 Lau pành nừng nị cú phịt mứa hơ vẳn hủa khủn cà hơ má 
tùm tỏm đỏm chau 
 Nhá dù phau cảng tồng Cả Lổng đè nớ 
 Hơ tàn má hướn huổng màn bẳng lải chặn 
 Má dù măn nằng tạo xút chồ chiến tới đè nớ 
2490. Váng pán lẹo tấng lải chím cù 
 Tiền bùa lau xáo kiệu khổm hem chù hảy 
 Đỉ kè phủng pù ảo phớ cà má nhỏ mứ vay chỏm hủa khum 
khạp 
 Bạt và hơ Cắm Khường kỉnn ké 
 Pái vả vạy Khủn Xảng tấng Khường 
2495. Bương nừng vạy Tạo Hùng- Khủn Lốm 

 Pái cuổng hơ phủng lố má nọc 
 Ngấn pọc lẹo cắm băng xờ hẻn 
 Tấng lải phủng pù ảo khằm cẳm kỉnn lau chù cốn thuổng 
pọm 
 Còi đủ tò mướng mướng pương bưởi tóng nhỏ quành 
2500. Nặm tiền lau tỉm lộn chù hảy 
 Phắng nhỉn tò xán xán phủng bào hám dật dới mới lau 
 Bọc hơ thau máu khạng váng lau xờ phỏng 
 Váng chết đay xáo phỏng hưn xờ 
 Cắm Hùng đay xáo pẹt phỏng quái 
2505. Khủn Xảng bương pái cuổng xêu xì 
 Pì đàn pa tấng mè lố náng 
 Tắn cảng hặn Khủn Lốm xêu nòng 
 Tấng lải phớ thọt bưởi thọt phỏng dù má lẳng còi xặm 
 Bên pò lộm cảng quan bào phứa 
2510. Kỉnn ké đay lải thuống lẹo dà 
 Bọc tè phủng mù pa tấng mè pái cuổng 
 Tấng lải phớ cò váng tỉn má pái nọc 
 Phờ cò ọc mói pha lái ngược xửa xảng 
 Hỏng pờ náng cắm phạc má thửng chau 
2515. Pha bọc cạu pản cày tỏm huống 
 Tắn cảng pển bọc kiểng lải hạn 
 Bọc càn pong khứ pạch bưởi tóng 
 Hỏng pì náng Xỉ Đả phạc má pó họi 
 Pha bọc nọi pển thằng lái xửa 
2520. Pái nửa hặn tảng vắn lươm đẹt 
 Bọc vẹt vai tắt chại hính pạch kiểng pửn 
 Pha phửn nị náng phạc má hơ lản cú chau cử mướng Cắm 
Hùng 
 Pha phửn nị pha bọc cạu xủm xau khẹp cắm 
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 Lái xỏng thẳn xảm thẳn phàn vảng xỉ loi 
2525. Lái ha thoi xỏng vẹt lái tiến 
 Pha phửn nị cò nhắng pánh quà cắm xẻn tự 
 Pánh quà mạ hầm pen tơ làng ản cắm 
 Pha phửn nị phạc mứa hơ Cắm Khường phu lực pì pển ảo 
 Pha phửn nị pha bọc nọi pển thoi xẳng ván 
2530. Pha hảu xủng bọc ngám xỉ loi 
 Lá bắc vè xỏng pái- lá ngải vè xỏng xang 
 Lái pìn ngoạng tăng chò hảng pả 
 Lá nả xọng xỏng pái kết lìn 
 Pha phửn nị pánh quà náng nón xang 
2535. Pánh quà chạng cau xọc nón xừa hống cắm 
 Pha phửn nị phạc mứa hơ Ai Hùng chau pển tạo nằng 
mướng 
 Pha phửn nị pha càn pong bọc mạy hính pạch xỏi húng 
 Pha phửn nị pánh quà cắm xáo nen 
 Pánh quà mạ hầm pen tơ làng hướn khủn 
2540. Phửn nị phạc mứa hơ Khủn Xảng chau Pá nhá mướng nọng 
Nhì 
 Hơ tàn đay dù măn nằng tạo họi khuộp pắn pỉ đè nớ 
 Hơ khảu phà đạp ca tau phài pụn áu pì má phảnh 
 Chọm cào lẹo tấng lải háu chù cốn chốm đay 
 Khủn Lốm tan xiểng đỉ má và 
2545. Cổng ảo pảy xư tàng tạo đay xảm khuộp pỉ pải 
 Cú cò nhắng đay pha phửn nị pha phửn xiu chàng kịu hính 
pạch xỏi húng 
 Pha hảu xủng bọc ngám xỉ loi 
 Pha bọc nọi tăng chò bở khẻm 
 Chàng đỉ đăng tả vắn cọi cằm 
2550. Hỏng nừng nị náng xèo mảy cắm 

 Tắn cảng hặn nhắng mí xỏng tố lính điểu cọt có cẳn hay 
 Pha càn pong bọc mạy hính pạch bưởi tóng 
 Hóng hóng pha dắt cắm phửn đỉ đai òn 
 Hỏng pớ náng Xỉ Đả phạc má hơ cú ảo đủ lạc 
2555. Làu khẳn phửn nị khẳn lái ngộc lái ngỏ 
 Nhắng mí xỏng tố lính cọt có cẳn hay 
 Lái càn pong bọc mạy đăng chò bở pú 
 Tắn cảng hặn nhắng mí xỏng tố méo kỉn nủ lày cẳn xỏng 
xang 
 Lái pìn ngoạng tăng chò bở khẻm 
2560. Mảy đánh đang tả vắn chớ ọc 
 Học nừng nặn náng xèo mảy cắm 
 Tắn cảng hặn ngú háo liệng lực 
 Khẳn nặn phạc má hơ cú ảo đủ lạc 
 Khẳn mạc tau tàng tạo hò mạc cắp pú 
2565. Chọm cào lẹo phắng nhỉn tò Cắm Hùng phu chở ngạ cào tò 
cắm hản 
 Pờ và mừa còn hặn mừa đải pò cú tải lột chồ hưn xù phạ 
 Tàn cò váng lực cư xằm khạ lẳng pò tứ mướng 
 Pò cú pển tải nắm náng Xỉ Đả ma tổn cắm lực Huồn 
 Thửng nhám lớ chà cọp mừa phạ bưởn xảm 
2570. Cọp nhám phạ hưởng lướng khảy cạp 
 Háu cò lặp đạp ca tau vè cụm phắn xai tọp mứ khảu đải ảo 
ới! 
 
 Chương 8. Mọt mướng 
 
 Bắt nị phạ tùm họng pỉ mờ pổng xiểng 
 Bưởn chiểng tăng bắt má pỉ mờ 
 Pò xờ hơ kỉnn tì Hả Xái 
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2575. Ý và nhắng pớ pày tải tăng cào hấng đỏm tạo đè nớ 
 Chau và hơ tành chạng na huồng xảm xẻn 
 Pẻn tóng háu phà pảy pún tự 
 Háu cò lược áu tò phèn tảo cắm mừn cử pó lạn 
 Háu cờ pổng tấng học càn pong cắn tạu lải mừn cán cắm 
2580. Tánh mừn đang mắn tá 
 Bo hụ chắc ki mè chạng tải vày cảng ná pờ mắn nặn lẹo 
 Háu cò pổng tấng xung pẹt lạn hủa ngồ nhính phỉ 
 Làu pổng tấng pửn chà nủ tóng xờ mứ pó lạn 
 Háu cò nhính xàn ham tàng tạo pảy tực tả phỉ 
2585. Pổng tấng lếch lẻm đay xảm vá pển mù 
 Thực và mừa còn nặn thau chà xọn nhính mù Ảnh Cả 
 Pổng tấng na pẹt lạn xỏng hòng cảy tóng 
 Pửn tốc đang phổn lốm bưởn pẹt 
 Làu pổng tấng tảo láng xếnh mạc ca 
2590. Háu khăm khì chạng tau vẹt cụm phắn xai tọp mứ khảu đải 
 Chọm cào lẹo hển cốn lửa lộn nửa đỉn nửa xái luộn tì 
 Phắng nhỉn chà nằn tong khảng đỉn chặc lờ 
 Nhờ nhờ pộn Tạo Hùng- Khủn Lốm pảy lẹo 
 Phắng nhỉn nhốn nhốn chạng Cắm Khường háu pảy 
2595. Phắng nhỉn tò Cắm Hùng ân họng cào Chưởng Hản 
 Xỏ hơ pò pảy cụm chù đan nhá hại pảy pọt má đỉ đè nớ 
 Tủ khăm oan pày Phạ pảy luồng Túm Váng na pò cú ới 
 Tủ khăm chuống cẳn ham Túm Váng cau tìu 
 Tủ nhắng xọt đay xiểm tấng lô mạc ca cắn cộc cắn cối lải 
mào tủ đải 
2600. Tủ đà chạng ham nghến cứn táng huổng pển hòng 
 Tủ khăm bành thòng nặm mứa xờ pển vắng na pò cú ới 
 Cọp mừa phạ hướng lưởng khảy cạp 
 Tủ lặp đạp ca tau phài pụn phắn xai tọp mứ na pò cú ới 

 Chọm cào lẹo Tạo Hùng chặc bào ca đà chạng nhỏ đang 
pìn pẻn pảy lẹo 
2605. Hển tò xẻn pái hưn Pú Ổ khong khong 
 Xiểng chà nằn tong khảng đỉn chặc lờ 
 Ngược dù nặm tố ca cà ọc má thảm 
 Và xủ đà pái pảy thẳn đở cò nhắng pển khếch khếch đăng 
khảng đỉn chặc lờ na chau ới? 
 Phắng nhỉn xán xán Tạo Hùng tan pổng xiểng hản tọp 
2610. Và tủ nị mèn lản tàn chau Hả Xái tau họt xủ ná 
 Pờ và mừa còn nặn mừa đải 
 Chưởng tải hau chính náng Xỉ Đả chau tổn cắm lực Huồn 
khảu đải 
 Pờ và ẳn đỉ mướng Hả Xái tủ khảu lột áu xía xặm 
 Mừa nị tủ cò nhắng xọt đay mù chạng ham phài pụn phắn 
xai tọp mứ khảu ná chau ới! 
2615. Phắng nhỉn pò pá nhá ngược tan xiểng đỉ xỏn tọp 
 Và xủ nặn mèn cốn Chưởng Hản ca cặp phèn đỉn cúng phạ 
 Pản nừng chau Nhì nọi lột chồ mứa Bổn 
 Cốn xủ lải cà nhắng nừng chau Chưởng Hản nhám còn nặn 
lẹo 
 Và xủ khăm oan mù chạng pảy lồng áu mướng khảu và ná 
chau ới 
2620. Và xủ cò nhắng dược xang Hả Xái pển nhờ 
 Xủ hày oan mù chạng chuốn pày cứn mứa thởi nớ chau ới 
 Mói hển mào mào na Hùng tạo cứm kiệt tỉm chở 
 Xó tựt tỉn hầm pen tếnh chạng, cẳm păn ha chạng thào tải 
xống 
 Và xủ bo hụ chắc tủ nị nẹ 
2625. Tủ nị xống pái ham Lỏng Vưởng hặp mù Thẻn mù Mén bo 
cổ đủ hại tò tủ ni lẹo 
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 Xủ má tan cào ho quám hặn xủ dặc xổn pái tủ nẹ 
 Tủ cò bo dan xủ nặn xặc tò nhớ xảo tủ đải 
 Nghến lớ đỉ háu còi tành pẻn xổn chạng 
 Háu còi tành cư pún tự cọp quám khảu đải 
2630. Chọm cào lẹo Cắm Hùng tành pẻn 
 Xẻn pái hang vành cắm tành khường 
 Phắng nhỉn chà nằn tong khảng đỉn chặc lờ 
 Từa nặn pò pá nhá ngược chằng cừ hản ván lỏng vưởng tau 
chòi 
 Phắng nhỉn chặc bào keo thực qua củm pủn 
2635. Xiểng xốm xốm pản nừng hà phổn hà lốm bưởn cau 
 Xiểng đà cong hựn hựn xiểng lờ pú phả 
 Pái nửa hơ Ảo Puống xản hược 
 Cạc kè thau Pú Khạng xản hược lốp đỉn 
 Phắng nhỉn Cắm Khường chau tỉu xọi khải bào khắp pủn 
2640. Mắn cò nhắng xủng đang pển pú lạn nhờ 
 Từa nặn phắng nhỉn pò pá nhá ngược pạp mù cạng họng 
cào Khủn Lốm 
 Và mứng nhắng pển cốn thau phú nhờ ván tủ bo đải 
 Mói hển tò bào bào na Cắm Hùng nhỏ pửn 
 Xẻn pái nhỏ pửn pháy nhìn pảy nhính pọm 
2645. Chọm cào lẹo pá nhá ngược tành pẻn 
 Khủn chằng pạp mù cạng chắc pú phả 
 Mói hển tò pỏm phả huổng lờ lống pển pại 
 Ai Hùng bải áu cổng hả hí nhính tào pửn lống nặm 
 Hển tò pửn xọt xeo nớ nặm nhính phà hủa phỉ 
2650. Hển tò Khủn Xảng chau pá nhá mướng nọng Nhì 
 Khảu chằng pạp mù cọng nhính thực pứng phỉ 
 Mói hển đỉn tấng xái lờ lống hựn hựn 
 Từa nặn ngược chằng lờ hau khơ pựn nặm liến lựt bọt tả 

 Tố lớ nhỏ hủa hưn mứa nửa cằng hược 
2655. Pược pược con tủ hàng lốp đỉn 
 Mắn cò cài hủa váy xảm tố lạn tìu 
 Phắng nhỉn pò pá nhá ngược pạp mù cọng họng cào ván 
Thẻn 
 Và tủ cò xỏ khảy nghía ngấn nghía cắm ọc má xỏ cào ván 
kè thẻn pển tạo 
 Xỏ nọp hơ tấng ban ịch náng 
2660. Xỏ nọp hơ tấng hống pủa Lỏng Vưởng chù ẳn xỏ dao 
 Kè Cắm Hùng phu pển tạo mướng nhờ Hả Xái tàn đải 
 Phắng nhỉn Ai Hùng tan cắm đỉ má và 
 Ngấn Cắm luộn ịch náng mướng tủ bo háy 
 Từa nị xủ đay oan mù chạng pảy luồng Túm Váng kè tủ 
2665. Xủ chằng đay cắm muồn mứa mướng kè xủ tẹ đải 
 Từa nặn Mén tả đỉn lồm hỉn tuống con 
 Ngược lồm om xiểng cằng cuống Bổn 
 Phắng nhỉn Cắm Hùng ân xiểng khỏng họng cào 
 Và khựt mờ còn hặn mờ đải 
2670. Khủn Chưởng tàn cò đà pái ham chính náng Xỉ Đả chau 
tổn cắm lực Huồn 
 Và xủ cò bo hơ Cắm Dạt nọng mứa xù Hả Xái tủ đải 
 Xủ cò nhắng pún pái lống tọp Chưởng pún tự 
 Xủ chằng hưn khất áu cau họ phạ lống chòi cốm tảo xủ đải 
 Từa nị tủ cò hơ tò hỉn cắp nặm 
2675. Tủ chằng hăm tè nọi tè òn mứa nửa 
 Xiểng và xủ cò nhắng tành pẻn cư Túm Váng cau tìu 
 Ý lớ và xủ bo hưn khất áu cau nhọt phạ lống cư tò đang 
xổn chạng phà pẻn tủ chựa? 
 Từa nị náng cắm Thẻn hưn hỏ dển mói phò 
 Hển tò cườn nặm lảy om vẹt viếng háu lẹo 
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2680. Nớ mướng Túm Váng chù cốn khấm hay 
 Từa nặn Phạ Huồn chằng mang học ca tành chạng má 
huồng xảm xẻn 
 Pái tóng hang lúng lắng cau mừn 
 Tàn chằng hưn khất áu cau họ phạ lống chòi cốm tảo 
 Ý và pái Thẻn khảu cò lạp tò xạt còn nắm chau Nhì nọi lột 
chồ mứa Bổn 
2685. Xổn pạp chạng pái Thẻn tải vày 
 Từa nặn Cắm Hùng chau lực Nhì mọt mướng 
 Khảu cò đà pái má vẹt viếng pún tự 
 Khảu cò tan pái đay Lỏng Vưởng tau chòi 
 Khảu cò lột tè tơ nớ nặm tau mọt Mướng Váng 
2690. Ý và tủ cò bo tam pòi mạ lống lùm chết xẻn 
 Pái Thẻn tủ cò bo tò đang xổn chạng Hùng Hản bo đay nừa 
lẹo 
 Hơ mứng lống khảy nghía ngấn nghía cắm cào ván Hùng 
Hản xỏ cư 
 Xỏ nọp hơ mù hoi tấng chạng keo cượt tấng náng 
 Xỏ nọp tấng mướng Túm Váng, Hùng điểu mứ cư kè xủ bo 
đải 
2695. Mói hển bào bào na Phạ Huồn bo đỉ 
 Ý và xảm pớ táy Hả Xái khảu cò nhắng cừ hản ván lúng 
lẳng tau chòi 
 Pển tè mứa còn hặn Khủn Lốm chau Hả Xái- Tạo Xàng 
 Khảu cò hiềng tau tực xội hiềng pòi nỉ mứa 
 Mừa nị khảu xọt đay mù chạng tau xuồi cốm tảo kè tủ 
2700. Mừa nặn Phạ Huồn chau phèn pựn lười ọc cảng ná 
 Hển tò ngá pái hảo đang kè đảo nớ phạ 
 Hển tò bương phài pụn Tạo Hùng tành pẻn 
 Khủn Xảng hang pẻn tóng tành khường 

 Cắm Khường hưn khì chạng thấc nhờ nhỏ ngá 
2705. Khủn Lốm hang lá cắm chuốn còn 
 Khảu chằng vai mè nặm mứa huồm viếng phóng khảu lẹo 
 Hển tò khàng khàng chạng tòng ham thửng tồng Túm Váng 
khảu lẹo 
 Mói hển chạng pái cắm xu khường 
 Nặc nường chạng Cắm Hùng vình xổn 
2710. Phốn phốn om xổn pái Phạ Huồn 
 Hển tò chau xỉ lạn Cắm Khường vình xổn 
 Phốn phốn om Mướng Váng xổn phà 
 Hển tò Khủn Lốm phu chở khảnh lưởi pập 
 Tẳm tập tong Phạ Huồn chà bỉnh 
2715. Hển tò Khủn Xảng chau pán cắm vình phà 
 Xà xà chạng lươm lày cảng ná 
 Cốn tải nửa phèn đỉn vày vang 
 Chạng nhờ lộm cảng tồng nón liến 
 Mói hển xỏng thẻn huổng pạp cẳn phắn kiu 
2720. Ai Hùng đay hủa hăm pẹt lạn tấng đang xì xẻn 
 Háu còi pọm pái lống pạp cẳn phắn kiu 
 Cắm Khường hau khì chạng tố ca pạp phắn 
 Cốn Mướng Váng hạt má xảm lạn 
 Háu cò pắt áu đay mù chạng Tạo Hùng chết cử 
2725. Lứ tò Khủn Lốm phu chở khảnh phọn đạp 
 Nhạp nhạp pong Tạo Xàng nhính phỉ 
 Khủn Xảng nhỏ cổng hả hí quành pảy xảm lạn 
 Múa chở bương Túm Váng nhỉn nhạc 
 Ngá chạc cạn chẳm băng chù tố 
2730. Pún pái lống phà pảy pún tự 
 Mói hển tò Cắm Hùng hom Phạ Huồn mứa viếng 
 Háu cờ pún cẳn hưn mứa viếng Phạ Huồn 
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 Khủn Lốm mứa bọc ảo xẻn thau 
 Và tì lớ thau Mừn Pụm pển làm phỉ cốn 
2735. Hướn mứng tăng tì đở mứng xản tả lẻo pèo quái xẳng vạy 
 Chằm tủ tau nhạt nặn phắn lầm hướn mứng 
 Từa nặn Phạ Huồn chau phèn pựn nỉ chạc xía hống 
 Tấng mướng Bổn mướng Piếng tùm múa tải thuôn 
 Mừa nặn náng hống cắm lọt lống ván tạo 
2740. Hển tò cốc tả kịu pản bưởn xảm cằm 
 Lằm phò chanh nhánh kịu mí pẹt thẻo đỉ 
 Hển tò bào bào na Hùng nọi cứm kiệt tỉm chở 
 Tạo chằng bải áu tảo láng xếnh ngượt ngá khảu hăm 
 Khảu chằng ết ọc cau lỉu chịn má xờ tến huổng 
2745. Khảu chằng mới áu cauu họ phạ hơ tàn lống đổng đè nớ 
 Mói hển quắn phí hưn mứa nửa pển chò 
 Pò dù căm mướng phạ hển lừn Pú Cắm 
 Phắng nhỉn Pú Cắm tan xiểng đỉ huồn huồn 
 Và tì lớ cau Mè Mọn tấng đung Náng Nhớ 
2750. Cú chẳm chớ xủ lống mướng la mướng lùm quà nhái 
 Xờ xủ lống mướng đỉn Túm Váng quà nhái tăng mọn 
 Lống lin ang Mè Mọn cư òi áu lản cú chau Khủn Lốm- 
Cắm Hùng 
 Hơ òi áu chạng tấng đang tấng khường má Bổn đè nớ 
 Chọm cào lẹo hển cau Mè Mọn lống lùm khỏn khỏn 
2755. Khảu cò lống quạt huồng huổng nhái mè Náng Mọn 
 Xỏn ù quang xiểng muồn khỏn khỏn 
 Xiểng uôi táng Túm Váng ngoành ngoành 
 Phắng nhỉn tò Cắm Hùng tan xiểng đỉ má và 
 Cọp mừa phạ bưởn xảm, cọp mừa nhám bưởn cau 
2760. Cọp mừa cau Mè Mọn lống huồng ết nhái 
 Háu cò chuốn cẳn pảy nhái Mè Náng Mọn 

 Háu cò oan mù chạng pảy luống Nàng Nhớ còn bọ ảo cú 
ới! 
 Phắng nhỉn tò cốn chết cử cào pảy đỏm chau 
 Cau mừn chạng thấc nhờ nhỏ ngá 
2765. Pái ngám xe phiểu táng dong nhàng 
 Chạng tòng ham thửng ù Náng Nhớ khảu lẹo 
 Từa nặn Khủn Lốm chặc bào hản chù cốn pổng đang 
 Khang khình chạng hau ù Náng Nhớ 
 Xó lặc nừng pái cắm chặc lực khủn mứa phạ 
2770. Chạng hạch đà cốn cổn 
 Xiểng cổn cặp cằng hống pó lạn 
 Mói hển tò cớ pỉu hưn mứa nửa pản èn 
 Cớ lèn hưn mướng phạ đuôi mọc xủng nháo 
 Lục nón đơ mướng bổn cau hành 
2775. Chau tành đang chò cọm lười ọc ù náng cắm tàn lẹo 
 Háu còi nhại pún nhờ háu pảy còn nớ 
 Mồng lống căm mướng đỉn mướng piếng tục pái lải bương 
pún lẹo 
 Chở bo nhon lực tạo xắc tò nhớ xảo 
 Háu cò kén chở đuôi mướng piếng tục hành 
2780. Mói hển lắm hướn huổng mè xử tăng cuống Bổn xỉ ngoạc 
 Hướn tàn chau phèn phạ tàn hiệc xử huổng 
 Húa còi nhại pún nhờ háu pảy 
 Mói hển lắm phải huổng mướng Bổn vàng vạ 
 Hắp mứa na hờ lẳng 
2780. Chúng chắng hả tì lớ bo đay 
 Tì nị pò chái lộm hhưn căm mướng phạ mí mù hăn đay cắn 
phải 
 Mè nhính tải mứa căm pái bổn bo mí xin hói lái đay hả 
cảnh xon nêu 
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 Pựa xêu việc tụa đay tòi phứn lổ 
 Xủ dù phau phải nị xút chồ bả đới 
2785. Háu còi nhại pún nhờ háu pảy 
 Mói hển hờ ná huổng xì xẻm pắn tạng 
 Hờ ná quang họi pẹt lảng lủm 
 Mói hển xảo đẳm ná pản nừng mạ lèn 
 Bào chiền ca tồng phạ pản èn bỉn Bổn 
2790. Háu còi nhại pún nhờ háu pảy 
 Mứa hả táng cộp nừng hỏn hày 
 Mứa hả táng cộp nừng hỏn hày 
 Táng vày nừng tả xáng 
 Mói hển pù dù phau táng cộp tẩn táng 
2795. Táng nị háu mứa lơ pò ới xỏng hành mứa lớ? 
 Phắng nhỉn pù mướng tan cắm đỉ chị bọc 
 Và táng nị táng mứa Bổn pòng chau 
 Táng hưn căm mướng phạ mứa pòng bổn mửa tàn lẹo 
 Háu còi nhại pún nhờ háu pảy 
2800. Mói hển nỏng Ủ Lúc, Ủ Lá mướng phạ 
 Bương nừng và Nỏng Xẳng 
 Táng nửa và Nỏng Ương 
 Dù bương phài ụn Nỏng Hành cốp cắm 
 Mói hển xẻn hướn tăng kém nỏng chẳm hành 
2805. Cọp mừa hạt xía xoi lệch phạ pảy lày kỉn mè náng bưởn 
 Cốp kỉn bưởn mè hướn tòi mạy 
 Xảo quành long khặc khaỵy chòi mè Náng Bưởn 
 Háu còi nhại pún nhờ háu pảy 
 Mói hển hướn Ai Quàng tăng phài pụn pừa tò pú đoíi 
2810. Ai Quàng đay má nọc tặc lản 
 Mói hển pái tố đỉ tố ngám hè hẻn đỏm tạo 

 Ý và cú tải má pái Bổn cò bo ngớ hển na mứng lản má họt 
na lản cú ới 
 Từa nặn xó ngạy pủ xạt ngá lải thoi 
 Đỉ kè cởi mạc xọng xờ na lản Hùng cắm kỉnn 
2815.  Còi đủ tò lau nhờ nhại tăng phạc xẻn hảy 
 Ngúa quái chặc cà xáo má ha 
 Hển tò nái ké chặc tiền phỏng dật dới mới lau 
 Chau và hơ xỏ hình phái ké 
 Mới pí vẻ khằm pán phái lau 
2820. Lau pành nừng nị cú phịt mứa hơ phỉ xảng xưa mướng đỉn 
mướng piếng ban càu cú nặn! 
 Cò hơ má tành đỉ kỉn cụm đè nớ 
 Hơ tủ vai mù chạng mứa pòng Bổn nửa 
 Lau pành xỏng cú phịt mứa hơ phỉ mướng Bổn mướng 
Thẻn chù cốn kỉn pọm 
 Hơ tủ vai thòng phạ mứa pòng Bổn nửa đè nớ 
2825. Chau và hơ bải áu lau lóng pọm chù pái 
 Nái ké chặc tiền phỏng dật dới mới lau 
 Váng xíp đay xáo phỏng hưn xờ 
 Háu cò kỉnn ké đay lải thuống lẹo dà 
 Đỉ kè phưởn ngái tăng lải thẳn thoi thì 
2830. Chau và hơ Tạo Hùng mới ngái 
 Cốn chết cử chù cốn kỉnn pọm 
 Kỉnn ngái đay lải cắm lẹo dà 
 Đỉ kè cởi mạc xọng xờ na Tạo Hùng cắm kỉnn 
 Phắng nhỉn tò xán xán xiểng Quàng hản tan cào 
2835. Ý và mừa còn hặn mừa đải 
 Pò tành hơ lống lùm tứ mướng na chau ới! 
 Pờ và pẻn tóng háu ham mướng lải lạn 
 Phớ cò nhắng lử tò Cắm Dạt nọng náng thào pồng ngám 
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 Tủ chằng đay oan mùu chạng má pha pái Thẻn 
2840. Táy mướng Bổn mướng Piếng chù cốn tải thuôn 
 Tủ chằng đay oan mù chạng má dù liến pán ết hày ná kỉnn 
khau 
 Dáu tò xủ chau pì nọng pảy họt má thửng tủ ná 
 Tủ cò bo nhắng cóng hẻn na mứng lản má họt tủ ná 
 Ý và Chưởng Hùng chau lùm phạ tàn cò nhắng huổm bào 
keo mứa phạ đuôi pò Chưởng Hản tủ ná! 
2845. Ý và tàn cò nhắng hơ cú lống dù xang liến pán tảng Nhì nạ 
ảo cú hới! 
 Chọm cào lẹo Cắm Hùng tành pẻn 
 Xẻn pái hang lá cắm chuốn còn 
 Còi dù mứng nớ Quàng cú ới! 
 Hơ mứng huồn pày mướng háu 
2850. Nhá hơ phớ tau nhạt nặm chính tì kỉnn mướng đè nớ! 
 Chọm cào lẹo Quàng hản nhỏ mứ hưn mứa nửa khum khạp
  
 Bạt và lạy phớ tổn tàn chau lùm phạ phớ lực Chưởng Hản 
tàn đải 
 Chọm cào lẹo Tạo Hùng nhỏ pẻn 
 Háu còi nhại pún nhờ háu pảy 
2855. Hển tò phiểu táng chạc bào hám nhỏ đang 
 Khang khình chạng thấc nhờ nhỏ ngá 
 Háu còi phạc hành quang mướng nhờ liến pán 
 Xó lặc nừng thửng tì đổng cu mướng phạ thửng tì bổn nửa 
tàn lẹo 
 Háu còi nhại pún nhờ háu pảy 
2860. Phắng nhỉn tò khếch khếch đang phải huổng chặc lờ 
 Chau chằng chợ bào keo èn mạ thấc cằm pảy thửng 
 Chòng lớ đay xuổng đỉn tong lắm nén chau Nhì 

 Chọm cào lẹo phắn nhẹ huộp xỏng 
 Háu còi nhại pún nhờ háu pảy 
2865. Họt tì khơ nọc cụm phớ pò bổn nửa tàn lẹo 
 Xán xán xiểng tò pò bổn tan cắm ngám thảm thì 
 Và xủ cốn dù căm mướng đở cò nhắng đà pái má mừa cử 
lải lạn nặn nạ 
 Xán xán xiểng Hùng Hản ân xiểng đỉ hản tọp 
 Và tủ nị mèn cốn Hả Xái hành đỉn tủ tau 
2870. Tủ cò hau lựp phạ cào tò nảo dến 
 Tủ cò má pái Bổn ết hày ná kỉnn khau 
 Và tủ nị pò tành hơ lống lùm tứ mướng 
 Và nén tủ cò nhắng xủng lừn chỏm xắc noi 
 Pò chằng chợ hơ cau Mè Mọn lống òi tủ má tẹ đải 
2875. Chọm cào lẹo xán xán nhỉn pẻn cắm tan xiểng đỉ hản tọp 
 Lản cú chau Hả Xái tau họt tủ hứ? 
 Hển tò Cắm Khường kinh lẳng chạng tốc tào hủa lống 
 Còi đủ tò phủng bào hản kẹn tono chở Hùng Hản tan cắm 
đỉ hản tọp 
 Hển tò thẻn huổng tốc cà đỉn kinh hống cắm lộn đập 
2880. Từa nặn Pú Cắm tàn pái nửa xằn hủa chích lịn 
 Mứng nặn mèn lực la phớ Chưởng Hùng chau lùm phạ pển 
nhờ Hả Xái 
 Ý và nén mứng xủng lừn thẻn mướng phạ 
 Phắng nhỉn tò Hùng Hản tan xiểng đỉ hòn hòn 
 Khựt và mừa còn hặn mừa đải pò ới 
2885.  Pò tành hơ Chưởng Hản xang Hả Xái mướng Lùm 
 Pò cú cò nhắng mí lải náng xảo pò tành lống đỏm tạo 
 Ý và Cắm Dạt nọng náng thào pồng ngám 
 Khủn Chưởng tàn cò nhắng đà pái ham Mướng Váng cau 
tìu 
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 Pái thẻn tàn cò nhắng cừ hản van lúng lẳng tau chòi 
2890. Pò pòi mạ lống lùm chết xẻn 
 Pái nửa hặn Thẻn Ví tạo nòm 
 Tàn cò nhắng lống om áu chau Nhì nọi lột chồ mứa Bổn 
 Cốn chết cử Nhì điểu tải thuôn 
 Tổn tàn lộm tỉm tồng Vịt Váng 
2895. Ý và Khủn Chưởng tàn cò nhắng đà pái hưn mướng Bổn 
cau tìu 
 Tàn cò nhắng đà mạ hưn mướng phạ đuôi pò bổn nửa 
 Tàn cò nhắng váng lực khư xằm khạ thể pò tứ mướng 
 Ý và hỏng đỉ mướng Hả Xái tủ khảu lột áu xía xặm 
 Mừa nị tủ xọt đay mù chạng tau vè cụm phắn xai tọp mứ 
2900. Pò Thẻn chò nhắng chẳm chợ hơ Náng Nhớ lống huồng 
 Pò chằng chợ hơ cau Mè Mọn dù căm mướng phạ lống òm 
tủ mứa 
 Cốn chết cử tủ cò má tùm tỏm đỏm chau 
 Chớ nị tủ đay hau lựp phạ má thảm hả pò Khủn Chưởng 
 Xỏ ổng chị bọc hơ lản nọi đay chuộp pò pái thẻn 
2905. Pò Pú Cắm tan cắm đỉ chị bọc 
 Chưởng Hùng tau dảm cụa dù màng Phả Phí 
 Òn Chỉ Lá cò nhắng cóng hển chau Chưởng Hản tạo Nhì 
 Mè cò nhắng cóng tò Cắm Hùng chau lản ọc má thửng 
 Chớ nị Hùng hày phai tỉn cụm dảm mè Phả Phí 
2910. Bủn đỉ tẹ hày cứn má xang Phả Phí đỏm mồ đè nớ 
 Ai Hùng bạch đạp ca phai tỉn cụm mứa xù òn Chỉ Lá 
 Bắc tả hển mè Phả Phí Hùng pổng xiểng tan cắm ngám 
thảm khào 
 Mè tàn chau pển mệ nhắng chanh chù vắn bo nọ? 
 Mè Phả Phí kinh chóng cắm tải chừn 
2915. Ngăm pịch phựn hụ chắc na lản tạo Cắm Hùng má thửng 

 Mè Phả Phí cánh tả diêm cử mướng Cắm Hùng 
 Phí pạp may Hùng tạo hởn quà lếch đảnh 
 Hùng bải áu tảo láng xếnh ngượt ngá má khăng 
 Làu tấng con hỉn pen chúp nặm thim ọc pển phóng 
2920. Chau Hùng tạo nhum pạc phói hổ 
 Hùng bo cổ tải nớ chở nhắng ngăm 
 Cóng đay chuộp tẹ pò ọc Khủn Chưởng cú ới 
 Hùng bo ngớ và pò Pú Cắm khựt ha xía tạo lản mồ tới lẳng 
 Ai Hùng đay bạch đạp ca tào lại má xù Pú Cắm 
2925. Hùng Hản tan cắm đỉ họng cào 
 Và xủ bo tan bọc tẹ nẻ hàng páng tủ ế lớ? 
 Chớ chằm tủ ết đỉ pển đỉ xắp xai 
 Tủ khăm đay xiểng hại thọt đạp lối cẳn tải nớ 
 Pú Cắm tan cắm đỉ đỏm Hùng 
2930. Lản cú tắt hạt đay lín nặm còi cào cắm phắn đè nớ 
 Chọm cào lẹo Ai Hùng pương tảo cắm phắn quành 
 Lín nặm hanh tốc hạt xảm thẳn 
 Bải áu thẳn cảng tứ má hơ Pú Cắm đủ thì 
 Pò Pú Cắm nớ chở xiểng dan 
2935. Ai Hùng tan xiểng khảnh thảm thì 
 Pò cú đà má hưn táng phạ má dù pái lớ? 
 Pò Pú Cắm tan cắm đỉ má và 
 Hó mòi na pò phạ nhum pạc phói hổ 
 Cú khăm tan xù tẹ nẻ hàng cắm đỉ còn nớ 
2940. Và mừa còn hặn mừa đải 
 Chưởng Hản đà pái ham mứa mướng Mén Xòng 
 Mướng nặn quang lịt liếng xút phò 
 Chù ngò huôi hòng nặm lảy ọc má ná 
 Mướng nặn bở mạy huồng pển pả- cọ lản cú ới! 
2945. Bở cá huồng pển khau 
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 Thau bò thau pển bào ngám lấng 
 Lấng lấng xưa phưne đẻo hạc mờ 
 Mướng nặn cò nhắng mí xảm pắn náng phổm hỏm dù hỏ 
cóng chau 
 Chưởng Hùng đà chạng hau táng ạ chắc nhường lớ đỉ 
2950. Hển tò hó mòi na Hùng nọi nhum pạc phói hổ 
 Và pò ới pò ạ, tủ dặc ham nhàn nặm dan bò mí thỏng 
 Xỏ kè thẻn cài cáu ngấn cáu cắm hơ tủ lản đay ham 
 Chọm cào lẹo Pú Cắm ân có khỏng họng cào 
 Và Khủn Nghía ới! Mứng hày khảy Nghía Ngấn Nghía 
Cắm ọc má lải lạn 
2955. Chọm cào lẹo xiểng xục nủ nỉ 
 Xiểng tỉ tong cuống bổn chặc lờ 
 Tỉ cáu đay xáo vá nhỏ cài 
 Cài dằng ham phằng nặm mứa pòng Mướng Mén 
 Hùng Hản chặc bào hám chù cốn nhỏ đang 
2960. Chạng mè tôn tố ngạ pá cỏn đảm táng 
 Hùng chằng oan mù chạng lưởi tày cáu cắm 
 Cớ lưởng hơ cốn hản pảy còn 
 Tục tòn tạo hạc mua đạp ca mắn dù hới lẳng 
 Chuộp nừng tạo chằng ham thửng pòng Mướng Mén 
2965. Thẻn huổng bương Pú Cắm chặc lạc 
 Căm phài ạ Tạo Hùng cất khển 
 Hùng chằng ngượt đạp hăm cáu phạ bằn cọ xỏng pái 
 Hùng chằng cài dằng ham phằng nặm pửn phọt chá nủ xỉn 
 Nhính mứa tong hướn thẻn lờ lống tấng mai 
2970. Cọp pỉ pò mướng bổn mắn ết khùn hạu 
 Pò tàn chau pái phạ ết khùn lưởng dản 
 Mói hển bương nừng múng pịch cày 
 Lày nừng múng lè quái 

 Pái nừng múng lè be 
2975. Xe nừng hặn múng lè cốn tải 
 Hển tò bào bào na Hùng nọi đảnh hem quà phảng 
 Hùng chằng ngượt đạp hăm nhàn nặm bằn ọc xỏng pái 
 Bương tơ nặm chỉnh bo lảy cải 
 Pái nửa nặm bo lảy xắc dạt 
2980. Bương tơ hển xái khổ hanh hạt 
 Và mừa còn hặn mừa đải 
 Chưởng Hùng ham cáu phạ xủ bằn cáu lống 
 Nhắng mí cốn chết cử khủm lống cảng nặm 
 Xủ khăm đay pòi vạy má kè mứ tủ bo đải 
2985. Chuộp nừng cốn chết cử chù cốn má thuôn 
 Tấng lải phớ cò tốp mứ hưn mứa nửa hổ xà 
 Hùng chằng oan mù chạng lười ọc cảng ná 
 Chuộp nừng hển phủng bào xảo Mướng Mén ọc má tọt cón 
tồng quang 
 Phủng xảo ân xiểng đỉ họng cào 
2990. Và xủ mèn cốn hành đở xủ tau 
 Xủ nhắng vai mè nặm má pòng mướng huổng tủ ná 
 Hùng Hản ân có khỏng hản tọp 
 Và tủ mèn lản tàn chau Pú Cắm tủ tau 
 Tủ khăm hau táng nị đuôi pò Chưởng Hản 
2995. Chuộp nừng phủng bào xảo xiểng cổ lải tạch tẻn mứa ban 
 Mứa tan ho khặc khạy nắm pò thẻn huổng 
 Và mướng háu khăm mí nặm tì lậc pò ới 
 Khăm mí xấc tì nhạc 
 Khăm mí xấc nhờ tau nhạt nặm chính tì kỉnn mướng háu 
lẹo 
3000. Cốn khảu lải cặp phèn đỉn cúng phạ pò ới 
 Chuộp nừng hó mọi na pò tạo nhum pạc phói hổ 
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 Thẻn huổng tan cắm ngám má và 
 Tì lớ Chưởng Hùng chau lùm phạ pển lực khưởi kỉnnh cú 
ới 
 Mứng hày đà pái pảy phò mói đủ chanh 
3005. Mói mèn xấc nhờ tau nhạt tạo chính tì kỉnn mướng bo đải 
 Chọm cào lẹo Chưởng Hùng tành pẻn 
 Xẻn pái hang lá cắm phiểu hịp 
 Chưởng chằng oan mù chạng lười ọc cảng ná 
 Chưởng Hản tan cắm đỉ họng cào 
3010. Và xủ mèn cốn hành đở xủ tau 
 Xủ chằng vai mè nặm má pòng mướng huổng tủ ná 
 Hùng Hản nhỏ pẻn tóng tẳm chim chà đổn ngắn xổn pập 
 Tẳm tập tạo xổn phà chà đỏn ngắn 
 Mói hển học pùng xeo cảng phạ khứ mọc múa phổn 
3015. Chuộp nừng chạng mè tôn tố ộm khụp hàu quý Chưởng 
 Chưởng Hản ân có khỏng họng cào 
 Và xủ mèn cốn hành đở xủ tau 
 Xủ cò tan bọc tẹ chạng mè quý tủ nừng nị 
 Hùng Hản nhỏ mứ hưn chỏm hủa khum khạp 
3020. Bạt và lạy pò tổn tàn chau lùm phạ pển pò Chưởng Hản cú 
ới 
 Và mừa còn hặn mừa đải 
 Chưởng hản xang Hả Xái- Tạo Hùng 
 Tàn cò nhắng đà pái ham chính náng Xỉ Đả ma tổn cắm lực 
Huồn 
 Tổn tàn lộm tỉm tồng Vịt Váng 
3025. Váng lực khư xằm khạ lẳng pò tứ mướng 
 Tủ cò nhắng xọt đay mù chạng ham vè cụm phắn xai tọp 
mứ 
 Tủ chằng khư tò hỉn cắp nặm 

 Tủ chằng hăm tè nọi tè òn mứa nửa 
 Chuộp nừng náng mướng dù hỏ cắm lột lống ván tạo 
3030. Mói hển cốc tả kịu khứ bưởn xảm cằm 
 Lằm thì chanh nhánh kịu mí pẹt thẻo đỉ 
 Tảo láng xếnh tủ chằng ngượt ngá tủ hăm 
 Tủ chằng ết đay cau vìn chịn má xờ tến huổng 
 Hển tò quắn phí hưn mứa nửa pển chò 
3035. Pò dù căm pái phạ hển lừn Pú Cắm 
 Tàn chằng chợ hơ cau Mè Mọn lống òm tủ má 
 Tủ chằng má pái Bổn đỏm chau 
 Tủ chằng hau táng nị đuôi pò Chưởng Hản 
 Chuộp nừng cốn tấng lải chù cốn khủm hay 
3040. Chưởng Hản tan cắm ngám xờ lực 
 Và Hùng ới Hùng ạ! 
 Pò cò ham cáu phạ Thẻn bằn cáu lống 
 Cốn chết cử khủm lống cảng nặm 
 Cú cò tào má cọt áu đay họi mừn pắn pải 
3045. Chằng và ết xấc nà bo lải, ết nhái nà nhắng ê 
 Cú chằng đay hau dù xang khưởi liệng hướn pò lửa tải đọc 
cọ 
 Hùng Hản tan cắm ngám xù pò 
 Pò ới pò ạ, mứng khăm cứn mứa pái hớn tục thoi 
 Mứa noi ho khặc khạy nắm pò thẻn huổng 
3050. Chuộp nừng Chưởng Hùng oan mù chạng uổn tào cứn mứa 
 Chưởng Hùng chau lùm phạ pển lực khưởi kỉnnh cú ới 
 Chưởng Hùng tan cắm ngám xù pò 
 Và nặm nị nặm tì lậc pò ới 
 Xấc nị xấc tì nhạc 
3055. Xấc nhờ tau nhạt nặm chính tì kỉnn mướng háu lẹo 
 Cốn khảu lải cặp phèn đỉn cúng phạ 
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 Chựa chằng cú cò lỏ bạch pẻn xổn chạng bo đay pò ới 
 Lỏ bạch đang xổn chạng ton khảu bo đay 
 Lực cò tanh bò đay nắm tạo xủa thòi cứn má 
3060. Chuộp nừng hển tò bào bào na pò phạ đảnh hem quà phảng 
 Cẳm păn ha chóng cắm đả lờ 
 Chọm cào lẹo Thẻn nhờ tành pẻn 
 Mói hển cốn Mướng Mén chù cốn lằng má lải lạn 
 Hển tò cớ lưởng tong cớ đảnh hẻo hẹt 
3065. Cớ xiu tong cớ xẹt ưởng tướng 
 Mướng mướng pương cốm tảo lải mù 
 Tàn chằng oan mù chạng lười ọc cảng ná 
 Thẻn huổng ân có khỏng họng cào 
 Xủ mèn cốn hành đở xủ tau 
3070. Xủ nhắng vai khón nặm má pòng mướng huổng tủ ná 
 Chuộp nừng Hùng Hản tằm tỉn chà đổn ngắn xổn pập 
 Tẳm tập tạo xổn phà chà đổn ngắn 
 Học pùng xeo cảng phạ hùng hừa khứ đảo 
 Tảo cắm pương phắn cẳn bo hật 
3075. Chuộp nừng hển tò cốn Thẻn tải mừn cử lải lạn 
 Hển tò bào bào na pò phạ đảnh hem quà phảng 
 Thẻn huổng nhỏ có khỏng họng cào 
 Và cốn Mướng Mén tì lớ lằng má lải lạn 
 Chuộp nừng hển tò cốn Mướng Mén lằng má pản nừng 
mánh bơ 
3080. Cốn khảu lải đăng hắng háy luộn tì 
 Chuộp nừng hển tò căm phài pụn Tạo Hùng lười xủa 
 Nủa nủa hom Khủn Lốm mứa pà 
 Xà xà hom Tạo Hùng mứa pú 
 Hùng Hản chặc bào hám chù cốn pỉn mạy 
3085. Bào bào na Hùng nọi cứm kiệt tỉm chở 

 Và tì lớ cú nhắng mí con hỉn đẳm nặm chùm 
 Cú khăm thim xờ huôi hòng cạng pển thùm nóng đảnh 
 Chuộp nừng hển pình pình nặm lảy om vẹt viếng 
 Nặm nhừng hom lực bào lống pú 
3090. Ỳ đủ bào Thẻn tải chạc huối xẻo nặm lăm ới! 
 Cốn Thẻn tải xạc xái lải lạn 
 Cả đòn xeo tỉn phạ kỉn lực cốn Thẻn 
 Chuộp nừng Hùng Hản chặc bào hám chù cốn nhỏ đang 
 Khang khình chạng thấc nhờ nhỏ ngá 
3095. Hùng chằng oan mù chạng lười ọc cảng ná 
 Bương phài hặn Chưởng Hùng lở chở 
 Mói hển pái cuổng hặn Khủn Chưởngphắn ọc 
 Bương nọc hặn Tạo Hùng phắn má 
 Hển tò cốn Thẻn tải mừn cử lải lạn 
3100. Thẻn huổng ân có khỏng họng cao 
 Và cú cò lỏ bạch pẻn xổn chạng kè xủ bo đay 
 Lỏ bạch đang xổn chạng kè xủ bo đay nừa lẹo 
 Hùng Hản chằng nhỏ pẻn tóng tằm tỉn tẳm chim chà đổn 
ngắn xổn pập 
 Tẳm tập tạo xổn pập chà đổn ngắn 
3105. Hùng Hản pương tảo cắm phắn phà 
 Hùng chằng ngượt đạp ca phèn phạ phắn phà hủa lống 
 Cốn tấng lải phớ cò tốp mứ hưn mứa nửa hổ xà 
 Bạt và lẹo xiểng tò hố hỉu 
 Chưởng Hản tan cắm ngám xù lực 
3110. Và Hùng ới, Hùng ạ! 
 Cải cà nị mứa nớ 
 Cải chớ nị mứa vắn pái na 
 Háu còi pá áu dẩn Mướng Mén tành mướng pảnh ban 
 Pọm xang ban khổng quạnh hởn quà cứn lẳng 
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3115. Dẩn Mướng Mén hày ná kỉnn khau 
 Xặm chù chau pì nọng phớ cà còi bà nhửn lải đè nớ 
 Hẩng pỉ bưởn há còi xỏ nắm Thẻn cài cáu ngấn cáu cắm 
 Hơ háu lống xang Hả Xái ban càu. 
 ./. 
 








































































































































