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* [ 1 ]                     THÐ   NG½ 
  
Kính  thÜa  quí  vÎ  Çộc  giä , trÜ§c  tiên  tôi  xin  thành  kính  tri  ân  tất  cä  nh»ng  ai  Çã  tr¿c  
ti‰p , hay  gián  ti‰p , khuy‰n  khích , giúp  Ç« , và  tåo  d¿ng  nên  tÆp  tài  liệu  hổ trợ  cho các  

em  học Việt  ngữ  qua  thÖ - văn  này , và  cÛng  xin  ÇÜ®c  có  Çôi  l©i  tâm  s¿  cùng  quí  vÎ  . 
Kính  thÜa  quí  vị , giä  nhÜ  có  ngÜ©i  ngoåi  quÓc  nào  Çó , nói  ti‰ng ViŒt , mà  bÎ  cho là  dª , 
khó  nghe , kÿ cøc , trÆt  lất ..v.v... thì Çó  là  chuyŒn  rất  bình  thÜ©ng , không  có  gì  Çáng  nói  
hay  chê  trách  cä .  
NhÜng , n‰u  là  m¶t  ngÜ©i  ViŒt - Nam  , không  nói  ÇÜ®c  ti‰ng ViŒt , hay  là  nói  theo  cái  
ki‹u  lơ  lớ  gì  Çâu , thì  sao  ? !     
ñây  låi  là  cä  m¶t  vấn  Çề !   
Có  phäi  là  mâu  thuÅn  v§i  chû  tâm  bêu  xấu , th°i  phồng  m¶t  cách  quá  Çáng  hay  chăng ?   
ThÜa  không , th¿c  t‰  là  tôi  nói  về  s¿  suy  thoái , mÖ  hồ , quên  lãng  ..v.v...  cûa  chính  bän  
thân  tôi , các  bån  đồng  lÙa , sau  bao  nhiêu  năm  sinh  sÓng  bằng  nghề  lao  Ç¶ng  tay  chân , 
và  ÇÓi  tÜ®ng  chính ,  là  nh»ng  em  sinh  trÜªng  tåi  xÙ  lå  quê  ngÜ©i  này  .    
Trong  m¶t b»a  ăn  trÜa  ª  hãng  xÜªng , m¶t  anh  bån , Çang  Ç†c  ti‹u  thuy‰t , änh  nói  rằng :  
" C«  tu°i tøi  mình , chắc  là không  có  quên  ch»  nghïa  hay  ti‰ng nói VIỆT- NAM  Çâu  há "?  
ĐÓi  v§i  ai  thì  tôi  không  bi‰t , câu  trä  l©i  cho  chính  mình  là : " Ở  Çó  , còn  lâu  á  ... " !    
Vì  có  khi  quên  h£n  Çi , không  bi‰t  nói  làm  sao , cái  gì , nghïa  gì , dùng  trong  trÜ©ng  h®p  
nào,  trång  thái  hay  tình  huÓng  nào , nói  nhÜ  th‰  là  Çúng  hay  sai  ...v.v... ?   
Hỏi  anh  ấy , thì  änh  nói  là  ảnh  không  bi‰t , hỏi  ngÜ©i  quen  thì  không  rõ  cho  lắm , tra  t¿  
Çi‹n  thì  mÖ  hồ  không  theo  ý mình , gªi  ÇiŒn  thÜ  cÀu  cÙu  các  bån  c¿u  sinh  viên , thì  câu  
trä  l©i  là :   "  í -  Ë !  ñiŒu  này  là  ch‰t  tao  "!   
NhÜ  th‰ , chuyŒn  quên  ch»  nghïa , quên  ti‰ng  nói , và  không  nói  ÇÜ®c  ti‰ng  ViŒt  , là  viŒc  
có  th‹  xäy  ra , Çang  xäy  ra , và  së  xäy  ra  m¶t  cách  tŒ  håi  hÖn  cho  các  th‰  hŒ  sau  ... 
cho  t§i  lúc  có  đứa  hoàn  toàn  không  hề  bi‰t  ti‰ng  ViŒt !    
Ô  hay ! Sao  låi  bi  quan  quá  vÆy , nói  cho  cÓ , làm  gì  có  chuyŒn  Çó ... !  
Kính  thÜa  quí  vÎ , sau  hÖn  26  næm  sinh  sÓng  ª  xÙ  ÚC  này , th¿c  t‰  cho  thấy , không  là  
l©i  nói  quá  lắm  Çâu !  Trong  nh»ng  dÎp  gặp  g« , thăm  vi‰ng ... có  khi  nói  ti‰ng  ViŒt  v§i  
các  cháu  bé , chúng  không  hi‹u , ng§  ra , Çành  phäi  dùng  ti‰ng  Anh  vÆy !    
Ÿ  lÙa  tu°i  mÜ©i  mấy , hai  mÜÖi ... thì  cÛng  có  trÜ©ng  h®p  phäi  dùng  song  ng» , nói ti‰ng  
Anh  và  lÆp  låi  bằng  ti‰ng  ViŒt  cho  hi‹u  bi‰t  mà  h†c  hỏi  thêm . 
Buồn  Çôi  chút  phäi  không  quí  vÎ ? !  
CÛng  có  lúc  Tôi  låc  quan  hÖn , khi  tham  gia  dåy  thiŒn  nguyŒn  tåi  trÜ©ng  ViŒt  ng» .  
NhÜng  rồi  tình  c© , trong  một  chuyến  về  thăm  gia  đình , ngay  trung tâm  thành  phố , một  

cô  gái  nhờ  tôi  viết  vài  chữ  thông  dụng ! M¶t  cäm  xúc  khó  tä  không yên  trong  tâm  tÜ , 
và  tôi  đã  tìm  mua  tÆp , sách , máy  thâu  băng , t¿  thâu  băng  tØng  âm , Çánh vÀn  tØng  câu 
...  tặng  cho  cô  ta , vì  hoàn  cänh  mà  bÎ  mù  ch» , v§i  hy  v†ng  là  em  së  t¿  h†c  cho  bi‰t  
ch» , bi‰t  nghïa , bi‰t  vi‰t  v§i  ngÜ©i  ta!   
Và  hãy  còn  bao  nhiêu  em  n»a ... !  
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       Kính  thÜa  quí  vÎ , tåi  häi  ngoåi , có  th‹  là  vì  hoàn  cänh  cá  nhân , môi  trÜ©ng  sinh  
hoåt  và  giáo  døc , đã  gây  trª  ngåi  cho  khä  năng  nói và  vi‰t  ti‰ng  ViŒt  cûa  các  em !  
Th©i  gian  càng  trôi  Çi  thì  nh»ng  Üu  tÜ  càng  khuấy  Ç¶ng  !  
Mặt  khác  ,  công  viŒc  vi‰t  lách , biên  soån  , trích  løc ...v.v...  đòi  hỏi  nhiều  tiêu  chuÄn  
mang  giá  trÎ  Çúng  Çắn , h®p  phép , h®p  tắc  m¶t  cách  chính  thÙc , minh  båch , rõ  ràng...   
NhÜng  vì  nguồn  tài  liŒu  sÜu  khäo  có  gi§i  hån , m¶t  vài  câu  văn , Çoän  thÖ , hay  các  bài  
h†c  lÎch  sº ... Tôi  không  rõ  xuất  xÙ , ai  là  tác  giä , hay  có  tên  tác  giä  , soån   giä , nhÜng  
các  sách , tài liŒu  tham  khäo  ấy låi không  có  ghi  ÇÎa  chỉ  liên  låc , hay  nhà  xuất  bän  nào ? 
Đồng  th©i , trình  Ç¶  hi‹u  bi‰t  cûa  cá  nhân  tôi  rất  là  hån  hËp , Çã  không  Çû  phương  tiện  

và  khä  năng  vÜ®t  qua  các  trª  ngåi  trong  viŒc  truy  tÀm  tài  liệu  và  xin  phép  các  tác giả  

xa  xưa , trích  løc , cũng  như  xin  phép  và  dẫn  chÙng  các  tài  liŒu  tham  khäo  ấy  m¶t  cách  
tÜ©ng  tÆn ,  hoặc  các  thủ  tục  pháp  lý  nào  đó  cho  đúng  là  h®p  pháp !   
Nên  tÆp  thÖ  này  mang  rất  nhiều  khuy‰t  Çi‹m ! 
VÅn  bi‰t  rằng , rồi  thì  cÛng  ch£ng  giäi  quy‰t  ÇÜ®c  vấn  Çề  gì !   
Dù sao  thì  có  còn  hÖn  không , cho  nên , tôi  Çã  måo  mu¶i  mà  vi‰t  nh»ng  Çoän  văn  và  
nh»ng  bài  thÖ  làm  theo  " vÀn - âm "  này ,  Ç‹  góp  phÀn  làm  phÜÖng  tiŒn  h†c  hỏi  thêm . 
Do  Çó , kính  xin  quí  vÎ  phụ  huynh , tác  giä , soån  giä , Çộc  giä , hãy  ti‰p  nhÆn  quy‹n  sách  
này  v§i  niềm  bao  dung  , thông  cäm , và  tha  thÙ  cho  nh»ng  phép  tắc  , sai  sót  , lỗi  lÀm  
Çáng  ti‰c  nào  n‰u  có . 
 
                                                                               Chân  thành  cám  Ön  
    
                                                                                     Ng†c - Quân      
                                                                                     24-11- 2002 
                                                                               ( Lương  Quan  Dục ) 
                                             
 

                                                   ƯU   TƯ ! 
                                Không  hề  chû  tâm  làm  Thi  sï 
                            TÜÖng  lai , s¿  nghiŒp  ... chẳng  ÇÜ®c  gì 
                            Mình  trÖn , tay  trắng  , không  gì  quí 
                            M¶t  Ç©i  , khó  nh†c  , làm  cu - ly 
                            Nhiều  Çêm  , trằn  tr†c , nằm  suy  nghï 
                            Con  cháu  h†c  hành ... giúp  ÇÜ®c  gì ? ! 
                            VÀn - âm  ViŒt  ng»  ?  Lòng  hÙng  chí 
                            Nh»ng  bài  thÖ  vøn  , v¶i  vàng  ghi . 
                  21-10-2002 
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(2/4 )   HÀNH  TRANG  TRONG  ĐỜI       Nhạc - lời : Ngọc - Quân (2002)                                                                                                                              

                                                                                      ( rất tiếc không  thể kèm vào mp3  nhạc : đàn - ca ). 

1/-  Đi  cùng  trong  đời , một  hành  trang  nho  nhỏ , 

          và  một  vài  vần  chữ  nhỏ  to , 

          Dù  cho  ta : Học  không  Thầy  - Trò ,  

          học  trong  lò  dò , học  như  rùa  bò  ! 

2/- Người  mà  mù  chữ : Ngày  sau  khó  khăn  muôn  trùng ! 

          Đường  đời , cậy  nhờ  ai ?  Nào  mấy  ai , luôn  giúp  ta ! 

          Đừng  / cho  là  khó , mà  không  cố  công  học  hành ,  

          và  đừng  ngại  thời  gian , Đời  lãng  quên   trong  tối  tăm ! 

3/- Trau  dồi  đêm  ngày , từng  vần  âm  i  tờ ...  

          Gò  từng  dòng , từng  chữ  thiển  thô 

          Thời  gian  không     làm  ta  sờn  lòng , sẽ  có  một  ngày ,  

          Một  ngày  ta  biết  viết ,  biết  đọc  chữ  Việt - Nam . 

4/-  Đâu  có  gì  mà  khó  nè !  Em  đánh  vần  thật  to  nhen , 

          Em  nắn  nót  từng  câu  từng  chữ , nào  khó  chi  đâu ! 

          a , b , c ... tờ  ơ  tờ ...  Ah!   Dễ  quá  ta ! 

          Em  không  còn  ngây  ngô , em  không  còn  lờ  mờ , 

          Nay  em  đã  biết  chữ , đời  tươi  đẹp  như  mơ ! 

Lá - lálálálá / la- lalalala /la-lalalala/ la- lalalala  

         Em  siêng  năng  cố  gắng , cho  mẹ  cha  mừng  vui  

         Em  luôn  luôn  cố  gắng  , học  cho : Ngày  mai  sáng  tươi ...   ./. 
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* [ 2 ]     ñÓi  tÜ®ng  và  PhÜÖng  thÙc : 

      ñÓi  tÜ®ng  chính  cûa  tÆp  thÖ  này  là  nh»ng  em  muÓn  h†c  ch»  viŒt  , tìm  hi‹u  thêm  
vềŠvÀn , âm , trong  ngôn  ng»  ViŒt - Nam , và  nhất  là  Ç‹  cho  nh»ng  em  sinh  trÜªng  ª  
ngoại  quÓc , còn  y‰u  kém  về  nói - Ç†c - vi‰t   ti‰ng ViŒt - Nam , có  thêm  tài  liŒu  h†c  hỏi .   
     ñ‹  tránh  b§t  tình  trång  các  em  nói  nh»ng  câu  rất  hồn  nhiên , nhÜng  buồn  cÜ©i  ng§  
ngÄn  nhÜ  : ( má  Öi , cái cây  nó  té  rồi  ; Con  Çem  quÀn  áo  cho  máy  nó  rºa  ... )      
     Nên  phÜÖng  pháp  g®i  ý  là : 

     CÙ  coi  nhÜ  là  chÜa  hi‹u  ,  gi§i  thiŒu  , lÆp  Çi  lÆp  låi  cho  thấm  , tuy  có  vÈ  quá  thØa , 

nhÜng  së  có  l®i  cho  viŒc  h†c  cûa  các  em , và  cÛng  rất  cÀn  s¿  h®p  tác  cûa  quí  vÎ  ,  Ç‹  

khuy‰n  khích  và  tåo  Çiều  kiŒn  h†c  hỏi  cho các  em . 

    ***  Xin  lÜu  ý : -   Tất  cä  các  bài  thÖ  và  Çoän  væn  đều  ÇÜ®c  vi‰t  ra  theo  giä  tÜªng ,    

                                     møc  Çích  chính  chỉ  nhằm  b°  xung  cho  vÀn  Çang  h†c  mà  thôi ,  

                                     do  Çó  tài  liệu  này  không  mang  giá  trÎ  tiêu  bi‹u  hay  tiêu chuÄn   

                                     chính  thÙc  cûa  sách  giáo  khoa . 

                                -    Phần  Chú  giải :  là  lời  giải  thích  cá  nhân  của  soạn  giả nhằm  để   

                                     hiểu  về  bài  thơ / Không  hẳn  là  trích  giải  từ  Tự  Điển . 
                                -    M¶t  sÓ  tên  ngÜ©i , hàng  quán , địa  phương ... v.v... không  cÓ  tình    
                                     ám  chỉ  m¶t  ai , hay  có  ý  xấu  gì  , n‰u  có  trùng  tên  thì  chỉ  là  s¿   
                                     trùng  h®p  ngẫu  nhiên , hay  vì  mục  đích  lập  lại  vần  đó  mà  thôi . 
                                    

                                                 PHƯƠNG  THỨC 
                              V„N  :   Đ‹  h†c   
 

                              NGỮ  VỰNG   :  Nh»ng  tØ  v¿ng  mang  vÀn  Çang  h†c 
 

                          TH÷  :  Trình  bày  vÀn  qua  bài  thÖ 
 
                              CHÚ  GIẢI  :  Ng»  v¿ng  và  giäi  thích ( hiểu  theo ý  bài  Thơ ,  

                                                      chứ  không  hẳn  là  định  nghĩa  chính  thức  của Tự  Điển ). 

                                                      Các  em  giỏi tiếng  Anh , nên tra Tự  Điển : Việt - Anh   

                                                      để  hiểu  rõ  nghĩa  theo  định  nghĩa  của Tự  Điển . 

 

                              ĐOẢN  VĂN  :  Bài  vi‰t  mang " Vần "  g®i  ý , suy  luÆn , và  nhÆn  thÙc. 

                              CH´NH  TẢ :   Đ†c  cho  vi‰t  låi  bài  thÖ , vi‰t  Çúng  ch» 

                                                        k‹  cä  dấu  (  '   `  .  ?  ~  ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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* [ 3 ]  PhÀn   m¶t : Gi§i  thiŒu  Çåi  cÜÖng  về ( âm  -  vÀn )  ch»   VIỆT- NAM 
 

          * { I - 1 }  BẢNG  CHỮ  CÁI : 
               

A    ˆ    Â   B    C   D    ñ    E    Ê   ( F )   G    H    I   ( J )   K   L   M  N     
O    Ô    ÷    P   Q    R    S    T    U     Ư    V   ( W )     X     Y     ( Z )  
 
Ch»  ViŒt  - Nam  không  dùng  các  mÅu  t¿  ( F-J-W-Z ) , nh»ng  ch»  này  ÇÜ®c  vay  mÜ®n  Ç‹  
chép  nguyên  văn  các  ch» , danh  tØ  cûa  Tây  phÜÖng .                                                                                                          
Hai  ch»  ( P - Q ) không  Çi  m¶t  mình , mà  là : 
     - (  Ph  )  : phun  nÜ§c - pha  ch‰ ....     .....>   ch»  ( phun ) n‰u  tách  ra  là :    ph  +  un  
     - (  Qu  )  : qui  - quều  quào  ....          ......>   ch»  ( qui )    ......>                 :    qu  +  i                 
                                                                             ch» ( quều  quào )...> : qu + ều   qu  +  ào 
 
 
          *  { 1 - 2 }  DƒU   (  gi†ng , âm  ÇiŒu ...) : 
 

     không  dấu      (    )   bình  thanh   .....                                                        ( la ) 

       dấu  s¡c          (  ' )   ÇÜa  gi†ng  lên  cao   ........                                 ( lá ) 

       dấu  huyền       ( `  )   gi†ng  hÖi  hå  xuÓng  dÀn   ......                                      ( là ) 

       dấu  n¥ng      ( .  )   tu¶t  th£ng  xuÓng   ....                                                            ( lå ) 

       dấu  hỏi           ( ? )   âm  thanh  uy‹n  chuy‹n , luy‰n  dÀn  lên  ...               ( lä ) 

       dấu  ngã              ( ~  )   ...luy‰n  dÀn  lên .....                                                     (  lã  ) 
 
                               mi              mí        mì               mÎ           mỉ        mï 

                       không    s¡c    huyền    n¥ng    hỏi    ngã 
                               không         có        gì                bÎ            th°i      ngã 
 
Âm  nhåc  ,  nói  ÇÖn  giän , là  nh»ng  âm  thanh ... trÀm  , b°ng  ,  thay  Ç°i  , quyŒn  v§i  nhau  

thành  m¶t  âm  ÇiŒu  nào  Çó , mà  ngÜ©i  nghe  cäm  nhÆn  ÇÜ®c , hay  hi‹u  ÇÜ®c  tác  giä  muÓn  

diÍn  tä  gì , muÓn  nói gì . Nh»ng  âm  ÇiŒu  này , ÇÜ®c  ghi  låi bằng  nh»ng  ký  hiŒu ( nÓt nhåc)  

Çặt  ª  cao  hay  thấp  ... tÜÖng  Ùng  trong  m¶t  âm  giai  nào  Çó .   

Có  ngÜ©i  cho  rằng , ti‰ng  ViŒt  ví  nhÜ  là  âm  nhåc , và  cÛng  có  ngÜ©i  ngoåi  quÓc  bäo là :   

nghe  ngÜ©i  ViŒt  nói  chuyŒn , giÓng  nhÜ  là  nghe  ai  ca  hát  vÆy .  

NgÜ®c  låi , khi  h†  h†c , hoặc  nói  ti‰ng  ViŒt  , mà  không  nắm  v»ng " vÀn , dấu " , thì  

nghe  nhÜ  lÖ  l§ , khó  nghe , khó  hi‹u , Çôi  lúc  còn  dẫn  Ç‰n  s¿  hi‹u  lÀm  Çáng  ti‰c ! 
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Thí  dø  nhÜ  câu  nói  : {  MË  mÀy  æn  c¿c  kh°   } 

N‰u  ch»   c¿c  kh°  , mà  phát  âm  sai  lŒch , chỉ cÀn  nói  lên  gi†ng  , xuÓng  gi†ng  m¶t  tí  
thôi  , thì  ngÜ©i  nghe  së  tÙc  giÆn  , vì  cho  là  bÎ  xúc  phåm !  

NhÜ  vÆy , vai  trò  cûa  "  dấu  "  trong  ti‰ng  ViŒt , không  chỉ  là  m¶t  nÓt  cûa  âm  nhåc , 
nghe  cho  vui  tai , mà  quan  tr†ng  hÖn  h‰t  là :  

" Dấu "  xác  ÇÎnh  ý nghïa  cûa  ch» , hay  câu  nói .  
Do  Çó , muÓn  hát  hay  thì  phäi  luyŒn  gi†ng , muÓn  nói  hay  thì  phäi  luyŒn "  dấu  "   Ç‹  
phát  âm  cho  chính  xác ,  nói  tóm  låi  thì :   

Sai  dấu  thì  sai  gi†ng / sai  gi†ng  thì  sai  nghïa  / sai  nghïa  thì  phiền  lắm ... ! 
 
 

  * { 1 - 3 }       PHỤ   ÂM : 
 

b     c     ch     d     Ç     g     gh      gi     h   
k     kh    l      m    n     ng   ngh    nh   
ph   qu    r      s      t     th    tr    v    x   
 
       Trong  phÀn  phø  âm , có  m¶t  nhóm  ch»  liên  k‰t  , gồm  nh»ng  phø  âm  luôn  Çi  chung  
v§i  nhau , Ç‹  giäm  b§t  s¿  änh  hÜªng  bªi  các  âm  lỏi  chỏi , ÇÖn  giän  hóa  cách  Çánh  vÀn , 
ÇềŠnghÎ  ch†n  cách  phát  âm  nhÜ  sau : 
 
         

 * { 1 - 4 }       Phø  âm  liên  k‰t  ( phø  âm lk ) : 
 

     -  (  ch  )   : Çề  nghÎ  Ç†c  là                   :  ch© 
     -  (  gh  )   :       .....               =   g  ....     :  g© 
     -  (  gi   )   :       .....                                 :  gi© 
     -  (  kh  )   :       .....                                 :  kh© 
     -  (  ng  =  ngh  )   :       .....                     :  ng© 
     -  (  nh  )   :       .....                                 :  nh© 
     -  (  ph  )   :       .....                                 :  ph© 
     -  (  qu  )   :       .....                                 :  qu© 
     -  (  th   )   :       .....                                 :  th© 
     -  (  tr    )   :       .....                                 :  tr©  
 
      



8 

 

* { 1 - 5 }   CHÑ  ÂM  -  NHỊ  TR¨NG  ÂM  -  BÁN  MẪU  ÂM  -   PHỤ  ÂM  CU–I : 
   

                MỤC   LỤC  :  V„N  MẪU  -  VẦN   TH÷ . 
 

VẦN  MẪU : 

a                                  Th©i  Gian                 ( trang  17) 
ac         at                    ĐÖn  SÖ                                  (18) 

ach                              Cäi  Cách                               (19) 
 
ai         ay                    Ch†n  TÜÖng  Lai                  (20) 
                                    Đ°i  M§i                               (21) 

 
am                               Ngông - Gàn                         (22) 

an       ang                   Chi‰c  Bóng  / Cây  Đàn       (23) 

                                    NghŒ  Sï  / Cây  Đàn             (24) 
anh                              Mỏng  Manh                         (25) 

 
ao       au                     Cách  Nhìn                            (26) 

                                   Theo  Dấu  Chân  Tình          (27) 
ap                                Nuôi  Heo                             (28) 

 
æc       æt                      Đåi  Hå  Giá                          (29) 
 
æm      âm                    Lºa  Tình                              (30) 
                                    NgÆm  Câm                          (31) 
æn       æng                   Xäo  Ngôn                            (32) 
                                   Tr†ng  Tài / (+) Muỗi  Rằn   (33) 

æp       âp                     Rắp  Tâm                              (34) 
                                    KhÄn  Cấp                            (35) 
 
âc       ât                      Giấc  Hòe                             (36) 
                                   ThiŒn  NghŒ                         (37) 
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ân       âng                   Kim  Thiền  Tº                    (38) 

                                   Thu  SÀu                               (39) 

 
âu                               ThÖ  Tùy  HÙng                    (40) 
                                   Cần  Biết                              (41) 

ây                               Con  C©                                (42) 
 
e                                  Chåy  C©  Tây                     (43)             
ec       et                      Hãy  Còn  ThÖ                     (44) 

                                    NghÎch  Pháo                      (45) 
 
em      êm                    Ém  NhËm                           (46) 
en       eng                   Hay - Dª                              (47) 

                                    Léng  Phéng                        (48) 
 
eo       oeo                   Cút  Bắt                                (49) 
                                    Ngoắt  Ngoéo                      (50) 

ep                                Chơi  Đẹp                            (51)                           
 
ê                                  Già  Còn  Dê                        (52) 
êch     êt                      MŒt  ĐØ                                (53) 
ên       ênh                   Khóc  ThÀm                         (54) 

êp                                M¶ng  Lên  HÜÖng              (55) 

 
êu  iu  iêu  uyu  yêu    Dáng  Yêu                            (56) 

                                    Xa  Vắng                              (57) 

                                    KËt  CÙng !                          (58) 

                                    Bấm  Đ¶n                             (59) 
 
i          y                       CÜ©i  Lên  Đi                       (60) 

                                    Chân  Giá  TrÎ                      (61) 
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ia                                 Xua  Đu°i                            (62) 
 
ich      it                       Tinh  NghÎch                       (63) 
                                    Th©i  Con  Nít                     (64) 
 
iêc      iêt    yêt            Lo  Xa                                  (65) 
                                    Oanh  LiŒt                            (66) 
                                    Y‰t  ThÎ                                (67) 
 
iêm     im    yêm          Nghiêm  Minh                     (68) 
                                    Cao  Thû                              (69) 
 
iên  iêng  yên  yêng     M¶ng  Ảo                             (70) 
                                    Vua  Làm  Bi‰ng                   (71) 
 
iêp      ip                      Trúng  K‰                             (72) 
 
in        inh                    Thành  - Båi                         (73) 
 
iu   iêu          (  nằm  trong  phÀn  vÀn   " êu " )  Dáng  Yê u  ( 56 ) 
 
o                                  ĐØng  Lo                             (74)         
oa                                Ti‰c  RÈ                               (75) 

oac     oat                     Nói  Toåc                            (76) 
                                     Ki‹m  Soát                          (77) 

oach                             K‰  Hoåch  Hóa                  (78) 
 
oai      oay                   Khoái  KhÄu                        (79) 
                                    Xoay  Xª                             (80) 
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oam                             Tánh  BÀn  TiŒn                   (81) 
 
oan     oang                 Ly  Loån                               (82) 
oanh                            DÛng  TÜ§ng                        (83) 
oao                              M¥t  Nå  NgÜ©i                    (84) 
oap                              HÜ  Danh                              (85) 
 
oæc     oæt                    Bước  Ngoặt                          (86)      
oæm                             Khó  Tánh                             (87) 
oæn     oæng                 Khoăn  Khoái                        (88)    
 
oc       ôc                     Nói  Dóc                                (89) 
                                    Con  Cóc                               (90) 
oe                                Chim  Chích  Chòe                (91) 
oen                              CÜ©i  Nhoen  NhoÈn              (92) 
oeo                              Ngoắt  Ngoéo                    (93)     (xem eo  oeo (50) 
oet                               Nhòe  NhoËt                      (93) 

 
oi       ôi                       Nói  Nhây                               (94) 
                                    Ấp  Ủ                                      (95) 
 
om      ôm                    Chi‰c  GÓi  Ôm                       (96) 

 
on                                Kiêu  Hãnh                              (97) 

oong                            ThÎ  Oai                                   (98) 
 
ong     ông                   Tuẫn  Ti‰t                                (99)                   
op   ôp   Öp                  Săn  C†p                                  (100) 

                                    SÓ  Xui                                     (101) 
                                    Mắc  M§p                                (102) 
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ot                                 Đút  Lót                                (103) 

ô                                  Hình - Bóng                          (104) 
ôn                                Vua  V†ng  C°                      (105) 
ôt                                 Dåi  D¶t                                (106) 
 
Ö                                  Làm  NgÖ                              (107) 
Öi                                 Than  Tr©i                             (108)  
Öm                               BÎp  B®m                               (109)   
Ön                                Lê  L®i                                   (110) 
Öt                                 H©i  H®t                                 (111) 

 
u                                  Th©i  Th‰  Anh  Hùng            (112) 
ua                                Te  Tua                                   (113) 
uan     uang                 Quang  Minh                          (114 - 115) 

uăn       uăng              Tóc  quăn                               (116) 
uân     uâng                 Chỉnh  Huấn                           (117) 
                                    Cåm  Bẫy  Nghèo                  (118) 
 
uât                               ĐÎnh  LuÆt                             (119) 
uây                              Đàn  Gẩy  Tai  Trâu              (120) 
 
uc       ut                      Thông  Cäm                          (121) 
 
uê                                HuŒ  Chính                            (122 - 123) 
uêch                            Khu‰ch  Khai                        (124) 
uên     uênh                 Hấp  Dẫn                               (125) 

                                    Huênh  Hoang                       (126) 
uêt                               Ăn  TrÀu                                (127 - 128) 
 
ui        uôi                    Nghề  Rác                            (129) 
                                    ĐÓ  Vui  Đ‹  H†c                 (130 - 131) 
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um                               Già  Løm  Cøm                    (132) 

un       ung                   Khûng  Hoäng                      (133) 

                                    Đấu  Láo                              (134) 

 
uôc     uôt                    QuÓc                                     (135 -136) 
                                    Båch  Tu¶c                           (137) 

uôm                             Thuyền  Buồm                     (138) 
uôn     uông                 Gánh  Nặng                          (139 - 140) 

uÖ                                Xåo  Muôn  Thuª                 (141) 
up                                Gi¿t  Cúp                              (142) 
 
uy                                Phò   Nguy                            (143 - 144) 
ui       uy                      Bi‰n  Âm                               (145 - 146) 
 
uya                              Còn   Khuya                          (147 - 148) 
 

uych     uyt                  Huých                                    (149) 
                                    Ăn  Quœt                               (150 - 151) 

 
uyên                            TÖ   Duyên                            (152 - 153) 
                           
uyêt                             Tâm  Huy‰t                           (154 - 155) 
                                    ( Y‰t  ThÎ )                            (156) 
 
uynh                            K‰t  Nghïa                            (157 - 158) 
 
uyu                              Tuy‰t  SÖn  Hành                 (159 - 160) 

                                    ( Xa  Vắng )                         (160) 
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Ü                                  Vô  Tích  S¿                         (161 -162) 
Üa                                H†c  Làm  B‰p                     (163 - 164) 
Üc       Üt                      Lò  KËo                                (165) 
                                    Đồng  Hång                         (166) 
 
Üng                              Trên  Sân                             (167 - 168 ) 
 
ÜÖc      ÜÖt                    Không  ĐÜ®c                      (169 - 170) 

                                     Say  KhÜ§t                          (171) 
 
ÜÖi      Üi                      Mặt Nạ  Người                    (172) 
                                    Người  với  NgÜ©i               (172 - 173) 
ÜÖm                             Ư§m  Hỏi                             (174 - 175) 
ÜÖn      ÜÖng                Dåo  Sª  Thú                        (176 - 177) 
                                    Xem  TÜ§ng                         (177 - 178) 
ÜÖp                              Cùng  ĐÜ©ng                       (179 - 180) 

ÜÖu      Üu                    RÜ®u                                    (181 - 182) 
                                    H»u  Hån  / Giao  Hữu        (183 - 184) 

 
y                                  Bi‰n  Âm                             (185) 
                                    Tình  Nghïa                         (185) 
yêm                             Y‰m  Th‰                             (186 - 187) 
yên      yêng                Hoàng  Hoa  Thám              (188 - 189) 
                                    Sâu  Thăm  Thẳm                (190 - 191) 
 
yêt    (xem  lại vÀn {iêc - iêt - yêt - uyêt }( y‰t  thÎ  67)/  (192) 
 
yêu   ( xem lại {êu - iu - iêu - uyu - yêu }(56=>58 )/        (192)                
                                    U  Mê                                   (192 -193) 
                                    Tình  Yêu ?                                 (194) 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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* { 1 - 6 }    CÁCH   ñÁNH  V„N  : 
[ A  ] -  N‰u  k‰t  cấu  cûa  m¶t  ch»  gồm  có  hai  âm  , thì tìm  Ç†c  phÀn  chû  âm  trÜ§c ( vÀn  
mÅu ) , rồi  nÓi  âm  cûa  phÀn  phø  âm ,  vào  âm  cûa  phÀn  chû  âm , tåo  thành  m¶t  âm  liên  
k‰t , bi‰n  thành  âm  cûa  ch»  mình  Ç†c  hay  muÓn  nói . 
 
         ñÁNH  V„N  1  :           V„N  MẪU   + PHỤ   ÂM                       
             ch» (   am  ) :                   a                 m               ....>         =  am 
 
         ñÁNH  V„N  2  :            PHỤ   ÂM   +  V„N  MẪU 
                   (  tam   ) :                   t                   am       
              së  Ç†c  là  :    a ..  m .. am   ....   t  .  am            ....>        =  tam  
 
         ñÁNH  V„N  3  :           V„N  MẪU    +  PHỤ   ÂM  +   DƒU  
                   (   ám   ) :                  a                  m                  ' 
              së  Ç†c  là  :                   a   .    m  ...  am        +      '         ....>    =  ám 
 
         ñÁNH  V„N  4  :          PHỤ    ÂM    +   V„N  MẪU  +  DƒU 
                   (   tám  ) :                  t                         am         ' 
              së  Ç†c  là  :   a .  m  ...am  ,  t .am   .... tam   +    '           ....>    =  tám     
 
         ñánh  VÀn   5  :      PHỤ  ÂM  LK    +   V„N  MẪU  
                   (   qua  )  :               qu           +         a    
             së  Ç†c  là   :                qu©       ....         a                            ....>    qua   
                         
         ñánh  vÀn   6  :      PHỤ   ÂM  LK    +    V„N  MẪU  +   DƒU 
                   ( Thûy )  :               Th              +         uy             +    ?   
             së  Ç†c  là   :                th©        ....        uy        ....   ?       .....>    Thûy 

[ B ] -  TrÜ©ng  h®p  Ç¥c  biŒt : 
          N‰u  vÀn  mÅu  nào  , có  ch»  { u }  ÇÙng  ÇÀu , nhÜ  :  u , ua , uân , uât , uyu  ... 
mà  låi  Çi  sau  phø  âm  ( q ) , thì ch»  u  së  r©i  vÀn  mÅu , chåy  qua  bên  ch»  q , 
sát  nhÆp  låi  thành  m¶t  âm  liên  k‰t  ( qu ) , đề nghÎ  phát  âm  là  ( qu© ) 
 
        ñánh  vÀn   7   :     PHỤ   ÂM    Q     +     V„N  MẪU 
                  ( quân )  :                 q                        uân 
                                ....>            qu              +      ân        
            së  Ç†c  là   :                  qu©    ....            ân      ....>  quân 
 
        ñánh  vÀn   8  :      PHỤ   ÂM   Q      +     V„N  MẪU    +  DƒU  
                  ( quÆt  ) :                   q                      uÆt                        . 
                               .....>             qu                     Æt                 . 
            së  Ç†c  là  :                    qu©   ....            Æt     .....>  quÆt 
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[ C ] -    Bi‰n  âm  :  (  ui  )  .....>  (  uy  ) 
Âm  thanh ( ui )  së  bÎ  bi‰n  âm , Ç†c  khác  Çi  , n‰u  phía  trÜ§c  là  phø  âm  (  q  ) 
      -  Bình  thÜ©ng , vÀn { ui }  Ç†c  là  ( ui ) , thí  dø  nhÜ : lui  binh , m¥t  mÛi , bøi  b¥m 
      -  N‰u  phía  trÜ§c  là  ( q ) thì  vÀn { ui } së  không  phát  âm  là ( ui ) n»a , mà  là ( uy ) 
Thí  dø : Tui s®  ma  quỉ ; LuÆt  Çánh  c©  tÜ§ng  qui  ÇÎnh , không  cho  con  chÓt  Çi thøt  lùi 
  .  Ch»  ( Tui ) : vÀn { ui } vÅn  phát  âm  là ( ui )  =>    t©   ...  ui    ....>   tui 
  .  Ch»  ( qu  ) : âm  thanh  ( ui ) bi‰n  Ç°i  thành ( uy ) , gi†ng  Ç†c  mang  n¥ng  âm  ( uy ) 
  =>     q + uỉ  ...>  qu + ỉ  Ç†c  là  : qu© ... i ... qui ...?  = quỉ = qu©  ... y ...quy ... ?  = qu› 
së Ç†c  i nhÜ  âm ( uy ) cûa  các  tØ  ng»  khác  nhÜ : Tuy  nhiên ,Thanh Thúy , suy luÆn ... 
                       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------        
     

 * [ 4 ]    PhÀn  2   :  luyŒn  Ç†c  và  vi‰t  cÖ  bän . 
 
BÜ§c  ÇÀu  h†c  tÆp , ai  cÛng  phäi  cÀn  có  thÀy - cô , hay  phø  huynh  chỉ  dåy , h†c  nhanh  
hay  chÆm là  do  trí  tuŒ  cûa  tØng  ngÜ©i . Tuy  nhiên , phÜÖng  pháp  chi‰m  m¶t  phÀn  rất  
quan  tr†ng  trong  viŒc  truyền  Çåt , hấp  thø , phát  tri‹n  và  sau  cùng  së  là  thành  quä . 
Cho  dù  là  h†c  theo  phÜÖng  pháp  nào  Çi  n»a , thì  cÛng  phäi  n¡m  v»ng  bäng  nguyên  âm  
và  phø  âm , và  phát  âm  Çúng  gi†ng  tùy  theo  dấu . 
 

  #    PhÜÖng  pháp  g®i  ý :  Ráp  chữ  + Phát  âm 

ñây  là  m¶t  cách  h†c  theo  ki‹u  công  thÙc ( nghe ...>   vi‰t  ...>  nói ) , tåm  th©i  , cÛng  chÜa  
cÀn  thi‰t  phäi  hi‹u  nghïa  cûa  ch»  Çang  h†c . 
  -  LÆp  m¶t  bäng  phø  âm  ( trên  bäng  Çen  hay  giấy ) theo  hàng  d†c 
  -  Ráp  m¶t  nguyên  âm ( vÀn  mÅu )  vào  bäng  phø  âm , h†c  dÀn  dÀn  cho  t§i  h‰t  
  -  Ráp  thêm  m¶t  { dấu } vào  , và  Ç†c  tuÀn  t¿  cho  t§i  h‰t  . 
  -  ñ°i  m¶t  dấu  khác  ... cho  t§i  khi  Çã  h†c  h‰t  1 vÀn  mÅu  và  các  dấu , là  Çã  n¡m  v»ng  
m¶t  vÀn . 
  -  Theo  cách  thÙc  trên  mà  h†c  ráp  tØng  vÀn  m¶t  +  dấu .. / .. / ...> cho  t§i  h‰t  vÀn . 
 

#    Vi‰t  chính  tä  :  ñ†c  cho  các  em  vi‰t  låi  bài  thÖ  Çã  h†c . 
 
Sau  khi  Çã  h†c  h‰t  toàn  b¶  vÀn , thì  h†c  sinh  Çó , Çã  có  th‹  nghe  gì  vi‰t  nấy , vi‰t  gì  
Ç†c  nấy , nghï  gì  vi‰t  nấy , m¶t  cách  tÜÖng  ÇÓi  rồi. TØ  cÖ  bän  này , ngÜ©i  h†c  trò  Çã   
có  khä  næng  t¿  h†c  , trau  dồi  và  nâng  cao  trình  Ç¶  ViŒt  ng»  . 
  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 * [ 5 ]   PhÀn  3   :   các  bài     VÀn  =  ThÖ      
                

{  a  }                a  ha !  _   Á - Châu   _ th‰  à    _  vâng  å   _  ä  Çào  _  hà  mã 

                              ga  ra  _  phá  quá _ bà  già _ Çá  gà _ gieo  må  _cÄu  thä _hoang  dã 
 

                                                   THỜI   GIAN ! 
                                           TÀn  vÜÖng  Çắc  chí  , cÜ©i  ha  hä ... 
                                                   Thiên - ñÎa  , tất  cä ...  thu¶c  về  ta 
                                            SÓng  mãi  làm  vua  cho  hä  då 
                                                   Tiên  ÇÖn  , thÀn  dÜ®c  ... phäi  làm  ra 
                                          Xuân  Ç‰n  , xuân  Çi ...  vøt  thoáng  qua 
                                                   Kiêu  hùng  cho  lắm  , cÛng  së  già 
                                            ñ‰m  tØng  nhÎp  thª  , kinh  khûng  quá ! 
                                                   TrÜ©ng  sinh  bất  tº  ?  ... lấy  Çâu  ra ! 
 
         Chú  giäi  :  -   cÜ©i  ha  hä  : cÜ©i  m¶t  cách  thỏa  mãn , vui  sÜ§ng  nhất 
                            -   thu¶c  về  ta : Ta sª  h»u  nó , cûa  mình 
                            -   hä  då  :  muÓn có  và  ÇÜ®c  cho  vØa  lòng  mình  
                            -   làm  ra  : tØ  không  có  rồi phát  hiŒn , ch‰  bi‰n , tåo  ra  mà  có 
                            -   thoáng  qua  : th©i  gian  hay  cái bóng  ... vøt  qua   nhanh  
                            -   già  :  sÓng  Çã  lâu năm  , th©i  gian  gÀn  cuÓi  cûa  m¶t  Ç©i 
                            -   kinh  khûng  quá  :  rất  là  s®  hãi , §n  , ghê  s® 
                            -   lấy  Çâu  ra  :  không  th‹  nào  có  
 
         ñoän  væn     :   TÀn  Thûy  Hoàng  ,  là  m¶t  ông  vua  hung  båo , ÇÀy  tham  v†ng ,    
                                   muÓn  ai  cÛng phäi  phøc  tùng  mình , tất  cä  nh»ng  gì  trên  Ç©i  này  

cÛng  thu¶c  vềŠmình , và  së  sÓng  mãi , sÓng  mãi  không  bao  gi©  ch‰t , cho  nên  bằng  m†i  

giá  phäi  có  cho  kÿ  ÇÜ®c  tiên  ÇÖn , thÀn  dÜ®c  , Ç‹  ÇÜ®c  trÜ©ng  sinh  bất  tº  , trÈ  mãi  

không  già , cÙ  sÓng  mãi  mà  làm  vua  hoài , thì m§i  hä  då .  

Tuy  nhiên  , Çó  chỉ  là  äo  v†ng  phi  lý !  Vì  cái Tiên  ÇÖn  ,  ThÀn  dÜ®c , có  th‹  kéo  dài  mãi  

mång  sÓng  cûa  con  ngÜ©i  cùng  th©i  gian , lấy  Çâu  ra ?!  Đ‹  rồi  lúc  nào  cÛng  sÓng  trong  

lo  âu  , s®  hãi  , tº  thÀn  lúc  nào  cÛng  ch©  s¤n  Ç‹  k‰t  liÍu  Ç©i  mình !                                                                                                                                       

Cu¶c  Ç©i  nhÜ  giấc  m¶ng  thoáng  qua , kiêu  hùng  cho  lắm , cÛng  së  già !  

N‰u  Çã  bi‰t , con  ngÜ©i  , theo  th©i  gian , ai  cÛng  Çều  phäi  ch‰t  cä , Çó  là  luÆt  tåo  hóa , 

thì  tranh  bá  mà  làm  gì ?!                                                                                                          

Gây  chi  bao  nỗi  can  qua ?!                                                                                                                       

Ti‰ng  ác  muôn  Ç©i , còn  vang  xa !  



18 

 

{  ac   at  }      ác   ý  _  át  ti‰ng  nói  _ âm  nhåc  _  nhåt  phèo _ xä  rác _ sát  phåt_             

                             xác  ÇÎnh _  khác  nhau _ khåc  nh° _ tan  nát _ t°ng  quát _ t¿  giác    
 

                                                    ñ÷N   S÷ 
                                            Trâu  con  còn  ngÖ  ngác    
                                            C°  Çeo  chi‰c  løc  låc 
                                            LÜ®n  quanh  , vài  con  håc 
                                            Gi»a  Çồng  xanh  bát  ngát 
                                            Em  ngồi  Çan  chi‰u  lác 
                                            K‰t  tØng  s®i  r©i  råc 
                                            Tuy  ÇÖn  sÖ  ,  m¶c  måc 
                                            Cänh  thÀn  tiên  có  khác  ! 
 
          Chú  giäi  : -  ngÖ  ngác  : thÖ  ngây  chÜa  bi‰t  gì . không  hi‹u  ra  sao  
                            -  chi‰c  løc  låc  : vòng  Ç‹  Çeo  lúc  lắc  phát  ra  âm  thanh 
                            -  con  håc  : loài  chim  cùng  loåi  v§i  con  cò 
                            -  bát  ngát  : r¶ng  thiŒt  là  r¶ng  , vùng  bao  la  r¶ng  l§n 
                            -  chi‰u  lác  :  chi‰c  chi‰u  Çan  b¢ng  cỏ  lác 
                            -  r©i  råc  :  gián  Çoån  ,  không  liên  k‰t , không  dính  liền  v§i  nhau 
                            -  m¶c  måc  : giän  dÎ  , ÇÖn  giän 
                            -  có  khác  : m¶t  lÓi  nói  ( nhÜ  là , Çó  là , ví nhÜ ) 
 
         ñoän  væn   :  Hình  änh  m¶t  mái  ấm  gia  Çình , sÓng  ª  thôn  quê , ngÜ©i  chồng   
                                Çang  tát  nÜ§c  bên  b©  ao , dÜ§i  tàng  cây  Ça  xanh  mát , ngÜ©i   v®  Çang  
Çan  tØng  s®i  dây  lác  r©i  råc , k‰t  thành  tấm  chi‰u  lác  Ç‹  bán , bên  cånh  có  c¶t  m¶t  con 
nghé , tÙc  là con  trâu  con , c°  Çeo  m¶t  chi‰c  løc  låc , vÈ  mặt  hãy còn  non  dåi  ngÖ  ngác! 
Nhìn  ra  xa , là  cä  m¶t  cánh  Çồng  , mênh  mông , bát  ngát , gió  th°i  Çồng  lúa  vàng  uÓn  
khúc , rì  rào , xào  xåc , tỏa  hÜÖng  thÖm  ngát , m¶t  vài  con  håc  Çang  bay lÜ®n  quanh  trên  
bÀu  tr©i , m¶t  khung  cänh  thÆt  thanh  bình , an  låc , ví  nhÜ  cänh  thÀn  tiên  có  khác  ? !  
Tuy  không  ÇÜ®c  nhiều  tiền , lắm  båc , tuy  cu¶c  sÓng  rất  là  bình  dÎ , ÇÖn  sÖ , m¶c  måc , 
nhÜng  tràn  ÇÀy  tình  thÜÖng  hånh  phúc ! 
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{    ach   }  ách  -   åch  -  cuÓn  sách - mách  lÈo - måch  máu - cÄm  thåch - cøc  gåch 

                      ách  Çô  h¶ - no  phát  ách - té  cái  åch - chu¶t  båch - có  khách - áo  rách 
        

                                               CẢI    CÁCH 
                                          Tám  Tàng , n°i  ti‰ng  phÜ©ng  hóng  hách 
                                   Ngang  ngÜ®c , l§n  lÓi , quåt  phành  phåch 
                                          MÆp  ù , cøc  mÎch  , Çi  låch  båch 
                                   CÆy  quyền  , quấy  nhiÍu  và  håch  sách ... 
                                          Ti‰ng  xấu  , thấu  tai  nhà  chÙc  trách 
                                   Liền  Ç‰n  , Çiều  tra  cho  rành  måch 
                                          Quan  lÜu  , du  Çãng  ... tiÍu  trØ  såch 
                                   ñØng  hòng  ho  he ,  h‰t  làm  phách . 
 
   Chú  giäi  :     - hóng  hách : thái  Ç¶  không  tÓt  cûa  ngÜ©i có  tiền , có quyền , có danh      
                          - phành  phåch : âm  thanh  cûa ti‰ng quåt , tiếng giÛ  quÀn  áo ... 
                          - låch  båch : âm  thanh  ti‰ng  Çi  sàng - xê , ti‰ng  dép ... 
                          - håch  sách : ki‰m  chuyŒn , bắt  bÈ , làm  khó  dÍ ... 
                          - nhà  chÙc  trách : chánh  quyền , cÖ  quan  Çåi  diŒn  luÆt  pháp ... 
                          - rành  måch : hi‹u  rõ  c§  s¿  , ng†n  ngành ,  m†i viŒc , m†i  chi  ti‰t  
                          - trØ  såch : làm  cho  mất  hết Çi , h‰t sạch , dËp  bỏ 
                          - làm  phách : thái  Ç¶  xấu  tỏ  ra  ta Çây  có  tiền tài , danh vọng , có th‰  lực .... 
 
   ñoän  văn   : Câu  chuyŒn  diÍn  tä  ngÜ©i  này  có  chút  Çỉnh  tiền  tài , danh  v†ng ,   
                         nên  có  thái  Ç¶ rất  hách  dÎch , phách  lÓi , cÆy  quyền , cÆy  th‰ , thÜ©ng  hống  
ha , hống  hách , dÅn  Çàn  em  Çi  quấy  nhiÍu , håch  sách , hà  hi‰p  dân lÜÖng  thiŒn , lë  nhiên , 
nh»ng  thái  Ç¶  Çó  không  tÓt , và  phåm  pháp , ti‰ng  xấu  Çồn  xa , rồi thì  cÛng  có  ngày  thấu  
Ç‰n  tai  nhà  chÙc  trách .  
Cho  nên , sau  khi  Çiều  tra  m¶t  cách  c¥n  kë  rành  måch ,Tám  Tàng  liền  bÎ  bắt , th‰  là  h‰t  
ho  he , làm  phách !   
Dư  luận  đang  bàn  cãi  xôn  xao , đó  cÛng  là  nh©  vào  chánh  sách  "  bài  trØ  tham  nhÛng , 
không  bao  che  t¶i  phåm  " Ç‹  làm  trong  såch  hóa  guồng  máy  chính  quyền , Ç‹  dËp  bỏ  
tình  trång  các  băng  Çäng  l¶ng  hành , các  tŒ  nån  xã  h¶i .   
M¶t  bÜ§c  ti‰n  cäi  cách , nhằm  mang  låi  thanh  bình  ,  an  låc  cho  m†i  ngÜ©i  dân . 
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{ ai    ay }      ai  Çó - lai  rai - vui  say - áy  náy -  kêu  nài - trª ngåi - bäi  hoäi - bãi  nåi  
                             Çúng  sai - thay  th‰ - hằng ngày - ngây  dåi - tØng  träi - s®  hãi - hãy còn 
 

                                           CHỌN   TƯƠNG   LAI 
                                               H†c  Ç‹  ngÜ©i  ta  khỏi  chê  bai    
                                       Phäi  ra  công  sÙc  ,  năm  tháng  dài ... 
                                               H†c  Çåi  , mỏi  mòn  , thân  u‹  oäi 
                                       CuÓi  cùng  ,  k‰t  quä  : Ch£ng  giÓng  ai ! 
                                               ñÓi  mặt  MË  -  Cha  ,  lòng   áy  náy 
                                       NgÜ©i  :  Luôn  mong  muÓn  con  thành  tài 
                                               KÏ  sÜ  , bác  sï  ...  : Không  ÇÜ®c  cãi  
                                       Không  cho  t¿  ch†n  lấy  tÜÖng  lai  ! ... ! 
 
      Chú  giäi : - chê  bai : bÎ  cho  là  dª , kém  cỏi - không  hay , nói  nh»ng  Çiều  xấu ... 
                       - næm  tháng  dài : m¶t  th©i  gian  lâu  thÆt  là lâu , nhiều  năm  qua ... 
                       - u‹  oäi : mỏi  mŒt  quá  , h‰t  sÙc  l¿c , chán  chÜ©ng  như  muÓn  ngû  gøc  
                       - chẳng  giÓng  ai : bÎ  chê  dª  quá , tŒ  håi , chẳng  ra  gì ! xấu  mặt 
                       - áy  náy : cäm  thấy  nhÜ  có  lỗi , lo  âu , không  yên  då 
                       - thành  tài : Çã  thành  công ,  Çã  có  khä  năng , công  danh  s¿  nghiŒp .. 
                       - không  ÇÜ®c  cãi : bÎ  ngăn  cấm  không  được  nói  ngược  lại, phäi  tuân  theo 
                       - tÜÖng  lai : thời  gian  về  sau  này  , ám  chỉ  cu¶c  sÓng , thành  t¿u  së có 
                       
     ñoän  văn   :  MÓi  lo  âu  cûa  cha  mË  là  : s®  con  cái  mình  sau  này  së  có  m¶t   
                            Ç©i  sÓng  c¿c  kh° , không  tiền  tài , danh  v†ng  , không  tåo  d¿ng  ÇÜ®c  m¶t  

tÜÖng  lai rång  r«  nhÜ  ý mình !  

Mặt  khác  , vềŠtâm  lý , có  ngÜ©i  s®  bÎ  mất  sï  diŒn , s®  bÎ  ngÜ©i  chê  bai , do  Çó  thÜ©ng  

mong  Ü§c , mong  muÓn  và  ép  bu¶c  con  cái  phäi  h†c  hành  nhÜ  th‰  nào  Çó , hoàn  toàn  

theo  s¿  x‰p  Çặt  cûa  mình  , Çôi  khi  không  phù  h®p  v§i  sª  thích  , Ü§c  nguyŒn  , và  khä  

năng  , trình  Ç¶  cûa  con  mình ,  nhÜng  vÅn  khăng  khăng  bäo  là  : Vì  tÜÖng  lai  của  mày , 

tao  quy‰t  ÇÎnh  nhÜ  th‰  nhất  ÇÎnh  là  không  có  sai , và  tao  bäo  mày  không  ÇÜ®c  cãi  là  

không  ÇÜ®c  cãi  ,  nghe  chÜa ?!  

Con  cái  vì  hi‰u  thuÆn  mà  không  dám  cãi  lại  lời  hay  ý  muốn  của  Cha - Mẹ  , gÜ®ng  ép  

mà  theo  h†c , s¿  áp  Çặt  m¶t  cách  cÓ  ý ấy , låi  vô  tình  ÇÜa  Ç‰n  tình  trång  Çau  lòng , 

m¶t  s¿  sÓng  không  thi‰t  tha , và m¶t  s¿  h†c  vô  nghïa  ,  tất  cä  chỉ  là s¿  phí  phåm  thời  

gi© , tiền  båc , công  sÙc  m¶t  cách  vô  ích , và  cÛng  phá  h‰t  tÜÖng  lai  cûa  nó , vì  nó  Çã  

phải  bỏ  sª  trÜ©ng  mà  ch†n  sª  Çoän !  

Điều  quan  tr†ng  hÖn  h‰t  là :  Sự  thành  tài  này  là  vì  ai ?  Cho  Ai ?  

Cái  "  Tôi  "  cûa  cá  nhân  mình ,  Çã  gi‰t  ch‰t  cái  "  Ta  "   trong  tâm  hồn  cûa  nó ! 



21 

 

                                                         ñ˜I   MỚI  
                                             XÜa  làm  thÜ  ký   ... h†c  Çánh  máy   

                                      MÜ©i  ngón  nhuÀn  nhuyÍn  , tÆp  hằng  ngày 

                                             Gi¡t  giò  lên  c°  , Çánh  cho  chåy 
                                      RÜ®t  Çu°i  th©i  gian ...  mŒt  lắm  thay  ! 
                                             KÏ  thuÆt  tân  ti‰n  ,  làm  thoäi  mái 
                                      Cái  bằng  Çánh  máy  ,  chẳng  ai  xài ! 
                                             Con  chu¶t  ,  bấm - bấm ..."  Vi  Tính "  chåy 
                                      Hồ sÖ  , d»  liŒu  ... hiŒn  rõ  ngay . 
 
      Chú  giäi :   - h†c  Çánh  máy  : tÆp  xº  døng  10  ngón  tay  , Çánh  vào  máy  Çánh   
                            ch»  Ç‹  in  ra  ch»  trên  giấy ( Çã  lỗi  th©i  rồi ) 
                          - hằng  ngày : m‡i  ngày ,  ngày  này  qua  ngày  n† ,  lÆp  Çi  lÆp  låi  
                          - Çánh  cho  chåy :  in  ch»  ra  cho  lË ,  cho  nhanh 
                          - mŒt  lắm  thay : mỏi  quá ,  kiŒt  l¿c  , h‰t  sÙc  , ÇØ  cả  người 
                          - thoäi  mái : không  tÓn  hÖi  sÙc , không  gấp  rút  ,  nhàn  hå 
                          - chẳng  ai  xài : lỗi  th©i  Çã  bÎ  Çào  thäi , không  ai  xº  døng  n»a 
                          - Vi  Tính  chåy : máy  ÇiŒn  toán  làm  thay  h‰t  m†i  viŒc 
                          - hiŒn  rõ  ngay : thấy  tÙc  thì , khỏi  phải  ch©  Ç®i  lâu , không  tÓn  thì  gi© 
                       
     ñoän  văn   :   Bài  này  nói  lên  s¿  phát  tri‹n  khoa  h†c  kÏ  thuÆt  hiŒn  Çåi , thay  th‰  dÀn   
                            nh»ng  máy  móc  cÛ  Çã  lỗi  th©i .  
Th©i  nay , s¿  làm  viŒc  không  còn  d¿a  quá  nhiều  vào  lao  Ç¶ng  tay  chân  n»a , con  ngÜ©i  
cÛng  không  còn  phäi  tÓn  quá  nhiều  thì  gi©  trong  công  viŒc  ,  máy  ÇiŒn  toán  là  m¶t  kÏ  
thuÆt  m§i  ,  tân  tiến , nhanh  ,  g†n  ,  lË  và  h»u  hiŒu . 
Tuy  nhiên ,  máy  m§i  , kỹ  thuÆt  xº  døng  máy  m§i  cÛng  thay  Ç°i  , nên  Çòi  hỏi  ta  phäi  
h†c  hỏi  và  nâng  cao  trình  Ç¶  hi‹u  bi‰t , cÙ  cÆp  nhÆt  hóa  hay  nâng  cấp  mãi . 
N‰u  không , thì  chính  mình , cÛng  së  nhÜ  sÓ  phÆn  cûa  cái  máy  cÛ  , trª  thành  vô  døng  , 
bÎ  Çào  thäi  luôn  !  
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{  am  }       am  tÜ©ng , am  mi‰u , am  hi‹u , ám  chỉ , ám  thÎ , ám  toán , äm  Çåm ,  

                       cam  k‰t , làm  viŒc , phá  Çám , phi  phàm , tråm  xá , can  Çäm , hãm  håi 
 

                                                NGÔNG  -  GÀN  ! 

                                             Bất  di  , bất  dÎch , bất  quá  tam  

                                          T¿  mình  mâu  thuÅn  , cÙ  th‰  làm 
                                               Tu  dÜ«ng  tâm  thÀn  , sÓng  thanh  Çåm 
                                          CÖ  c¿c  ,  phong  trÀn ... không  muÓn  kham ! 
                                               Thông  minh  , tài  trí  , nhiều  chất  xám 
                                          Mó  vào  công  viŒc  , låi  chán  nhàm 
                                               TÜÖng  lai  phû  lấp  màu  äm  Çåm 
                                          Cái  ngông  Çành  chÎu  ,  gàn   Çành  cam  ! 
 
      Chú  giäi : - bất  quá  tam : không  lÆp  låi  hÖn  ba  lÀn , gi§i  hån  chỉ  ba  lÀn  thôi 
                        - cÙ  th‰  làm : cÓ  tâm  mà  làm , không  nghe  l©i  can  gián , không sºa  Ç°i 
                        - thanh  Çåm : cu¶c  sÓng  bình  dÎ  ,  không  Çua  tranh xa  hoa  phù  phi‰m 
                        - không  muÓn  kham : không  b¢ng  lòng  chÎu  Ç¿ng , không  muÓn  nhÆn 
                        - chất  xám  : s¿  thông  minh  ,  nhiều  khä  næng  cûa  b¶  não 
                        - chán , nhàm  : không  Üa  , không  hÙng  thú , không  thích , buồn  tÈ 
                        - äm  Çåm  : không  n°i  sắc , không  sinh  khí , không  n°i  bÆc 
                        - Çành  cam  : chấp  nhÆn  ,  Çành  chÎu  ,  không  còn  cách  gì  hÖn 
 
     ñoän  văn  : Cha  mË  sanh  con , Tr©i  sanh  tánh , mỗi  ngÜ©i  có  m¶t  tánh  khí             
                          khác  nhau , tuy  nhiên , nhìn  chung  trong  xã  h¶i , cùng  m¶t  phong  tøc , tÆp  
quán , cùng  luÆt  lŒ , quy  tắc  v.v..   
Nói  chung tất  cä  Çều  na  ná  , giÓng   nhau .  
Chỉ  có  m¶t  sÓ  rất  ít  ngÜ©i  là  khác  thÜ©ng , không  giÓng  ai , sÓng , suy  nghï , hành  Ç¶ng  
khác  ngÜ©i , h†  không  chÎu  hòa  Çồng , không  nghe  lời  góp  ý  của  bất  kỳ  ai , không  thích  
nhÜ  m†i  ngÜ©i , phó  mặc  , bất  cÀn  Ç©i , bất  k‹  hÆu  quä !  
Chỉ  làm  theo sở  thích , và  nguyên  tắc  riêng  cûa  " cá  nhân " mình  mà  thôi , ví  như  bướng 

bỉnh  như  con  ngựa  bất  kham  !   

Mặc  kệ  ai  làm  gì  thì  làm  .  

Ta  làm  gì  mặc  ta  !  

Bất  chấp  tất  cả  :  Đó  là  kÈ  ngông  ,  gàn . 
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{  an   ang  }    an  ninh , lang  thang , lan  can , cán  b¶ , cây  Çàn , th©i  hån , läng  väng  

                                 lãng  mån , khang  trang , bàn  tán , di  sän , cách  mång , quãng  ÇÜ©ng 
 

                                           CHIẾC  B¹NG  /  CÂY  ñÀN 

                                                      Ôi  !  Ç©i  sao  buồn  chán ! 
                                                           SÀu  héo  hắt  tim  gan 
                                                      Ân  tình  Çang  nÙt  rån 
                                                           Lòng  tê  tái  xÓn  xang ! 
                                                      Ti‰ng  Vï  CÀm  ai  oán 
                                                           Hòa  v§i  gió  thª  than ! 
                                                      Âu  cÛng  là  sÓ  mång 
                                                           Chi‰c  bóng  cånh  bên  Çàn  ! 
 
      Chú  giäi  : - buồn  chán  :  nh»ng  viŒc  không  vØa  lòng , không  vui , âu  sÀu 
                        - tim  gan : nói  Ç‰n  n¶i  tâm  cûa  ngÜ©i  Çó  , trong  lòng ... 
                        - nÙt  rån :  không  còn  nguyên  vËn , sắp  bÎ  v«  ra  , tét  ra 
                        - xÓn  xang : tâm  trång  xúc  Ç¶ng  , bÙt  rÙt  không  yên 
                        - ai  oán :  nghe  rất  là  buồn , sÀu  kh° , tỉ  tê  , khóc  h©n ... 
                        - thª  than : muÓn  diÍn  tä , k‹  l‹ , nói  lên  cái  buồn  cûa  mình 
                        - sÓ  mång  : tØ  lúc  sinh  ra  cho  t§i  khi  mất , m†i viŒc  Çều  đã  được  ÇÎnh  sẵn 
                        - Çàn : m¶t  døng  cø , nhåc  cø , nhåc  khí  thÜ©ng  dùng  trong  âm  nhåc 
             
      ñoän  văn   : NgÜ©i  nghŒ  sï  thÜ©ng  sÓng  v§i  n¶i  tâm , Ça  sÀu , Ça  cäm ,  v§i  nh»ng  
                            nỗi  buồn  cô  ÇÖn  , thÀm  kính  trong  tim , ví  nhÜ  Ç©i  mình  là  th‰  ấy , là  
s¿  an  bài  , ÇÎnh  sẵn , là  sÓ  mång !  
Nh»ng  cäm  xúc  ray  rÙt , sÀu  thÜÖng , ai  oán  ÇÜ®c  diÍn  tä  bằng  khúc  hát  , l©i  thÖ , ti‰ng  
nhåc ... và  tuyŒt  v©i  nhất  là  ti‰ng Vï  CÀm  tỉ  tê   hòa v§i  gió , làm  rung  Ç¶ng  lòng  ngÜ©i , 
nhÜng  có  lë  chỉ  có  cây  Çàn  là  hi‹u  mình ,  chia  sÈ  v§i  mình  , và  cÛng  là  bån  chân  thÆt  
nhất  ÇÓi  v§i  mình  mà  thôi ! 
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                                                   NGHỆ   S¸  /  CÂY   ĐÀN  
                                                        Trên  vai  vác  cây  Çàn 
                                                        L»ng  th»ng  bÜ§c  lang  thang 
                                                        Qua  thôn  , làng , buôn  , bän ... 
                                                        DØng  bÜ§c  hát  ca  vang 
                                                        Vui  buồn  theo  năm  tháng ... 
                                                        Vi‰t  tình  khúc  dân  gian 
                                                        M¶t  tâm  hồn  lãng  mån  
                                                        NghŒ  sï  v§i  cây  Çàn  . 
 
     Chú  giäi : - lang  thang :  Çi  Ç‹  mà Çi , không  có  møc  Çích  hay  ÇÎa  Çi‹m  nhất  ÇÎnh 
                      - buôn  ,  bän  : vùng  quê  nhỏ ,  hÈo  lánh , thÜ©ng  là  dân  t¶c  thi‹u  sÓ  ª  
                      - ca  vang : hát  thÆt  to  , hát  v§i  tất  cä  hÙng  thú   
                      - theo  năm  tháng  : th©i  gian  cÙ  dÀn  qua , trôi  Çi , trôi  mãi ... 
                      - dân  gian : m¶t  sÓ  Çông  nh»ng  ngÜ©i  dân  thÜ©ng sống  trong  xã  h¶i  
                      - lãng  mån : suy  nghï  hay  hành  Ç¶ng  không  thi‰t  th¿c  trong  tình  yêu ,  
                                           lý tÜªng  hóa  th¿c  tại  v§i  nh»ng tình  cäm ,  mÖ  m¶ng  xa  v©i ... 
 
     Đoản  văn  : M¶t  ngÜ©i  nghŒ  sï  có  tâm  hồn  lãng  mån  , Ça  sÀu  Ça  cäm , thích  ngao  du  
sÖn  thûy ,  rày  Çây  mai  Çó  v§i  m¶t  cây  Çàn  , Ç‹  sÓng  v§i  hay  nói  lên  cái  ÇËp  cûa  thiên  
nhiên  ,  hoặc  Çi  sâu  vào  quÀn  chúng , Ç‹  chia  sẻ , diÍn  Çåt   nh»ng  tâm  s¿  vui  buồn  cûa  
m†i  ngÜ©i  , nh»ng  chuyŒn  tình  cao  ÇËp , hay  nh»ng  n‡i  buồn  héo  hắt  tim  can ...!  
Và  cÙ  th‰  , ngÜ©i  nghŒ  sï  v§i  cây  Çàn , sÓng  vui  buồn  theo  năm  tháng  ...... 
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{  anh  }       anh  hùng  , danh  tánh , ánh  trăng , äo  änh , trái  banh , rành  rành ,        

                        góc  cånh ,  cô  quånh , thÎ  sänh  ,  mänh  khänh , hãnh  diŒn , mãnh  liŒt  
 

                                                     M½NG   MANH  ! 
                                             Tóc  xanh  , chuy‹n  båc  , chẳng  lằn  ranh 
                                       Hãy  tìm  duyên  c§  ,  rõ  ng†n  ngành 
                                             Khách  quan  phân  tích  ,  không  ÜÖng  ngånh 
                                       Bình  tâm  bàn  båc  , không  Çấu  tranh 
                                             ñØng  Çem  thiên  hå  về  so  sánh 
                                       ñØng   Ç‹  dÜ  luÆn   quấn  xung  quanh  
                                             Tình  yêu  dÍ  nÙt  làm  muôn  mänh 
                                       M¶t  chút  sÖ  tâm  ,  nát  tan  tành  ! 
 
    Chú  giäi : - lằn  ranh : ÇÜ©ng  bi‹u  hiŒu  cho  s¿  chia  cách , gi§i  hån  Çôi  bên  
                     - ng†n  ngành : ÇÀu  Çuôi  s¿  viŒc , tØ  Çi‹m  khªi  thûy  cho  t§i  chấm  dÙt... 
                     - ÜÖng  ngånh : cÙng  ÇÀu , ngoan  cÓ   làm  ngÜ®c  låi , không  phøc  thiŒn 
                     - Çấu  tranh : chÓng  ÇÓi  nhau  về ( Çúng /  sai ) , thắng  båi , hÖn  kém ... 
                     - so  sánh : phân  bì  , so  Ço  coi  ai hÖn  ai , s¿  khác  biŒt  gi»a  hai  bên  
                     - xung  quanh : bao  b¶c  lấy , nh»ng  gì  gÀn  bên  nhìn  tØ  m†i  phía 
                     - muôn  mänh : nhiều  mi‰ng  b‹  ra  thành sÓ  lượng  thÆt  l§n  Ç‰m  không  xu‹ 
                     - tan  tành : b‹  h‰t , tiêu  tan  h‰t  , nát  bét , không  còn  nguyên  vËn 
 
    ñoän  văn   :  N‰u  ai  hỏi  tôi , tình  là  gì ?   
                          Thì  tôi  Çành  chÎu  thua  , không  bi‰t  trä  l©i  ra  sao !   
NhÜng  tôi  bi‰t  rất  rõ , t¿  nhiên  sao  tóc  chuy‹n  båc  m¶t  cách  nhanh  chóng  , không  hềŠ  
có  s¿  báo  trÜ§c !  ñó  là  vì  s¿  Üu  tÜ  , kh°  løy  vì  tình !  
Tình  đẹp  ví  như  em và  anh  cùng  tâm  tình  dưới  trăng  thanh , nhưng  cũng  có  lúc  em dỗi 

hờn  lẩn  tránh  , tình  như  chơi trò  cút  bắt  chạy  quanh  ! Bỏ  đi  thì  lại  không  đành ! 
Có  người  đến  với  tình  yêu  bằng  tính  thiện  lành , không  giành  giựt  đua  tranh  . 

Có  người  thì  vì  lợi  danh ,  ghét  ganh , và  cố  giành  lấy  cái  gọi là " Người  Yêu " bằng  sự  

đấu  tranh  một  cách  ranh  mãnh , hoặc  tệ  hơn  nữa  là  bằng  cạm  bẫy  gian  manh  lọc  lừa ! 
Có  tình  Çã  khó , gi»  lấy  và  bäo  vŒ  càng  khó  hÖn !  
Chỉ  m¶t  chút  sÖ  tâm  , thì  tình  yêu  së  tan  tành  thành  mây  khói ... !!!   
Hãy  trân  quí ,  khách  quan  tìm  hi‹u ,  và  cùng  nhau  bäo  vŒ  ,  xây  d¿ng  tÜÖng  lai  hånh  
phúc  lâu  dài  , trÜ©ng  cºu  .  
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{  ao   au  }     ao  cá  ,  rau  cäi , áo  màu , ào  ào , äo  änh , äo  não , äo  m¶ng , gåo , 
                              trÀu  cau , vào  ngã  sau , trào  máu , Çào  tåo , nhão  nhoẹt , Lão  giáo 
 

                                                    CÁCH   NHµN 
                                         Hãy  ngÜ§c  nhìn  lên  đỉnh  núi  cao  
                                   NÜ§c  có  tØ  Çâu  , chäy  tuôn  trào  ? 
                                         Ki‹m  chÙng  ,  không  là  thác  nhân  tåo 
                                   Ch¡c  gì ,  ai  cÛng  hi‹u  tåi  sao  ?  
                                         Ngoài  Ç©i  ,  nhiều  viŒc  chÜa  thấu  Çáo  
                                   ñØng  v¶i  ÇÎnh  trÜ§c  , cãi  ồn  ào  ... ! 
                                         Tâm  Çåo  soi  sáng  ÇÜ©ng  trí  Çåo 
                                   Nhìn  lŒch  tí  xíu  , Çã  khác  nhau  . 
 
      Chú  giäi : - Çỉnh  núi  cao : chóp  núi , ch‡  cao  nhất ,  cao t¶t  cùng   cûa  trái  núi 
                       - tuôn  trào : thÆt  là  nhiều  nÜ§c  Ç°  xuÓng  , tràn  ra , trào  ra  
                       - nhân  tåo : do  con  ngÜ©i  làm  ra , không  phäi  có  sẵn  tØ  thiên  nhiên 
                       - tåi  sao : nguyên  do  tØ  Çâu , thắc  mắc , muÓn  hỏi , muÓn  tìm  hi‹u 
                       - ồ  ào : nhiều  âm  thanh , ti‰ng  Ç¶ng  làm  mất  Çi  s¿  yên  tÎnh 
                       - trí  Çåo : s¿  hi‹u  bi‰t , suy  nghï , nhÆn  thÙc  cûa  b¶  óc 
                       - khác  nhau : không  giÓng  nhau , không  Çồng  dång , có  s¿  dÎ  biŒt 
 
     ñoän  văn   : ThÜ©ng  thì , nÜ§c  tØ  các  nÖi  Ç°  về , tø  låi  ª  nh»ng  chỗ  thấp  nhất  tạo       
                          thành   ÇÀm  , ao , hồ  ..v. v.. nhÜng , Çỉnh  núi  kia , ª  m¶t  vÎ  trí  cao  thÆt  là  
cao ,  tåi  sao  låi  có  thác   nÜ§c  Ç°  ra  tØ  trên  cao ,  mà  không  là  ª  chân  núi ?  
Và  nÜ§c  lấy  tØ  Çâu  ra  mà  nhiều  th‰ ?   
Chắc  là  do  con  ngÜ©i  tåo  ra  , rồi  dùng  máy  bÖm  nÜ§c  bÖm  lên  ch§  sao  ?   
ĐØng  thắc  mắc  tìm  hi‹u  cho  mất  công , ÇØng  có  cãi  ồn  ào , tôi  Çinh  ninh  là  th‰  Çó , 
ÇØng  cãi  mà .   
ThÆt  t‰ ,  ngoài  Ç©i  Çâu  có  ÇÖn  giän  nhÜ  vÆy , nhiều  khi  Çúng  trong  th©i  Çi‹m  này , 
trÜ©ng  h®p  này , hoàn  cänh  này  , låi  sai  trong  trÜ©ng  h®p  khác , hoàn  cänh  khác  ,  
ÇÎnh  ki‰n  thÜ©ng  ÇÜa  Ç‰n  s¿  sai  lÀm  trÀm  tr†ng , cho  nên  chúng  ta  phäi  có  cái  nhìn  
khách  quan  hÖn  , Ç‹  nhÆn  chân  s¿  viŒc , và  h®p  lý  hóa  s¿  viŒc . 
ĐØng  có  hấp  tấp , v¶i  vàng , cÙ  tÜªng  bª  mà  Çoán  Äu , làm  càn , khi  l«  viŒc  thì  ng§  
ngÄn ,  gãi  ÇÀu  ch£ng  hi‹u  tåi  sao ?! 
 
                                                           
 
 
 
 
 



27 

 

                                                THEO  DƒU  CHÂN  TµNH  
                                                     Theo  em  , tØ  thuª  ki‰p  nào  ? ! 
                                                Em  Çi  Çằng  trÜ§c  , anh  rào  Çằng  sau 
                                                     Theo  em  , dÓc  h‰t  hồ  bao 
                                                Em  vØa  ngắm  nghía  , anh  mau  mua  liền 
                                                     Theo  em  là  chuÓc  Üu  phiền 
                                                Em  ÇÜa  , em  ÇÄy ... anh  Çiên  cái  ÇÀu ! 
                                                     Theo  em , ghì  ch¥t  cÀn  câu  
                                                Ki‰p  này  không  Çặng ,  nguyŒn  cÀu  ki‰p  sau ! 
 
      Chú  giäi : - ki‰p : theo  thuy‰t  luân  hồi , tØ  lúc  sinh  ra  cho  t§i  lúc  mất  Çi  là   
                                    m¶t   ki‰p , và  së  chuy‹n  tØ  ki‰p  này  sang  ki‰p  khác . 
                       - Çằng  sau : hÜ§ng  phía  sau  lÜng  , nh»ng  gì  chÜa  t§i  mà  së  t§i 
                       - hồ   bao : cái  ví , cái  bóp ,  túi  Ç¿ng  tiền . 
                       - mua  liền : mua  mà không  lÜ«ng  l¿ , suy  nghï , mua  ngay , mua  tÙc  kh¡c . 
                       - Üu  phiền : s¿  viŒc  làm  cho  mình  phäi  lo  âu , suy  nghï  trong  ÇÀu ! 
                       - Çiên  cái  ÇÀu : s¿  dồn  nén , áp  l¿c , căng  thẳng  khó  chÎu  trong  ÇÀu 
                       - cÀn  câu : thanh  trúc  bu¶c  dây  nh®  có  móc  sắt , Ç‹  câu  cá  
                       - ki‰p  sau : ki‰p  k‰  ti‰p 
 
     ñoän  văn  : Tình  cho  ta  m¶t  cäm  giác  say  mê , quy‰n  rũ , nó  làm  cho  ta  trª  thành   
                          ngây  dåi , mÖ  màng , cÙ  Çeo  Çu°i  theo  sau  nhÜ  hình  v§i  bóng , không  ti‰c  
công , ti‰c cûa , sẵn  sàng  ÇÓi  ch†i  v§i  m†i  trª  ngåi , tranh  chấp  hay  bäo  vŒ  lấy   ch»  tình . 
Dù  chÜa  hẳn  Çã  hi‹u  tình  là  gì ?   
Dù  tình  gây  cho  ta  bao  phiền  não , và  cÛng  chÜa  hẳn  là  có  tình  v§i  mình !  
Dù  sao  , ta  vÅn  thấy  yêu  ngÜ©i , và  kiên  nhÅn  Ç®i  ch©  , m¶t  ngày  nào  Çó  , chúng  ta  së  
chung  Çôi  ,  ki‰p  này  không  Çặng  , Ç®i  ch©  ki‰p  sau . 
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{  ap  }        áp  k‰  , áp  døng , áp  Çäo , áp  l¿c  , áp  vào , áp  Çặt , áp  chót , áp  út , 
                      ấm  áp , giäi  pháp , bÓ  ráp . khåp  gåo , phÙc  tåp , giao  nåp , dây  cáp 
 

                                                   NUÔI   HEO  
                                                      Loài  heo  , ăn  hỗn  tåp 
                                                  Háu  ăn  , giành  nhau  táp 
                                                      Ăn  no  là  nằm  ngáp 
                                                  TÜ§ng  mÆp  ù  , chÆm  chåp 
                                                      ñØng  nghe  l©i  bá  láp 
                                                  ñØng  gÀy  giÓng  tåp  nhåp 
                                                      Nuôi  heo  cÀn  phÜÖng  pháp 
                                                  L¿a  giÓng  to  , mÆp  måp. 
 
    Chú  giäi :  - Hỗn  tåp : không  thuÀn  nhất , tr¶n  l¶n  nhiều  thÙ ,  
                      - táp : hä  miŒng  cắn , cåp , Ç§p , ăn  chøp  gi¿t 
                      - nằm  ngáp : làm  bi‰ng , mŒt  mỏi , muÓn  nằm  ngû  nên  ngáp 
                      - chÆm  chåp : không  muÓn  cº  Ç¶ng , tØ  tØ , rị  mọ  rất  lâu .... 
                      - bá  láp : l©i  nói  tÀm  bÆy  tÀm  bå , không  cÖ  sª , không  Çúng  lắm 
                      - tåp  nhåp : không  thuÀn  nhất , lẫn  l¶n  Çû  thÙ , không  cùng  loåi ... 
                      - phÜÖng  pháp : m¶t  cách  thÙc , m¶t  lối ÇÜ®c  ch†n  Ç‹ theo Çó  mà  làm 
                      - mÆp  måp : có  da  có  thÎt , nặng  cân , mÆp  phì  ra 
 
   ñoän  văn  : Mặc  dù  loài  heo  là  loài  dễ  nuôi , cho  gì  táp  nấy , cái  gì  cÛng  ăn ,  
                       cÛng  táp , ăn  hoài , ăn  hoài ... låi  rất  làm  bi‰ng , Çi  ÇÙng chÆm  chåp , ăn  no  
là lăn  ra  mà  ngáp  , mà  ngû ...   
Tuy  nhiên , nhà  chăn  nuôi , h†  nuôi  heo  là  Ç‹  bán  ki‰m  l©i , không  th‹  nuôi  m¶t  cách  
tùy  tiŒn  , đâu  thể  nuôi  sao  cÛng  ÇÜ®c ! 
Do  dó , h†  phäi  ch†n  l¿a  giÓng  rất  kÏ , và  nuôi  heo  theo  m¶t  phÜÖng  pháp  hẳn  hoi , nhÜ  
ch†n  giÓng  khi  sinh  đẻ  së  có  nhiều  lÙa , nhiều  heo  con , mau  l§n , mÆp  måp , nặng  cân ...  
TØ  Çó  h†  m§i  nhanh  chÓng  bán  ra  thÎ  trÜ©ng  , và  nhanh  chÓng  ki‰m  ra  tiền . 
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{ ăc   ăt }    ắt  -  ắt  là  - ắt  h£n  -   phía  Bắc  - màu  sắc  - Çông  Çặc  - nồng  nặc  -  
                           thắc  mắc  , con  mắt  -  gÜÖng  mặt  - khóa  chặt - thanh  sắt - tắt  Çèn 
 

                                                ĐẠI  HẠ  GIÁ 
                                                     Cºa  hàng  muôn  màu  sắc 
                                               TØng  l§p  ngÜ©i  dÀy  Çặc 
                                                     Mồ hôi  tuôn  ra  mặt 
                                               Chen  chúc  mua  Çồ  Çắt ... 
                                                    Mắc  , rÈ  gì ...  chÜa  chắc  ! 
                                               TÓt  - xấu  gì ... cÛng  mặc ! 
                                                    Gom - gom ... tay  ghì  ch¥t 
                                               Hất  - hất ...  tay  chøp  bắt  !  
 
     Chú  giäi :- muôn  màu  sắc : trang  hoàn  l¶ng  lẫy , r¿c  r« , Çû ki‹u , Çû  màu ... 
                     - dÀy  Çặc : chất  chồng  lên  nhau , rất  là  nhiều , rất  Çông  ngÜ©i ... 
                     - tuôn  ra  mặt : thấm  ra , chäy  ra , Ç°  mồ  hôi  Ü§t  cä  mặt 
                     - Çồ  Çắt : Çồ  có  giá  trÎ , hàng  hiŒu , hàng  mắc  tiền , hàng  sang  tr†ng  
                     - chÜa  chắc : không  h£n  là  nhÜ  th‰  , không  ÇÎnh  rõ  ÇÜ®c  hÜ  - thÆt  ? 
                     - cÛng  mặc : bất  k‹  chuyŒn  gì  xäy  ra , cÙ  th‰  không  cÀn  bi‰t  gì  cä ! 
                     - ghì  chặt  : ôm  cÙng , gi»  chặt  , bám  chặt  vÆt  gì  không  cho  r©i  ra  
                     - chøp  bắt : muÓn  vÆt gì  së  thuộc  về  mình  nên  dùng  tay  vồ , bắt  lấy 
 
    ñoän  văn  :   M¶t  trong  nh»ng  tÆt  xấu  cûa  con  ngÜ©i  là  : gian - tham .   
                           Nghèo  mà  ham , càng  giàu  thì  càng  tham  !  
Ai  låi  ch£ng  ham  Çồ  tÓt  mà  rÈ , d¿a  vào  tâm  lý  ấy  mà  các  nhà  buôn ,  lâu  lâu  quäng  
cáo  là  sắp  dËp  tiŒm , nên  së  bán  tháo , bán  chåy  tất  cä  m†i  mặt  hàng  v§i  giá  rÈ ;  Hay  
là  gÀn  các  dÎp  lễ  låt ...họ  thÜ©ng  treo  bäng  Çåi  hå  giá  v..v... Ç‹  khuy‰n  dø  ÇÜ®c  nhiều  
ngÜ©i  Ç‰n  mua  , và  thực  t‰  thì  bà  con  Ç°  xô  nhau  Çi  mua  thiŒt ,  khách  hàng  nhiều  khi  
không  cÀn  Ç‹  ý món  hàng  ấy  có  Çúng  phÄm  chất  hay  không  ?   
Đắt  ,  rÈ  ra  sao ?  
Có  thÆt  s¿  cÀn  dùng  món  Çó  hay  không ? 
CÙ  nhào  vô  chøp  gi¿t  như  s®  ngÜ©i  khác  giành  mất !   
Nhiều  khi  bÎ  mua  lÀm , mua  mắc , mua  cho  cÓ  rồi  bỏ  xó ,  tÓn  tiền  vô  ích !    
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{  ăm   âm  } ẵm  con - căm phẫn  - cái  cằm - cắm  hoa - cặm  cøi - chăm chỉ- mua sắm 
                               âm thÀm - ấm  no - Àm  ï - Æm  Ø - thăm vi‰ng - thâm  niên - cấm  lºa - gÀm- 
                               chấm dÙt - chÆm trễ - hăm  hª - nghiền ngẫm - lằm bằm - sâu thăm  th£m . 
 

                                                     L±A   TµNH ! 
                                                       ñÜ©ng  tình  dài  muôn  dặm ... 
                                                              ñi  mãi ... dẫu  trăm  năm  
                                                       BÜ§c  chặp  chùng  , dò  dẫm ... 
                                                              Tr©i  cÙ  Çổ  mÜa  răm ! 
                                                       Nh»ng  mong  Ç©i  tÜÖi  thắm 
                                                              Lºa  tình  cháy  mù  câm ! 
                                                       …n  lên  tình  sâu  ÇÆm 
                                                              Hay  rån  nÙt  trong  tâm  ! 
 
      Chú  giäi : - muôn dặm : 10.000 dặm = xa  thÆt  là  xa , gÀn  nhÜ  dài  vô  tÆn ... 
                       - trăm  năm : ý  nói cä  cu¶c  Ç©i , tr†n  Ç©i , tr†n  ki‰p  
                       - dò  dẫm : không  ÇÎnh  trÜ§c , không  bi‰t , không  rõ  ràng , phäi  tìm  hi‹u 
                       - mÜa  răm : mÜa  nhỏ  lai  rai , lâu  lâu  mÜa  m¶t  chập (ý là phá  Çám ) 
                       - tÜÖi  thắ m : bi‹u  hiŒn  sÙc  sÓng vui , trÈ , tÓt  ÇËp  , hånh  phúc 
                       - mù  câm : m¶t  màu  äm  Çåm , u tÓi , không có  sÙc sÓng , thất  v†ng 
                       - sâu  ÇÆm : tình  cäm thÆt  nhiều , gắn  bó  chất  chÙa  sâu  trong  lòng 
                       - trong  tâm : chÙa  ở  trong  con tim , trong tâm  tÜªng, 
 
     ñoän  văn   : tình  cäm  là  m¶t  mÓi  dây  liên  hŒ  gi»a  ngÜ©i  và  ngÜ©i , Çôi  khi   
                          nó   rất  phÙc  tåp  và  khó  hi‹u , và  tình  yêu  lÙa  Çôi , trai  gái , v®  chồng , là  
m¶t  thÙ  tình  cäm khó  tä , khó  Çoán , khó  mò , khó thay  Ç°i và  cÛng  không  bao  gi©  có  th‹ 
sắp  Çặt  hay  theo  ý muÓn  cûa  mình  ÇÜ®c !  
Có  nh»ng  tình  yêu  êm  thắm , ÇÀy  hånh  phúc , cÛng  có  nh»ng  tình  yêu  tha  thi‰t , sâu  ÇÆm 
nhÜng  lại  gặp  nhiều  trª  ngåi , khó  khăn  mà  không  hi‹u  gì  lý do  gì ?   
Tình  yêu  đôi  ta  nhÜ  l†t  vào  v¿c  th£m  tÓi  tăm : " yêu  nhau  chỉ  thấy  kh°  cho  nhau  ! "    
Trên  bÜ§c  ÇÜ©ng  Ç©i  vô  ÇÎnh !  Càng  nghï  ,  càng  kh°  tâm ! 
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                                                  NGẬM  CÂM ! 
                                                Bän  tánh  anh  :  không  thích  nhäy  ÇÀm 
                                                        Dirty  dancing  : rất  tà  dâm  
                                                ñØng  rû  anh  ra , anh  quê  lắm 
                                                        Tr®n  mắt  , ngồi  yên  , ngó  Çăm  Çăm ! 
                                                Ñy  mÎ  , Èo  lä  , tay  mò mẫm ... 
                                                        B¿c  mình  , khó  chÎu  , mặt  hằm  hằm  
                                                NÜ§c  ng†t  mà  sao  chua  nhÜ  giấm ?! 
                                                        NghŒ  thuÆt  khiêu  vÛ  !  Đành  ngậm  câm ! 
 
      Chú  giäi :- nhäy  ÇÀm : NghŒ  thuÆt  khiêu  vÛ  cûa  Tây  phÜÖng  
                      - tà  dâm : trông  có vÈ không  ÇÙng  Çắn  Çàng  hoàn , khiêu  g®i  tình  døc 
                      - quê  lắm : chÜa  bi‰t  gì , không  theo  tân  th©i , ( là ngåi , xấu  h° , ngÜ®ng ) 
                      - ngó Çăm Çăm : nhìn  chØng  chØng , ánh  mắt  không  r©i Çối  tÜ®ng 
                      - mò mẫm : tay tò mò  muÓn  tìm  bi‰t  cái gì , s© mó , r©  ch‡  nÀy  ch‡  n† ... 
                      - mặt hằm hằm : n°i  giÆn , n°i nóng  m¥t  Çen  thui  hay  Çỏ  lên  vì  giÆn 
                      - giấm : gia vÎ  có mùi  chua ,  ( nói  lên  sự ghen , ganh tÎ , khó chÎu vì  ai Çó ) 
                      - ngậm  câm : có  miŒng  mà  không  th‹  nói , không  thÓt  nên  l©i , Çành  chÎu 
 
     ñoän  văn  : Nhäy  ÇÀm là m¶t  nghŒ  thuÆt  khiêu  vÛ  cûa  Tây  phÜÖng , khªi  thûy   
                         là  nh»ng  Ç¶ng  tác  khoan  thai ,  nhÎp  nhàng , lÎch  s¿ , trong  sáng , mang  Ç‰n  
s¿  thoäi  mái  cho tâm  hồ . Sau  này  trào  lÜu  thay  Çổi  dÀn , xuất  hiŒn  nh»ng  dång  khiêu  vÛ  
hay  nhäy  ÇÀm  mang  tính  chất  sÓng  cuồng , sống  v¶i , v§i  nh»ng  Ç¶ng  tác  vẫy  vùng  Çiên  
loån  , rồi  Ç‰n  nghŒ  thuÆt  Dirty dancing , mang  tính  chất  khiêu  g®i  tình  døc , nhằm  thỏa  
mãn  khát  v†ng  cuồng  nhiŒt  cûa  tu°i  trÈ .  
N‰u  là  ngÜ©i  vẫn  còn  chịu  ảnh  hưởng  nặng  nề  theo  truyền  thÓng ,  phong  tøc  tÆp  quán  , 
Çåo  ÇÙc  tác  phong  cûa  ngÜ©i  Á  ñông  xa  xưa  , thì  cäm  thấy  rất  Ü  là  khó  chÎu , xấu  h° . 
NhÜng  Çây  là  xã  h¶i  Tây  phÜÖng  , và  là  nghŒ  thuÆt  khiêu  vÛ  cûa  ngÜ©i  ta  ,  l«  có  hiŒn  
diŒn  thì  Çành  chÎu : NgÆm  câm ! 
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{ ăn  ăng }     ăn  cÖm - răng - săn bắn - bằng ph£ng - khăn  áo - kh£ng ÇÎnh - th£ng c£ng 
                               già dặn - giăng lÜ§i - mặn låt - mắng  nhi‰c - vắn tắt - văng v£ng - căn dặn 
 

                                                  XẢO   NGÔN  
                                                   S®  em  bÎ  nám  làn  da  trắng 
                                             Khăn  lông  thay  th‰  lều  anh  căng 
                                                   Mua  v¶i  khăn  tay  anh  trao  tặng 
                                             Xài  Ç«  Çi  em   , bøi ,  cát ... văng 
                                                   Em  cÜ©i  , rû  anh  cùng  tắm  nắng 
                                             NghÎch  nÜ§c  , nô  Çùa  ... chåy  lăng  xăng 
                                                   MuÓi  thắm  b©  môi  , sao  chẳng  mặn  ? ! 
                                             Bi‹n  tình  nó  ng†t    không  chi  bằng ! 
 
     Chú  giäi : - da trắng : ít  khi  ra  ngoài tr©i  nên da  không  bÎ  Çen  Çi  vì  nắng  ăn  
                      - căng  lều : d¿ng lều , d¿ng  mái  che mÜa  che  nắng 
                      - trao  tặng : làm hay  mua  cho ai  vÆt  gì , tÆn tay  cho  ai  món  quà  gì 
                      - bøi cát văng : cát  bøi , dÖ  bÄn  văng  tung  tóe  lên, ô  nhiễm  không khí 
                      - tắm  nắng : phÖi  nắng ,  cÓ  tình  ki‰m  chỗ  nắng  mà  nằm  
                      - lăng  xăng : Ç¶ng  tác hay  hành  Ç¶ng  thôi  thúc , không  ngØng ... 
                      - ch£ng  mặn : không  mặn  (ý nói  si tình  thì  dù  mặn  cũng  thành  ngọt) 
                      - không chi bằng : thÆt  vØa  ý , hài lòng , không  có  gì  ÇËp  hÖn , tÓt  hÖn . 
 
     ñoän  văn  :  khi  thÜÖng  m¶t  ngÜ©i  nào  Çó  , thì   lo  Çû  m†i  chuyŒn , m†i  thÙ  ,  
                           tØng  ly  tØng  tí , s®  không  có  chỗ  nghỉ  chân  thoäi  mái , s®  ánh  nắng  mặt  
tr©i  làm  nám  làn  da  trắng  mÎn  màng  dễ  thÜÖng , s®  bøi  bặm làm  ngÜ©i  tình  khó  chÎu ....     
Tình  yêu  làm  cho  con  ngÜ©i  trª  nên  dễ  chÎu , bao  dung , chấp  nhÆn  tất  cä , bi‰n  tất  cä  
dù  tÓt  hay  xấu , dù hay , hay  dª , dù  ng†t  bùi  cay  Çắng , thành  nh»ng  phÀn  tº  cûa  tình  
yêu  , Ç‹  vui  hÜªng  m¶ng  ÇËp  ÇÀm  thắm , chân  thiŒn  mÏ !  
Như  đang  hưởng  an  vui  hånh  phúc !  
DÀu  cho  có  là  tình  ÇÖn  phÜÖng , dù  cho  chỉ  là  si  mê  äo  tÜªng ,  dù  bi‰t  là  mình  t¿  lừa  
dÓi  mình , nhÜng  vẫn  say  mê ! 
" Ôi !   Bi‹n  tình  nó  ng†t  không  chi  bằng ! "  
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                                                            TRỌNG    TÀI 
                                                ñấu  trÜ©ng  vÓn  dï  không  bình  Ç£ng 
                                           KÈ  to  , ngÜ©i  nhỏ ... bất  công  bằng 
                                                An  bày  , sắp  sẵn  ... bÀu  căn  dặn 
                                           Giä  thua  , nhÜng  phäi  Çánh  cho  hăng 
                                                Bắt  tay  , ÇÎnh  Çoåt   ai  së  thắng 
                                           ñäo  l¶n  tình  th‰  ...  tåo  cua  răng 
                                                Phanh  phui  gian  lÆn  , Tòa  hỏi  v¥n  ... ? 
                                           Tr†ng  tài  làm  chÙng  :  chÓi  phăng  phăng  . 
 
     Chú  giäi : - bình  Ç£ng : m†i  ngÜ©i  nhÜ  nhau , không  phân  biŒt  Çối  xº , bằng nhau 
                      - công  bằng : không  thiên  lŒch  bên  nào , không  hùa  theo 1 bên ,  mà  ép 1 bên 
                      - căn  dặn : nhấn  månh  bi‹u  ai sau  Çó së  làm gì , và phải  theo  Çó  mà  làm 
                      - hăng : tăng cÜ©ng  ti‰t  tấu  cho  nhanh , cho månh , cho hÙng chí ... 
                      - cua  răng : không  h®p , không  ăn  kh§p  v§i  nhau  ,  cự  cải  nhau ... 
                      - hỏi  vặn : tra hỏi , hỏi  Çiều  này  Çiều  n† , hỏi cho  ra ... 
                      - chối  phăng  phăng : gian  dÓi  nói sai s¿  thÆt , không  chÎu  nhÆn  s¿  thÆt 
 
    ñoän  văn  : trong các  chÜÖng  trình  th‹  thao , thÜ©ng  thì  rất  hào  hÙng , khán  giä  
                         theo  dõi  m¶t  cách  say  mê , thắng  hay  thua  thÜ©ng  d¿a  vào  tài  năng  cá  
nhân , hay  toàn  Ç¶i . Tuy  nhiên  cÛng  có  lúc  khán  giä  lấy  làm  tÙc  tÓi , bất  bình  vì  phe  
mình  bÎ  thua  m¶t  cách  läng  nhách ,  phi  lý , không  công  bằng  ..v..v.. có  bi‰t  Çâu  r¢ng  , 
có  khi ,  trong  cu¶c  thi  Çua  nào  Çó , chỉ  mang  tính  chất  trình  diÍn , vì  m†i  s¿  viŒc  Çều  
Çã   ÇÜ®c  sắp  Çặt  sẵn  , bªi  nhiều  lý  do  bên  trong  mà  ta  không  bi‰t  ÇÜ®c . 
       Ngoài  Ç©i  cÛng  nhÜ  vÆy , nh»ng  gì  ta  nghe  và  thấy , chÜa  h£n là  thấy  thiŒt , nh»ng  gì 
ÇÜ®c  cho  là  s¿  thÆt , chÜa  h£n  là  s¿  thÆt .  
Do  Çó , khi  nhìn  và  phán  Çoán  m¶t  s¿  vÆt  hay  s¿  viŒc  gì , ta  cÀn  phäi  có  tinh  thÀn  
khách  quan  kèm  theo  óc  tìm  tòi  các  nguồn  thông  tin  hay  tài  liệu  khác nhau , tổng  hợp 

phân  tích , suy  luÆn  và  ki‹m  chÙng .  
N‰u  không  thì  ta  sẽ  bÎ  lØa  mà  không  hay  !  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                       
                                   MUỖI   RẰN 

                              Í!  Con  lăng  quăng 

                              Thò  ra  mà  hai  cẳng 

                              Cọ  quậy  mà  vùng vằng 

                              Lột  xác  mà  lăng  xăng  

                              Mới  vừa  mà  thoát  đặng  

                              Thành  con : Muỗi  rằn 

                              Vo  ve  mà  muốn  cắn  

                              " Vỗ "  : Một  cái  " Păng " ! 
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{ æp   âp  }     ÇÀy  ắp - trái bắp - khắp  nÖi - chắp nÓi - Çi m¶t chặp - ngăn nắp - bắt  gặp 

                             xã  ấp - ấp trÙng - ập  vào - phong  thấp - cấp  cÙu - cập th©i - dồ  dÆp 
                             ăn  cắp - lắp  bắp - lập låi - lÆp cÆp - th£ng tắp - tấp nÆp - sắp  sÆp  xuÓng 
 

                                                          RẮP    TÂM  !  
                                                RÜ®u  Ç‹  trong  kho , chất  ÇÀy  ắp 
                                          Bån  h»u  , lâu  năm  , nay  m§i  gặp 
                                                Nhã  hÙng  , m©i  bån  thº  m¶t  cặp 
                                          Hàn  huyên  tâm  s¿ ... tØ  tØ  nhắp ... 
                                                Còn  vÜ§ng  chút  viŒc , cÀn  làm  tắp 
                                          Chỉ  m§i  bỏ  Çi  có  m¶t  chặp 
                                                Trª  vào  , thän  thÓt ! ... miŒng  lắp  bắp 
                                          Ai  ng©  , bån  h»u  ... phÜ©ng  tr¶m  cắp  ! 
 
     Chú  giäi :- ÇÀy  ắp : ÇÀy  thÆt là ÇÀy , nhiều  Ç‰n h‰t  chỗ  chÙa , quá  nhiều ... 
                     - nay  m§i  gặp : qua m¶t  th©i  gian  dài ... bây  gi©  m§i  gặp  låi 
                     - m¶t  cặp : m¶t  Çôi , 2  cái , 2 chi‰c , 2 thÙ  ... thÜ©ng  Çi  chung  v§i  nhau 
                     - tØ  tØ  nhắp  : thấm  môi , uÓng  m¶t  cách  thông  thä , tØ  tØ , chÀm  chÆm 
                     - làm  tắp : làm  gấp ,  làm  lË  cho  xong  trong  1 th©i  gian  ngắn , gấp  rút 
                     - m¶t  chặp : m¶t  th©i  gian  ngắn ,  m¶t  lát , m§i  vØa  đi  khỏi  m¶t  tí  xíu  
                     - miŒng  lắp  bắp : nói  m¶t  cách  ÇÙt  Çoån  không  bình  thÜ©ng  không  nên  l©i 
                     - phÜ©ng  tr¶m  cắp : loåi  ngÜ©i  xấu  rình  rập , lén lấy  cûa ngÜ©i  làm  cûa  mình 
 
     ñoän  văn  : Sau  m¶t  th©i  gian  dài  xa  cách , không  có  liên  låc  v§i  nhau , hôm   nay  
bỗng  dÜng  gặp  låi , lòng  mØng  vui  h§n  hª , muÓn  nói  chuyŒn  v§i  nhau  lâu  hÖn , muÓn  
tâm  s¿  v§i  nhau  , nhắc  låi  chuyŒn  k›  niŒm  xa  xÜa  , th©i  kÿ  cùng  cắp  sách  Ç‰n  trÜ©ng , 
vØa  nhắp  rÜ®u , vØa  k‹  nhau  nghe  nh»ng  gì  trong  th©i  gian  Çã  qua  v..v...  nhÜng  nhiều  
khi  Çâu  có  ng©  ! 
 Đâu  ai  nghï  rằng , chỉ  bỏ  Çi  vào  trong  có  m¶t  chặp , bån  mình  låi  tr°  mồi  ăn  cắp !   
Câu  chuyŒn  trên  đề  cập  ch»  " KHÔNG   NGỜ " : Tình  thân  xa  xÜa  làm  ta  không  Ç‹  ý 
Ç‰n  th¿c  tåi , cÛng  không  lÜu  tâm  xem  ngÜ©i  bån  năm  xÜa  có  còn  nhÜ  xÜa  hay  không ?  
Đồng  th©i  nêu  lên  nh»ng  y‰u  tÓ  : Th©i  gian , môi  trÜ©ng , hoàn  cänh ... có  th‹  làm  bi‰n  
chất , thay  Ç°i  tánh  tình  , thay  Ç°i  m†i  s¿  viŒc .  
Thử   nghĩ :  Bạn  mình  bất  chấp  tình  nghĩa  mà  nỡ  lòng  nào  lại  đi  ăn  cắp  đồ  của  mình !  

Chuyện  chấp  chiếm  này   là  chuyện  bất  bình  thường  ,  bất  cập ! 

Nhưng  thôi  ,  nhân  vô  thập  toàn  ! Ta  cũng  không  chấp  nhặt  để  làm  gì  . 
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                                                      KH…N   CƒP 
                                                      Ru¶ng  vÜ©n  ... trong  xã - ấp 
                                                           BÎ  nÜ§c  lÛ  tràn  ngập 
                                                      CÀu ,  ÇÜ©ng , nhà ...  bÎ  sÆp 
                                                           HiŒn  tình  thÆt  khÄn  cấp 
                                                      Dù  mÜa  to  ,  bất  chấp 
                                                           NgÜ©i  kéo  Ç‰n  tấp  nÆp 
                                                      Ra  sÙc  làm  dồn  dÆp 
                                                           CÙu  cấp  thÆt  là  gấp  . 
 
     Chú  giäi :- xã  - ấp : nh»ng  ÇÖn  vÎ  hành  chánh  về  gia  cÜ  rất  nhỏ  trong  vùng 
                     - tràn  ngÆp : quá  nhiều , phû  ÇÀy  che  cä  trên  m¥t  Çất  hay  Çồ  chÙa 
                     - bÎ  sÆp : bÎ  hÜ  håi  mà  ngã  Ç°  xuÓng , thøt  xuÓng ,  r§t  xuÓng 
                     - khÄn  cấp : trong  tình  trång  hÓi  thúc , cấp  thi‰t , gấp  rút , lË , nhanh  lên 
                     - bất  chấp : dù  khó  khăn  , trª  ngåi ... không  làm  mình  Ç°i  ý , cÙ  nhÜ  th‰ 
                     - tấp  nÆp : Çông  Çäo , rất  nhiều  ngÜ©i  qua  låi 
                     - dồn  dÆp : ti‰n  trìn h gấp  rút , thúc  ÇÄy  nhau , cÙ  ÇÄy  t§i  trÜ§c  nhanh  lên 
                     - gấp : rất  cÀn  xong  công  viŒc  trong  m¶t  th©i  gian  thÆt  ngắn , lË  lË  lên  
 
     ñoän  văn  : Nh»ng  trÆn  cuồng  phong  , mÜa  to , bão  táp ... là  nh»ng  thiên  tai  
                         gây  nhiều  thiŒt  håi  cho  tài  sän  và  tánh  mång  cûa  dân  chúng !  
LÛ  løt  tàn  phá  hoa  mÀu , ru¶ng  , vÜ©n ...  gây  thất  thu , nghèo  Çói  ! 
Nhà  cºa  , cÀu  ÇÜ©ng ... bÎ  nÜ§c  ngÆp  , såt  lª , sÆp  đ° , hÜ  håi , tắt  nghën  , gián  Çoån ...  
gây  trª  ngåi  giao  thông  và  phÜÖng  tiŒn  sinh  sÓng  cûa  ngÜ©i  dân !   
Dù  chỉ  là  m¶t  thôn  ấp  nhỏ , nhân  l¿c  , tài  l¿c  không  có  là  bao , nhÜng  v§i  tình  ngÜ©i , 
tình  Çồng  bào , trong  lúc  cấp  bách ,  m†i  ngÜ©i , m†i  cấp ,  Çồng  tâm  hiŒp  l¿c  , ra  công  , 
ra  sÙc , san sÈ  giúp  Ç«  lẫn  nhau , bất  chấp  m†i  gian lao  kh°  c¿c , chåy  Çua  v§i  th©i  gian .  
Khẩn  cấp  chÓng  ch†i , cứu  trợ  và  tái  thi‰t , h¢ng  mong  nhanh  chÓng  tái  lập  lại  sinh  hoạt 

đời  sống  của  người  dân  trong  ấp , được  no  ấm , an  lành , hånh  phúc . 
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{ âc   ât }   gió bấc - bÆc thang - lấc cấc - giấc ngû - nấc  cøt - ngấc  ÇÀu - gang tấc 
                        ất  dÆu - ất  giáp gì - bất  ÇÎnh - chÆt vÆt - khất n® - phÆt  lòng - trÆt  lất 
                        xấc xÜ®c - quất  roi - quÆt  cÜ©ng - gÆt ÇÀu - rÀn rÆt - nhấc bút - ngất  Çi 
 

                                                      GIƒC    H¼E ! 
                                             BÜ§c  thang  danh  v†ng , bao  nhiêu  nấc ? 
                                        M¶t  Ç©i  bon  chäy  ... ÇÜ®c  mấy  bÆc  ? ! 
                                             Thª  dài  , tắc  lÜ«i  nghe   " chÆc  chÆc " ! 
                                        Giấc  hòe  ?  CÛng  cÙ  làm  m¶t  giấc ! 
                                             ñØng  nghï  rằng  ta  nói  lấc  xấc 
                                        Tài  ta  vÓn  dï  Çã  t¶t  bÆc 
                                             M¶ng  vẫn  là  m¶ng , không  có  thÆt ! 
                                        Than  thân  trách  phÆn  ... ngồi  khóc  ngấc ! 
 
  Chú  giäi : - nấc  : chỗ ,vÎ  trí  Ç‹  phân  biŒt  khoäng  cách  dài  ngắn , cao  thấp , hÖn  thua  
                   - bÆc : nấc , cÛng  có  ý  Ç‹ phân  biŒt  vai v‰ , vÎ  th‰ , giai cấp , tÀng  l§p  xã  h¶i 
                   - chÆc  chÆc :  ( m¶t  cảm  tØ  tÜ®ng  thanh  do  tắc  lÜ«i , biểu lộ sự  miễn  cưỡng    

                                            đồng  ý  cho  xong ) . Chậc ! Đi thì  đi . 
                   - làm m¶t giấc : Çi  ngû , mÖ  tÜªng  m¶t  phen 
                   - lấc  xấc : thái  Ç¶ không  khiêm  nhÜ©ng , ta Çây , coi  thÜ©ng kÈ  khác  
                   - t¶t  bÆc : Çã  lên  quá cao , trên h‰t , không  còn  tÓt  hÖn  hay  cao  hÖn  n»a 
                   - không có  thÆt : nh»ng  gì  không  hiŒn  th¿c  do tÜªng  t¿ , äo  m¶ng  mà  ra 
                   - khóc  ngấc : khóc  lên  do  quá  xúc  Ç¶ng , bi  thÜÖng  làm  gián  Çoån  hÖi  thª 
 
   ñoän  văn  : Giấc  hòe  được  giải  thích  như  là  một  giấc  ngủ  mơ  thấy  mình  được  hưởng  

                        phú  quí . Mỗi  ngÜ©i  trong  xã  h¶i  Çều  khác  nhau , tØ  tu°i  tác , nam  n» , hình  
dáng , h†c  thÙc , ngành  nghề  , tiền  tài , danh v†ng , ÇÎa  vÎ  ...v.v...  
tØ  Çó  vô  hình  chung  tåo  thành  nh»ng  tÀng  l§p  hay  giai  cấp  khác  nhau , và  cÛng  tØ  Çó  
phân  chia  thÙ  bÆc  v§i  nhau , nghề  này  hÖn  nghề  kia , nhóm  ngÜ©i  này  cao  quí  hÖn  Çám  
ngÜ©i  kia ... tất  cä  s¿  khác  biŒt  ấy , hÖn  kém  ấy , dù  không  rõ  rŒt , cø  th‹  , ngÜ©i  ta  cÛng  
vô  hình  chung  mặc  nhÆn , së  ÇÜ®c  sắp  hång  tØ  dÜ§i  lên  cao , tØng  nấc , tØng  bậc , nhÜ  là 
bÆc  thang . Trong  cu¶c  sÓng  , Çâu  ai  muÓn  mình  hèn  kém  hÖn  m†i  ngÜ©i .  
Có  ngÜ©i  chỉ  hy  v†ng  m¶t  cách  khiêm  nhÜ©ng  , ÇÜ®c  nhÜ  th‰  là  quá  Çû , là  hånh  phúc . 
Có  ngÜ©i  låi  không  bằng  lòng v§i  hiŒn  h»u , h†  vÅn  hy  v†ng  sẽ  ti‰n  cao  xa  hơn , sẽ  ti‰n  
lên  t¶t  Çỉnh  của  ÇÎa  vÎ , danh  v†ng , uy  quyền ... lên  đỉnh  cao  tột  bậc !   
Với  bản  chất  tham  sân  si , h†  sẽ  không  công  nhÆn  sự  thật  là  tài  næng  của " mình " có  
gi§i  hạn , tư  chất  kém  cỏi  mà  lấc  xấc , tự  tôn , tự  cao , tự  đại , t¿  ví  mình  là  bậc  tài  trí ! 
Chậc  chậc ! Cứ  tưởng  một  bước  nhảy  vượt  bậc , lên  thẳng  tột  bật , là  dể  dàng  lắm  vậy ! 

Sự  thật  vẫn  là  sự  thật !   Giấc  hòe  chỉ  là  giấc  mộng  , bất  khả  tin ! 
Sống  trong  u  mê  , thì  sẽ  lãnh  nhận  sự  thất  bại  chua  cay !  Hãy  tỉnh  giấc . 
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                                                              THIỆN   NGHỆ  
                                                         Lỗi  nhà  thÀu  xây  cất 
                                                                Phòng  này  nhÜ  quá  chÆt ! 
                                                         BÓ  trí  hÖi  chÆt  vÆt 
                                                                Chắc  phäi  phá  nó  mất ? ! 
                                                         Kêu  trang  hoàng  n¶i  thất 
                                                                ChÖi  ÇËp  së  n°i  bÆt 
                                                         Gi©  Çây  thoäi  mái  thÆt  
                                                                Tay  này  , thiŒn  nghŒ  nhất . 
 
     Chú  giäi :  - thÀu xây  cất : công ty , ngÜ©i  nhÆn  lãnh  bao  tr†n  m¶t  công  trình  xây  cất 
                       - quá chÆt : nhỏ  hËp , không có  khoäng  trÓng , diŒn tích có tí  xíu   
                       - chÆt  vÆt : làm  hay bÓ  trí  m¶t  cách khó  khăn , nhiều  trª  ngåi , bất tiŒn 
                       - phá nó mất : hûy  bỏ ,  kéo sÆp , sºa  Ç°i  và  làm  låi 
                       - trang  hoàn  n¶i  thất : bÓ  trí , trang  hoàn  phòng  Óc  cho  tiŒn  , cho  ÇËp 
                       - n°i  bÆt : làm tr¶i  h£n lên Üu  Çi‹m  về  nét ÇËp , giá  trÎ ... 
                       - thoäi  mái : cäm giác  dÍ  chÎu , an  nhàn , thanh  thän  
                       - thiŒn  nghŒ : th®  chuyên  nghiŒp , tay  nghề  giỏi , k‰t  quä  quá  tÓt  ÇËp 
 
     ñoän  văn   :   Các  nhà  thÀu  xây  cất , thÜ©ng  chỉ  lo  phÀn  xây  d¿ng  m¶t  cách  t°ng 
                             th‹  , v§i  nh»ng  tiŒn  nghi  cÖ  bän  mà  thôi .  
ViŒc  d†n  vào  ăn  ª  cûa  chû  nhà  có  thoäi  mái  hay  không  là  tùy  ª  cái  nhìn  cùng  tùy  
vào  cách  bÓ  trí  phòng  Óc  cûa  mỗi  ngÜ©i .  
Tuy  nhiên , nhiều  khi  vì  Çiều  kiŒn  diŒn  tích  có gi§i  hån , mà  viŒc  bÓ  trí  trang  hoàng  nhà  
cºa  trª  nên  khó  khăn , chÆt  vÆt , không  bi‰t  phải  bÓ  trí  ra  sao  ... !  
ñ‹  có  th‹  sÓng  tiŒn  g†n , thoäi  mái  hÖn , ngÜ©i  ta  cÀn  nh©  đến  công  ty  chuyên  lo  việc 

trang  hoàng  n¶i  thất ,  v§i  kỹ  thuÆt  chuyên  môn , chuyên  nghiệp , ÇÀy  óc  sáng  tåo  và  mÏ  
thuÆt , cÛng  nhÜ  sành  về  tâm  lý  con  ngÜ©i ...  H†  có  th‹  giúp  ta  sºa  Ç°i  hoặc  che  lấp  
các  khuy‰t  Çi‹m , Çồng  th©i  tåo  d¿ng  m¶t  cänh  trí  tiŒn  nghi  và  nghŒ  thuÆt , làm  n°i  bÆt  
giá  trÎ  cûa  căn  phòng  hÖn  lên .   
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{  ân   âng  }   ân  nhân - Ấn tÜ®ng - Än nhÅn - tÆn tâm - cÆn thÀn - bÀn nhân - khÄn y‰u 
                                bâng khuâng - dâng lên - thÜa vâng - Çấng anh hùng - lâng lâng - cÀn mÅn 
                                rÀn rÀn - sÀn sùi - an phÆn - dÅn giäi - quÅn bách -  tÀng l§p - nâng Ç«  
 

                                                          KIM   THI“N   T± 
                                                   Chà  Çåp  lên  nhau  Ç‹  tranh  phân 
                                            Bỏ  luôn  nhân  cách  , n‰u  khi  cÀn 
                                                   Lên  khuôn  k‰  hoåch  cho  cÄn  thÆn 
                                            So  Ço  tám  lÜ®ng  v§i  nºa  cân  
                                                   Tiền  tài , sắc  døc  ... làm  thuÓc  dẫn 
                                            Thành  båi , hÆu  quä ... phäi  cân  phân 
                                                   Tìm  ngÜ©i  tin  cÆy  Ç‹  ... t‰  thÀn 
                                            Kim  thiền  l¶t  xác  : Chåy  tháo  thân . 
 
    Chú  giäi : - tranh  phân : chia cắt , ÇÓi  ch†i , tiêu  diŒt  ÇÓi  tÜ®ng  để  giành  lấy  phÀn  th¡ng 
                     - khi  cÀn : m¶t  lúc  nào  Çó phäi  nh©  Ç‰n nó , phäi  có  nó  m§i  ÇÜ®c  viŒc 
                     - cÄn  thÆn : chú  tâm , chuÄn  bÎ  kÏ  lÜ«ng  Ç‹  tránh  hÜ  hao , sai  trÆt 
                     - tám  lång - nºa  cân : 2 loåi ÇÖn  vÎ  Ço  lÜ©ng  mà  tr†ng  lÜ®ng  tÜÖng  ÇÜÖng 
                     - thuốc  dẫn : dùng  kèm  theo  Ç‹  giúp  tæng  thêm  hiŒu  quä , dẫn  dø  
                     - cân  phân : so  Ço , tính  toán  l®i - håi , hÖn - thiŒt , hÆu  quä  cho  kÏ 
                     - t‰  thÀn : vÆt  phÄm , hay  con  ngÜ©i  bÎ  ÇÜa  ra  làm vÆt  hy  sinh 
                     - chåy  tháo  thân : b¢ng  m¶t  cách  nào  Çó  thoát  nhanh  Çi  không  Ç‹  bÎ  b¡t 
 
    ñoän  væn  : Nh»ng  kÈ  khôn  ngoan , gian  hi‹m , ngoài  khä  næng  suy  nghï  nh»ng   
                         k‰   hoåch , phÜÖng  án  , giäi pháp  , nh»ng  ÇÜ©ng  Çi  nÜ§c  bÜ§c  rất  tích  c¿c , 
rất  hay ,  nhằm  Çåt  ÇÜ®c  hiŒu  quä  và  thành  công mÏ  mãn .   
NhÜng v§i  mÜu  Çồ  tÜ  l®i , vÎ  k› , h†  thÜ©ng  tính  kèm  theo  træm  phÜÖng  ngàn  k‰  Ç‹ : 
công  thì  mình  hÜªng , t¶i  thì  kÈ  khác  gánh .  
N‰u  nói  theo  ki‹u  ti‹u  thuy‰t  ki‰m  hiŒp  kÿ  tình , giang  hồ  phiêu  du  ký ...  chúng  ta  së  
thấy  các  dång  nhÜ  sau :   
-  …n  thû  Çà  Çi‹u  bất  thÎ  công    
-  Quy  tÙc  Çåi  pháp  ...v...v...   
Tuy  là  mÜu  k‰  , nhÜng  cÛng  có  dª  có  hay  , và  m¶t   trong  nh»ng  diŒu  k‰  thÀn  kÿ  là  :  
"  Kim  thiền  thoát  xác  " .  
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                                                      THU   S„U  ! 
                                                      Lá  vàng  , phû  b‰n  giang  ÇÀu 
                                              Hiu  hiu  gió  thoäng  , thuyền  câu  l»ng  l© 
                                                      Ôm  cÀn  , nºa  tỉnh  , nºa  mÖ ... 
                                              Nºa  nhÜ  Ç®i  cá  , nºa  ch©  m¶ng  nhân 
                                                      Men  tình  , ngÀm  thấm  lâng  lâng 
                                              Ti‰ng  hò  văng  v£ng  ... xa  gÀn ... m‰n  thÜÖng 
                                                      Thuyền  trôi , ngÜ®c  b‰n , ngÜ®c  phÜÖng  ! 
                                              Niềm  riêng  khó  tä ...  vấn  vÜÖng  thu  sÀu  ! 
 
     Chú  giäi : - b‰n  giang  ÇÀu : b‰n  Çò  , chỗ  thuyền  bè  ÇÜa  rÜ§c  khách  qua  sông 
                      - l»ng  l© : phiêu bồng , trôi giåt , không chû  Çích  phÜÖng  hÜ§ng  nhất  ÇÎnh 
                      - nºa tỉnh  nºa  mÖ : sÓng  trong mÖ  m¶ng , mÖ  màng  r©i  xa  th¿c  tåi 
                      - m¶ng  nhân : ngÜ©i  yêu , ngÜ©i  mà  lúc  nào  cÛng  tÜªng  nh§  dù  là  mÖ 
                      - lâng lâng : cäm giác  miên  man  phiêu  bồng  tê  mê  trong  tâm  hồn 
                      - m‰n  thÜÖng : tình  cäm  gÀn  gÛi , yêu  thích 
                      - ngÜ®c  phÜÖng : trái  chiều , Çi  nghÎch  låi  hÜ§ng  mình  muÓn  t§i 
                      - thu sÀu : Cänh  buồn  cûa  mùa  thu (Tình  nhân  thường  mượn  cảnh  tả  tình ,  
                                       mang  tâm  trång buồn , thất  tình ...) 
 
     ñoän  væn   : khi  yêu  nhau  , ngÜ©i  ta  thÜ©ng  tìm  t§i  nhau , ấp  û  tình  cäm  v§i  hình   
bóng , l©i  ca , gi†ng  nói , cº  chỉ  trìu  m‰n  cûa  tình  nhân , tâm  tÜ  mê  mÄn , chìm  Çắm  trong  
mÖ  m¶ng : Men  tình , ngÀm  thấm  lâng  lâng , thuyền  anh  quanh  quÄn , xa  gÀn  nh§  mong... 
Hình  änh  Ç®i  ch©  m¶ng  nhân , v§i  cänh  lá vàng  rÖi  røng , giòng  sông  v¡ng  l¥ng , cô  tÎch , 
thuyền  câu  l»ng  l©  trôi  về  nÖi  vô  ÇÎnh , mà  lòng  tràn  ÇÀy  mâu  thuẫn , bâng  khuâng !  
M¶t  nỗi  sÀu  vÜÖng  vấn !  
Nói  lên  m¶t  tình  yêu  nồng  nàng  tha  thi‰t  , nhÜng  nhiều  trª  ngåi  khó  vÜ®t  qua , gi»a  hy  
v†ng  và  tuyŒt  v†ng  !  
Có  lë thu  sÀu , là  m¶t  mùa  cûa  nh»ng  cập  tình  nhân  với  tình  yêu  trắc  trª , mang  tâm  
trång  và  nỗi  niềm  riêng  tÜ , thÀm  kín , cái  buồn  vấn  vương  khó  tä .... ! 
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{  âu  }        Âu  châu - ấu  thÖ - âu là - Àu  Ö - Äu  tä - Äu  Çä - âu y‰m - ấu trï - âu  sÀu 
                       lo âu - mẫu tº - khấu  ÇÀu - ngẫu  nhiên - buôn lÆu - giäi phẫu - thấu  triŒt 
                                                                

                                                            THƠ  TÙY  HỨNG 
                                                          ViŒc  Ç©i  nhÜ  sân  khấu 
                                                     Tỏa  muôn  sắc ... muôn  mÀu ... 
                                                          Nh»ng  mẫu  ngÜ©i  hiền  hÆu 
                                                     Khắc  khoäi  v§i  lo  âu ... ! 
                                                          Bao  cänh  tình  yêu  dấu ... 
                                                     Và  nh»ng  chuyŒn  không  Çâu ! 
                                                          ñúng  sai  , ÇËp  hay  xấu  ?! 
                                                     Ai  tỏ  chuyŒn  nông  sâu  ! 
 
     Chú  giäi : - sân  khấu : nÖi  nghŒ  sï  trình  diễn 
                      - muôn  mÀu : nhiều  thÆt  nhiều  màu  sắc , ( nhiều  s¡c  nét , vån  trång ... ) 
                      - hiềnŠhÆu : lÜÖng  thiŒn  , không  làm  håi  ai , tánh  dễ  chÎu  bao  dung 
                      - lo  âu : trång  thái  không  an  tâm ,  s®  có  chuyŒn  gì  sẽ  xäy  ra 
                      - yêu  dấu : rất  thân  thÜÖng , tình  cäm  nồng  nàn , sâu  ÇÆm 
                      - chuyŒn  không  Çâu : nh»ng  chuyŒn  chẳng  dính  dáng , ch£ng  giá  trÎ  gì 
                      - xấu  : không ÇËp , không  Çúng  Çắn , sai  trái , 
                      - nông  sâu :  cån  hay  sâu  ( ý bài thơ : không  rõ  s¿  thÆt  nhÜ  th‰  nào ) 
 
     ñoän  văn   : Trong  cu¶c  Ç©i , chúng  ta  Çã  sÓng  và  chÙng  ki‰n  bi‰t  bao s¿  viŒc   
                          xäy  ra  nÖi  chính  bän  thân  mình , ngÜ©i  thân , bè  bån , nhân  quÀn ... nh»ng  
bi‰n  cÓ  cá  nhân , gia  Çình , xã  h¶i , qua  các  phÜÖng  diŒn  quân  s¿ , chính  trÎ , kinh  t‰ , xã  
h¶i , cùng  v§i  các  diễn  bi‰n  cûa  thất  tình , løc  døc  ...v...v... Cho  chúng  ta  m¶t  cäm  nghï : 
ViŒc  Ç©i  nhÜ  các  vª  tuồng  diễn  trên  sân  khấu , hay  nh»ng  phim  tÆp  phiêu  du  ký, mang 
nhiều  sắc  thái  khác  nhau , mà  chúng  ta  là  khán  giä  bất  Çắc  dï , cÙ  phäi  xem  hoài  , xem  
mãi , mà  vẫn  chÜa  h‰t  chuyŒn ... ! Và  cÛng  có  lúc  bắt  g¥p  hình  änh  của  chính  mình  trên  
sân  khấu  v§i  tâm  trång  mÖ  hồ  ch£ng  rõ  thÆt  hÜ  !  
Ch£ng  khác  nào  m¶t  diễn  viên  trên  sân  khấu , mà  ch£ng  rõ  mình  diễn  t§i  Çâu !  
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                                                      C„N   BIẾT  
                                                Lấp  lºng  , mÖ  hồ  ... ch£ng  ÇÜ®c  Çâu ! 
                                         Trâu  không  uÓng  nÜ§c  , khó  chấn  ÇÀu 
                                                Cây  lành  trái  ng†t , chim  uyên  ÇÆu 
                                         Vì  tình  , muôn  dặm  ... båt  gió  câu ! 
                                                BÜ§c  ÇÀu  xây  d¿ng  , cÀn  hi‹u  thấu 
                                         Tình  bất  tÜÖng  h®p , bất  cÜ«ng  cÀu 
                                                Thành  thÆt  , tin  yêu ... ngÜ©i  phÓi  ngẫu 
                                         Cùng  sÓng  bên  nhau  , t§i  båc  ÇÀu  . 
 
     Chú  giäi  :- ch£ng  ÇÜ®c  Çâu : không  th‹  ÇÜ®c , không  thích  h®p , không  cho  phép 
                      - chấn  ÇÀu  : Çè  ÇÀu  xuÓng  , (ý : Ch‰  ng¿ , b¡t phäi nghe l©i , phøc tùng ) 
                      - chim  uyên  ÇÆu : (ý : NgÜ©i  yêu  lý tÜªng  Ç‰n  v§i  mình ) 
                      - båt  gió  câu : (ý :  ChÎu  Ç¿ng  gian  kh° , phong  sÜÖng ) 
                      - hi‹u  thấu :  hi‹u  c¥n  kë , rõ  rŒt , thông  suÓt , bi‰t  tÜ©ng  tÆn 
                      - bất  cÜ«ng  cÀu : (ý : Không  th‹  gÜ®ng  ép  hay  cÜ«ng  bÙc  mà  thành ) 
                      - ngÜ©i  phÓi  ngÅu : ngÜ©i  cùng  mình  k‰t  Çôi  thành  v®  chồng  
                      - t§i  båc  ÇÀu : cho  t§i  già  , (ý : Tr†n  Ç©i ) 
 
     ñoän  văn   : Thành  lÆp  gia  Çình  là  m¶t  bÜ§c  ngoặt  quan  tr†ng  cûa  cu¶c  Ç©i ,  
                          ai låi  ch£ng  mÖ  Ü§c  có  ÇÜ®c  m¶t  tình  yêu  ấm  êm  , hånh  phúc .  
NhÜng  thº  hỏi :  Th‰  nào  là  tình  yêu ?   
làm  sao  tìm  ra  chính  th¿c  là  tình  yêu , và  xây  Çắp  th‰  nào  Ç‹  v»ng  bền , vïnh  cºu  ? !  
làm  gì  có  m¶t  ÇÎnh  nghïa  chung , giäi  Çáp , m¶t  khuôn  mẫu  bäo  Çäm  cho  m†i  ngÜ©i ! 
Th‰  thì  månh  ai  nấy  hi‹u , tình  ai  nấy  lo vÆy !  
Dù  sao  Çi  n»a , cÛng  nên  hi‹u  rằng: Thái  Ç¶  tiêu  c¿c , lấp lºng , mÖ  hồ , bÎt  m¡t  bắt  dê ...  
thÜ©ng  không  °n  thỏa , ch£ng  Çâu  vào  Çâu !   
ñồng  th©i  cÛng  nên  coi  tr†ng  các  y‰u  tÓ  tÜÖng  h®p ,  thành  thÆt ,  tin  yêu ... d¿a  vào  Çó  
Ç‹  tìm  ngÜ©i  phÓi  ngẫu , và  xây  d¿ng  m¶t  tình  yêu  Çúng  Çắn , thûy  chung , hånh  phúc . 
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{   ây   }       ây  - khi ấy - lúc ấy - viŒc ấy - cái  ấy - ngÜ©i  ấy - bây  gi© - bấy lâu - thấy 
                        nh©  cÆy - giẫy  nẩy - ÇÄy  ngã - ÇÅy  Çà - gÀy còm - lÀy l¶i - lÄy bÄy - mây 
                        nÄy  ra - ngây  ngất - nói  nhây - phe  phÄy - quấy rÀy - vÆy  mà - ÇÆy - hÄy 
 

                                                   Con  Cờ !    ž  
TrÜªng  thành  trong  cái  l†ng  " thÖ  ngây " 

Chỉ  lo  cải  cÓi  , v§i  cải  chày  ... 
                                            Rû  rê  cä  Çám  ,  cùng  nhau  quÆy  
                                                  ñåp  Ç°  nh»ng  gì  ngÜ©i  d¿ng  xây  
                                            S¿  thÆt  phÛ  phàng  , låi  không  thấy 
                                                  Oang  oang  Çòi  hỏi  ... chuyŒn  trên  mây ! 
                                            BÎ  ngÜ©i  l®i  døng  , gài  sẵn  bẫy 
                                                  Ngu  mu¶i  ,  Çâm  ÇÀu  ... còn  khen  hay  ! 
 
     Chú  giäi :  - l†ng  thÖ  ngây : (ý : không bi‰t  gì  ngoài  khuôn  kh° , hi‹u  bi‰t  hån  hËp ) 
                       - cải  cÓi  cải  chày : (ý: cÓ  tình  tranh biŒn bất  k‹ s¿  thÆt , phäi trái , Çúng sai) 
                       - quÆy : Ç¶ng  tác  làm  pha  tr¶n (ý: làm  náo  loån , l¶n x¶n , phá  Çám ...) 
                       - d¿ng  xây : làm ra , tåo  nên , tåo  d¿ng ... công  ích  
                       - không  thấy : khuất  tÀm  mắt , (ý : thi‰u  khä  năng , không  hi‹u  bi‰t , dª ) 
                       - chuyŒn trên  mây : chuyŒn xa v©i , không  th¿c t‰ , không  l®i  ích  gì ... 
                       - gài sẵn bẫy : døng  cø , hay  mÜu  k‰ ... Çặt  trÜ§c , ch©  bắt  hay  ám  håi  
                       - khen  hay : rất là  hài lòng , Çồng ý , thích  thú  nên  Üa  chu¶ng và  tán  dÜÖng 
 
     ñoän  văn    : Trong khi  m†i  ngÜ©i  chæm  lo  làm  phÀn  hành , công  viŒc  cûa  mình ,  
                           tØ  viŒc  h†c  hành , gia  Çình , sinh  k‰ ... cho  t§i  các  hoåt  Ç¶ng  văn  hóa ,  
xã  h¶i , khoa  h†c  kỹ  thuÆt ...v..v... tất  cä  Çều  tr¿c  ti‰p  hay  gián  ti‰p  mang  tính  chất  xây 
d¿ng  l®i  ích  chung .  
Tuy  nhiên , låi cÛng  có  nh»ng  ngÜ©i , h†c  không t§i , nghï  không  sâu , Çi  không  xa , nhìn  
không  r¶ng , sÓng  không  nhiều ...  nhÜ  ‰ch  ngồi  Çáy  gi‰ng , nhìn  s¿  viŒc  m¶t  cách  quá  
ÇÖn  giän , thÖ  ngây  !   
Dễ  bÎ  ngÜ©i  Çánh  lØa , l®i  døng , bị  người  ta  xử  dụng  như  một  con  cờ  hay  chốt  thí ! 
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{  e  }            e  dè - è  c° - í  Ë ! - hé  mª - mË - mé - mè - mÈ - së - vÈ  buồn - vë  tranh  
                       bập  bË - Çè  bËp - chÈ  cûi - con ghË - khe  khë - lÈ  tÈ - lë  phäi - quånh  quë  
 

                                                                CHẠY  CỜ  TÂY 
                                                           Bù  xù  , da  nÙt  nÈ  
                                                                 Lúc  nhúc ... ÇÀy  ấp  ve 
                                                           SÓng  lây  lất  vỉa  hè 
                                                                 Toàn  thân  , lÓm  ÇÓm  ghÈ 
                                                           Gặp  lũ  bån  th©i  bé 
                                                                 Lôi  kéo ...  vô  nhÆu  nhe  
                                                           C©  tây  thÖm  phÙc  nè  ... 
                                                                 Ý   ah ! ...  chuồn  cho  lË  ! 
 
     Chú  giäi : - c©  tây : ( cách  nói  lái : c©  tây = cÀy  tÖ : con  chó  con , chó  còn  non ) 
                      - ve : m¶t  loåi  sinh  vÆt  chuyên  sÓng  bám  vào  Ç¶ng  vÆt  nhÜ  chó , mèo ... 
                      - vỉa  hè : mái  hiên , hành  lang trÜ§c  nhà ,  hay  lÓi  Çi  d†c  bên  ÇÜ©ng 
                      - lÓm  ÇÓm  ghÈ : Çâu  cÛng  n°i  ghÈ , nhiều  møt  có  mû  n°i  khắp  mình 
                      - th©i  bé : lúc  còn  nhỏ  , th©i  còn  là  con  nít  , hồi  còn  nhỏ  tu°i 
                      - (vô nhÆu ) nhe : hỏi  m©i , rû  rê  vào Çó  æn  uÓng ,v§i  rÜ®u  là  chính 
                      - (thÖm phÙc )  nè : gi§i  thiŒu  hay  ÇÜa  Ç‰n  vÆt  gì  rất  thÖm  ngon , hấp  dẫn 
                      - chuồn  cho  lË : chåy  trÓn  mau , lén lén  r©i  khỏi  cho  nhanh , tránh  né  
 
     ñoän  văn   : Trong  nam  gi§i , bån  bè  gặp  g«  nhau , hay  muÓn  Çãi  Çằng  nhau , có  khi   
                           h†  rû  nhau  Çi  nhÆu , tÙc  là  m©i  Çi  ăn  uÓng , chû  y‰u  là  uÓng  rÜ®u .  
M¶t  trong  nh»ng  món  æn  khoái  khÄu  mà  ngÜ©i  thích  uÓng  rÜ®u ( b®m  nhÆu ) Üa  chu¶ng  
là  món  thÎt  chó ( cÀy  tÖ , nói  lái  låi  cho  có  væn  vÈ , dÍ  nghe = c©  tây ) .  
Tôi  là  m¶t  ngÜ©i  không  ham  rÜ®u  thÎt , và  bÎ  änh  hÜªng  về  tâm  lý  khi  nghï  t§i  nh»ng  
con  chó  hoang , dÖ  bÄn , ghÈ  chÓc ... sÓng  lây  lất  ª  vỉa  hè , ÇÜ©ng  phÓ ... mà  phát  nh®n , 
ghê  tªm , không  muÓn  tham  gia  mà  cÛng  Çâu  dám  æn , cách  hay  nhất  là  giä  v©  không  
thấy , không  gặp , không  nghe  thấy  họ  gọi  mời ...  

Tốt  nhất  là  ki‰m  c§  trÓn  mất , chuồn  cho  lË ! 
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{ ec    et }      eng  éc - ét  xăng - sai bét - say be bét - bắt chËt - ghen ghét - hét to - kËt 
                             tû két - khô  Çét - cù léc - lấm lét - thÜa , méc - nËt lºa - nghËt  thª - sét - xét 
             

                                                           H‚Y  C¼N  TH÷ 
                                                       Hí  hí ... ha  ha ...  mŒt  quá  hà ! 
                                                  ñØng  ch†c  léc  n»a , nh¶t  lắm  Ça ! 
                                                       ñùa  dai quá  tr§n ... em  méc  má 
                                                  Anh  còn  ngoan  cÓ ... , chºi  à  nha 
                                                       S®  em  giÆn  thiŒt , cÜ©i  giä  lä 
                                                  Gì  vÆy , m§i  gi«n  có  tí  mà 
                                                       Thôi  , em  ÇØng  giÆn , huềŠem  há ? 
                                                  Hái  Çóa  hoa  này  , tặng  em  nà  . 
 
  Chú  giäi : -  ( mŒt quá ) hà  :  Çã  quá  mŒt , khó  chÎu , ÇØng  quấy rÀy  n»a , phiền  quá 
                  - ( nh¶t  l¡m ) Ça :  nh¶t  quá  xá , thiŒt  là  nh¶t 
                  - méc  má : mách , nói cho  má  nghe , tâu  hót , thÜa  trình , k‹  l‹ , mắng vÓn 
                  - (chºi ) à  nha : ngÜng  Çi  không  thì  së bÎ  chºi , coi chØng së  bÎ  chºi 
                  - cÜ©i  giä  lä : cÜ©i  giä  tåo Ç‹  làm nhË  không  khí  căng  th£ng, xoa dÎu 
                  - có tí mà  : chuyŒn  nhỏ , không  Çáng  gì  bỏ  qua  Çi 
                  - huề : không phân tranh  n»a , không  hÖn  thua , cÀu hòa , làm lành låi 
                  - ( tặng  em ) nà : ÇÜa  Ç‰n  và  nhấn  månh  ý  t¥ng  quà  cho  em  
 
   ñoän  văn  : Tu°i  trÈ  là  tu°i  hồn  nhiên , thÖ  dåi , thích  vui  Çùa  , gi«n  c®t . 
                        ñôi  lúc  vì  hæng  quá , ÇÀu  nhÆp  quá , vui  quá  tr§n , làm  cho  ngÜ©i  kia  Çang  
vui  thành  giÆn , tÙc  tÓi , muÓn  gây  l¶n , muÓn  ghét  bỏ  nhau , không  chÖi  v§i  nhau  n»a ... ! 
N‰u  bi‰t  t¿  ch‰ , kÎp  th©i  kèm  hãm  låi  thái  Ç¶ , hay  hành  Ç¶ng  cûa  mình , bằng  nø  cÜ©i  
cÀu  hòa , xin  lỗi , næn  nỉ , dỗ  ng†t ...v..v... thì  m†i  chuyŒn  cÛng  dễ  bỏ  qua , tình  bån  vẫn  
thân  thi‰t  nhÜ  xÜa , và  tình  cäm  lÙa  Çôi  không  gì  dễ  thÜÖng  bằng  tặng  hoa . 
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                                                   NGHỊCH   PHÁO  ! 
                                                        Diêm  sinh  Çem  nhồi  nhét 
                                                              Châm  ngòi  nghe  xì - xËt 
                                                        Cháy  m¶t  mùi  khét  lËt 
                                                              Xác  pháo  , tung  nát  bét  . 
                                                        Cänh  sát  ,  Çi  lùng  xét ... 
                                                              ñÜ©ng  phÓ  Çang  Çông  nghËt 
                                                        Em   núp  trong  gÓc  kËt 
                                                              Cô  Öi  : Xin  ÇØng  méc ! 
 
     Chú  giäi : - nhồi  nhét : cÓ  gắng  ÇÄy , nén , ép ... m¶t  vÆt  gì  vào 
                      - xì - xËt  : âm  thanh  ngòi  pháo  Çang  cháy  xËt  khói  s¡p  n° 
                      - khét  lËt : mùi  khói  cháy  Çen  khó  ngºi 
                      - nát  bét :  b‹  h‰t  trÖn , nát  vøn , b‹  thành  nhiều  mänh  nhỏ  xíu 
                      - lùng  xét : Çi  truy  tìm , løc  soát , ki‹m  tra , xét  hỏi  ... 
                      - Çông  nghËt : rất  là  nhiều  ngÜ©i  ª  Çó , Ç‰n  n‡i  nhÜ  không  có  chỗ  ÇÙng 
                      - trong  gÓc  kËt : trong  tÆn  cùng  m¶t  chỗ  nhỏ  hËp , bÎ  che  khuất 
                      - xin ÇØng  méc : năng  nỉ  yêu  cÀu  ai  ÇØng  có  chỉ  ra  hay  khai  báo  
 
     ñoän  văn   :  T‰t  là  m¶t  dÎp  lễ  ăn  mØng  năm  m§i  thÆt  tÜng  bừng  , vui  nh¶n , 
                            ÇÜ©ng  phÓ  Çông  nghËt  ngÜ©i  v§i  ngÜ©i , ti‰ng  pháo  n°  tí - tách , xì - xËt , 
Çì - Çùng , hòa  v§i  ti‰ng  trÓng  múa  lân " tùng- xÎt , tùng- xèn" thÆt  là  náo  nhiŒt , hÙng  khªi .  
Tuy  nhiên , vì  pháo  là  m¶t  vÆt  gây  n° , dẫn  hỏa , gây  thÜÖng  tích  và  hỏa  hoån , nên  bây  
gi©  Çã  bÎ  cấm  ÇÓt  pháo  .   
NhÜng  con  nít  , thÜ©ng  ham  vui , thích  tinh  nghÎch , nên  lén  lén , ÇÓt  chÖi  rồi  trÓn  chåy ,  
núp  trong  hÓc  , trong  kËt , mặt  mày  lấm  la  lấm  lét , v§i  nỗi  lo  s®  së  bÎ  lùng  bắt ! 
Mặt  mày  tái  mét  mà  van  xin  :  Cô  Öi  , xin  ÇØng  méc ...!    
Ham  vui  chi  cho  kh° !   
Con  nít  mà !  
Thấy  thương  hơn  đáng  ghét ! 
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{  em   êm  }   em bé - ém  nhËm - máy chém - Çem  theo - rau ghém - gièm pha - këm 
                                êm Çềm - trù  ‰m - ban Çêm- nŒm- chễm chŒ - mềm dÈo - thềm cºa - rêm 
 

                                                          ÉM   NHẸM  
                                               N‰u  : "  Ông  ăn  chä  ... Bà  ăn  nem  " 
                                        Ai  là  ngang  bÜ§ng , ai  y‰u  mềm ? 
                                               Ai  ngû  phòng  khách , ai  giÜ©ng  nŒm ? 
                                        Ai  nằm  trằn  tr†c  ... khó  qua  Çêm  ? ! 
                                               ñØng  nên  tranh  chấp  , ai  hÖn  kém ! 
                                        ñØng  nghe  dÜ  luÆn  ... phá  rÓi  thêm 
                                               ChuyŒn  xấu  ? ...  Hạ  giäi , cùng  ém  nhËm 
                                        ñØng  nên  : "  våch  áo  cho  ngÜ©i  xem  " !   
 
     Chú  giäi : - ăn  nem : ăn  món  thÎt  hÖi  chua , gói  bằng  lá  
                        "  Ông  ăn  chả  ,  Bà   ăn  nem  (ý : ngoåi  tình  Ç‹  trä ÇÛa  người  kia ) 
                      - y‰u  mềm : ngÜ©i  không  khõe  månh , không  có  ý  tÜªng  chÓng  ch†i  låi 
                      - giÜ©ng  nŒm : giÜ©ng  có  Ç‹  m¶t  l§p  ÇŒm  nằm  cho  êm  lÜng 
                      - khó  qua  Çêm : khó  ngû , suÓt  Çêm  nằm  trằn  tr¶c  không ngû  ÇÜ®c 
                      - ai  hÖn  kém : chỉ  về  s¿  hÖn  thua , thắng  båi , Çấu  tranh gi»a  hai  ngÜ©i 
                      - ém  nhËm : che  ÇÆy , giấu  kín , ÇØng  Ç‹  ai  hay  bi‰t  
                      - våch  áo  cho  ngÜ©i  xem :(ý : t¿  Çem  cái  xấu cûa  m nh  cho  ngÜ©i  khác bi‰t) 
 
     ñoän  văn  : Bên  trong  nh»ng  sinh  hoåt  sÓng  cûa  m†i  gia  Çình , thÜ©ng  có  nh»ng  s¿   
                         mâu  thuÅn , bất  hòa  . 
Bên  cånh  nh»ng  yêu  thÜÖng  êm  ấm , là  nh»ng  giÆn  h©n , gây  gỗ , tranh  chấp  hÖn  kém .  
Nh»ng  hiŒn  tÜ®ng  Çó , thÆt  ra , rất  là  bình  thÜ©ng , không  phäi  chỉ  xäy  ra  trong  gia  Çình  
mình  mà  thôi , mà  hÀu  nhÜ  gia  Çình  nào  cÛng  th‰ . 
Mặt  khác , trong  quan  hệ  xã  hội , bạn  bè .. v.v.. Đôi  khi  còn  ẩn  tàng  sự  lem  nhem về  tình 

cảm  trai - gái  ba  lăng  nhăng ... ! Là  mối  họa  cho  hạnh phúc  gia  đình ! 
Tuy  nhiên , tùy  theo  cách  nhìn , cách xº  th‰ , cách  giäi  quy‰t  vấn  ÇềŠ ... mà  mÙc  Ç¶  mâu  
thuÅn , tình  thế  së  hòa  dÎu  dÀn , rồi  Çâu  Çó  cÛng  së  êm  xuôi , êm  thắm , hoặc  sẽ  tăng  gia  
thêm , trÀm  tr†ng  hÖn  lên !  
Nói  khác  hÖn  là  s¿  viŒc  ÇÜ®c  dung  hòa , ém  nhËm , hay  n°  tung , Ç°  v« !   
Không  ai  hi‹u  chuyŒn  cûa  mình  b¢ng  chính  mình , do  Çó , tÓt  hÖn  h‰t  là  ÇØng  hùa  theo  
miŒng  Ç©i  xÀm  xì  to  nhỏ, vë  v©i  tắc  trách , mà  nên  ngÜng  ngay  nh»ng  thái  Ç¶  và  hành  
Ç¶ng  ÇÓi  nghÎch , đừng  bốc  đồng  hờn  giận  mà  giở  giọng  " Ông  ăn  chả , thì  Bà  ăn  nem ", 

chỉ  làm  cho  tình  cảnh  gia  đình  rối  rắm  thêm ! 
Hãy  ÇÓng  cºa  låi , cùng  nhau  tìm  hi‹u  và  giäi  quy‰t  mâu  thuẫn  trên  tin  thần  khách  
quan , cªi  mª  và  vÎ  tha , Ç‹  cùng  nhau xây  d¿ng  låi  gia  Çình , hånh  phúc . 
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{  en  eng  }   chim én - quá chén - tr†n vËn - th°i kèn - mắc  nghËn - trÖ  trën - tiêu sÈn 
                              kÈng  trai , diŒn rất  kÈng ,  m§i  kÈng , léng phéng , Çánh kÈng , cái xÈng 
 

                                                    HAY  -   DỞ  ? 
                                                  ñeo  mãi  làm  gì  cái  ki‰ng  Çen  ? ! 
                                             Chiều  tà  nhåt  nắng , Çã  mª  Çèn 
                                                  M©  m©  , äo  äo ... nhÜ  quá  chén 
                                             Cøng  ÇÀu , vấp  té ... mŒt  à  nghen ! 
                                                  Không  nhÜ  ngÜ©i  mù , tai  nhåy  bén 
                                             Th‰  gi§i  , chỉ  là  m¶t  màu  Çen 
                                                  Vào  Ç©i , bằng  m¶t  chi‰c  gÆy  quèn 
                                             Không  hề  låc  lÓi  , m§i  Çáng  khen . 
 
   Chú  giäi : - ki‰ng Çen : kính  Çen , mắt  ki‰ng  màu  Çen  Çeo  Ç‹  chÓng  ánh  sáng , nắng 
                    - Çèn : døng  cø  làm  phát  ra  ánh  sáng cho  ta  thấy  ÇÜ©ng 
                    - quá  chén : uÓng  quá  nhiều  rÜ®u , không  còn  tỉnh  táo , say  rÜ®u 
                    - mŒt  à  nhen : khuy‰n  cáo  së  không  hay , không  tÓt  Çâu , coi  chØng  à 
                    - nhåy  bén : nhanh  nhËn , ti‰p  nhÆn  âm  thanh  hay  cäm  Ùng rất  nhanh 
                    - màu  Çen :  khi  ta  nhắm  mắt  låi  thì  chỉ  thấy  m¶t  màu = Çen 
                    - chi‰c  gÆy  quèn : chỉ  ÇÖn  thuÀn  là  m¶t  cây  gÆy  vô giá  trÎ , rÈ tiền 
                    - m§i  Çáng  khen : chỉ  làm  ÇÜ®c  gì  tÓt , h»u  ích  thì  m§i  ÇÜ®c  cho  là  hay 
 
   ñoän  văn   : NgÜ©i  ta  Çeo  mắt  ki‰ng  Çen , là  Ç‹  Çi  nắng , che  b§t  ánh  nắng  chói  chang 
                        cûa  mặt  tr©i  , tránh  cho  tia  tº  ngoåi  quá  månh  làm  hÜ  mắt , ho¥c  dùng  nó  
Ç‹  che  lấp  khuy‰t  Çi‹m  về  mắt  n‰u  có .  
NhÜng  cÛng  có  m¶t  sÓ  ngÜ©i  låm  døng ,  kính  Çen  trª  thành  m¶t  mÓt  th©i  trang , Çeo  
cho  oai , cho  có  vÈ " ngÀu ", " ta  Çây " , nhÜ  nh»ng  tay  anh  chÎ  b¿ , hay  anh  hùng  trong  
phim  änh  trinh  thám , xã  h¶i  Çen ... !  
Tôi  còn  nhớ , có  một  buổi  chiều , ánh  tà  dương  đã  dần  tắt , trời  chạng  dạng  tối  ngả  màu  

đen , đường  phố  giờ  đây  đã  lên  đèn , xe  cộ  chen  chúc  đông  nghẹt , giao  thông  còn  trong  

tình  trạng  như  tắt  nghẽn !   
Nực  cười  thay ,  khi  thấy  một  anh  chàng  ăn  mặc  rất  là  kẻng ,  bon  chen , len  lỏi , bóp  

kèn  inh  ỏi , bị  thiên  hạ  nhìn  với  ánh  mắt  khinh  bỉ  mà  không  biết  thẹn , còn  hợm  mình  

khinh  khỉnh  qua  cặp  kính  đen !  

Trong  th¿c  t‰ , ÇØng  có  tÜªng  tạo  hình , tạo  dáng  nhÜ  th‰  là  hay ! 
ViŒc  Çeo  kính  Çen  không  Çúng  chỗ , không  Çúng  lúc , ÇÜa  Ç‰n  nhiều  trª  ngåi , sai  lÀm , 
phiền  phÙc , dù  có  cố  t¿  tåo  cho  ta  m¶t  hình  tÜ®ng  cho  là  hay  ho  gì  Çi  n»a , thì  cũng  

chẳng  mấy  ai  khen  đâu ! Mặt  khác , có  những  người   luôn  luôn  đeo  kiếng  đen  vì  có  lý  

do  đặc  thù , là  người  khiếm  thị  , hoặc  bị  đau  mắt . .v.v...   

Tôi  có  mắt  mà  còn  dễ  bị  đi  lạc , còn người  khiếm  thị , họ  không  thấy  gì , nhưng  với  cây  

gậy  quèn , họ  đi  khắp  nơi , mà  không  bị  lạc !  Thế  mới  là  hay , mới  đáng  khen . 
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                                                LÉNG    PHÉNG 
                                                ChÜa  h‰t  gi© ,  Çã  v¶i  gõ  kÈng 
                                           GiÖ  cao  , Çánh  månh  , khỏ  keng - keng ... 
                                                Thu  d†n  tÆp  , sách ... cho  nhanh  nhËn 
                                           Về  còn  du  hí  n»a  Çấy  nghen . 
                                                T¡m  rºa  , thay  đồ... diŒn  rất  kÈng 
                                           ñåp  nhanh  , phóng  lË ... chuông  leng - keng 
                                                ñồng  xu  trong  túi  , nghe  lÈng  xÈng 
                                           Gái  ÇËp !  Léng  phéng  ... cua  m¶t  phen . 
 
     Chú  giäi : - gõ  kÈng : không  có  chuông  ÇiŒn , gõ  vÆt b¢ng  s¡t  Ç‹ thông  báo 
                      - keng  keng : ti‰ng khỏ  kÈng , âm  thanh s¡t  va  chåm 
                      - nhanh  nhËn : hành  Ç¶ng  rất  mau , thiŒt  lË  làng 
                      - n»a  Çấy  nghen : sau  Çó  là , còn  phäi , còn  ti‰p  theo  là , k‰ Ç‰n së  là 
                      - diŒn  rất  kÈng : æn  m¥c , chÜng  diŒn , áo  quÀn  rất  m§i , rất  đËp ... 
                      - leng  keng : ti‰ng  báo hiŒu  b¢ng chuông  xe  Çåp 
                      - lÈng  xÈng : ti‰ng  va  chåm  cûa  Çồng  xu , Çồng  tiền , mänh  sắt  vøn ... 
                      - cua  m¶t  phen : tìm  cách  làm  quen , thº  Çi  chinh  phøc trái  tim phø  n»  
 
     ñoän  văn   : Vào  tu°i  thanh  niên , m§i  l§n , h†c  là  m¶t  chuyŒn , vui  chÖi  thỏa     
                           thích  låi  là  m¶t  chuyŒn  khác  hấp  dÅn  hÖn  , cho  nên  , có  nh»ng  thanh  
niên  h†c  không  lo  h†c , chỉ trông  Ç®i  cho  h‰t  gi© , ch©  gõ  kÈng  tan  h†c , là  ba  chân  bÓn   
c£ng , chåy  gắp  về  nhà , tắm  rºa , chÜng  diŒn  thÆt  kÈng ,  Ç‹  cùng  Çi  vui  chÖi  v§i  bån  bè,  
lë dï  nhiên  là  së  Çem  h‰t  nh»ng  gì  mình  có  th‹  có , có  th‹  khoe  khoang , và  ganh  Çua  
cùng  bån  bè , v§i  tâm lý là  mình  ngon  hÖn , tr¶i  hÖn  về  m†i  m¥t , Çôi  khi  , n‰u  có  dÎp , 
thì  hy  v†ng  nh»ng  Çi‹m  mình  t¿  cho  là  n°i  bÆt  ấy  , có  th‹  së  làm  cho  m¶t  thi‰u  n»  
sinh  ÇËp  nào  Çó , dù  xa  lå , cÛng  së  Ç‹ ý Ç‰n  mình  Çấy  nghen , và  bi‰t  Çâu  chØng , vì  
nh»ng  cái  hào  nhoáng  ấy , mà  h†  Ç‰n  v§i  mình . 
     Ái  tình  cÛng  phäi  Çua  chen , n‰u  không  léng  phéng , sao  quen  ÇÜ®c  nàng ?  
     CÙ  nhào  vô  thº  m¶t  phen , n‰u  ngÜ©i  n°i  giÆn , ta  bèn ... rút  lui ! 
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{  eo   oeo  }    eo  bi‹n - eo Çèo - éo  le - bËo  má - dÈo dai - khéo léo - nhåt  nhëo - xÈo 
                                      ngo¡t  ngoéo - ch‰t  ngoÈo - ngo¢n  ngoèo - ngo¥t  ngoËo - nằm  khoèo 
 

                                                     CÚT   BẮT  
                                                     Læng  xæng  , rÜ®t  Çu°i  ì  xèo 
                                              Chú  chu¶t  chåy  trÜ§c , chú  mèo  theo  sau  
                                                     M¶t  Çằng ,  cÓ  sÙc  tÎ  Çào 
                                              M¶t  bên  , hăm  hª , mau  mau chøp , vồ 
                                                     ñÓ  mi  chåy  thoát  Çằng  mô  ? 
                                              Bắt  ta  ăn  sÓng  , là  Çồ  dã  man ! 
                                                     SÄy  chân  , té  l¶n  xuÓng  sàn 
                                              Chu¶t  chui  mất  dång  , mèo  than  "  mi - èo  " . 
 
     Chú  giäi : - ì  xèo : âm  thanh  rÜ®t  Çu°i  nhau  , ồn  ào , hỗn  Ç¶n , náo  loån 
                      - theo  sau : Çi  ª  phía  sau  , rÜ®t  theo  phía  trÜ§c , k‰ Ç‰n , së t§i  là 
                      - tÎ  Çào :  trÓn  tránh  ai , chåy  trÓn , bỏ  Çi  Ç‹ tránh né  ngÜ©i  Ç‰n  b¡t  ta 
                      - chøp , vồ : nhào  t§i  bắt  gi» , nắm  lấy , chøp låi  không  cho  thoát 
                      - Çằng  mô : ª  chỗ  nào  , lối  nào . ( Ý  toàn câu : h‰t  chỗ  chåy ) 
                      - dã  man : chÜa  khai  hóa , còn sÓng  nhÜ  thú vÆt  hay ngÜ©i sÖ  khai 
                      - sàn : giÜ©ng  cây  Ç‹  nằm  , mặt  bằng , nền  nhà  Çóng  bằng  cây 
                      - mi-èo : ti‰ng  tÜ®ng  thanh  cûa  mèo kêu  
 
     ñoän  văn   : Bài  này  , ÇÜ®c  nhân  cách  hóa , k‹  câu  chuyŒn  rÜ®t  Çu°i gi»a  con   
                          chu¶t   và  con  mèo .  Chú  Mèo  thÜ©ng  ÇÜ®c  ngÜ©i  ta  cho  là  mềm  måi , 
y‹u  ÇiŒu ,  nhỏ  nhË , hiền  hòa  , dÍ  thÜÖng  ...  Tuy  nhiên , không  bi‰t  có  thù  hằn  nhau  v§i  
chú  Chu¶t  tØ  ki‰p  nào , hễ  thấy  bóng  dáng  chú  chu¶t  là  phäi  rÜ®t  Çuổi  , b¡t  cho  kÿ  
ÇÜ®c , phäi  v©n  cho  nó  nhØ  tº  , phäi  æn  tÜÖi  , nuÓt  sÓng  nó  , m§i  Çã  tÙc , m§i  hä  då  chú  
mèo , nhÜng  lÀn  nÀy  , vì  l«  chân  trÜ®t  té , Ç‹  cho  chú  chu¶t  có  cÖ  h¶i  chåy  thoát  , nên  
cÙ  than  thª  "  mi-èo  meo  mèo  " 
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                                                            NGOẮT   NGOÉO  ! 
                                                 ñ‰n  khúc  trÖn  tr®t  , låi  ngoằn  ngoèo 
                                            DØng  chân , ch©  Ç®i ... ngồi  tréo  khoeo 
                                                 ChÖi  dåi  , lấy  cây  làm  cù  ngoéo 
                                            ñ®i  nó  Çi  qua  , là  mình  khoèo 
                                                 Té  rồi , s¿  viŒc  thành  ngoắt  ngoéo 
                                            NgoËo  ÇÀu  , ngoËo  c° ... nằm  chèo  queo 
                                                 Hú  hồn  ,  cÙ  tÜªng  là  ch‰t  ngoÈo 
                                            CÛng  may  , nó  dÆy  ... Çi  cà  khoeo  ... ! 
 
     Chú  giäi : - ngoằn  ngoèo : con  ÇÜ©ng  không  ÇÜ®c thẳng , mà  cong  cong , quËo  quËo 
                      - tréo  khoeo :  bắt  chéo  , trái  nghÎch  chiều , không  h®p  nhau 
                      - cù  ngoéo : thanh  cây  có  chïa  ba  hay nhánh lồi  ra , có móc Ç‹  khoèo 
                      - khoèo : hành  Ç¶ng  dùng  cây  có  móc  ª  ÇÀu  Ç‹ chÆn , móc , lấy  cái gì 
                      - ngoắt  ngoéo : nhiều  mâu  thuÅn , phÙc tåp , hỗn Ç¶n  khó  xº  
                      - nằm  chèo  queo  : nằm  co  không  nhúc  nhích 
                      - ch‰t  ngoÈo : Çã  ch‰t  rồi , ch‰t  queo ,  ch‰t  v§i tÜ  th‰  không  t¿  nhiên 
                      - cà  khoeo : Çi  không  bình  thÜ©ng , chân  cao  chân thấp , Çi  cà  nhắc . 
 
     ñoän  văn   : Trong  m¶t  dÎp  nghỉ  hè  , Çi  cắm  tråi , v§i  nh»ng  sinh  hoåt  gÀn  v§i   
                           thiên  nhiên  , rØng  rú  hoang  sÖ .   
Tôi  cùng  ngÜ©i  bån , rỗi  ränh  nên  tò  mò bỏ  bè  Çi  lang  thang  chÖi , l¶i  suÓi , qua  Çồi  , 
chui  qua  các  lùm  cây  rÆm  råp  v§i  cäm  giác  , cäm  tÜªng  nhÜ  là  nh»ng  nhà  thám  hi‹m  .  
Rồi  Ç‰n  m¶t  khúc  ÇÜ©ng  trÖn  tr®t , ngoằn  ngoèo  , ngồi  ch©  bån  Ç‰n , nghï  Ç‰n  chuyŒn  
måo  hi‹m  phiêu  lÜu , v§i  khung  cänh  này  thì  Çóng  phim  thÆt  là  thú , th‰  là t¿  nhiên  tôi  
Çã  trª  thành  m¶t  ngÜ©i  rØng  , phøc  s¤n  , ch©  nhà  trinh  thám là  bån  tôi  Ç‰n  thì  tấn  công  
bắt  sÓng Nó ...     
NhÜng  than  ôi !   
khi  bån tôi  bÎ  té  læn  Çùng  , nằm  chèo  queo  bất  Ç¶ng , thì tôi cÛng  bØng  tỉnh  , bÓi  rÓi  vì 
nh»ng  hành  vi  nguy  hi‹m  , Çáng  trách ấy !  
CÛng  may  là  s¿  viŒc  không  xäy  ra  trÀm  tr†ng  mà  chỉ  bị  Çau  chân  Çi  cà  nh¡c  mà  thôi , 
dù  sao , tôi  vÅn  hÓi  hÆn  , t¿  trách  và  së  không  bao  gi©  "  chÖi  dåi  "  n»a .  
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 {  ep  }          ép bu¶c - sÙc  ép - †p Ëp - bép xép - Çè bËp - dËp lép - ghi chép - Çôi dép 

                      ghép låi - hËp h i - khép nép - mép bàn - Ü§t nhËp - phép t¡c - Çanh thép 
 

                                                    CH÷I   ñẸP  
                                                  Hôm  nay , ränh  rỗi , Çi  vó  tép 
                                           Mây  xanh , gió  mát , tr©i  n¡ng  ÇËp ... 
                                                  QuÀn  Çùi , áo  lót , chân  mang  dép 
                                           Cà  rÎch , cà  tang ... nghe  lËp  kËp . 
                                                  Ra  tÆn  ÇÀu  cÀu , ngồi  cånh  mép 
                                           T¿a  lÜng  d¿a  vào  mấy  cây  nËp 
                                                  –i  chao  !  ngÙa  ngáy  ... nhÜ  có  rŒp ! 
                                           Tao  bắt  ÇÜ®c  mÀy  ...   kËp  dËp  lép . 
 
     Chú  giäi : - vó  tép : dùng khung väi  mùng , lÜ§i  nhỏ , Çặt  dÜ§i  nÜ§c  Ç‹  v§t  tép 
                      - tr©i nắng ÇËp : m¶t  ngày  khí  hÆu  rất  tÓt , ngày tÓt  tr©i 
                      - mang dép : dÜ§i  bàn  chân ÇÜ®c  bäo vŒ bằng m¶t  mi‰ng  cao  xu = dép 
                      - lËp  kËp : âm thanh  phát  ra  khi Çi  bằng dép , ti‰ng  ép hÖi 
                      - cånh  mép : ª  phía ngoài , bìa , gi§i  hån  diŒn  tích ... cûa m¶t vÆt , vùng 
                      - cây nËp  : nh»ng  cây  vuông , th£ng , dài ... dùng để  Çóng  vách  hay  rào  cän 
                      - rŒp :  Ç¶ng  vÆt  nhỏ  hút  máu , thÜ©ng  núp  dÜ§i  cây , ván , giÜ©ng ... 
                      - kËp dËp lép : kËp , ép 2 mặt  vào cho thÆt  mỏng , cho  h‰t  chiều  dÀy  
 
     ñoän  văn :  VềŠthæm  quê  ngoåi  , ränh rỗi , chẳng  có  gì  làm , nhân  lúc  ÇËp  tr©i ,  
                         mây   xanh , gió  mát  trong lành , ÇÎnh  là  ra b©  sông  câu  cá , vó tép  chÖi , Ç‹  
vui  hÜªng  thú  thanh nhàn  , an  tÎnh  cûa  Çồng  quê .  
V§i  cách  æn  m¥c  thÆt  là  giän  dÎ , m¶t  cái  quÀn  Çùi , áo  thung , mang  Çôi  dép  lËp  kËp , Çi  
thÄn  thÖ   t§i  ÇÀu  cÀu , ngồi  d¿a  lÜng  vào  lan  can , thä  hồn  cùng  mây  nÜ§c  ... 
Ôi !  Thoäi  mái  bi‰t  bao ...      
NhÜng  không  bao  lâu  thì , cäm  thấy  ngÙa  ngáy , khó  chÎu , phäi  gãi  chỗ  này , gãi chỗ  n† , 
ngÙa  quá  xá ...  chắc  chắn  là  có  con  rŒp  nó cắn , nó  phá  rối  ta ! 
N‰u  tao  bắt  ÇÜ®c  mày  thì  ... ha ha ha ... tao  kËp  cho  dËp  lép ! 
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{  ê  }         ê  chề  - ê Äm - ‰ Äm - chê bai - ch‰ bi‰n - dÍ b‹ - ÇŒ  trình - Ç‹ - Ç‰ Çô 

                         gh‰  ÇÄu - hŒ thÓng - kh‰ Ü§c - khŒ nŒ - t‰ lÍ - trÍ näi - phê bình - lềŠmề , vềŠ 
 

                                                              GIÀ   C¼N   DÊ ! 
                                                  Thấy  cô  ngồi  trên  gh‰ 

                                                                Ăn  mặc  rất  lề  mềŠ 
                                                           Vai  Ç‹  hª  ,  xề  xŒ 
                                                                Tåo  cäm  giác  Çê  mê  ... 
                                                           ñÎnh  nhào  vô  o  b‰ ... 
                                                                Rû  Çi  xem  xinê 
                                                           BÎ  cô  ta  xài  x‹  ...  
                                                                Ai  bäo  :  Già  còn  dê ! 
 
   Chú  giäi : - gh‰ : døng  cø  dùng  Ç‹  ngồi 
                    - lề  mềŠ : æn  m¥c  lÜ®m  thÜ®m , không  chỉnh  tề , cÄu  thä , không  quan  tâm 
                    - xề  xệ : hình  änh  nghiêng  nghiêng , hÖi  thøng  xuÓng  
                    - Çê  mê : m¶t  cäm  giác  mÖ  màng , mê say , kích  thích cäm  giác  
                    - o  b‰ : nâng  niu , tâng  tiu chiều  chu¶ng , bäo  vệ , s® bÎ  hÜ  håi ... 
                    - xinê : xinema : råp hát , phim , chi‰u  bóng 
                    - xài  x‹ : dùng l©i nói làm cho ngÜ©i nghe cäm thấy khó chÎu , thËn , xấu h° 
                    - già còn  dê : có  tu°i  rồi  mà tác phong Çåo  ÇÙc không Çàng hoàn , mê gái 
 
   ñoän  văn  :  ñang  nhâm  nhi  cÓc rÜ®u  månh , thä  hồn  chìm  Çắm  theo  âm nhåc   
                         du  dÜÖng , trong  khung  cänh  m©  m© , äo  äo  cûa  không  khí  phòng  trà  ...  
Ch®t  nhìn  thấy  m¶t  cô gái  ngồi  lÈ  loi  m¶t  mình , ăn  mặc  không  ÇÜ®c  chỉnh  tềŠcho  lắm , 
låi có  nét  rất  khiêu  g®i  .... !   
NgÜ©i  ta  thÜ©ng  cho  rằng , h®p  Çêm , phòng  trà , tºu  lÀu ...  là  nh»ng nÖi  có  Çû  h‰t  m†i  
hång  ngÜ©i , h†  tìm  Ç‰n  Ç‹  hÜªng  thø , mua  vui , và cÛng  là  nÖi  ÇÀy  rẫy  nh»ng  thói  hÜ , 
tÆt  xấu  , nhÜ  rÜ®u  chè , bài båc , hút  sách , Çï  Çi‰m  ...v...v....   
Chắc  cô  nÀy  cÛng  chẳng  tÓt  lành  gì , mình  nhào  vô  o  b‰  cho  vui .   
NhÜng , thÆt  t‰  Çâu  phäi  nhÜ  mình  tÜªng , Çâu  có  th‹  quÖ  ÇÛa  cä  nắm  ÇÜ®c , phäi  tùy  
nÖi , tùy  chỗ , tùy  lúc , tùy  th©i , tùy  ÇÓi  tÜ®ng  và  chính  y‰u  vẫn  là  tùy  ª  ta .  
N‰u  t¿  buông  thä  làm  càn  , thì  có  bÎ  xài  x‹  cÛng  Çáng  Ç©i ! "  Ai  bi‹u già  còn  dê  ! " . 
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{  êch   êt  } con ‰ch - chênh ch‰ch - chênh  lŒch - Ç‰ch cÀn - mÛi  h‰ch - ng©  nghŒch 

                                 ch‰t mŒt - dŒt - h‰t - giÓng hŒt - k‰t luÆn - n‰t na - ngồi  phŒt - rơ rŒt - v‰t dÖ 
 

                                                    MỆT   ñ¯  ! 
                                                     ChuÄn  bÎ  chào  Çón  t‰t 
                                                           Nghï  Ç‰n  mà  phát  mŒt ! 
                                                     Nhà  dÖ , tØng  bŒt  , bŒt ... 
                                                           Phäi  lau  såch  cho  h‰t . 
                                                     Chùi  lÜ  , mŒt  gÀn  ch‰t  
                                                           D©i  tû , kŒ ... thô  kŒch 
                                                      Sºa  nh»ng  chỗ  x¶c  xŒch 
                                                           MŒt  lä ...  bò  lê  l‰ch !  
 
     Chú  giäi : - Çón  t‰t : năm  cÛ  Çã  qua  , chuÄn  bÎ  mØng  năm  m§i 
                      - phát  mŒt : chÜa  gì  Çã  u‹  oäi , y‰u  xìu , không  muÓn  làm 
                      - bŒt  bŒt : nh»ng  v‰t  dÖ  lồ  l¶  ª  chỗ  này , chỗ  n† ... 
                      - cho  h‰t : cho t§i  tÆn  cùng ,  không  còn  gì  n»a ,  hoàn  tất , xong  viŒc 
                      - mŒt gÀn  ch‰t : mŒt  ÇØ , rã  r©i ,  kiŒt  l¿c , không  còn  hÖi  sÙc  Ç‹  làm  ti‰p 
                      - thô  kŒch : vÆt  to , n¥ng  nề , không  trang  nhã 
                      - x¶c  xŒch : không  còn  nhÜ  cÛ , r©i  råc , móp  méo ... muÓn  hÜ 
                      - lê  l‰ch : không  còn  hÖi  sÙc  Çi  ÇÙng  n»a , mà  phäi  bò , lê , lếch ... 
 
     ñoän  văn   : Nh»ng  ngày  cuÓi  năm  , là  nh»ng  ngày  rất  Ü  là  bÆn  r¶n  và  mŒt  nh†c  ,  
                          vì  không  nh»ng  phäi  ti‰p  tøc  công  ăn  viŒc  làm  nhÜ  thÜ©ng  nhÆt , mà  còn  
phäi  mua  sắm , quét  d†n  , tô  ph‰t , sºa  sang  låi nhà  cºa , chùi  lÜ , lau bàn  th© ,tû  kŒ , bàn  
gh‰  ...v...v ...  ôi  thôi !  Bi‰t  bao  nhiêu  công  chuyŒn  phäi  làm , làm  hoài  không  h‰t  , làm  
mŒt  ÇØ  , mŒt  ngh   , mŒt  gÀn  ch‰t  !  
Nghï  Ç‰n  mà  phát  ngán !   
NhÜng  dù  cho  bÆn  cách  mấy , mŒt  cách  mấy  , dÅu  cho  có  mŒt  lä  bò  lê  l‰ch  Çi  chæng  
n»a , thì  m†i  ngÜ©i  vẫn  phấn  khªi  , hăng  hái  làm  , Ç‹  chuÄn  bÎ  Çón  chào  m¶t  năm  m§i  
phát  tài , phát  l¶c , an  vui  , hånh  phúc . 
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{ ên   ênh }  lên Ç‰n - bền ch¥t - Çền  bù - hên xui - nhŒn -  ngh‹n ÇÀu - quên - xên ÇÜ©ng 

                                 lênh Çênh - bŒnh - chênh vênh - h§ hênh - mŒnh lŒnh - thênh thang- v‹nh tai 
 

                                                         KH¹C   TH„M  ! 
                                             TØng  phút  ch©  trông  , ngÜ©i  së  Ç‰n  
                                                   ñÜ©ng  vắng  im  lìm ... phÓ  buồn  tênh 
                                             Duyên  lành   hay  d» , tùy  sÓ  mŒnh ! 
                                                   Nắng  chiều  Çẵ  tắt , Çèn  Çã  lên . 
                                             BiŒt  vô  âm  tín  , ngÜ©i  không  Ç‰n ! 
                                                   ñÖn  côi , lặng  lë , bÜ§c  chênh  vênh 
                                             R©i  nÖi  k›  niŒm  , bao  trìu  m‰n 
                                                   NgÜ©i  Çã  phø  ta  , ngÜ©i  Çã  quên  !  
 
    Chú  giäi :  - së Ç‰n : Ç‰n  trong  th©i gian  rất  gÀn , thì  tÜÖng lai  mang tính  kh£ng ÇÎnh 
                      - phÓ  buồn tênh : ýš: không  gian  vắng lặng , u  buồn  nhÜ nỗi sÀu cûa  mình 
                      - sÓ  mŒnh : khi sinh  ra là  Çã  có  s¿  an  bày , sắp  Çặt  sẵn  m†i  s¿  viŒc 
                      - Çèn  Çã  lên : Çã  mª  Çèn , Çã  tÓi  rồi 
                      - ngÜ©i  không  Ç‰n : ( Ý  là ) thất  v†ng , phÛ phàng , bÎ  phø  tình ! 
                      - bÜ§c  chênh vênh : bÜ§c  Çi  cao  thấp , nghiêng  ngã , không  thăng  bằng 
                      - trìu  m‰n : tình cäm  thân  m‰n , thÜÖng yêu  
                      - ngÜ©i  Çã  quên :( Ý  là) ngÜ©i  tình  Çã  dÙt  khoát  không còn  nghï  gì  Ç‰n  ta. 
 
    ñoän  văn :  TØng  bÜ§c  lang  thang  Çi  về  chÓn cÛ , nÖi  ngày  nào  thÜ©ng  hò  hËn ,  
                         yêu  ÇÜÖng ... CÛng  hàng  cây  tÜÖi  mát  d†c  bên  ÇÜ©ng , khung  tr©i  ấy  bao       
                         tình  thÜÖng  ấp  û !    
NhÜng  than  ôi !   
Gi©  nÀy  sao  có  vÈ  cô  tÎch  quá  , ÇÜ©ng  vắng  im  lìm , phÓ   xá  buồn  tênh ! 
Mà  v§i  m¶t  tâm  trång  buồn  thì  đời  có  gì  vui  bao  gi©  !  
Hôm  nay  , lòng  ta  chẳng  muÓn  mà  vẫn  phäi  Ç‰n ! 
Đ‰n  Ç‹  cho  tròn  câu  chuyŒn  " M¶t  tình  yêu " !   
Ta  Çã  ch©  , ráng  ch© , ch© ... !  
Cho tới khi  nắng  Çã  tắt , Çèn  Çã  lên , và  cuÓi  cùng  thì  hy  v†ng  mỏng  manh , Çã  thÆt  s¿  
trª  thành  tuyŒt  v†ng !  
Lòng  Çau , sÀu  løy , thất  thểu  bÜ§c  chênh  vênh  xa  r©i  nÖi  k›  niŒm  yêu  thÜÖng ... 
Ôi !   Xót  xa  , cay  đắng !  
NgÜ©i  Çã  không  Ç‰n , dù  chỉ  m¶t  l©i  giã  biŒt , ngÜ©i  Çã  phø  ta , ngÜ©i  Çã  quên! 
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{   êp   }     b‰p  núc - ÇÀu b‰p - n‰p  quÀn - gåo n‰p - n‰p sÓng - nề n‰p - n‰p  nhà 
                            con  rŒp  - rÜ®u  n‰p - cÖm  n‰p - xŒp lép - x‰p hàng - ngồi  sŒp - Ông s‰p 
 

                                                 MỘNG  LÊN  HƯƠNG  
                                                   Công  viŒc  cûa  em  là  nhà  b‰p 
                                                       VØa  có  cÖm , gåo , vØa  có  n‰p ... 
                                                   S®  có  côn  trùng  , s®  có  rŒp 
                                                       D†n  dËp  m¶t  mình  em  thu  x‰p . 
                                                   MŒt  ÇØ  , tåi  chỗ  , em  ngồi  sŒp 
                                                       Áo  quÀn  lÜ®m  thÜ®m  , nhăn  cä  n‰p 
                                                   Chán  cho  phÆn  mình  là  phø  b‰p ! 
                                                       Chẳng  bi‰t  khi  nào  : Mình  làm  x‰p ? !  
 
     Chú  giäi : - nhà b‰p :  phòng , nÖi  dùng  Ç‹  nấu  æn  
                      - vØa  có  n‰p :  gồm  có  n‰p  và  cÛng  có  cái  khác , có nếp và có này có n† 
                      - rŒp : m¶t  loåi  sinh  vÆt  nhỏ , dËp , hút  máu  ,thÜ©ng  núp  dÜ§i ván møc 
                      - thu  x‰p : thu vén , sắp  Çặt , thu  d†n  låi  cho  ổn , lo cho xong chuyŒn 
                      - ngồi sŒp : ngồi  Çåi  dÜ§i  Çất  
                      - nhăn  cä  nếp : ngay cä ÇÜ©ng th£ng do bàn ûi , ûi thành n‰p cÛng nhăn luôn 
                      - phø  b‰p : làm b‰p dÜ§i  quyền cûa  ÇÀu b‰p , ngÜ©i làm b‰p thÙ  y‰u 
                      - làm  x‰p : = s‰p : ngÜ©i  quän  lý  cao  nhất , ngÜ©i  chỉ  huy m†i viŒc  

                      
     ñoän  văn  :   Nhà  b‰p  là  nÖi dùng  Ç‹  nấu  ăn , các  nhà  hàng , quán  ăn  , dù  cho   
                           có  Çông  khách  hay  không  thì  nhà   b‰p  vẫn  luôn  lu  bu  bề  b¶n  , nhiều  
viŒc  phäi  làm , nào là  lo  ch®  búa , nào là  phäi chuÄn  bÎ  sẵn vÆt  liŒu  ra món  ăn nhÜ lặt  rau , 
rºa  cäi , sắc  cû  hành , dầm  §t , Ü§p  thÎt  ...v..v... Çã  th‰  còn  chÜa  k‹  là  phäi  ª  låi  lau  chùi  
nhà  b‰p  cho  såch  së, thu  d†n  låi  m†i  thÙ  Ç‹  chuÄn  bÎ  cho  ngày  mai , cÛng  là  Ç‹  tránh  
oa  tr»  côn  trùng , gián , rŒp ... công  viŒc  thì  nhiều , ngÜ©i  ta  thì  chỉ tay  năm  ngón , còn  em  
thì  h«i  Öi , trăm  dâu  Çỗ  ÇÀu  tằm , em  lo  h‰t  m†i  viŒc , nhÜng  em  vẫn  cÓ  gắng  làm  tÓt , 
h†c  hỏi  thêm , hy  v†ng  m¶t  ngày  nào  Çó  thành  tài , không  còn  làm  phø  b‰p  n»a , mà  là  
làm  s‰p  cho  oai  , nhÜng  bi‰t  tói  chØng  nào mới  được  thăng  chức  lên  làm  sếp  đây ? ! 
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***    { êu    iu    iêu    uyu    yêu  }  
{ êu }   yêu  - tình  yêu  - y‰u  ÇuÓi - chính  y‰u - y‹u  ÇiŒu - n‰u - phều  phào -  phễu - 
                   kêu  - rong  rêu - nghêu  ngao - nghễu  nghŒn - lêu  nghêu - lêu  Çêu - lều  chi‰u - 
                   Çều  Çặn - Çồng  Çều - Çều  hòa - Ç‹u  giä - thêu  thùa - thều  thào - khêu -  khều 
                   nhỏ  xíu - dìu  dÎu - diŒu k‰ - nhiều - khúc  khu›u -  khu›u  tay  -  bêu  riêu -                                
                   ( tiu   nghỉu  = tiu  nguỷu )  -   quånh  hiu - khiếu  nåi - gi§i  thiŒu - khuœu 
 

                                                            DÁNG    YÊU   ! 
                                                   B©  hồ  cô  tÎch  phû  rong  rêu 
                                                   Thu  sÀu  lá  røng  trôi  lều  bều 
                                                   M¶t  chàng  lãng  tº  Çi  thất  th‹u 
                                                   GÀy  nhÜ  thanh  trúc , cao  lêu  nghêu 
                                                   Vai  mang  cây  Çàn  hình  chi‰c  phễu 
                                                   BÜ§c  Çi  lËp  kËp , cÙ  Çều  Çều ... 
                                                   VÈ  m¥t  tiu  ngu›u   nhÜ  Çang  m‰u 
                                                   Có  lë  anh  chàng  kh°  vì  yêu  ? ! 
 
   Chú  giäi : - rong  rêu : rong  và  rêu : cây , th¿c  vÆt  l§n , nhỏ , sÓng  dÜ§i  nÜ§c 
                    - lều  bều   : trôi  n°i  trên  m¥t  nÜ§c 
                    - Çi  thất  thểu  : dáng  Çi  trông  rất  buồn  chán , thäm  håi 
                    - cao  lêu  nghêu :  thon  dài  và  rất  cao 
                    - chi‰c  phễu :  Çồ  dùng  Ç‹  rót  chất  lỏng  vào  vÆt  Ç¿ng  có  miŒng  nhỏ 
                    - Çều  Çều  : khoảng  cách , thời gian , sÓ  lÜ®ng ... di Ç¶ng  không  thay  Ç°i  
                    - m‰u : trång  thái  méo  miŒng  sắp  khóc 
                    - tiu  nghỉu  =  tiu  ngu›u  : tỏ  ra  cøt  hÙng , buồn  bã , thất  v†ng    
                    - yêu  : có cảm  xúc  tình  cäm sâu  đậm  khi  ti‰p  xúc  v§i  ÇÓi  tÜ®ng Çó  ,     
                                và  thÜ©ng  sẵn  sàng  vì  người  Çó  mà  h‰t  lòng . 
   
  ñoän  văn  : Mùa  thu , gió  th°i  hiu  hiu , cänh  sắc  tiêu  Çiều , lá  vàng  rÖi  røng  trên  con  
                      ÇÜ©ng  mòn  khúc  khu›u , và  trôi  lều  bều  theo  dòng  nÜ§c  , Çâu  Çây  vang  
v†ng  m¶t  vài  ti‰ng  chim  kêu  .  Bên  b©  hồ , con  cò , con  Çà  Çi‹u , Çang  ngóng  cái  c°  cao  
lêu  nghêu  , nhÜ  Ç‹  trông  chØng  con  diều  hâu  Çang  bay  lÜ®ng  trên  cao , vài  con  cá  nhỏ  
xíu  Çang  bÖi  l¶i  tìm  mồi  bên  ghềnh  Çá  ÇÀy  rong  rêu . Ôi ! M¶t  khung  tr©i  cô  tÎch , tÎch  
liêu  thÆt  buồn  hiu !  ñằng  xa , có m¶t  anh  chàng , dáng  ngÜ©i  cao  lêu  nghêu , Çi  thất  tha  
thất  th‹u , bÜ§c  chân  lËp  kËp , Çều  Çều , vÈ  m¥t  tiu  ngu›u  nhÜ  muÓn  m‰u .  
N‰u  dùng  mặt  hồ dÜ§i  ánh  nắng  chiều  phän  chi‰u , thì  Çúng  là  m¶t  bän  m¥t  buồn  thiu  
nhÜ  cái  bánh  bao  chiều !  Nhìn  dáng  vÈ  tiu  ngu›u  y‰u  xìu   cÛng  Çû  cho  tôi  hi‹u  rằng : 
 "   Chắc  h£n  Anh  ta  Çang  yêu  m¶t  chiều , và  Çang  kh°  vì  yêu ! " .  
Tình  yêu  ôi  tình  yêu  ! Lấy  chi  làm  tiêu  bi‹u  , th‰  nào  m§i  là  yêu  ?  
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{ iu   uyu   iêu }               XA   VẮNG   

                                                   BÀu  tr©i  äm  Çåm  , gió  hiu  hiu 
                                              RØng  cây  xÖ  xác , cänh  tiêu  Çiều 
                                                   Lá  vàng  phû  lấp  ÇÜ©ng  khúc  khu›u 
                                              Không  gian  chìm  Çắm  trong  tÎch  liêu . 
                                                   SÀu  thÜÖng  vÜÖng  vấn ... lòng  nặng  trïu 
                                              ñăm  chiêu  , xa  vắng ... nh§  nhung  nhiều 
                                                   Ch»  tình  :  ĐÖn  giän  mà  khó  hi‹u ! 
                                              Ng†t  bùi - cay  Çắng  ...  cÛng  vì  yêu !  
 
     Chú  giäi : - gió  hiu  hiu : gió  th°i  nhè  nhË trong  cänh vắng  lặng  
                      - cänh tiêu  Çiều : khung  cänh  u  ám , tàn løi , không  ÇÜ®c  chăm  sóc 
                      - khúc  khu›u : chỗ  gÆp  låi  , chỗ  cong  cong  quËo  quËo  
                      - tÎch  liêu :  hoang  vắng , u  buồn , không  có sinh  khí 
                      - nặng  trïu : quá  tr†ng  lÜ®ng , ( ý là :  Çang  bÎ  kh°  sÀu  Çè  nén , buồn lòng ) 
                      - nh§  nhung nhiều : lúc  nào  cÛng thÜÖng  nh§ , tình  cäm sâu ÇÆm cÙ  nh§ 
                      - khó  hi‹u : không  tìm  ra  nguyên  ûy  hay bi‹u  Çåt  cûa  s¿  viŒc , khó  bi‰t 
                      - cÛng vì  yêu : tình  yêu  chi  phÓi  tất  cä nh»ng  cäm  nghï  và  hành  Ç¶ng 
 
     ñoän  văn :  Ngồi  thẫn  th©  dÜ§i  bÀu  tr©i  äm  Çåm , mây  u  ám  ch£ng  buồn  trôi ,  
                         cây  cÓi  quanh  Çây  nhÜ  khô  héo , û  rÛ  không  có  sinh  khí , chỉ  m¶t  làn  gió  
nhË  thoäng  qua  cÛng  Çû  làm  cho lá  vàng  rÖi  røng  phû  đầy trên  con ÇÜ©ng  khúc  khu›u  , 
cänh  vÆt  nÖi  Çây  thÆt  xÖ  xác , tiêu  Çiều , không  gian  nhÜ  chìm  Çắm  trong  tÎch  liêu !   
Gió  thổi hiu hiu càng  làm  cho  lòng  tôi  thêm  sÀu  thÜÖng  vÜÖng  vấn , Çăm  chiêu  nhìn  
trong xa  vắng , cô  liêu , miên  man  v§i  nh»ng  điều khó  nghï  , nh»ng  mâu  thuẫn  tình  cäm  
phÙc  tåp  trong  tâm  tÜ  về " Người Yêu " !  
Tôi  muốn  nói  thật  nhiều , thật  nhiều ... 
Tình  yêu  ?   
Đối  với  tôi : Yêu  là  yêu , chỉ  ÇÖn  giän  có  th‰  thôi , và  tất  cä  chỉ  vì  yêu !  
NhÜng !   Cho  t§i  bây  gi©  tôi  vẫn  mÖ  màng  ngÖ  ngÄn ...  
Ôi !  Ch»  tình  thÆt  là  khó  hi‹u !  
Ng†t  bùi - cay  Çắng  ...  cÛng  vì  yêu ! 
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 { yêu }                                        KẸT  CỨNG ! 
                                                    Coi  th‰  mà  còn  bé  tí  xíu 
                                              ThÖ  ngây  , trong  trắng  ,  dáng  yêu  kiều 
                                                    Hồn  nhiên  , ngÖ  ngác , hay  nũng  nÎu 
                                              Má  Çào  tÜÖi  thắm , thÆt  Çáng  yêu ... 
                                                    CÛng  chỉ  vì  nàng  còn  nhỏ  xíu ! 
                                              Tu°i  ta  thì  låi  sắp  về  chiều 
                                                    Nghï  Ç‰n  tÖ  duyên , lòng  tiu  ngu›u 
                                              TrÆt  ngàm  , cÙng  h†ng  , khó  nói  ... " yêu " !  
 
  Chú  giäi : - tí xíu : m¶t ít , chút  Çỉnh ; Nhỏ  bé , nhỏ  tu°i , chÜa  l§n 
                   - dáng yêu kiều : cho ta  cái  nhìn  ÇËp , mÏ  miều , hay  hay , dÍ  thÜÖng 
                   - nÛng nÎu : cº  chỉ , thái  Ç¶  khi  muÓn ngÜ©i khác  cho  hay chiều  chuộng  mình 
                   - thÆt Çáng yêu : thÆt  là  dÍ  thÜÖng , nhÜ  vÆy  ngÜ©i  ta  m§i thÜÖng  
                   - còn nhỏ xíu : nhỏ tu°i , chÜa  trÜªng  thành , còn  con  nít 
                   - tuổi  sắp  về  chiều : ( ý là : ñã  l§n  tu°i , già  rồi ) 
                   - tiu  nghỉu : không  hÙng  khªi , cøt  hÙng , thái Ç¶ tiêu c¿c hàm chứa thất v†ng 
                   - khó nói yêu : yêu  mà không  th‹  nói  ra , bÎ  cän trª  vì  t¿  thấy  khó  thành s¿ 
 
     ñoän  văn : M¶t  bóng  dáng  thÜ§t  tha , khoan thai thùy  mÎ , Çôi  má  Çào tÜÖi  thắm  
                        xinh  xinh ,  thÜ©ng  hay  nÛng  nÎu  m¶t  cách  hồn  nhiên ,  thÖ  ngây , trông  thÆt        
                        dÍ  m‰n , Çáng  yêu .  
Có  ngÜ©i  nói  rằng : Tình  yêu  không  phân  biŒt  giai  cấp , giàu  nghèo , h†c  thÙc  , hình  
dáng  bên  ngoài  , tu°i  tác  già  trÈ  ... v..v...  
Tôi  vẫn  hy  v†ng  là  Çúng , ráng  tin  rằng  là  s¿  thÆt  , cÓ  bênh  v¿c  và  cûng  cÓ  cho  nh»ng  

chuyŒn  tình  yêu  thật  là  cao  đẹp , lý  tÜªng  ấy . 

NhÜng  ! 

Trên  th¿c  t‰ , mấy  ai  Çã  vÜ®t  qua  ÇÜ®c  nh»ng  trª  ngåi  khó  khæn  ấy ?!    

Và  cÛng  chính  vì  nàng  coi  th‰  mà  hãy  còn  trong  tu°i  thÖ  ngây , trong  trắng ! 
Có  rất  nhiều  điều  làm  cho  ta  phäi  thÆn  tr†ng  mà  suy  nghï , khách  quan  suy  xét  vấn  Çề , 
tr¿c  diŒn  v§i  m†i  khó  khăn   trª  ngåi  së  có  ...   
Ta  bi‰t  quá  rõ  là  ta  Çang  t¿  dŒt  m¶ng , m¶t  äo  v†ng  mà  thôi  !  
Nghï  Ç‰n  tÖ  duyên  lòng  tiu  nghỉu  , trÆt  ngàm  ,  cÙng  h†ng , khó  nói ... " yêu " !  
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{ iêu }                                       BƒM   ñỘN  

                                           ñ©i  ngÜ©i  , sÓng  ÇÜ®c  , ÇÜ®c  bao  nhiêu ? ! 
                                                Ăn  gåo  , æn  muÓi ... Çã  khá  nhiều 
                                           Th©i  trang  , thay  Ç°i  qua  bao  ki‹u ? 
                                                Bao  lÀn  hí  hºng  , phút  chÓc  tiêu ! 
                                           Cái  nghiệp  trä  hoài ...  mà  vẫn  thi‰u ! 
                                                Canh  khuya  g†i  sáng  , nhåt  nắng  chiều 
                                           N‰u  ghi  Ç©i  mình  vào  thang  bi‹u 
                                                Hỏi  rằng : Công  ÇÙc   ÇÜ®c  bao  nhiêu ? !  
 
     Chú  giäi : - bao  nhiêu : câu  hỏi  về  số  lÜ®ng , giá  cä , t°ng  sÓ 
                      - khá  nhiều : có  m¶t sÓ  lÜ®ng  không  phäi  là  ít , tÜÖng  ÇÓi  là  nhiều 
                      - qua bao  ki‹u : Çã  thay Ç°i  nhiều  ki‹u , mÓt , dång  trång 
                      - phút chÓc tiêu : bi‰n  mất trong  tích tắc , chỉ hiŒn h»u trong th©i gian ngắn 
                      - vẫn thi‰u : còn  chÜa  Çû  , không  ÇÀy  Çû  tr†n  vËn , còn  phäi  thêm  n»a 
                      - nhåt nắng chiều : nắng  chiều  h‰t  gay  g¡t ( gÀn h‰t m¶t Ç©i ngÜ©i , già) 
                      - thang  bi‹u : bi‹u  Çồ sắp hång tØ  thấp lên  cao nhÜ  hình  m¶t  cây thang 
                      - công ÇÙc  ÇÜ®c bao nhiêu :( ý là : Çã làm ÇÜ®c  nh»ng  điều  gì  tÓt , công  ích gì ?) 

 
     ñoän  văn :  Khi  sinh  ra  Ç©i , con  ngÜ©i  chỉ  là  m¶t  thai  nhi y‰u  ÇuÓi , hoàn  toàn   
                         không  có  khä  năng  sinh  tồn  n‰u  không  ÇÜ®c  bäo  vŒ  và  nuôi  dÜ«ng .  
Ta  Çã  ÇÜ®c  sinh  ra  và  sÓng  cho  t§i  ngày  hôm  nay , không  phäi  chỉ  ÇÖn  thuÀn  là  do 
công  Ön  sinh  thành , dÜ«ng  døc , công  sÙc  cûa  cha  mË  mà  thôi , mà  còn  là  công  ÇÙc  cûa 
rất  nhiều  ngÜ©i , cûa  tiền  nhân , nhân  quÀn  và  xã  h¶i . 
Nhìn  låi  m¶t  Ç©i  cûa  ta ,  Çã  hÜªng  ÇÜ®c  quá  nhiều  rồi , tØ   nh»ng  lãnh  v¿c  về  tinh  thÀn   
nhÜ  :  Tình  cäm ,  thâm  tình ,  ân  tình ... Çã  dành  cho  ta  , cho  t§i  mi‰ng  cÖm ,  manh  áo , 
tiŒn  nghi  mà  ta  Çang  xài , tri  thÙc  và  sª  h»u  mà  ta có  ...v..v...  
ñ‹  Çáp  låi , ta  Çã  th‹  hiŒn ra  sao ? 
Ta  đã  làm  được  những  điều  gì  hữu  ích  cho  Gia  đình , nhân  quần , xã  hội ... ? 
N‰u  ghi  Ç©i  mình  vào  thang  bi‹u , hỏi  rằng : "  Công  ÇÙc  ÇÜ®c  bao  nhiêu  " ? !  
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{  i   y  }   i  t© - í  Ë - ì   à   ì  åch - ỉ  oi - Àm  ỉ - im lìm - in  sách - inh  ỏi - ít  n»a - bí sÎ 
                          bỉ °i - nghỉ  mŒt - suy nghï - duy trì - dÎ  nghÎ - sỉ  vä - sï  khí - vi ti - vï  Çåi 
                          y lý  - ý nguyŒn - ›  låi - y sï - ý chí - ý  vÎ - mÏ  mãn - ly kÿ - phi  lý - k› løc 
 

                                                      CƯỜI   LÊN   ñI 
                                                        Nói  trúng  tim  Çen , cÜ©i  hí  hí 
                                                  Hân  hoan , sung  sÜ§ng  , cÜ©i  híp  mi 
                                                        Nhăn  răng  h§n  hª  , cÜ©i  nhÜ  khỉ 
                                                  Ôm  bøng  bò  càng , cÜ©i  ch‰t  Çi . 
                                                        Nø  cÜ©i  héo  hắt  , không  sinh  khí 
                                                  Nø  cÜ©i  Çau  kh°  lúc  chia  ly 
                                                        Nø  cÜ©i  an  ûi , ch£ng  ÇÜ®c  gì  ... ! 
                                                  Phó  mặc  s¿  Ç©i  , cÜ©i  lên  Çi  . 
 
     Chú  giäi : - cÜ©i  hí  hí :  cÜ©i  m¶t  cách  vui  nh¶n , cÜ©i  thành  ti‰ng 
                      - cÜ©i  híp  mi : sung  sÜ§ng  quá  mà  cÜ©i  nhắm  cä  mắt 
                      - cÜ©i  nhÜ  khỉ : cÜ©i  ÇÜa  cä  hàm  răng  ra  giống con  khỉ 
                      - cÜ©i  ch‰t  Çi : vui  quá sÙc tÜªng  tÜ®ng , cÜ©i  Ç‰n  chÎu  không nỗi n»a 
                      - không  sinh  khí : buồn  chán  , tiêu  c¿c  không  muÓn  sÓng 
                      - lúc chia ly : không  gian , th©i  gian  trong  khi  chia  cách , së xa  r©i  nhau 
                      - ch£ng  ÇÜ®c  gì : thất  båi , không  có  k‰t  quä  tÓt , thành  quä  xấu 
                      - cÜ©i  lên  Çi : hãy  vui  lên , kêu  g†i , bi‹u  cÜ©i 
 
     ñoän  văn   : NgÜ©i  ViŒt  Nam  chúng  ta  thÜ©ng  nói : " cái  gì  cÛng  cÜ©i  " 
                          cái  cÜ©i  nó  nÄy  ra  trong  m†i  hoàn  cänh , tình  huÓng  , cái  cÜ©i  bi‹u  l¶  
qua  tất  cä  m†i  khía  cånh  tâm  linh  cûa  con  ngÜ©i ,  bao  gồm  nh»ng  trång  thái  cûa  thất 

tình lục dục : Hỉ , n¶ , ô , ái , Ó , låc , døc  ...  
Khi  vui  sÜ§ng  , hoan  hỉ  thì  cÜ©i :  hí  hí , cÜ©i  híp  mi , cÜ©i  nhÜ  khỉ , cÜ©i  như  muÓn  ÇÙt  
ru¶t  ch‰t  Çi  ÇÜ®c , cÜ©i  s¥c  søa , cÜ©i  ha  hä ...  
NhÜng  låi  có  nh»ng  cái  cÜ©i  ch£ng  vui  tí  nào : CÜ©i  héo  h¡t  , cÜ©i  trØ  , cÜ©i  ruồi , cÜ©i  
an  ûi  , cÜ©i  thäm ... 
Trong  cu¶c  sÓng  ÇÀy  gian  kh° , vui  thì  ít  , buồn  thì  nhiều !   
Không  bi‰t  nø  cÜ©i  thÆt  s¿  có  công  døng  hay  ích  l®i  gì ?  
Dù  gì  Çi  n»a  thì  ta  hãy  ch†n  thái  Ç¶  tích  c¿c  trong  Ç©i  sÓng , cÙ  tin  Çåi  cÜ©i  là  liều  
thuÓc  b° , cÜ©i  cho  vÖi  nỗi  sÀu , cÜ©i  cho  Ç©i  lên  hÜÖng ...  
Hãy  phó  mặc  s¿  Ç©i  mà  cÜ©i  lên  Çi  hỉ . 
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                                                           CHÂN  GIÁ  TRỊ 
                                                        ChuyŒn  gì  mà  Àm  ỹ  ?! 
                                                             ñ‹  kÈ  ª  , ngÜ©i  Çi 
                                                        ñÜa  ra  Tòa  ly  dÎ ... 
                                                             Giäi  quy‰t  ÇÜ®c  chuyŒn  gì  ?!  
                                                        Cùng  nhau  suy  nghï  kÏ 
                                                             Bỏ  h‰t  chuyŒn  thÎ  phi . 
                                                         Tìm  ra  chân  giá  trÎ 
                                                              Tình  yêu  vẫn  trÎ  vì . 
 
    Chú  giäi : - Àm  ï = Àm  Ï  : âm  thanh  , ti‰ng  Ç¶ng  ồn  ào , gây  khó  chÎu 
                      - kÈ ª , ngÜ©i  đi : chia  tay , phân  ly , xa  cách  nhau 
                      - ly  dÎ : v®  chồng  tØ  bỏ  m†i  quan  hŒ  v§i  nhau  trên  pháp  lý  và  Ç©i sÓng. 
                      - giäi  quy‰t  ÇÜ®c  chuyŒn  gì :  cách  này  không  mang  låi  hÜ§ng  tÓt  ÇËp  
                      - suy  nghï  kÏ : nghï  qua  nghï  låi , nghï  nhiều  mặt  tÓt - xấu , hÖn  thiŒt ... 
                      - chuyŒn thÎ  phi : nh»ng  chuyŒn  bất  Çồng , mâu  thuÅn , phäi  quấy ... 
                      - chân giá  trÎ : có giá trÎ  thÆt  s¿ ,  Çúng  thÆt và  xÙng  Çáng , tìm  ra  cái tÓt thật 
                      - trÎ vì :  cai trÎ , ÇÙng  ÇÀu , làm vua , hiŒn  h»u  làm  chû  chi  phÓi  m†i  viŒc . 
 
     ñoän  văn  : SÓng  ª  xã  h¶i  Tây  phÜÖng , d¿a  trên  nguyên  tắc  bình  đẳng , bình  quyền , 
                         d¿a  vào y‰u  tÓ  t¿ do  cá nhân , chồng  ho¥c  v®  có  th‹  Çoån  tuyŒt  tình  nghïa  
v®  chồng  m¶t  cách  dÍ  dàng , bằng  cách  ÇÜa  nhau  ra  Tòa  để  ly  dÎ .  
N‰u  có  th‹  tìm  hi‹u  sâu  vào  sinh  hoåt  cûa  mỗi  gia  Çình , dù  Çang  ÇÜ®c  cho  là  hånh  
phúc  hay  không  hånh  phúc , thì  viŒc  bất  hòa , mâu  thuẫn , ồn  ào , løc  Çøc  ... là  chuyŒn  
bình  thÜ©ng  , tùy  theo  nhiều  y‰u  tÓ  tác  Ç¶ng  mà  xäy  ra  Çôi  khi  , hay  thÜ©ng  xuyên  .  
Trong  khi  th©i  xÜa  ,  tình  nghïa  phu  thê  sâu  ÇÆm , sÓng  ch‰t  vì  nhau , bên  nhau  , thì  bây  
gi©  ngÜ©i  ta  quá  dễ  dàng  bất  Çồng , giÆn  h©n , oán  hÆn  nhau !  Và  låm  døng  quyền  t¿  do  
ly  dÎ  Ç‹  hª  cái  là  bỏ  nhau  !  
Thi‰t  nghï , không  nên  ch†n  sẵn  hÆu  quä  Ç‹  làm  phÜÖng  thÙc  giäi  quy‰t  vấn  Çề , mà  nên 
bình  tâm  suy  xét  Ç‹  nhÆn  chân  ÇÜ®c  giá  trÎ  s¿   viŒc ,  mÜu  cÀu  cûng  cÓ và  xây  d¿ng  lại 
tình yêu , vợ - chồng , gia  Çình , ấm  êm , hånh  phúc !  
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{  ia  }   ỉa  Çái - ỉa  chäy - bia Çá - bìa  rØng - bÎa  Ç¥t - chia lìa - chïa  súng - con Çỉa 
                     Çïa mềm - Çôi hia - chuyŒn phÎa - phía kia kìa - mỉa mai - thấm thía - nïa - thìa 
 

                                                 XUA    ñU˜I 
                                                  MiŒng  còn  Çang  nhai  mía 
                                                         Mà  cÙ  nói  tía  lia ... 
                                                  Coi  bän  mặt  nó  kìa 
                                                         Còn  hÖn  dân  ba  Çía ! 
                                                  ChuyŒn  gì  nó  cÛng  xía 
                                                         Cái  gì  cÛng  muÓn  chia 
                                                  Tay  , chân ,  quÖ  lia  lÎa 
                                                         ñu°i  c°  nó  ra  rìa  . 
 
   Chú  giäi : - nhai  mía : ăn  mía , ( mía: cây có nÜ§c  ng†t , ép ra Ç‹ ch‰ tåo chất ÇÜ©ng) 
                    - nói  tía lia : nói  hoài , nói liên tøc  không dÙt , ham nói chuyŒn 
                    - kìa : chỉ  về phía  , hÜ§ng , nÖi  mà  mình  Çã  xác  ÇÎnh  vÎ  trí  rồi . 
                    - dân ba Çía : nh»ng  ngÜ©i  thích  xen  vào  chuyŒn  gì  cÛng nói , Xåo  s¿ 
                    - xía : tham  d¿  vào , giành  phÀn , nhÆp  cu¶c  xen  vào 
                    - cÛng muÓn chia : (ý : muÓn  mình  cÛng  ÇÜ®c  m¶t  phÀn , giành  phÀn, xí  cûa) 
                    - quÖ  lia  lÎa : tay di Ç¶ng  liên tøc , không  ngØng , bÓc hÓt  , quÖ  quào 
                    - ra rìa : không  cho  tham  d¿ , không  cho  nhÆp  b†n , không  ÇÜ®c  d¿  phÀn 
 
     ñoän  văn : Trong xã  h¶i , ngoài  hình  dáng , phøc  sÙc  ra , l©i  æn  ti‰ng  nói  cÛng  änh    
                         hÜªng  rất  nhiều  Ç‰n  cái  nhìn  hay  đánh  giá  cûa  ngÜ©i  ta  ÇÓi  v§i  mình . 
 L©i  nói hòa  nhã , dÎu  dàng  thÜ©ng  ÇÜ®c  ngÜ©i  ta  thÜÖng  m‰n , l©i  nói  hùng  hồn  rõ  ràng  
thÜ©ng  thu  hút  ÇÜ®c  ngÜ©i  nghe , và  nghe  rất  thấm  thía ! 

Còn  m¶t  dång  ham  nói , nói  tía  lia , nói  luôn  miŒng , bå gì  nói  nấy , chuyŒn  gì  cÛng  xen  
vào , cái gì  cũng  xịa  vào , nói  cho  ÇÜ®c , nói  m¶t  cách  vô thÜªng vô  phåt , nói  Ç‹  mà  nói , 
phịa  ra  để  mà  nói , nói  móc  nói  mỉa , nói  dóc , khoác  lác  bịa  chuyện , nói  cho  sÜ§ng cái  
miŒng , nhÜng  n¶i  dung  thì  ch£ng  có  giá  trÎ  gì  cä ! 
NgÜ©i  ta  g†i  hång  ngÜ©i  Çó là :  Dân  ba  Çía .  
Lë  nhiên , nếu  chỉ  là  buổi  tø  h®p  bån bè , vui  Çùa  gi«n  c®t  thì  không  thành  vấn  Çề ,  
nhÜng  n‰u  là  nh»ng  chuyŒn  Çúng  Çắn , quan  tr†ng  cÀn  h®p  bàn , giäi  quy‰t  ... thì  h†  
không  thích  cho kẻ  ba  đía , nói  chuyện  không  đâu , tào  lao , tầm  phào vào tham  d¿ !   
Cho  Nó  ra  rìa . 
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{ ich   it }  ích  k› - ích  l®i - h»u  ích - bích  báo - biên dÎch - chích thuÓc - xích mích  
                            ít  sÎt - bánh ít - chi chít - hít thª - khÎt mÛi - m© mÎt - nai nÎt - con rít - vÎt cồ 
 

                                                   TINH   NGHỊCH  ! 
                                                    Nh»ng  Çêm  tÎnh  tÎch  , tr©i  tÓi  mịt 
                                              Rû  chÖi  năm - mÜ©i  ... vui  thỏa  thích 
                                                    Núp  vào  m¶t  chỗ  không  nhúc  nhích 
                                              TØ  tØ  , len  lén , mà  xê  dÎch  ... 
                                                    Có  ÇÙa  låi  còn  chÖi  tinh  nghÎch 
                                              Leo  tuÓt  trên  cây , dấu  tàn  tích 
                                                    L§  qu§  làm  sao  , bÎ  gai  chích 
                                              GiÆt  mình  qu©  quång  ...  té  cái  " bÎch  "! 
 
     Chú  giäi : - tÓi  mÎt : về  Çêm  , trong  Çêm  tÓi  không  thấy  ÇÜ©ng , rất  là  u  tÓi 
                      - thỏa  thích : thÆt  là  vØa  lòng , hä  då , thích quá  không  muÓn gì  hÖn  n»a 
                      - nhúc  nhích : hÖi di  Ç¶ng , xê  dÎch lúc  lắc  chút  Çỉnh , không  yên  
                      - xê  dÎch : r©i  chỗ này  qua  chỗ  khác , di  chuy‹n 
                      - tinh  nghÎch : thích  chÖi  Çùa  m¶t  cách  láu  lïnh , ranh  mãnh , khỉ  
                      - tàn  tích : dấu  v‰t , v‰t  tích  Ç‹  låi , nh»ng  gì  còn  sót  låi  ngÜ©i  truy  theo 
                      - gai chích : gai , cây  nh†n  Çâm  vào  
                      - té  cái  " bÎch" : âm  thanh  khi  té  chåm  Çất  nghe  cái  "  bÎch " 
 
     ñoän  văn : Ÿ  nông  thôn , ban  Çêm  không  có  ánh  Çèn  sáng  trÜng  hoa  lŒ  nhÜ  là  ở 
                         thành  phÓ , và  nhất  là  nh»ng  Çêm  træng  m© , tr©i  tÓi  thui , tÓi  mÎt , trÓ  mắt  
ch£ng  thấy  ÇÜ©ng  , các  em  thÜ©ng  thích  rû  nhau  chÖi  " năm - mÜ©i  " ,  là  lÓi  chÖi  : M†i  
ngÜ©i  Çi  trÓn , núp  kín , và  m¶t  ngÜ©i  phäi  Çi  tìm  cho  ra  h‰t  . 
KÈ  thì  núp  sau  lu  nÜ§c , góc  nhà , hàng  rào , ÇÜ©ng  mÜÖng , bøi  cây   .. v..v..  cÛng  có  ÇÙa  
chÖi  tinh  nghÎch  hÖn  nhÜ  :  Lấy  Çồ  che  låi  , lấy  cái  thùng  hay cái  thúng  úp  lên  để  che  

tàn  tích , có  ÇÙa  thì  trèo  tuÓt  lên  trên  cây , l«  xui  bÎ  ki‰n  cắn , xóc  dằm , gai  chích ...  
giÆt  mình , hÓt  hoäng , l§  qu§  sao , không  gi»  ÇÜ®c  thăng  bằng , té  xuÓng  nghe  cái  bÎch !  
Cả  đám  đang  trốn  mà  cũng  phải  bụm  miệng  cười  khúc  khích !  

Con  nít  thích  chÖi  tinh  nghÎch ,  nh»ng  Çêm  tr©i  tÓi  mÎt , chÖi  năm - mÜ©i  cho  thỏa  thích . 
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                                                           THỜI  CON  N´T  
                                                    Mïm  cÜ©i  , nh§  Ç‰n  th©i  con  nít 
                                               Có  lúc  chăn  trâu , lúc  chăn  vÎt 
                                                    MÛi  trâu  lấy  Çất  bùn  , em  bít 
                                               Hắt  hÖi , nhäy  mÛi  , nghe  " khÎt  khÎt " 
                                                    Khi  tr©i  trª  gió , mây  Çen  kÎt 
                                               Chui  vào  bøi  rÖm  , che  kín  mít 
                                                    NÜ§c  mắt  ròng  ròng , khóc  thúc  thít ... 
                                               S®  ma  , s®  sét ... mặt  xám  xÎt ! 
 
     Chú  giäi : - th©i  con  nít : lúc  còn  nhỏ  tu°i , khi  còn  là  trÈ  con 
                      - chăn  vÎt : lùa vÎt  Çi  ăn  và lùa  về , phäi canh  chØng , trông  nom  Çàn  vÎt 
                      - bít : nhét  vào , bÎt låi , lấp  låi , ngăn  chÆn không  qua  låi  ÇÜ®c 
                      - khÎt  khÎt : âm  thanh  bÎ  nghËt  mÛi , ti‰ng  hÖi  tÓng  ra  khi  bÎ  bít  nghën 
                      - Çen  kÎt : Çen  thÆt  là  Çen , rất  Çen 
                      - kín  mít : không  l¶  ra  m¶t  tí  gì , che  rất  kÏ 
                      - khóc thúc  thít : ti‰ng  khóc  nho  nhỏ  ÇÙt  Çoån , hít  hÖi  
                      - xám  xÎt : xám  thÆt là  xám , xám  ngắc  , xám  quá gÀn  nhÜ  Çen  
 
     ñoän  văn   : Nhìn  nh»ng  em  bé  thÖ  ngây  nô  Çùa  m¶t  cách  hồn  nhiên , vui  thú ,   
                          g®i  cho  tôi  nh»ng  k›  niŒm  th©i  ấu  thÖ ,  lúc  còn  là  con  nít  chåy  rong  
chÖi  trong  ru¶ng  vÜ©n  ª  nông  thôn .   
Tuy   tánh  tình  hiền  hòa  chất  phác , nhÜng  cÛng  tinh  nghÎch , rắn  mắt  không  vØa , nhÜ  khi  
Çi  chăn  vÎt , thì  rÜ®t  Çu°i  vÎt  chåy  bành  båch  cho  vui , thay  vì  câu  cá  thì  móc  bùn  sình  
trây  trét  nhau  cho  tèm  lem  tuÓt  luÓc , ho¥c  trét  bùn  vào  mÛi  trâu  cho  nó  hắt  hÖi  chÖi . 
Rồi  khi  tr©i  Ç°  mÜa , sấm  ch§p  vang  rền , chui  rút  trÓn  vào  ø  rÖm  trong  cô  ÇÖn  s®  hãi ! 

Th©i  Çó , tôi  nào  bi‰t  gì  nh»ng  tri‰t  lý  sâu  xa  trong  cu¶c  sÓng , nào  hi‹u  gì  câu  :  

Đ©i  là  b‹  kh° !   
NhÜng  hình  nhÜ  Çó  là  s¿  cäm thø  t¿  nhiên  cûa  con  ngÜ©i , nên  xót  xa  và  tôi Çã  khóc ! 
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{iêc  iêt  yêt}  xanh bi‰c - công viŒc - chi‰c ÇÛa - Çi‰c tai - li‰c dao - m¡ng nhi‰c - xiŒc  
                                  biŒt Çãi - bi‰t Çiều - chi‰t khấu - diŒt liŒt - liêm khi‰t - dẫn nhiŒt - chèo ri‰t 
                                  y‰t  ki‰n - y‰t  bäng - y‰t  thÎ - y‰t  hÀu - niêm y‰t - y‰t  giá - bái  y‰t 
 

                                                              LO   XA  
                                                       Hôm  nay  , quan  thi‰t  tiŒc 
                                               Không  d†n  Çồ  sành , thi‰c ... 
                                                       Toàn  bằng  ng†c  xanh  bi‰c 
                                               ñãi  anh  hùng  , hào  kiŒt ... 
                                                       CÄn  thÆn  mà  làm  viŒc 
                                               Nghiêm  túc , không  rình  li‰c ... 
                                                       Tránh  lỗi  lÀm  Çáng  ti‰c 
                                               Mất  hào  hÙng  bu°i  tiŒc  ... 
 
     Chú  giäi : - thi‰t  tiŒc : Çãi  tiŒc , m©i  ngÜ©i  Ç‰n  ăn  m¶t  b»a  rất  sang  tr†ng 
                      - Çồ sành , thi‰c : vÆt  døng bằng sành , thi‰c nhÜ : chén sành , muỗng thi‰c 
                      - ng†c xanh bi‰c : ng†c  thåch loåi  quí  nhất  , ng†c  có giá  trÎ  cao 
                      - hào  kiŒt : nh»ng  ngÜ©i  hào  säng , dÛng cäm , có ti‰ng  tâm hào hùng 
                      - làm  viŒc : nhiŒm  vø  ÇÜ®c  giao cho ngÜ©i  nào  Çó  phäi  thi  hành , làm  
                      - rình  li‰c : tò  mò  Ç‹  ý  chuyŒn  cûa  ngÜ©i  khác , dùng  m¡t  theo giỏi  ai 
                      - lỗi lÀm Çáng  ti‰c : s¿ sai  phåm gây  khó  xº , gây  änh  hÜªng  không  tÓt 
                      - mất hào hÙng bu°i tiŒc : cøt hÙng , h‰t  vui , buồn  chán  muÓn  bỏ  ra  về ... 
 
     ñoän  văn   : Khi  xÜa ,  nh»ng  vÎ  quan , nh»ng  nhà  hào  phú ,  nh»ng  ngÜ©i  có 
                          uy  quyền , danh  v†ng , ÇÎa  vÎ  trong  xã  h¶i , thÜ©ng  khi  t°  chÙc  các  bu°i  
h†p  h¶i , ăn  mØng  ... nh»ng  bu°i  tiŒc  này  tuy  sang  tr†ng  , nhÜng cÛng  vẫn  ª  dång  bình  
thÜ©ng  không  có  gì  Çáng  nói .  
Chỉ  khi  nào  bu°i  tiŒc  có  tÀm  quan  tr†ng mang  tính  chất  rất  Ç¥c  biŒt ,  thì  bu°i  tiŒc  m§i  
thÆt  là  long tr†ng , h†  Çem  tất  cä  nh»ng  gì  quí  giá  mà  ngày  thÜ©ng  h†  quí  còn  hÖn  sinh  
mång  cûa  mình  ra  Ç‹  chiêu  Çãi  khách , và  nh»ng  ngÜ©i  khách  ÇÜ®c  m©i  cÛng  toàn  là  
nh»ng  nhân  vÆt  quan  tr†ng , nh»ng  ngÜ©i  ti‰ng  tâm  lẫy  lØng ,  nh»ng  anh  hùng  hào  kiŒt  
c¿  phách ... do  Çó , chû  nhân bu°i  tiŒc  m¶t  mặt  vØa  cäm  thấy  vinh  hånh ,  m¶t  mặt  låi  rất  
lo  âu , vì  n‰u  có  sai  sót , lỗi  lÀm gì  thì  ch£ng  nh»ng  bu°i  tiŒc  bị  mất  hào  hÙng , mà  còn  
có  thể  là  mang  lấy  hÆu  quä  khôn  lÜ©ng !  
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                                                       OANH    LIỆT 
                                                     ñánh  th£ng  ? ...  không  nhất  thi‰t 
                                                           K‰  hoåch  cÀn  thấu  triŒt 
                                                     Giä  thua ... gi¥c  tÜªng  thiŒt 
                                                           CÙ  rÜ®t  Çu°i  theo  mi‰t ... 
                                                     Chông  nh†n , sông  chäy  xi‰t 
                                                           Ch©  thuyền   Çắm  mà  diŒt 
                                                     Oanh  liŒt  Çánh  cho  bi‰t  
                                                           VÈ  vang  sº  nÜ§c  ViŒt . 
 
     Chú  giäi : - không  nhất  thi‰t : không bÎ bắt  bu¶c phäi nhÜ th‰ , không quan tr†ng lắm 
                      - thấu  triŒt : hi‹u , bi‰t  rất  rõ , nắm  v»ng  vấn  ÇềŠ 
                      - tÜªng  thiŒt : nghï  rằng là nhÜ  th‰ , sai trÆt mà không thấy  vẫn cho là  Çúng 
                      - Çu°i theo mi‰t : cÙ  theo hoài , rÜ®t theo  hoài  không  chÎu  bỏ 
                      - diŒt : phá hûy , Çánh tan , triŒt hå , làm cho bi‰n  mất , không  còn  tồn  tåi 
                      - cho  bi‰t : bi‹u  l¶  ra , cho  thấy ( ý là : D¢n  m¥t ÇÓi  tÜ®ng Ç‹  h† ngán s®) 
                      - sº nÜ§c ViŒt : lÎch sº  nÜ§c  VIỆT - NAM    
 
     ñoän  văn   :  Trong  chi‰n  tranh , theo lë thÜ©ng  thì  bên  nào  có  binh hùng , tÜ§ng  månh ,  
                           thì  bên  Çó së  thắng , h† thắng  vì  båo  l¿c , thắng  vì  sÓ  Çông ,  lấy  thÎt  Çè  
ngÜ©i ,  thắng  vì  tâm lý , giặc  chÜa  t§i  là  mình  Çã  khi‰p  s® , chû  båi  hÖn là  quy‰t  chi‰n .  
Tuy  nhiên ,  quy‰t  ÇÎnh  s¿  thắng  båi  cûa  m¶t   trÆn  chi‰n , chÜa  h£n  chỉ  thuÀn  túy  d¿a  
vào  quân  sÓ , vÛ  khí  mà  còn  d¿a  vào  nhiều  y‰u  tÓ  khác  n»a , trong  Çó tài  lãnh  Çåo Çóng  
m¶t  vai  trò rất  là  quan  tr†ng , d¿a  vào  tinh  thÀn  quy‰t  chi‰n , ÇÎa  hình  ÇÎa  th‰ , k‰  hoåch  
chi‰n  lÜ®c ..v.v... mà  Çiều  binh  khi‹n  tÜ§ng , bi‰t  ngÜ©i  bi‰t  ta , thì së  trăm  trÆn trăm thắng.  
LÎch sº  nÜ§c  ta  Çã  nhiều  lÀn  Çánh  nh»ng  trÆn  chiến  oanh  liŒt  , oai  hùng , Çắc  thắng  vÈ  
vang , rång  r«  nÜ§c  nhà , và  cÛng  chÙng  minh  cho  th‰  gi§i  thấy rằng :  
" SÓ  Çông "  tuy là  một  trong  những  nhân  tố  thiết  yếu  để  thắng  trận , nhưng  " số  đông " 

cũng  chÜa  hẳn  là  y‰u  tÓ  tất  thắng .  
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                                         YẾT   THỊ 
                                                  ThÎ  sát  hiŒn  trÜ©ng  , liền  quä  quy‰t 
                                              Hung  thû  võ  công  thÆt  trác  tuyŒt 
                                                  Khinh  công  rất  giỏi  và  giäo  quyŒt 
                                              Y‰t  hÀu  , tº  thÜÖng  không  lÜu  huy‰t !  
                                                  Giang  hồ  hiŒp  nghïa , ÇÀy  nhiŒt  huy‰t 
                                              TrØ  gian  , diŒt  båo , tài  quán  tuyŒt 
                                                  NhÆn  lãnh  y‰t  thÎ  vØa  niêm  y‰t  
                                              Truy  tung  , tróc  nã  ... tÆn  sào  huyŒt . 
 
   Chú  giäi : - quä  quy‰t : quy‰t ÇÎnh chắc  chắn , nhất ÇÎnh  là  nhÜ vÆy , phäi là nhÜ th‰ 
                    - trác tuyŒt : rất là hay , tài cao t¶t bÆc , quá giỏi 
                    - giäo quyŒt : rất là gian  manh , mÜu  mô  dÓi trá , lọc lØa  
                    - không lÜu huy‰t : không  chäy  máu , không Ç°  máu , không  có v‰t  máu  
                    - nhiŒt huy‰t : máu nóng , tinh  thÀn hăng say  
                    - quán tuyŒt : tài næng rất cao, hi‹u r¶ng , rất có tài , rất cao siêu tài trí (excel) 
                    - niêm  y‰t : dán  bäng cáo phó hay thông báo ... cho ngÜ©i ta Ç†c , thông tri 
                    - sào huyŒt : hang ° , cæn cÙ  ÇÎa , chỗ tø h¶i và xuất  phát  cûa  ai  
 
   ñoän  văn  : GÀn  Çây , trên  giang  hồ  xäy  ra  rất  nhiều  vø  án  rất  kÿ  bí , vẫn  bi‰t  rằng  
                        nån  nhân  bÎ  gi‰t  håi , nhÜng  sau  khi  tiến  hành  các  công  việc  điều  tra  thiết  

yếu  như  việc  giám  định  của  Pháp  y , mà  lại  không  tìm  ra  được  nguyên  nhân  cái  ch‰t , 
và  hung  thû  cÛng  không  lÜu  låi  m¶t  v‰t  tích , chi  tiết  gì  để  tuần  bộ  truy  tÀm  hung  thủ , 
sự  việc  này  làm  cho  quan  phû  thiệt  là  nhÙc  ÇÀu , không  bi‰t  giäi  quy‰t  ra  sao ?!  
ñành  phäi  Çăng  cáo  thị , yết  thị , hy v†ng  các  vÎ  anh  hùng , hiŒp  n»  trong  giới  giang  hồ  
trÜ®ng nghïa , giúp  quan  phû  m¶t  tay Ç‹  phá  án , hòng  Çem  låi  s¿  an bình  cho  ngÜ©i  dân.  
May  thay , bỗng  có  m¶t  vÎ  hiŒp  khách  xuất  hiŒn  nhÜ  làn  gió  thoäng . 
Sau  khi  xem  xét  hiŒn  trÜ©ng , điều  nghiên , tổng  hợp  các  chi  tiết ... dù  đã  được  cho  là  

bâng  quơ , nhỏ  nhặt , cũng  vẫn  có  thể  là  có  liên  quan  đến  vụ  việc  . 
Người  đã  khẳng  khái  đứng  ra  nhÆn  lãnh  nhiŒm  vø  trÓc  nã  thû  phåm .  
Cho  dù  hung  thû  có  là  tay  cao  thû  gian  manh  qu›  quyŒt  Ç‰n  Çâu , quan  tuÀn  phû  và  
m†i  ngÜ©i  Çều  h‰t  lòng  tin  tÜªng  vào  vÎ  hiệp  sĩ  kỳ  tài , một  võ  lâm  quái  kiệt  danh  trấn  

giang  hồ , chuyên  trØ  gian , diŒt  båo , là  khắc  tinh  cûa  hắc  Çåo . 
Cuối  cùng  thì  hung  thủ  cũng  đã  bị  truy  tung  tận  xào  huyệt , kẻ  ác  đã  bị  trừ  diệt ! 

Bản  yết  thị  đã  được  gở  xuống , quan  phủ  thiết  tiệc  đãi  khách , mọi  người  ăn  mừng  và  

nh§  Ön  mà  truyền  nhau  danh  hiŒu  lÅy  lØng  trong  võ  lâm  là  : Nhất  Çåi  cao  thû ,  hắc  sát  
thÀn  quân  :  Truy  Phong  Khách  -  Tiết  Anh  Kiệt  . 
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{ iêm  im  yêm }  
                             ác hi‹m - châm bi‰m - tiêm nhiÍm - Çiềm chỉ - cÀn kiŒm - ki‹m nghiŒm 
                             im  ỉm - im lìm - chim sÈ - chìm nghỉm - mát lÎm - tím gan - cÜ©i tûm tỉm 
                             yêm  thÙc - y‰m dãi - y‹m tr® - y‰m v†ng - y‰m th‰ - y‹m tài - y‰m khí 
 

                                                           NGHIÊM   MINH 
                                                   Lắng  nghe ,  chÎu  khó  là  Üu  Çi‹m 
                                            Chu  toàn  b°n  phÆn  và  trách  nhiŒm 
                                                   ChÜa  ra  manh  mÓi  ? !  Phäi  tìm  ki‰m ... 
                                            M†i  chi  ti‰t  nhỏ  ,  phäi  ki‹m  nghiŒm  ... 
                                                   Nhân  tài , liêm  cán ,  thÆt  là  hi‰m 
                                            Công  minh , liêm  chính ,  Vua  tín  nhiŒm 
                                                   Bao  Công  xº  án  rất  oai  nghiêm 
                                            Giäi  oan  , phá  án  ...  thÆt  hi‰m  hiŒm . 
 
     Chú  giäi : - Üu  Çi‹m : Çi‹m  n°i  bÆt , rất hay , tr¶i h£n về m¶t phÜÖng diŒn nào Çó 
                      - trách nhiŒm : phäi làm tròn  công viŒc và gánh chÎu hÆu quä n‰u l« viŒc 
                      - tìm ki‰m : dò la , hỏi , tra , løc låo , coi coi ª Çâu , lôi cho ra , tìm cho thấy 
                      - ki‹m  nghiŒm : coi låi , phân xét  låi xem  có  Çúng -  sai  hay  không ? 
                      - hi‰m : ít  khi  thấy , ít  khi  có , không  thÜ©ng  khi  xäy  ra 
                      - tín  nhiŒm : tin  tÜªng  hoàn  toàn , không lo së bÎ  sai  trái  
                      - oai  nghiêm : bi‹u  hiŒn cûa  ngÜ©i  có  uy  th‰  và  nghiêm chỉnh  
                      - hi‰m  hiŒm  : rất  là  nhiều  ( nhiều  lÀn , trÜ©ng  h®p ... ) 
 
     ñoän  văn   : MuÓn  cho quÓc  gia  ÇÜ®c  an  bình , thÎnh  trÎ , thì  quÓc  gia  Çó  phäi   
                          thi‰t  lÆp  m¶t  hŒ  thÓng  pháp  luÆt  nghiêm  minh , nh»ng  Çiều  luÆt  này  bắt  
bu¶c  m†i  ngÜ©i  phäi  tuân  thû , nghe  theo , n‰u  vi  phåm  së  bÎ  xº  phåt  hay  trØng  trÎ .  
Trong  xã  h¶i , Çâu  phäi  ai  cÛng là  ngÜ©i  tÓt  , có  minh  quân  thì  cÛng  có  båo  chúa , có  
quan  thanh  liêm  thì  cÛng  có  tham  quan  ô  låi , có  ngÜ©i  giàu , kÈ  nghèo , có  hiŒp  sï  thì 
cÛng  có  Çåo  tặc , có lÜÖng  thiŒn  thì  cÛng có  ác  gian... lòng  ngÜ©i  nham  hi‹m  khó  lÜ©ng , 
nh»ng  kÈ  gian  ác thÜ©ng  l®i  døng  quyền  th‰ , tiền  tài , båo l¿c ,  mÜu  k‰ ... Ç‹  làm  nh»ng  
viŒc  sai  trái  mà  qua  mặt  luÆt  pháp .  
Cho  nên  nếu  chỉ  d¿a  vào  văn  bän  pháp  luÆt  suông  không  thôi , thì  chÜa  Çû , mà  còn  
phäi  có  m¶t  cÖ  quan  chuyên  ki‹m  soát  s¿  th¿c  thi  cûa  luÆt  pháp , lë  dï  nhiên  nh»ng  
ngÜ©i  mang  tr†ng  trách  Çåi  diŒn  cho  công  lý  phäi  thÆt  s¿  công  minh  và  liêm  chính . 
Nhân  vÆt  n°i  ti‰ng  nhất  trong  lÎch  sº  tòa  án  Trung  Hoa  là  : Bao  Thanh  Thiên , 
tÙc  Bao  Công , chuyên  giäi  oan , phá  án , trØ  gian , diŒt båo  m¶t  cách  nghiêm  minh. 
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                                                     CAO   THÑ  
                                                   Thº  tài , chỉ  lên  cành  hoa  tím 
                                             Nhäy  nhót  , bay  lÜ®n  , m¶t  con  chim 
                                                   Nhìn  sang  ÇÓi  tÜ®ng  , rồi  cÜ©i  mïm 
                                             ñÓ  huynh  bắn  hå  ÇÜ®c  con  chim  ? 
                                                   UÓng  m¶t  ngøm  trà  , mắt  lim  dim 
                                             Ngón  tay  co  låi  nhÜ  chi‰c  kìm 
                                                   Cây  kim  búng  Çi  nghe  ng†t  lÎm 
                                             Chim  sa , läo  Çäo ... rồi  nằm  im .  
 
   Chú  giäi :- cành hoa  tím : cây  có  bông  hoa  màu  tím  
                   - con  chim : m¶t  Ç¶ng  vÆt  có cánh , bi‰t  bay  
                   - cÜ©i  mïm : cÜ©i  không há  miŒng , cÜ©i  mang tính coi thÜ©ng , khiêu khích 
                   - mắt lim dim : mắt  không  mª  to mà  nhìn , hÖi  nhắm  mắt nhÜ  bu n  ngû 
                   - chi‰c  kìm = cây kiềm = kèm : døng  cø bằng kim loåi  Ç‹  kËp  , cắt ,vặn ... 
                   - ng†t  lÎm : vÎ  thÆt  ng†t  nhÜ  ÇÜ©ng , (ý là : êm  thắm , thoäi  mái , suông së) 
                   - nằm  im : nằm  không  cº  Ç¶ng , không  nhúc  nhích  cøc  c¿a  
 
   ñoän  văn : Trong  cu¶c  sÓng , con  ngÜ©i  không  ít  thì  nhiều  Çều  có  bi‹u  hiŒn  cái " Tôi ",   
                       Çó  là  bän  ngã  cûa  con  ngÜ©i , h†  hay  so  sánh  gi»a  mình  và  kÈ  khác , lë  dï  
nhiên  h†  së  nhìn  s¿  viŒc  m¶t  cách  lŒch  låc , không  khách  quan  cho  lắm , vì  cái  " Tôi  " 
cÛng  ngầm  chứa  nói  lên  cái  sï  diŒn , tài  năng ...v..v.. cûa  mình .  
Chính  vì  cái  " Tôi " quá  l§n ,  nên  thÜ©ng  là  nguyên  nhân  tr¿c  ti‰p , hay  gián  ti‰p , tåo  ra  
nhiều  mâu  thuÅn , tranh  chấp  phiền  phÙc !   
Giä   dø  nhÜ  câu  chuyŒn : M¶c  kÿ  tº , cÆy  vào  tài  phóng  ám  khí  bằng  con  c© , bách  phát  
bách  trúng , m¶t   tuyŒt  nghŒ  thành  danh  cûa  mình , Ç‹  thº  tài  và  khiêu  khích  ÇÓi  phÜÖng   
là :  Kim  trâm  Çoåt  mŒnh  , Truy  phong  khách .   
S¿  hÖn  kém  có  lë  Çã  quá  rõ  ràng !  
NhÜng  chắc  gì  ai  chÎu  thua  ai ?  
Cái "  Tôi  " vẫn  không  phøc  ! 
Cái  " Tôi " vẫn  tÙc  tÓi ... ! 
Để  rồi  tình  thân  h»u  cÛng  b¡t  ÇÀu  lấn  cấn  tØ  Çấy !   
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{ iên  iêng  yên  yêng } 
                        biên  tÆp - diŒn  ki‰n - diễn  ti‰n - Çi‹n  hình - sai  khi‰n - triền miên - xiên - 
                        bi‰ng nhác - gõ  chiêng - gi‰ng dÀu - liŒng xuÓng - mi‹ng chai - nghiễng c° 
 

                                                                 MỘNG   ẢO  ! 

                                                     Nào  phäi  có  tiền  ví  nhÜ  Tiên ! 
                                                Tiền  hô  , hÆu  ûng  ,  "  muÓn  "  có  liền 
                                                     Càn  khôn  nghÎch  Çäo  , ta  hoán  chuy‹n 
                                                Xài  hoài  không  h‰t ... dẫu  vån  niên ... 
                                                     N‰u  ta  :  không  hi‹u  Çiều  thánh  thiŒn 
                                                ñua  tranh  danh  l®i  v§i  uy  quyền 
                                                     ñ©i  nhÜ  con  xoáy  , muôn  vån  bi‰n 
                                                Phúc  chÓc  tiêu  tan ,  v«  m¶ng  Tiên  ! 
 
     Chú  giäi : - Tiên : nhân vÆt  trong thÀn  thoåi  , có tài  bi‰n  hóa  theo  ý  mình 
                      - muÓn có liền : (ý là : nói  tất  cä m†i s¿ viŒc Çều phäi phøc vø theo  ý  mình ) 
                      - hoán chuy‹n : thay Ç°i , Çäo  nghÎch , làm  khác  Çi , bi‰n chuy‹n tình th‰ 
                      - vån niên : mÜ©i  ngàn  năm , ( th©i gian kéo dài mãi ... ) 
                      - Çiều  thánh  thiŒn : nh»ng  Çiều  hay , tÓt , ÇËp , chân , thiŒn , mÏ ... 
                      - uy quyền : m¶t  vÎ  th‰ , quyền  năng  Ç‹ chỉ  huy , hay trấn áp ... kÈ khác . 
                      - muôn vån bi‰n : luôn thay Ç°i , bi‰n hóa phÙc  tåp , không lÜ©ng  ÇÎnh nổi 
                      - v«  m¶ng  Tiên : nh»ng  m¶ng  tÜªng  hão  huyền  bÎ  Çánh  tan  bªi  thÆt  t‰ . 
 
     ñoän  văn   : Trong  cu¶c  sÓng , mỗi  ngÜ©i  Çều  có  m¶t  hoàn  cänh  khác  nhau , có  kÈ       
                           siêng  năng  làm  c¿c  kh° , suÓt  cä  cuộc  Ç©i , vẫn  cÙ  chÎu  cänh  khó  khæn ,  
nghèo  khó ,  låi  cÛng  có  nh»ng  kÈ  , chÜa  sanh  ra  Ç©i  , Çã  có  sẵn  tiền  muôn , båc  triŒu  , 
vì  ông  cha  cûa  h†  giàu  có , vì  h†  có  ÇÜ®c  nh»ng  phÜÖng  tiŒn  thuÆn  l®i  Ç‹  làm  cÖ  sª  
và  bàn  Çåp  cho  s¿  phát  tri‹n  hÖn  lên ,  nhÜ  : tiền  tài , danh  v†ng , ÇÎa  vÎ  , uy  quyền  ...  
và  tØ  chỗ  thØa  hÜªng  ÇÜ®c  quá  nhiều  biŒt  Çãi  Çó , nên  có  kÈ  së  sÓng  trong  mê  muội , 
hoang  ÇÜ©ng , ví  mình  nhÜ  là  con  cûa  ông  "  Tr©i  " , muÓn  gì  së  ÇÜ®c  nấy  , tiền  là  vån  
năng  có  th‹  làm  thay  Ç°i  h‰t  m†i  s¿  vật ,  sự  viŒc  .    
NhÜng  trong  th¿c  t‰  , nào  phäi  " có  tiền  ví  nhÜ  tiên "  , nào  phäi  tiền  rØng  , båc  bi‹n ,  
xài  phun  xài  phí , xài  hoài  không  h‰t ... !   
Tr©i  có  nắng  có  mÜa , có  lúc , có  thì ,  vån  vÆt  Çều  thay  Ç°i , n‰u  không  bi‰t  tu  tâm  
dÜ«ng  tính , kiểm  nghiệm  lại  bản  thân , có  tinh  thần  cầu  tiến  mà  lo  kiŒn  toàn  tài  ÇÙc  cá  
nhân  , thì  giấc  m¶ng  kia  së  trª  thành  ác  m¶ng , bªi  th¿c  t‰  rất phÛ  phàng ! 
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                                                  VUA  LÀM   BIẾNG   ! 
                                                    Sai  bäo  quân  hÀu  :  chặt  tØng  mi‰ng 
                                              Tán  cho  thÆt  nhuyễn  , Çút  vô  miŒng 
                                                    Ông  vua  hû  lÆu  , lÜ©i  có  ti‰ng 
                                              ñi  Çâu  cÛng  phäi  Ç®i  ngÜ©i  khiêng 
                                                    MÆp  ù  , mÆp  ú  ,  thÆt  lÜ©i  bi‰ng 
                                              Ăn  ,  ngû ...  d¿a  ngºa  , khó  nằm  nghiêng 
                                                    Dán  ch¥t  trên  giÜ©ng  ,  nhÜ  bÎ  xiềng 
                                              Công  viŒc  triều  chính  ...  Ç‹  ra  riêng  ! 
 
   Chú  giäi : - chặt  tØng  mi‰ng : chặt  r©i  ra , chia  ra  thành  nhiều  mänh  nhỏ 
                    - Çút  vô  miŒng : bỏ vô  h†ng . (ý  là : t¿  mình có tay mà không t¿  ăn  lấy ) 
                    - có ti‰ng : n°i danh , khi  nói  t§i  mình  là  ai  cÛng  bi‰t  
                    - Ç®i  ngÜ©i  khiêng : (ý  là : ù   lì  nằm  hoài  m¶t  chỗ , phäi  khiêng m§i  Çi ) 
                    - lÜ©i  bi‰ng :là m¶t  tÆt  xấu  vì  cÙ  ì  ra , phè  phªn , ch£ng  chÎu  làm  gì  cä 
                    - nằm  nghiêng : nằm  chỉ  m¶t  bên  ngÜ©i  chåm  mặt  giÜ©ng 
                    - xiềng : bÎ  c¶t  chặt  vào  m¶t  chỗ  bằng sợi  dây  lò tÓi , xích  s¡t  ... 
                    - Ç‹  ra  riêng : tách  ra m¶t  bên , (ý  là : không  Çá  Ç¶ng  t§i , không  màn  t§i ) 
 
   ñoän  văn : ChuyŒn  th©i  xºa , th©i  xÜa ... th©i  phong  ki‰n , quân  chû  lÆp  hi‰n ,  
                       th©i   Çåi  Hoàng   Triều  , th©i  Çåi  cûa  các  vì  Vua  Chúa  .  
LÆp  luÆn  cho  rằng :  
Nhân  vÆt  tÓi  cao , ÇÙng  ÇÀu  m¶t  quÓc  gia  là :  Ông  Vua , là  Thiên Tº , là  con  ông  Tr©i , 
ÇÜ®c  Ng†c  Hoàng  Thượng  Đế  phái  xuÓng  trÀn  gian  Ç‹  trÎ  vì  thiên  hå .  
Tuy  có sÜ§ng  thiŒt , nhÜng  cÛng  gian  kh°  không  ít , nhÜ  phäi  Ç°  máu  Ç‹  lÆp  nghiŒp  , 
khai  d¿ng và  gi»  v»ng  cơ  đồ , giang  sÖn , ho¥c  m¶t  ngày  phäi  giäi  quy‰t  bi‰t  bao  nhiêu  
là văn  kiện  triều  chính ,  Ç‹  quÓc  gia  ÇÜ®c  thái  bình  thÎnh  trÎ ! Cho  dân  được  sống  yên  

vui  hạnh  phúc ! 

Mọi  sự  vật  sự  việc  cứ  tới  liền  liền , đấu  tài  đấu  trí  , suy  nghĩ  triền  miên ...  
L§p  thì  phải  lo  tiêu  diŒt  loån  thÀn , tặc  Çäng  âm  mÜu  chính  biến , tÜ§c  vÎ  , xoán  ngôi ! 
Mặt  khác  thì  phải  lo  Çiều  binh  khi‹n  tÜ§ng  ngăn  chÓng  ngoåi  xâm ... !  
Nếu  so  sánh  giữa  một  vì  Vua  là  minh  Quân  v§i  m¶t  ngÜ©i  dân  thÜ©ng ,  m¶t  em  chăn  
trâu  chẳng  hạn  ... chÜa  chắc  là  ai  đã  ra  công  sÙc  nhiều  hÖn  ai , và  ai  së  sÜ§ng  hÖn  ai !  
Trải  qua  bao  triều  đại ,  hầu  như  các  vì  Vua  đều  ăn  ngũ  không  yên  vì  lo  chinh  chiến !  
Riêng , chỉ  có  Ç¶c  nhất   m¶t  ông  vua  nổi  tiếng  là  làm  biếng , khỏi  phäi  lo  gì  cä , không  
phäi  làm  gì  cä , chỉ  có  nằm  ăn  và  ngû  mà  thôi ! 
Hỏng  lẽ  Ông  ta  có  định  kiến  là : Nhân  gian  thế  sự  thiêng  biến  vạn  biến , Ta  bất  biến .   
Thế  m§i  Çúng  là  "  Chân  mŒnh  Thiên  tº   "chứ !  
Con  Ông  Trời  mà !  Cần  gì  phải  lo , mọi  việc  đã  có  những  người  khác  lo  hết . 
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{ iêp   ip }  - diŒp løc tÓ - ÇiŒp khúc - hi‰p Çáp - ki‰p sÓ - liên ti‰p - nhi‰p änh- thiŒp - 

                              - bÎp b®m - dÎp may - híp m¡t - kíp n° - kÎp th©i - líp xe - cây nhíp - nhÎp cÀu 
 
                                                        TRÚNG   KẾ  ! 
                                           SÓng  trên  gÜÖm  giáo , Ç©i  binh  nghiŒp 
                                   Nh»ng  trÆn  thÜ  hùng  ... thÆt  khûng  khi‰p ! 
                                           ñÎch  quân  , tấn  công  vào  liên  ti‰p 
                                   Gi¥c , vây  hãm  , trùng  trùng  ÇiŒp  ÇiŒp ... 
                                           Tin  .... giặc  cÜ§p  Çi  nàng   "  ái  thi‰p  " ! 
                                   Quất  ng¿a  truy  phong  , Çu°i  cho  kÎp 
                                           RÜ®t ...  mãi   t§i  tÆn  làng  Vån - Ki‰p 
                                   Tin  bÎp  !  ...  làm  tan  cä  s¿  nghiŒp  ! 
 
   Chú  giäi  : - binh nghiŒp : nghề  lính  m¶t Ç©i chinh chi‰n Ç‹ phøc vø , bäo vŒ  t° quÓc 
                     - khûng khi‰p : rất là ghê r®n , s®  hãi , m¶t cäm giác không chÎu Ç¿ng nổi 
                     - liên ti‰p : cÙ liên tøc , cÙ  xäy  ra , không bÎ gián Çoån , không ngØng ... 
                     - trùng trùng ÇiŒp ÇiŒp : thÆt là  nhiều , khắp nÖi , khắp chỗ , vây kín 
                     - ái  thi‰p : ngÜ©i  v®  ª  sau vÎ  th‰ cûa ngÜ©i  v®  chính thÙc  ÇÀu tiên  
                     - Çu°i cho kÎp : tranh thû th©i gian rÜ®t Çu°i  theo cho thÆt lË kÈo bÎ trễ mất 
                     - Vån - Ki‰p : m¶t ÇÎa danh , tên cûa m¶t làng / Thành trì / cũng mang  ý  muôn Ç©i  
                     - s¿  nghiŒp : thành tựu tåo d¿ng do làm m¶t nghề , hay phÜÖng cách nào Çó  
 
     ñoän  văn : Câu  chuyŒn  giä  tÜªng , nói  về m¶t  cu¶c  Çåi  chi‰n  kinh hồn , khûng khi‰p ,  
                        m¶t  mất  m¶t  còn  gi»a  hai  bên , và  vÎ  tÜ§ng  trấn gi»  biên  cÜÖng , cÓ  thû    
thành  trì  này , là  m¶t  dÛng  tÜ§ng , m¶t  Ç©i  oai  dÛng  sÓng  trên  gÜÖm  giáo , sông  pha  trÆn  
måc , can  trÜ©ng  nhiŒt  huy‰t  có  thØa , dù  ÇÎch  quân  quá  Çông , th‰  ÇÎch  quá  månh , bÎ vây  
hãm  trùng  trùng  ÇiŒp  ÇiŒp , dù  gi¥c có  tấn  công  liên  ti‰p không  ngØng , có  công  phá cách  
mấy Çi  n»a , cÛng  không  hå  ÇÜ®c  thành .   
Thấy  rằng  dùng  bạo  l¿c  không  trấn  áp  nổi  , bên  gi¥c  liền  dùng  ngøy  k‰ , cho  gian  t‰  ,  
giä  dø  Ç¶t  nhÆp  Çánh  phá  dinh  Soái  phû , dàn  cänh và  tung  tin  Çã  cÜ§p  Çi  nàng  ái  thi‰p  
của  Ông  mà  chåy  về  hÜ§ng  Çó ...   
Nghe  tin  mà  lòng  Çau  nhÜ  cắt ! 
Vì  quá  thÜÖng  yêu  nàng , nên  vÎ  tÜ§ng  quân  liền  rÜ®t  Çu°i  theo  Ç‹  cÙu  nàng . 
Than  ôi ! Khi  bi‰t  ra  là  mình  bÎ  lØa  thì  Çã  quá  trễ ! 
Quân  không  chû  soái  nhÜ  rắn  không  ÇÀu !  
Th‰  là  thành  mất  nhà  tan !   
Tin  bÎp  ... làm  tan  cä  s¿  nghiŒp  ! 
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{ in   inh }  - máy in - bÎn rÎn - sÓ chín - gi» gìn - nín nhÎn - bûn xỉn  - khép kín - vÎn c§ 
                               - inh ỏi - binh lính - chấn chỉnh - minh ÇÎnh - thình lình - sình lÀy - vïnh viễn 
 
                                                    THÀNH   BẠI  ?! 
                                              Có  ai  cÖ  trí  bằng  :  Kh°ng  Minh  ? 
                                    "  Thành  không  " ... ngồi  uÓng  rÜ®u  m¶t  mình  
                                              LÜu  BÎ  , rét  run  ... chuồn  , núp  kín  
                                        Mã  Ý , tim  ÇÆp  nghe  :  thình ... thình ... 
                                              Tài  trí  , vÜ®t  tr¶i  ngÜ©i  bän  lïnh 
                                        Luôn  luôn  Çåi  thắng  lúc  lâm  chinh ... 
                                              CuÓi  Ç©i  , nhìn  sao , lòng  ch®t  tỉnh 
                                        Kh°ng  Minh : Thua  cu¶c  v§i  chính  mình  ! 
 
   Chú  giäi : - Kh°ng Minh : m¶t  mÜu sï  tài  trí  nhất  trong  truyŒn  " Tam  QuÓc  Chí " 
                    - m¶t mình : ÇÖn  Ç¶c , ngoài  mình ra  không có  ngÜ©i nào khác n»a  
                    - núp kín : tìm ch‡  trÓn , che  ÇÆy  hành tích cûa mình không cho ai  thấy 
                    - thình thình : tượng  thanh nhÎp  tim  ÇÆp  månh  khi bÎ khûng hoäng , lo âu , s®  hãi  
                    - bän lïnh : có  tài  cao , có  khä  năng , ngÜ©i  tài  giỏi 
                    - lâm chinh : ngay  trong  chi‰n ÇÎa , lúc  ra  chi‰n  trÜ©ng , Çang chi‰n Çấu 
                    - ch®t  tỉnh : phát  hiŒn  ra  rằng  nh»ng  gì  trÜ§c  kia  chỉ  là  m¶ng tÜªng  
                    - chính mình : ÇÓi tÜ®ng không là kÈ khác , mà là " Ta ", vềŠbän thân mình 
 
   ñoän  văn : " Tam  QuÓc  Chí  " là  m¶t  quy‹n  sách  đã  làm  say mê  bi‰t  bao  Ç†c  giä  xÜa   
                         và  nay , nhất  là  nh»ng  ai  thích  Çiều  binh  khi‹n  tÜ§ng , thích  nghiên  cứu ,  

nghiền  ngẫm  về  binh  pháp , thích  Çấu  trí ...   
CÓt  truyŒn  ÇÜ®c  dàn  d¿ng  d¿a  vào  lÎch  sº Trung  Hoa , th©i  tam  quÓc  phân  tranh . 
Trong sÓ  nh»ng  anh  hùng  dÎ  sï , Kh°ng  Minh  là  m¶t  bÆc  kÿ  tài  tr¶i  h£n  hÖn  h‰t , vì ông  
ta có  th‹  bi‰t  ÇÜ®c  thiên  cÖ , Çoán  ÇÜ®c  th©i  vÆn , cÖ  trí  hÖn  ngÜ©i , là  m¶t  quân  sÜ  Çiều  
binh  khi‹n  tÜ§ng  nhÜ  thÀn , v§i  nh»ng  mÜu  trí  cao  tuyŒt , thí  dø  nhÜ  k‰  " không  thành " : 
Chỉ  có  m¶t  mình  ngồi  uÓng  rÜ®u  không  thôi , cÛng  Çû  làm  cho ÇÎch  quân  Çang  truy kích  
phäi  chùn  chân  khi‰p  Çäm , làm  cho  các  dÛng  tÜ§ng  phäi  bó  tay , và  mÜu  sï  Çåi  tài  nhÜ  
TÜ  Mã  Ý  cÛng  trª  thành  "  vô  k‰  khä  thi  " !  
NhÜng  than  ôi  Ý  Tr©i  Çã  ÇÎnh  !  
Dù  ông  có  tài  trí  tuyŒt  Çỉnh  t§i  Çâu , vẫn  không  th‹  làm  thay  Ç°i  vÆn sÓ  cûa  LÜu  BÎ , 
vẫn  không  chÙng  minh  ÇÜ®c  cho  chính  mình  là  : " Nhân  l¿c  thắng  Thiên "!  
CuÓi  cùng  thì  vÅn  là  " mÜu  s¿  tåi Nhân ,  thành  s¿  tåi  Thiên  "  !  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*** { iu   iêu   uyu   yêu }  nằm  ª  phÀn  vÀn   {  êu  } ( trang  55 ) 
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{  o  }      - o  b‰ - co  ro - tò mò - khó  Çó - bó  giò - cãi  c† -  bỏ  nhỏ - bõ  công  
                      -  so  Ço - lấp  ló - dò  xét - nhà  tr† - ngỏ  ý - ngõ  vào - vỏ  cây - võ  thuÆt 
 

                                                      ñ¯NG    LO  ! 
                                                     Tr©i  sanh  , khó  tránh  tánh  tò  mò ! 
                                            Nghe  chÖi  , Ç‹  Çó  , ÇØng  có  lo  
                                                     Bàn  tán  xÀm  xì ...  chuyŒn  to  nhỏ 
                                            Mắm  , muÓi  ...  thêm  vào , nhỏ  xé  to 
                                                     Thêm  hành , thêm  tỏi ... không  ra  có  
                                            GiÆn  h©n  , ÇÓi  chất  ... chÓi  quanh  co 
                                                     NgÜ©i  này  , Ç°  lỗi  cho  ngÜ©i  n† 
                                            Ch£ng  có  gì  Çâu  ,  ÇØng  có  lo  ! 
 
     Chú  giäi : - tò mò : tánh  hi‰u  kÿ  muÓn  nghe hay  thấy , hoặc tìm  hi‹u  cái  gì  ... ? 
                      - ÇØng  có  lo : cÙ  yên  tâm , m†i  viŒc  tÓt  ÇËp , không chuyŒn gì  xäy ra cä 
                      - chuyŒn to  nhỏ : xåo s¿ , nhiều  chuyŒn , cái gì  cÛng nói bất  k‹ hÖn thiŒt 
                      - nhỏ xé to : bi‰n chuyŒn nhỏ nh¥t  không  Çáng , thành chuyŒn quan tr†ng 
                      - không ra  có : bÎa  chuyŒn , Çặt  Çiều nói thêm , ngøy tåo  ra  vấn ÇềŠ  ... ! 
                      - chÓi quanh co : nói qua nói låi  lòng vòng Ç‹ không nhÆn lỗi cûa mình 
                      - Ç°  lỗi : tåi mình  mà  không nhÆn , chuy‹n lỗi lÀm cho ngÜ©i  khác  gánh 
                       
    ñoän  văn :  ñ©i sÓng  cûa  con  ngÜ©i  trong  xã  h¶i , nhân  quÀn  , thÆt  là  phÙc  tåp, 
                        ch£ng  nh»ng  Ça  năng , Ça  cäm  , mà  còn  Ça  s¿  n»a .  
Tr©i  sanh  cho  con  ngÜ©i  có  mắt  Ç‹  dòm  ngó , có  lỗ  tai  Ç‹  nghe  ngóng , có  miŒng  Ç‹  
nói , có tay  Ç‹  quÆy , có b¶  óc  thông  minh  giàu  tÜªng  tÜ®ng , nhÜ  th‰  tránh  sao  cho  khỏi  
cái  tánh  "  tò  mò " ! Cho  nên  cái  viŒc  túm  năm  tụm  ba  , ngồi  lê  Çôi  mách  xÀm  xì  to  
nhỏ  là  chuyŒn  thÜ©ng , có  chi  là  lå !  Và  con  ngÜ©i  cÛng  rất  nhåy  bén  trong  viŒc  thông  
tin  liên låc ,  tâm  s¿  , tâm  tình ...v.v... N‰u  chỉ  nghe  phong  phanh  chuyŒn  gì  Çó , thì  mình  
së  k‹  låi  cho  kÈ  khác  nghe  trong  vòng  "  bí  mÆt  " , lë  nhiên  là  së  thêm  b§t  cho   måch  
låc  rõ  ràng  và  hào  hÙng , n‰u  ti‰ng  xấu  lan  r¶ng  thấu  tai  ÇÜÖng  s¿  , thì  không  phäi  lỗi  
tåi  tôi  Çâu  à  nghen , vì  tôi  cÛng  chỉ  nghe  låi  tØ  kÈ  khác  mà  thôi !   
NgÜ©i  ta  nói  Ç‹  mà  nói , cho  xôm  tø , cho  ra  trò ,  dÜ  luÆn  chung  ấy  mà ! 
Rồi  thì  m†i  viŒc  cÛng sẽ  qua   Çi  , ch£ng  có  gì  Çâu , ÇØng  có  lo ! 
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{  oa  }    - khóc  oa  oa - khóc  òa - oa  tr» - hâm d†a - Çóa  hoa - hỏa  hoån - ra  Tòa     
                       -  giäi  tỏa - Çồng lõa - bôi  nh†a - lõa  xõa - khỏa  lấp - °n  thỏa - xóa  nhòa 
 

                                                            TIẾC   RẺ  !         
                                                      L©i  thÀy  nhÜ  hăm  d†a 
                                                 Chỉ  dòm  ngó  qua  loa 
                                                      Năng  nỉ , thÀy  n°i  dóa 
                                                 La  làng  b‹  cä  loa  ! 
                                                      Rồi  thì  cÛng  ra  toa 
                                                 Ch»a  giúp  kÈ  mù  lòa 
                                                      Không  tiền  ...  Çành  xí  xóa 
                                                 Rồi  ti‰c  rÈ  xuýt  xoa   ! 
 
     Chú  giäi : - hâm  d†a : dùng  l©i  nói , hành  vi  làm  cho  kÈ  khác  phäi  lo  s® 
                      - qua  loa  : sÖ sÖ , Çåi  khái  , lấy  lŒ , sÖ  qua  ... không  Ç‹  ý  cho  lắm 
                      - n°i  dóa  :  n°i  nóng , tÙc  giÆn  lên  , thái  Ç¶  nóng  nảy  hÆm  h¿c 
                      - loa  :  døng  cø  dùng  Ç‹  phát  ra  âm  thanh ( loa nhåc , loa phóng thanh ) 
                      - toa : toa  thuÓc , giấy ghi  các  thÙ  thuÓc  cho  bŒnh  nhân Çi  mua  mà  dùng 
                      - mù  lòa : mắt bÎ mù  vì  bŒnh tÆt  , Çui  mắt , hoàn  toàn  không  thấy ÇÜ©ng 
                      - xí  xóa : thây  kŒ , bỏ  qua , không khi‰u nåi  n»a , coi  nhÜ  không  có 
                      - xuýt  xoa : cº  chỉ  bi‹u  l¶ cäm  giác  Çau , rét lånh /  ti‰c  rÈ ( tiền , công sức ... ) 
 
     ñoän  væn  : ThÀy  thuÓc  hay  Bác  Sï , là  nh»ng  ngÜ©i  bõ  công  ra  tìm  tòi , nghiên  cÙu   
                          về  các  chÙng  bŒnh  tÆt , các  dÜ®c  phÄm  và  cách  ch»a  trÎ  Ç‹  cÙu  ngÜ©i ,   
Çó  là  nh»ng  ngÜ©i  có  trái  tim  tØ  ái , v§i  nhiŒm  vø  cùng  nghïa  cº  cao  cä  nhằm  phøc  vø  
sÙc  khỏe  cho  nhân  loåi , cho  nên  , tøc  ng»  chúng  ta  có  câu  :  
 "   LÜÖng  y  nhÜ  tØ   mÅu  ",  nghïa  là  các  vÎ  này  chăm  lo  cho  các  bŒnh  nhân  nhÜ  cha  
mË  lo  cho  con  cái  vÆy ,  và  cha  mË  thì  Çâu  có  ti‰c  rÈ  công , cûa , gì  ÇÓi  v§i  con  cái . 
Tuy  nhiên  , Çó  chỉ  là  nói  về  m¥t  tích  cực , tÓt  ÇËp  mà  thôi , chÙ  thÀy  thuÓc , bác  sï ... 
cÛng  là  ngÜ©i , cÛng  có  tham  sân  si ... nhÜ  ai !  
Giä  låi , th‰  gi§i  ngày  nay  mang  nặng  tính  vÆt  chất , ai  låi  không  cÀn  tiền  Ç‹  lo  cho  gia  
Çình  và  hŒ  thu¶c , chÜa  nói  Ç‰n  k‰  hoåch  tích  lÛy  và  phát  tri‹n  cho  tÜÖng  lai !   
Cho  nên  , cº  chỉ , thái  Ç¶  diÍn  tä  trong  bài  thÖ  trên , chÜa  h£n  nói  lên  bän  chất  cûa  ông  
ta  là  tham  tiền , bất  nhân , vô  y  ÇÙc !   
Nghï  kÏ låi thì : Có  qua  có  låi , thì  m§i  toåi  lòng  nhau , m§i  công  bằng  ch§  phäi  không ?  
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( oac  oat )   - loåc choåc - ngoác miŒng - ngoåc mồm - rách toåc - nói toåc - toác hoác 
                                - ấn loát - đÎnh Çoåt - dÙt khoát - hoåt bát - soàn soåt - xuýt soát - toát y‰u 
 
                                                         NÓI  TOẠC  
                                              M¶t  nÖi  không  khoäng  khoát 
                                                    Låi  dùng  Ç‹  sinh  hoåt  ! 
                                              Nh»ng  cáo  thÎ  nguŒch  ngoåc 
                                                    Cºa  phòng  mª  toang  hoác 
                                              T°  chÙc  thÆt  loåc  choåc  
                                                    Ưa  th°i  phồng  ,  nói  khoác 
                                              —n  ào  , nói  toang  toác 
                                                    Lỗ  nhï   muÓn  rách  toåc  ! 
 
   Chú  giäi : - khoäng  khoát : m¶t nÖi r¶ng , không khí  không bÎ  tù túng , dễ thª  dễ chÎu 
                    - sinh hoåt : nh»ng  hoåt  Ç¶ng  cûa  Ç©i  sÓng : tø tÆp  h®p hành  hay vui  chÖi... 
                    - nguŒch  ngoåc : ch»  vi‰t hay lằn nét không  ngay th£ng , vi‰t  dÓi , cÄu thä 
                    - toang hoác : mª  banh ra , không ÇÓng  cºa  låi , n‰u nhìn së thấy h‰t  
                    - loåc choåc : l¶n x¶n , không chuÄn bÎ  hay bÓ  trí Çâu ra  Çó , t° chÙc dª 
                    - nói  khoác : nói phóng Çåi  ra , vë v©i  nói cho ngon ,không  xác  v§ i s¿  thÆt  
                    - nói toang toác : hä  h†ng nói to ti‰ng , nói  om  sòm  lia lÎa  
                    - rách toåc : không còn  nguyên vËn  mà  bÎ  xé , bÎ  r†c , bÎ  tét ra  h‰t  trÖn 
 
   ñoän  văn : Trong  cu¶c  sÓng , ngoài  nh»ng sinh  hoåt  bề  b¶n , mang  tính  chất  gia  Çình     
                       nhÜ , ch®  búa , quét nhà , rºa  chén , dåy  dỗ  con  cái ..v.v.. còn  có  nhu  cầu  vềŠ  
tài  chánh , tÙc  là phäi  có  công  ăn  viŒc  làm , và  Çôi  khi , ngÜ©i  ta  còn  cÀn  Ç‰n  m¶t  nhu  
cÀu  sinh  hoåt  khác  trong  xã  h¶i  nhÜ : Các  sinh  hoåt  về  th‹  thao , văn  nghŒ , h¶i  Çoàn ...    
Nói  chung , tùy  nhu  cÀu  riêng  tÜ  cûa  m†i  ngÜ©i  mà  h†  tham  gia  vào  h¶i  Çoàn  thích  
Ùng  Ç‹  sinh  hoåt .   
Trên  nguyên  tắc  thì  tham  gia  sinh  hoåt  xã  h¶i  là  m¶t  hành  Ç¶ng  tÓt  nhằm  giäi  trí , h†c  
hỏi  và  giúp  Ç«  lẫn  nhau . 
Tuy  nhiên  không  phäi  tham  gia  vào  bất  kÿ  m¶t  h¶i  Çoàn  nào  cÛng  là  tÓt , h»u  ích  cä .  
Có  nh»ng  h¶i  Çoàn , Çoàn  th‹ , mang  tính  chất  có  Ç‹  mà  có , hoặc  nhằm  phøc  vø  m¶t  
møc  tiêu  khác ,  chÜa  h£n là  thích  h®p  cho  cá  nhân  mình , và  ngay  cä  trên  danh  nghïa  là  
Çúng  Çi  n»a  , thì  ta  cÛng  phäi  Ç‹  ý Ç‰n  môi  trÜ©ng , cách  thÙc  t°  chÙc , và  giá  trÎ  cûa s¿  
sinh  hoåt  như  thế  nào ?  
M¶t  h¶i  Çoàn  lÜ®m  thÜ®m , bÀy  hÀy , vô  t°  chÙc ,  thì  dù  có  khoác  lên  danh  nghĩa  cao  

đẹp  gì , thổi  phồng  khoác  lác  cho  lắm , cũng  không  khoát  đạt  mà  mang  lại  giá  trị  gì !  
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                                              KIỂM   SOÁT 
                                                  Kho  hàng  bÎ  thất  thoát 
                                             Đồ  bÎ  mất  hàng  loåt 
                                                  Phäi  ti‰n  hành  Çồng  loåt 
                                             Thắt  chặt  khâu  ki‹m  soát  . 
                                                  Ch®t  nghe  có  ti‰ng " soåt ..." 
                                             ñem  toàn  l¿c  løc  soát 
                                                  Con  muỗi  cÛng  khó  l†t 
                                             Hoåt  tặc  h‰t  ÇÜ©ng  thoát  . 
 
   Chú  giäi : - thất  thoát : bÎ  ăn  cắp , bÎ  mất  Çi , không  còn  Çû  sÓ  lÜ®ng  nhÜ  trÜ§c 
                    - hàng  loåt : m¶t sÓ l§n , rất nhiều , cho thấy liên tøc  nhau nhÜ sắp hàng  
                    - Çồng  loåt : cùng  m¶t  lúc , Çồng  th©i , xäy  ra  cùng  m¶t  lÜ®c 
                    - ki‹m  soát : dòm ngó , coi chØng , canh chØng  và løc tìm , xét  hỏi ... 
                    - soåt  : âm thanh , ti‰ng  Ç¶ng tåo ra  do di  chuy‹n , kéo  xuÓng , rút ra ... 
                    - løc soát : hành Ç¶ng  løc låo , tìm  ki‰m , moi  cho ra  
                    - khó  l†t : không dễ  gì  vÜ®t  qua , khó  trÓn chåy  
                    - ÇÜ©ng  thoát : ÇÜ©ng  lÓi  hay phÜÖng  cách  Ç‹  chåy trÓn  hay Çào tÄu 
                    - hoạt  tặc : phường  trộm cắp khôn lanh 

 
   ñoän  văn :  kinh t‰  thÎ  trÜ©ng , là  m¶t  nền  kinh t‰  d¿a  vào  luÆt  cung - cÀu , tÙc  là 
                       sän xuất  d¿a  vào  nhu cÀu  cûa  thÎ  trÜ©ng , nói  nôm na  là : Ai cÀn  mua thì 
mình làm  Ç‹  bán  , bán không chåy  thì không làm .Vô  hình chung ngÜ©i  ta  chỉ  coi  tr†ng  hai 
khâu  sän  xuất  và  ti‰p  thÎ .  
Nói  gì  thì  nói , các  hãng  xÜªng  vẫn  phäi  làm  ra  sän  phÄm , và  cÛng  có khi  làm  thêm  ra  
cho  thÆt  nhiều  Ç‹  kÎp  th©i  cung  Ùng  cho  thÎ  trÜ©ng , và  các  thành  phÄm  này , ÇÜ®c  cất  
tåm  tåi m¶t ch‡  nào  Çó  trong  hãng , hoặc  là  chuy‹n  thẳng  cất  vào  kho  hàng , khi  cÀn  thì  
lôi  nó  ra , th‰  là  xong .  
Tuy  nhiên , do  nhiều  lý  do  nhÜ :  T°  chÙc  hành  chánh  lỏng  lÈo , di chuy‹n  và  chất  hàng  
không  theo hŒ  thÓng  måch  låc  và  Çồng  nhất , giấy t©  xuất  nhÆp  l¶n x¶n  rÜ©m  rà  lôi thôi , 
và  y‰u  tÓ  cá  nhân , nhÜ  có  kÈ  gian ở  ngay  tØ  bên  trong  hãng , hay  tØ  ngoài  xâm  nhÆp  
vào  hôi  cûa .  
Kho  hàng  dù  có  c°ng  kín , cao  rào , có  mÜ§n  ngÜ©i  gi»  kho , hay  có cả  an  ninh  trÆt  t¿  
canh  gi»  Çi  n»a , công  ty  vẫn  có  th‹  bÎ  vÜ§ng  vào  tình  trång  hàng  hóa  bÎ  mất  cắp  hay 
bị  thất  thoát !  
Cho  nên , khâu  quän  lý  và  ki‹m  soát  cÛng  là  m¶t  khâu  quan  tr†ng  không  kém  gì  khâu  
sän  xuất  và  ti‰p  thÎ . 
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{  oach  }     - k‰  hoåch - qui  hoåch - thu  hoåch - hoåch  ÇÎnh - hoåch  sách - trù  hoåch 

 
                                               KẾ  HOẠCH  HOÁ 
                                             MuÓn  cho  phát  tri‹n  , phäi  trù  hoåch 
                                                     Låc  hÆu  , thô  sÖ  ... nên  bỏ  quách 
                                             KÏ  thuÆt  canh  tác  , cÀn  cäi  cách  
                                                     Toàn  b¶  ru¶ng  Çất  , cÀn  quy  hoåch 
                                             Xóa  cÛ  , Ç°i  m§i  bằng  k‰  hoåch 
                                                      Cä  m¶t  công  trình  ÇÀy  thº  thách 
                                             Hoåch  ÇÎnh ,  hoåch  sách ... không  tắc  trách 
                                                      BÜ§c  ti‰n  nhäy  v†t  ÇÀy  thu  hoåch . 
 
   Chú  giäi : - trù  hoåch : tính  toán , x‰p  Çặt , d¿  ÇÎnh  trÜ§c  phäi  làm  nh»ng  gì , ra sao ? 
                    - bỏ  quách :  không  dùng  n»a , quăng  di , liŒng  bỏ  mà  lòng  không  ti‰c 
                    - cäi  cách : sºa Ç°i , thay  Ç°i , chỉnh  ÇÓn  låi , Ç‹  tÓt  ÇËp  hoàn häo  hÖn  
                    - quy hoåch : bÓ  trí , x‰p  Çặt  toàn  b¶ , theo  m¶t  phÜÖng  án  dài  hån , h®p  lý š   
                    - k‰  hoåch : phÜÖng  thÙc , phÜÖng án , ÇÎnh  trÜ§c  nh»ng gì  trong tÜÖng lai 
                    - thº  thách : m¶t  s¿  viŒc Çòi  hỏi  nhiều  y‰u  tÓ  tích c¿c  së phäi  vÜ®t  qua 
                    - tắc  trách : làm Äu , làm  càn , làm Çåi , không  có  tinh thÀn  trách nhiŒm  
                    - thu  hoåch : k‰t  quä , nh»ng gì  có  ÇÜ®c  sau khi  Çã  bõ  công  sÙc  ra . 
 
   ñoän  văn  :  NÜ§c   VIỆT - NAM  cûa  chúng  ta  Çã  tØng  n°i  ti‰ng  là  hòn  ng†c   
                         ViÍn  ñông ,  và  là  nÜ§c  sän  xuất  ra  nhiều  lúa  gåo  trên  th‰  gi§i .  
Tuy   nhiên ,  danh  hiŒu  và  thành  t¿u  này  së  không  tồn  tåi  mãi  , n‰u  chúng  ta không  có  
k‰  hoåch  phát  tri‹n  hÖn  lên .  
Vì  nÜ§c  ta  là  nÜ§c  nhỏ , có  diŒn tích  đất  Çai  rất  hån  hËp , dân  thì  Çông , ru¶ng  vÜ©n  thì  
chia  năm , xẻ  bäy , càng  chia  càng  nhỏ  ra , trª  thành  manh  mún , tí  xíu , nhÜ  nh»ng  mång  
nhŒn  chằng  chÎt , kÏ thuÆt  canh tác  thì  còn  quá thô sÖ , låc hÆu , d¿a vào  sÙc ngÜ©i , trâu bò , 
máy cày  nhỏ  ... và  nếu  cÙ  theo  Çà  này  thì  cuÓi  cùng , thu  hoåch së  càng ngày  càng  ít  đi , 
càng  làm  càng  kh° , và  lúa  gåo  cûa  chúng ta , së thua  sút s¿  cånh  tranh  cûa  thÎ trÜ©ng th‰  
gi§i  cä  về  chất  lượng  lÅn số lÜ®ng .  
Cho  nên  chúng  ta  cÀn  phäi  ti‰n  hành  k‰  hoåch  hóa , bao  gồm  nh»ng  hoåch  ÇÎnh  ngắn  
hån  và  dài  hån , ÇÄy  månh  chÜÖng  trình  quy  hoåch  và  cäi  cách  Çồng  ru¶ng ,  áp  døng  
nh»ng  khoa  h†c  kÏ  thuÆt  tân  ti‰n và  hoåch  sách  h®p lý , h»u hiŒu , để  sự  thu  hoạch  về  

nông  nghiệp  đạt  được  hiệu quả   kinh  tế  cao , năng  suất  cao  và  phẩm  chất  cao . 

Muốn  cho  Dân  giàu , Nước  mạnh , thì  chánh  quyền  phải  có  một kế  hoạch  phát  triển  kinh  

tế  đúng  đắn , cầu  tiến  và hữu  hiệu . 
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{oai  oay} - oai nghiêm -oái  oăm - ngoài  ra - khoái chí - u‹  oäi - phá hoåi - thoai thoäi 
                             - xoay tròn - xoay tiền - xoay  xª - ngoáy - xoáy  vào - hí  hoáy - ngoäy Çuôi 
 

                                                     KHOÁI   KH…U  
                                                  Về  thăm  nÖi  quê  ngoåi 
                                             Nhà  nghèo  , sắn  Ç¶n  khoai 
                                                  Ăn  qua  , ăn  låi  hoài  
                                             Chán  chÜ©ng  sinh  u‹  oäi ! 
                                                  Tìm  giây  phút  nguôi  ngoai 
                                             Mình  chåy  tuÓt  ra  ngoài  ... 
                                                  Thấy  nhà  hàng  ,  Çâm  khoái 
                                             Làm  m¶t  b»a  cho  oai . 
 
     Chú  giäi : - quê ngoåi : nÖi bà ngoåi sinh sÓng - nguờn gÓc xuất xÙ bên phía  mË 
                      - Ç¶n  khoai : tr¶n lẫn v§i khoai , cho thêm khoai vào Ç‹ làm cho nhiều ra 
                      - ăn qua ăn låi hoài : lÀn nào cÛng ăn thÙ  Çó , không có gì  khác hÖn Ç‹  æn 
                      - u‹  oäi : cäm  giác mŒt  mỏi , ÇØ  ngÜ©i , làm bi‰ng  buồn  chán ! 
                      - nguôi  ngoai : lắng  dÎu dÀn , b§t  căng  th£ng  Çi , tåm  quên  Çi 
                      - chåy  tuÓt  ra ngoài : ra  khỏi  h£n  m¶t  nÖi  nào Çó , cách xa ra khỏi  Çây 
                      - Çâm  khoái : t¿  nhiên , bỗng  dÜng Üa  thích , thèm  muÓn , thấy ham 
                      - cho  oai : làm cho  mình có  cäm  giác  ngon  lành , hãnh diŒn , cao sang 
 
     ñoän  văn  :  Bà  Ngoåi  cûa  tôi  sinh  sÓng  tåi  m¶t  vùng  thôn  quê  xa  xôi , hÈo  lánh ,  
                          chung  quanh là  rØng  núi  hoang sÖ , khỉ  ho , cò  gáy , Çất  cày  trên  sỏi  Çá , 
thành  thº  , dân  ª  Çây , sÓng  rất  ÇÖn  sÖ , Çåm  båc .  
Nhà  nghèo , thì sắn  Ç¶n  khoai, ăn  Çi  ăn  låi , ăn  hoài  cÛng  chỉ  th‰  thôi !   
Là  dân  thành  thÎ , ăn  sung  mặc  sÜ§ng  Çã  quen , về  Çây  thăm  Ngoåi  , ăn  sÓng  theo  ki‹u  
này  thì  buồn  chán  ch‰t  Çi  thôi!  
NhÜng  bi‰t  sao  bây  gi© , không  chÎu  cÛng  phäi  chÎu , tôi  ngồi  không  vô tích  s¿ , Çành  thØ  
ngÜ©i  u‹  oäi  nhìn  mây  nÜ§c  dÀn  trôi , thä  hồn  mÖ  m¶ng bâng  quÖ  cho  qua  ngày  tháng ! 
CuÓi cùng  thì cÛng  chÎu  không  nổi  cái  không  khí  cô  liêu  buồn  tÈ , nên  tôi  chåy  tuÓt  ra  
ngoài  làng , băng  qua  ng†n  Çồi  thoai thoäi , xoay  trª  sao  cho  có  th‹  Ç‰n  ÇÜ®c  m¶t  phÓ  
ch®  nào  gÀn  Çó  Ç‹  giäi sÀu , cho  nguôi  ngoai ...  
Ah !  Ở  Çây  cÛng có  cái  nhà  hàng khá  hấp  dẫn  , th‰  thì  nhào  vô  làm  m¶t  b»a  cho  ngon , 
cho  Çã , cho  khoái  cái  miŒng  , cho  nó  oai  !  
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                                                          XOAY   XỞ 
                                              Cấp  bách  làm  gì  mà  cÙ  toáy 
                                        Ngoáy  ngoáy  tùm  lum ... ch»  khó  coi 
                                              TØ  tØ  suy  nghï  , ÇØng  có  v¶i 
                                        Tính  qua  , tính  låi , Çäo , chuy‹n  , xoay ... 
                                              Lái  tàu  bi‰t  tránh  vùng  nÜ§c  xoáy 
                                         ñi  thi  cÛng  phäi  bi‰t  trª  xoay 
                                              Khai  thông , cắm  ÇÀu  vi‰t  nghí  ngoáy 
                                         ñúng  ÇÜ©ng  , làm  nhoáy  cái  xong  thôi . 
 
     Chú  giäi : - toáy : cuÓng  cuồng lên , quýnh  quáng  lË  lên , hấp tấp  gấp rút  
                      - khó  coi : không  ÇËp  mắt , thấy  không giÓng ai , không Ç†c  ra ÇÜ®c 
                      - ÇØng  có  v¶i : không  cấp  bách , tØ  tØ  mà  tính , không cÀn phäi gấp  
                      - xoay : thay  Ç°i  về  vÎ trí , ÇÜ©ng  hÜ§ng , phÜÖng  cách / tìm  cách... 
                      - nÜ§c  xoáy : dòng  nÜ§c  chäy  månh , cuÓn  tròn  có  sÙc  lôi xuÓng 
                      - trª  xoay : thay  Ç°i  hÜ§ng , tìm  cách ... làm th‰ nào Çó  Ç‹ giäi quy‰t  
                      - nghí  ngoáy : vi‰t  lia vi‰t  lÎa  không  ngØng , cÙ  lo  mà  vi‰t liên  tu 
                      - nhoáy cái xong thôi : nhanh  lắm  chỉ  trong m¶t th©i  gian rất  ngắn  là  xong  
 
     ñoän  văn   :  NgÜ©i  ta  thÜ©ng  nói  tu°i  h†c  trò là  tu°i  hồn  nhiên , thÖ  ngây , mơ  mộng ,  
                            là  tu°i  ÇËp  nhất  cûa  th©i  thanh  thi‰u  niên , và  cÛng  là  th©i  có  nhiều  k›   
                            niŒm  ÇËp  khó  quên  .  
HiŒn  nay , tôi  thì  Çã  r©i  khỏi  mái  nhà  trÜ©ng  Çã  lâu , lâu  lắm  rồi , nhÜng  Çôi  khi , tôi  vẫn  
còn  nằm  mÖ , giấc  mÖ  không  ÇËp  chút  nào , m¶t  ám  änh  lo  âu s®  hãi về  các kÿ  thi  tú tài  
m¶t  và  hai ! Là  bằng  cấp  quan  trọng  để  được  thi  vào  các  trường  Đaị  Học . 
Tâm  lý chung  cûa  ngÜ©i  h†c  trò là : S®  Çề thi khó , hÓc  búa  phÙc  tåp , mình  giäi  không ra , 
làm  không  nổi , cứ  lo  không  Çû  th©i  gian  Ç‹  làm  bài  thi , rồi cuÓng  cuồng  lên , hấp  tấp , 
v¶i  vàng , cÙ  vi‰t  toáy  lên , khi bÎ  kËt  Çề , thì  mồ hôi  tuôn  ra  nhÜ  tắm , chỉ  bi‰t  cắn  bút , 
trơ  mắt  ếch , lo  nghï  Çâu  Çâu !  
Sao  tôi  ch£ng  bi‰t  Ç†c  kÏ  låi  Çề  thi , dò låi  các  chi ti‰t , xoay  xª  sao  cho  ra  manh  mÓi , 
chuy‹n  Ç°i  các  Çề  dễ  làm  trÜ§c , khó  làm  sau , cuÓi  cùng sẽ có  dư  thêm  thì  gi©  mà  tØ  tØ  
suy  nghï  câu  Çang  bÎ  gút  mắt , và  khi  Çã  tìm  Çúng  ÇÜ©ng  thì  làm  nhoáy  cái  là  xong ! 
N‰u  xÜa  kia  mà  tôi  hi‹u  ÇÜ®c  nhÜ   vÆy , thì  cÖn  ác  m¶ng  thi  cº  Tú  Tài , Đại  Học  ... 

Đâu  có  còn  ám  änh  tôi  cho  t§i  già  nhÜ  th‰  !  
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 { oam }      - nhai  nhồm  nhoàm - bÎ  chó nó  ngoåm - trâu  bò  ngoåm  cỏ -  
                             - gÀu  ngoåm = bÓc  hàng  bằng  loåi  ngoåm  to = cÀn cÄu = cÀn trøc 
 

                                   TÁNH   BẦN  TIỆN 
                                               BÀn  tiŒn  , ch£ng  bỏ  tánh  tham  lam  
                                         Vào  tiŒc  , ngÓn  ngấu  , ăn  nhÜ  håm 
                                               NhÜ  trăn   há  miŒng  to  mà  ngoåm 
                                         NuÓt  tr†ng  , nuÓt  ch»ng ... nuÓt  cho  cam ! 
                                               Thất   lÍ  làm  ê  m¥t  cä  Çám 
                                         Có  nghèo  Çói  Çâu  mà  cÙ  ham  
                                               TiŒc  tàn  , còn  v§  Çåi  mà  ngoåm  
                                         TØ  giã  , miŒng  còn  nhai  nhồm  nhoàm  ! 
 
     Chú  giäi : - tham lam : tánh xấu , muÓn hÜªng l®i nhiều , có ÇÜ®c  càng nhiều càng tÓt  
                      - ăn nhÜ håm : tham ăn bÓc hÓt cho thÆt nhiều , ăn bao nhiêu cÛng không Çû 
                      - ngoåm : hä  to  miŒng  Ç‹  cắn  hay  ăn  m¶t  cái gì 
                      - cho  cam : cho vØa  lòng  , sao  cÛng  chÎu , Çúng  theo  ý  muÓn 
                      - cä  Çám : tất  cä  m†i  ngÜ©i , cä  nhóm  ,  cä  b†n  
                      - ham : thèm  muÓn  , Üa  thích , ao  Ü§c  hoặc  muÓn  chi‰m  h»u , có  ÇÜ®c 
                      - nhồm  nhoàm : hình  änh  miŒng  nhai  m¶t  cách  thô  lỗ , háo  ăn 
 
    ñoän  văn  : Tøc  ng»  ViŒt - Nam  có  câu :  "  Nghèo  cho  såch  , rách  cho  thÖm  "  !š   
                        Ý  nói  lên  bän  chất  tÓt  cûa  mình , khuyên  chúng  ta  lúc  nào  cÛng  phäi  ăn  ª  
cho  phäi  lë , tác  phong  Çúng  Çắn  Çàng  hoàng , không  có  nh»ng  hành  vi  xấu  Ç‹  t¿  làm  
mất  tÜ  cách , th‹  diŒn  hay  nhân  phÄm  cûa  mình  .  
Bän  chất  ª  Çây , không  diễn  dÎch  theo  nghïa :  Nhà  nghèo , thất  h†c  là  ích  k› , tham  lam , 
xấu  xa , Çê  tiŒn !  Còn  ai  giàu  sang  phú  quí  ÇÀy  bằng  cấp  và  danh  v†ng , thì  là  tÓt  ÇËp  
cao  quí ! Vì  bän  chất  không  là  nh»ng  gì  ta  thấy  ÇÜ®c  tØ  cái  l§p  vỏ  bao  bọc  bên  ngoài , 
mà  là "cá tánh ", là  nh»ng gì  " thÆt " cûa  ngÜ©i  Çó , Çã  tiềm Än  sâu  trong  lòng,  trong  tâm 
tÜªng , trong  huy‰t  quän  .   
Cho  nên , muÓn  Çánh  giá  m¶t  ai ?  
Quä  thÆt  là  khó !  
Tuy  nhiên , n‰u  dò  xét  m¶t  ai  Çó  qua  hành  vi , thái  Ç¶  cûa  h†  bi‹u  hiŒn  trong  m¶t  sÓ  
nh»ng  môi  trÜ©ng , hoàn  cänh , tình  th‰  khác  nhau , thì  ít  nhiều  h†  cÛng  l¶  m¶t  chút  sÖ  
hª  cho  chúng  ta  suy  ngẫm ! 
Thí  dø nhÜ  câu  chuyŒn  anh  chàng  khá  giä  nêu  trên , vì  chỉ  cùng  bån  bè  tham  d¿  m¶t  
bu°i  tiŒc  bình  dân , không  phäi  là  tiŒc  cao  sang  quí  phái ,  Ç‹  tâm  che  ÇÆy  làm  gì  cho   
kh° , cÙ  ăn  nhÜ  håm , cÙ  nhai  nhồm  nhoàm  cho  sÜ§ng  cái  miŒng  , sÜ§ng  cái  thân ! 
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{oan  oang}- oan  Ùc - oán cØu - Çoän kÿ - hoãn binh - giao hoàn - toán h†c - soån thäo 

                                 - choäng  nhau - hoàng  ho¥c - thoang  thoáng - trà  loãng - loång  choång  
 

                                            LY  LOẠN ! 
                                              Chi‰n  tranh  ... nỗi  kinh  hoàng ! 
                                        Ti‰ng  thét  gào  la  hoäng  ... ! 
                                              Ti‰ng  khóc  thÜÖng  ai  oán ! 
                                        Xác   gøc  gi»a  Çồng  hoang  ! 
                                              Bồng  b‰  ÇÙa  cháu  ngoan 
                                        Tu°i  già  lắm  bÎnh  hoån 
                                              Ráng  bÜ§c  Çi  loång  choång 
                                        An  nguy  ...   khó  chu  toàn  ! 
 
     Chú  giäi : - kinh  hoàng : s®  Ç‰n  nỗi nhÜ  bÎ  ch‰t  ÇÙng , không  t¿  chû  ÇÜ®c  n»a 
                      - la  hoäng : âm  thanh phát  ra  do s¿  s®  hãi  , khi‰p  Çäm quá  mà  la  lên 
                      - ai  oán : buồn  thÜÖng  và  oán  trách , s¿  bi‹u  hiŒn  cûa  bi  thÜÖng 
                      - Çồng  hoang : ru¶ng  Çất  vô  chû , bỏ  phí  ra  Çó  mà  không  ai  canh  tác 
                      - cháu  ngoan : con cûa  con  mình  rất  dâng l©i , hiền hÆu  dễ  thÜÖng 
                      - bÎnh hoån : trong  ngÜ©i  không  ÇÜ®c  khỏe , lắm  bŒnh  tÆt 
                      - loång choång  : Çi  không  v»ng , không thăng bằng  nhÜ  muÓn  té 
                      - chu  toàn : lo  h‰t  m†i viŒc  Çâu  Çó  °n thỏa  không  gì  phäi  lo  nữa , yên lành 
                      - hoàng hoặc : sợ  hãi  nghi  ngại ( to fear and doubt ) 
 
     ñoän  văn  :   Chi‰n  tranh  ?  Nói  nôm  na  là  giành  giÆt  và  Çánh  giết  nhau , và  diễn  tä   
                            cø  th‹  hÖn  nữa  là  bãi  chi‰n  trÜ©ng , nÖi  Çó  ngÜ©i  ta  dùng  båo  l¿c  nhÜ  
súng  Óng , bom  Çån  ... Ç‹  tiêu  diŒt  lẫn  nhau .  
Chi‰n  tranh  có  th‹  xäy  ra do  s¿  xung  Ç¶t  qua  nhiều  khía  cånh  nhÜ :  Lãnh  th° , chûng  
t¶c , tôn  giáo , ý  thÙc  hŒ , quyền  l®i  ..v.v...   dù  tr¿c  ti‰p  hay  gián  ti‰p , cÛng  Çều  tåo  ra  
nh»ng  thäm  trång  Çau  thÜÖng  cho  nh»ng  dân  lành  vô  t¶i , phäi  sÓng trong  lo  s® , kinh  
hoàng , cûa th©i  chi‰n  tranh  ly  loån !  
Xác  ngÜ©i  gøc  ngã  gi»a  Çồng  hoang , ti‰ng  bom  Çån  gÀm  thét  xen  lẫn  ti‰ng  Çàn  bà  con  
nít  la  hoäng , khóc  thÜÖng  ai  oán !   
Ôi !  ThÆt  thÜÖng  tâm  cho  cänh  sinh  ly , tº  biŒt , gia  Çình  phân  tán ...!   
NÜ§c  mắt  cø  già  Çã  rÖi , khi  ráng  bÜ§c  loång  choång  trong  khói  lºa  ngút  tr©i , m¶t  tình  
thÜÖng  và  nghÎ  l¿c  vô  b©  bến , Çã  tÆn  døng sÙc  tàn  l¿c kiŒt , mà  vẫn  cÓ  lo  chu  toàn  cho  
ÇÙa  cháu  ngoan  duy  nhất  còn  sót  låi !  
CÀu  mong sao , gi†t  máu  cuÓi  cùng  này của  gia  tộc , có  th‹  tránh  ÇÜ®c  nanh  vuÓt  Çẫm  
máu  cûa  tº  thÀn !    
Ôi  chi‰n  tranh ...!  Ôi  ly  loån !  
Oán  cừu  gì  mà  người  dân  phải  gánh  chịu  thảm  họa  diệt  vong ! ? 
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{ oanh }  - oanh kích - hoành  hành - trøc  hoành - doanh  nghiŒp - khoänh  khắc                     
                         -  ngoänh mặt - m§i toanh - loanh quanh - khoanh tay - hoånh hoË - hoånh tº 
 
                                                        DŨNG   TƯỚNG 
                                                  Tåm  th©i  ÇÓng  Çåi  doanh  
                                                         TrÆn  đồ  chia  tØng  khoänh 
                                                  ñ®i  th©i  ti‰t  ráo  hoänh 
                                                         M¥c  sÙc  ta  tung  hoành 
                                                  NhÜ  r¡n  cuÓn  tØng  khoanh 
                                                         Bao  vây  ÇÎch  ta  Çánh 
                                                  CÀm  binh  hay  nhÜ  Thánh 
                                                         DÛng  tÜ§ng  , th¡ng  liŒt  oanh . 
 
   Chú  giäi : - Çåi  doanh : doanh tråi lớn , nÖi  tÆp  trung quân  có  các  cấp  chỉ  huy  cao  nhất  
                    - khoänh : phần  đất  đai , không  gian  có  giới  hạng  rõ  ràng  ( khoảnh  vườn ) 
                    - ráo  hoänh : th©i  ti‰t  nắng  tÓt  , Çất  khô  ráo  hay  không  bÎ  mÜa  Äm Ü§t 
                    - tung hoành : hoåt  Ç¶ng  không  bÎ gi§i  hån , cän  trª / làm  chû  tình  th‰ 
                    - tØng  khoanh : chia cắt  ra thành  nh»ng  lô  riêng biŒt - bao vây vòng tròn 
                    - ta  Çánh : s¿  tấn  công  cûa  phía  bên  mình  
                    - Thánh : m¶t  vÎ  thÀn  linh  , m¶t  nhân  vÆt  có  tài  phép  trên  thÜ®ng  gi§i 
                    - liŒt  oanh : oanh liŒt  : niềm  t¿  hào rất  can trÜ©ng  , anh  dÛng  mà  thắng  
                       
   ñoän  văn : Trong  m¶t  cu¶c  chi‰n , có  rất  nhiều  y‰u  tÓ  phÙc  tåp , liên  hŒ  tr¿c ti‰p  hay   
                       gián  ti‰p  Ç‰n  s¿  th¡ng - båi  gi»a  Çôi  bên .  
Các  nhà  chi‰n  lÜ®c  gia , quân  sÜ , cÓ  vấn , tÜ§ng  chỉ  huy  mặt  trÆn  ..v..v..   Çều  lÜu  tâm  
Ç‰n  y‰u  tÓ  :  "  Thiên  th©i - ÇÎa  l®i - nhân  hòa  " .  
Thiên  th©i : Nói  theo  ki‹u  mê  tín  dÎ  Çoan thì  là  sÓ  mình  hên , ông  Tr©i  thÜÖng  mà  giúp  
Ç« , phù  h¶  mình . ThÆt  t‰  hÖn  thì  là  s¿  thay  Ç°i  cûa  vÛ  trø , th©i  ti‰t , môi  trường  xung  

quanh  , thí  dø  nhÜ  :  Đang  khát   mà  gặp  mÜa  ... 
ñÎa  l®i : Là  các  Üu  th‰  có  th‹  có , do l®i  døng  ÇÎa  hình  ÇÎa  vÆt  mà  ra  .  
Nhân  hòa : Là  s¿  Çoàn  k‰t  nhất  trí , hổ trợ  cûa  m†i  ngÜ©i  cùng  gánh  vác và  quy‰t  thắng. 
TrÆn  chi‰n  diễn  ta  trong  bài  thÖ  trên  , có  th‹  mÜ©ng  tÜ®ng  ra  cänh , vÎ  tÜ§ng  quân   Çó  
Çã  dẫn  quân  Ç‰n  trÜ§c  Ç‹  chÆn  ÇÀu  ÇÎch  quân . 
Tuy  Çã có  k‰  hoåch  tấn  công tất  thắng  d¿a  vào  tinh thÀn  quä cäm , hæng  say vì  nÜ§c  cûa  
các  chi‰n  sï , d¿a  vào  ÇÎa  hình  ÇÎa  th‰  mà  chia  bän  Çồ  thành  tØng  khoänh , phân  tán  l¿c  
lÜ®ng  ÇÎch  quân  ra ,  bao  vây  tØng  vòng , tØng  khoanh  mà  Çánh ,  nhÜng  vì   th©i  ti‰t  quá  
xấu , không  th‹  ti‰n  hành  k‰  hoåch  tấn  công  ÇÜ®c , mà  còn  phải  ch©  cho  tới  khi  Çã  h¶i  
Çû  các  y‰u  tÓ  thiên  th©i , ÇÎa  l®i , nhân  hòa , và  Ông  Çã  chỉ  huy  Çoàn  quân  tung  hoành  
trong  chi‰n  trÆn  m¶t  cách  anh  dÛng , Çã  chiến  thắng  m¶t  cách  vẻ  vang , oanh  liệt  . 
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{  oao  }         - mèo kêu "  ngoao "   / -  ngoáo  = ngáo / -   ngoáo  ¶p  =  ngáo  ¶p 

 
                                                               MẶT  NẠ  NGƯỜI ! 
                                                  Lo  mình  bÎ  chºi , anh  tiên  chºi ! 
                                                        Giä  Çò  bäo  b†c  =>  Anh  chºi  tôi  ! 
                                                  Công  tôi  , anh  lãnh  =>  Tôi  bÎ  chºi ! 
                                                        Sỗ  sàng  b®  Çít  chû  tÜÖi  cÜ©i ! 
                                                  Lăng  xăng  tâng  bÓc ...  mùi  khó  ngºi !  
                                                        K‹  công  khó  nh†c ...  vÓn  bi‰ng  lÜ©i ! 
                                                  NÎnh  ÇÀm ... ngoáo  ¶p ...  mà  không  tûi ! 
                                                        Mang  chi  mặt  nå  h«i  con  ngÜ©i ! 
 
   Chú  giäi : - tiên chºi : tiên = trÜ§c : chºi  trÜ§c , Çã làm khi s¿ viŒc còn  chÜa xäy ra 
                    - chºi tôi : ngÜ©i nào Çó dùng l©i lë nåt  n¶ , hung  d»  và xúc phåm  mình 
                    - bÎ  chºi : ª  th‰  thø  Ç¶ng , gánh chÎu s¿  mắng  nhi‰c  tØ kÈ  khác 
                    - tÜÖi  cÜ©i : hình dång  cûa miŒng bi‹u hiŒn  s¿  vui sÜ§ng , thảa  mãn  
                    - khó  ngºi : m¶t mùi hôi thÆt khó chÎu ( ý là : chê  trách  cái  bi‹u  hiŒn  xấu  xa  ) 
                    - vÓn   bi‰ng lÜ©i : bän chất là m¶t kÈ làm bi‰ng , không muÓn làm gì cä 
                    - không  tûi : không bi‰t t¿  tr†ng , không nghï và thÜÖng cho thân phÆn mình  
                    - mang  mặt  nå : che ÇÆy  b¶ mặt thÆt , không sÓng  quang  minh  thành thÆt 
 
   ñoän  văn  :  M¶t  trong  nh»ng  s¿  khác  biŒt  rõ  rŒt và  dễ  phân  biŒt  nhất  gi»a  ngÜ©i  này   
                         và  ngÜ©i  kia , là  khuôn  m¥t .  
Có  th‹  nói  rằng : Mỗi  m¶t  gÜÖng  mặt , Çåi  bi‹u  cho  m¶t  cá  th‹ , m¶t  ngÜ©i  riêng  biŒt , 
và  cÛng  cho ngÜ©i  khác  có  cái  nhìn  ª  m¶t  phÜÖng  diŒn  nào  Çó , m¶t  góc  Ç¶  nào  Çó  về 
cái  hay , cái  ÇËp , Ç‹  Çánh  giá  tÜ  cách  hay  giá  trÎ  cûa  mình . 
Thí  dø  nhÜ  : M¥t  nhÜ  thằng  ngoáo -  bän  mặt  khó  Üa  - thằng  ngu  ngốc  ngóao  ộp!  
Hoặc  là  m¶t  gÜÖng  mặt  thùy  mÎ  Çáng  yêu - ch†n  mặt  gªi  vàng .     
Tuy  nhiên , Çó  cÛng  chỉ  là  nh»ng  cái  nhìn  h©i  h®t  bên  ngoài  mà  thôi . Trong  cu¶c  sÓng  
thÆt  t‰  ngoài  xã  h¶i , ÇÀy  rẫy  nh»ng  thói  hÜ  tÆt  xấu , gian  manh  lọc  lØa !  
Con  ngÜ©i  có  th‹  ích  kỹ , chỉ  vì  mình  mà  chà  Çåp  lên  nhau  Ç‹  Çi  lên , tiêu  diŒt  nhau  Ç‹  
thỏa  mãn  mÜu  Çồ  tham  v†ng ...   
V§i  bän  chất  xấu  xa , Çê  tiŒn  ấy , lë  dï  nhiên  là  h†  së  không  phÖi  bày  b¶  mặt  thÆt  cûa  
mình , ngÜ®c  låi , h†  së  vë  v©i , tô ph‰t , tự  đánh  bóng  mình v§i  nh»ng  cái  hào  nhoáng  tÓt  
lành  nào  Çó , nhÜ  Çã  Çeo  m¶t  mặt  nå  ÇËp  Çë  Ç‹  Çánh  lØa  thiên  hå ! 
Từ  một  kẻ  khó  ưa , đáng  ghét , họ  có  thể  đột  biến  thành  con  Mèo  rất  dễ  thương , quấn  

quýt  bên  chủ  kêu " ngoao - ngoao " ...   
H†  không  quan  tâm  gì  Ç‰n  lòng  t¿  tr†ng  và  nhân  cách  cûa  chính  mình !  
NÎnh  ÇÀm ... ngoáo  ¶p ... mà  không  tûi , mang  chi  mặt  nå  h«i  con  ngÜ©i !   
 
  



85 

 

{ oap }      - ngoáp  =  ngáp  : ch»  ngoáp  này  thÜ©ng  nói  về  con  cá . 
                           ( con  cá  hä  h†ng  ngoáp  ngoáp , nó  gÀn  ch‰t  rồi  nè !) 
 
                                                     HƯ   DANH  ! 
                                             Cá  sÓng  vì  nÜ§c  ...  tía  lia  ... 
                                      Tham  nhÛng  khuấy  Çøc , s§t  chia  chút  phÀn  
                                             Vì  dân ...  vì  nÜ§c ... dấn  thân  ... !  (? ) 
                                      Xa lông   chính  khách  !  Đâu  cÀn  Çúng - sai  ! 
                                             Tránh  nhiŒm  ?    Ai  cÛng  nhÜ  ai 
                                      HÖi  Çâu  mà  chÎu  ,  nhà  ai  nấy  dìa  .        (  = về ) 
                                             U   mê  , nhÜ  cá   lia  thia 
                                      Ngoáp  ngoáp ...  còn  ch£ng  chÎu  lìa   hÜ  danh !  
 
   Chú  giäi : - tía lia : tía lia tía lÎa ... nói  lia lÎa , li‰ng thoắng , nói nhanh  liên tøc 
                    - chút  phÀn : hÜªng  ÇÜ®c  m¶t  ít , m¶t góc , m¶t phÀn  tØ  viŒc phân chia 
                    - dấn  thân : Çi làm viŒc gì  mang  ý  nghïa  cao  cä , Ç‹ phøc  vø  tha  nhân 
                    - Çúng - sai : s¿  phân  ÇÎnh , Çánh giá  gi»a  thÆt - hÜ , phäi - quấy , tÓt - xấu 
                    - ai  cÛng  nhÜ  ai : ý  nói là  không  có  s¿  phân biŒt , không khác nhau / nhÜ  nhau 
                    - dìa  = về :  dìa  là cách nói (tråi âm) cûa ngÜ©i dân quê  miền nam / th°  âm 
                                    ( không  cho  em  Çi  thì  em  dìa ! ) ( mÀy  dìa  hä ? ) (con đi  về ) 
                    - cá  lia  thia : m¶t loåi cá nhỏ , màu sắc ÇËp , thích cắn xé nhau cho t§i ch‰t 
                                cá ki‹n ,nuôi làm cänh  / thú vui  Çá cá lia  thia ( hoặc cá Ç¶ ăn tiền ) 
                    - hÜ  danh :  sÓng  chåy theo  danh l®i  phù phi‰m , vë v©i  không nhÜ  s¿  thÆt 
 
    ñoän  văn : Tåi  các  nÜ§c  Tây  phÜÖng , thÜ©ng  có  nh»ng  cu¶c  thÓng  kê , thæm  dò          
                        dÜ  luÆn , và  ghi  nhÆn  s¿  Çánh  giá  cûa  quÀn  chúng , liên  hŒ  Ç‰n  nhiều  m¥t , 
nhiều  vấn  Çề ,  m†i  phÜÖng  diŒn , tØ  cá  nhân  cho  t§i  tÆp  th‹ ..v..v.. N‰u  Çánh  giá  về  mÙc  
Ç¶  khä  tin , s¿  tín  nhiŒm , thì gi§i  mua bán  xe bÎ  Çánh  giá  là  rất  tŒ , nhÜng  tŒ  nhất  vÅn  là  
các  nhà  chính  trÎ  gia , ngÜ©i  ta  thÜ©ng bäo nhau  là : Chính  khách  xa  lông , là  nh»ng  ngÜ©i  
thÜ©ng  thấy  h®p  hành  tåi  nh»ng  nÖi  sang  tr†ng , họ tô  son  trét  phấn  v§i  cái  chiêu  bài  c°  
hû   là  " vì  dân , vì  nÜ§c , vì  l®i  ích  chung .v..v.. " mà  tuyên  bÓ  lung  tung , vung  thiên  ÇÎa , 
hÙa  hËn  Çû  Çiều ...  nhằm  ki‰m  phi‰u , rồi  thì  Çâu  cÛng  vào  Çó , chuyŒn  ai  nấy  lo , nhà  ai  
nấy  về , phÀn  ai  nấy  hÜªng , bây  ch‰t  mặc  bây ! H†  hay  khoe  khoang , k‹  công  này  n† , 
nhÜng  n‰u  có  s¿  viŒc  gì  xấu , tai  ti‰ng , thất  båi  thì  h†  Ç°  lỗi  cho  phe  ÇÓi  lÆp , cho  tình  
hình  chung  cûa  th‰  gi§i ... BÀu  thì  bÀu  vÆy , Çi  bÀu  là  bắt  bu¶c  theo  luÆt  ÇÎnh , Çi  bÀu  Ç‹  
khỏi  bÎ  phåt  tiền , ch§  tin  tÜªng  mấy  Ổng  thì  ch£ng  ÇÜ®c  mấy  phÀn !  
Khi  nhìn  về  s¿  Çam  mê  danh  v†ng , tranh  giành  thắng  l®i  m¶t  mất   m¶t  còn , m¶t  cách  
tắc  trách , bất  k‹  Çúng  sai , thì  cÛng  nhÜ  nhìn  con  cá  lia  thia  Çá  nhau  vÆy , chúng  vinh  
hånh  qua  cái  màu  sắc  bóng  bÄy , n°i  danh  qua  các  trÆn  Çá  Ç¶ , tranh  giành  cắn  xé  nhau 
cho  sÙt  kÿ , tróc  vÄy  , phình  bøng  lật  ngửa  " ngoáp  ngoáp "  mà  vẫn  còn  hăng !  
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{ oăc  oăt }- thÓi  hoắc - bÜ§c  ngoặt - móc ngoặc - hoặc  giä - ngoặc kép - ngoắc ngoäi 
                               - oắt  con - oặt  xuÓng - ngoắt  ngoéo - ngoặt ngoËo - thoăn  thoắt - thoắt hiŒn 
 
                                                    BƯỚC  NGOẶT  !  
                                                Chåy  vào , Çi  thoăn  thoắt 
                                                     Cänh  có  vë  huyền  hoặc 
                                                BÜ§c  theo  lòng  nghi  hoặc 
                                                     Bên  trong  , con  nó  ngoắt 
                                                Thằng  oắt   con  quá  quắt 
                                                     Hỏi  toàn  câu  kÿ  quặc  
                                                S®  cänh  tình  mê  hoặc 
                                                     Liền  dẫn  Çi  thoăn  thoắt ! 
 
   Chú  giäi : - thoăn  thoắt : nhanh  nhËn , mau  lË ( Çi  thoăn  thoắt ) 
                    - huyền  hoặc : huyền  bí , có  vë  không  có thÆt , thÀn  bí , có vë  gì kÿ  kÿ 
                    - nghi  hoặc : thắc  mắc , không  tin  là  s¿  thÆt , cäm  tÜªng  như  không Çúng  
                    - ngoắt : cº  chỉ  vẫy  tay  kêu  g†i  ai  Çến  
                    - quá  quắt : cº  chỉ  hành  Ç¶ng  làm ngÜ©i  khác không  chÎu Ç¿ng ÇÜ®c n»a 
                    - kÿ  quặc : không  bình  thÜ©ng , phän  t¿  nhiên  khi‰n  khó  nghï 
                    - mê  hoặc : nh»ng  gì  làm  cho  tâm  thÀn  lung  lai  không  °n  ÇÎnh  u  mê 
                    - ngoặt : chuyển  đột  ngột  sang  hướng  khác                      
                       
  ñoän  văn  :  Là  ngÜ©i  du  khách , nên  Çi  lang  thang  ngắm  cänh  trên  ÇÜ©ng  phÓ ,                             
                       làm  nhÜ  cái  gì  cÛng  lå , cái  gì  cÛng  nhìn , tØ  c©  phÜ§n , bäng  hiŒu , 
ánh  Çèn , cho  t§i  cái  thùng  rác  cÛng  thấy  lå , cÛng  dòm  ngó  m¶t  cái  m§i  Çi  ti‰p , ÇÙa  
con  thì  cÙ  chåy  thoăn  thoắt  tØ  chỗ  này  Ç‰n  chỗ  kia , rồi  chåy  ngoặt   xuÓng  bÆc  thang , 
dẫn  Ç‰n  m¶t  khu  cänh  sắc  có  vÈ  m©  äo , huyền  hoặc !  
Lòng  mình  hÖi  nghi , có  lë  Çây  là  m¶t  nÖi  mà  ngÜ©i  ÇÙng  Çắn , Çàng  hoàng  , không  nên  
bÜ§c  vào , thằng  con  thÆt  là  quá  quắt , hé  cºa  nhìn  vào  trong , rồi  ngoắt  mình  låi , nó  tò  
mò , thắc  mắc , hỏi  h‰t  cái  này  Ç‰n  cái  kia , toàn  là  nh»ng  thÙ  con  nít  chÜa  phäi  lúc  Ç‹  
hi‹u  và  bi‰t  Ç‰n ... !  
Quä  thÆt  cách  trang  trí  và  hình  änh  quäng  cáo  ª  Çây  rất  quy‰n  rũ , hấp  dẫn , mê  hoặc !  
Í - ah !  Mình  Çi  låc  rồi  con  Öi , chỗ  này  không  tÓt  Çâu  !   
Liền  nắm  tay  con  dẫn  Çi  thoăn  thoắt , Çi  cho  lË  ! 
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{ oăm  } - oái  oăm - sâu  hoắm - khoằm - dao  mỏ  khoăm - mÛi khằm - khoặm  mặt låi  

 
                                                           KH¹   TÁNH  ! 
                                                 BÓn  mà  trØ  m¶t  là  ba 
                                           BÓn  trØ   trØ   m¶t  , sao  là  sÓ  năm 
                                                 Tính  gì  l¶n  x¶n  , oái  oăm 
                                           Tính  sai  , tính  trÆt  ,  tính  nhÀm , hay  chăng ? ! 
                                                 LÆp  chi  phÜÖng  thÙc  cân  bằng 
                                           Cho  thêm  rÓi  trí , cho  căng  cái  ÇÀu 
                                                 Ÿ  Ç©i  , lắm  chuyŒn  không  Çâu  
                                           Tính  qua  , tính  låi  ... mà  rÀu  thân  ta  !  
 
   Chú  giäi : - là  ba : Çáp  sÓ cûa  bài toán  là  con sÓ  3 , k‰t quä là  sÓ  3 
                    - sao là sÓ  năm : nghi  vấn  về  k‰t  quä  sÓ 5  không  là  sÓ  mình  nghï 
                    - oái  oăm  : trái v§i  bình thÜ©ng  m¶t  cách kÿ  quái , tình th‰ không tÜªng 
                    - hay  chăng : hình  thÙc  câu  hỏi  nhằm  xác  ÇÎnh  låi có Çúng không ? 
                    - cân  bằng : s¿  ngang  nhau , Çồng  Çều , b¢ng nhau , °n ÇÎnh , bình thÜ©ng 
                    - căng  cái  ÇÀu : áp  l¿c  Çè  nén , dồn  ép  trong ÇÀu  do  suy nghï quá nhiều  
                    - chuyŒn không  Çâu : nh»ng s¿  viŒc không  quan hŒ , không  có  ý  nghïa  gì 
                    - rÀu  thân  ta : nghï  Ç‰n  mình  mà  buồn  rÀu , chán  nän , t¿  than  thân 
                    - khoằm : hơi  cong  và  quặp  lại 

 
   ñoän  văn :  có  nh»ng  ngÜ©i  sÓng  m¶t  cách  hồn  nhiên  , vô  tÜ  l¿ , chẳng  bi‰t  lo  gì ,  
                       ch£ng  phäi  lo  gì , hay  là  h†  ÇÜ®c  quá  nhiều  Çiều  kiŒn  Üu  Çãi , ÇÜ®c  bao  
bọc , chăm  sóc  và  phøc  vø  h‰t  m†i  mặt , nên  có  gì  mà  phäi  lo !  
Chắc  là  ki‰p  trÜ§c  h†  có  căn  tu , làm  nhiều  viŒc  thiŒn , tích  lÛy  phúc  ÇÙc , nên Ông Tr©i 
thÜÖng  mà  ban  cho  sÓ  sÜ§ng  hay  chăng ?   
Hoặc  giä , h†  theo  chû  nghïa  th¿c  døng , chỉ sÓng  cho  ngày  hôm  nay  mà  không  cÀn  bi‰t  
gì  về  ngày  mai ? !  
Còn  Ta  ? !   
Cä  m¶t  Ç©i  phäi  bôn  ba  , vÆt  l¶n  v§i  cu¶c  sÓng  , trăm  dâu  đổ  ÇÀu  tằm , lo  Çû  m†i  thÙ , 
tính  cä  m†i  viŒc , tính  t§i  tính  lui  cho  ăn  chắc , nhÜng  oái  oăm  thay  , ch£ng  có  cái  gì 
chiều  theo  ý  mình  cä !  ñã  th‰ , mà  còn  những  chuyŒn  không  Çâu , chä  mắc  m§  gì  t§i  
mình  cä , låi  lôi  mình  vào  cho  thêm  phiền , cho  căng  cái  ÇÀu , cho  khoặm  cái  mặt lại , cho  
đôi  mắt  thất  thần  nổi  quần  đen  sâu  hoắm , vì  bị  mất  ăn  mất  ngũ ! 
N‰u  ta  khỏi  phäi  nghï , khỏi  phäi  cân  bằng  låi  cu¶c  sÓng , khỏi  phäi  tính  qua , tính  låi , 
tính  t§i  tính  lui ... thì  sÜ§ng  xi‰t  bao !   
Hoặc  giä  ta  sanh  ra  nhằm  sao  quä  tå  , lắm  chuyện  oái  oăm , cái  sÓ  phäi  kh°  ? !   
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{oăn  oăng}- oằn  xuÓng - cong  oằn - h†a  hoằn - băn  khoăn - khỏe  khoắn - xoắn  xít 
                                  - thoăn  thoắt - ngoằn  ngoèo -  con hoẵng - li‰ng thoắng - khoắng cho tan 
 

                                                           KHOĂN   KHOÁI 
                                            Hôm  nay  , chắc  h£n  ngÜ©i  khỏe  khoắn 
                                                   H†a  hoằn  , m§i  thấy  anh  Çi  săn 
                                            GÜÖng  mặt  tÜÖi  vui , và  li‰ng  thoắng 
                                                   SÀu  tÜ  , tan  bi‰n , h‰t  băn  khoăn . 
                                            ñÜ©ng  núi  , ngoằn  ngoèo , theo  hình  xoắn 
                                                   Dây  leo ,  xoắn  xít  , nhánh  cong  oằn 
                                            Xa  xa  , ngÖ  ngác  m¶t  con  hoẵng 
                                                   Khoăn  khoái  trong  lòng , Çi  thêm  hăng . 
 
   Chú  giäi : - khỏe  khoắn : Çang  xung  sÙc tÜÖi  vui , không  bŒnh  hoån 
                    - Çi  săn : vào  rØng  Ç‹  bẫy , bắn  , bắt  thú  rØng  
                    - li‰ng  thoắng : nói , vi‰t , nhanh  nhẩu  không ng§t , không  ngØng 
                    - băn  khoăn : nh»ng  Üu  tÜ , lo  nghï  , vÜ§ng  mắc  trong ÇÀu  
                    - hình  xoắn : hình  chåy  theo  ÇÜ©ng  vòng  tròn  nhÜ  con  Óc 
                    - cong  oằn  : sÙc  nặng  làm  cho  cành  cây  bÎ  trì  xuÓng , cong  xuÓng 
                    - con  hoẵng : thú rØng  thu¶c nhóm nhai låi , lông màu vàng Çỏ  nhÜ lông bò 
                    - thêm hăng : tăng  thêm vë thích  thú , tích  c¿c , ÇÄy  månh  ti‰n  trình lË hÖn 
 
    ñoän  văn : Chúng  tôi , là  m¶t  nhóm  bån  yêu  thích  cänh  thiên  nhiên , rØng  núi , thích   
                        chÖi  trò  måo   hi‹m  và  săn  bắn , nên   thÜ©ng  t°  chÙc  nh»ng  bu°i  cắm  tråi  
và  Çi săn .  NhÜng  có  m¶t  thành  viên , không  bi‰t  vì  duyên  c§  gì ? Đã  tØ  lâu , không  còn  
tham  d¿  vào  các  cu¶c  săn  bắn  n»a , mà  cÙ  âu  sÀu , th©  thẫn trông  rất  bŒnh  hoån , lúc  
nào  cÛng  l¶ vẻ  băn  khoăn !  
Có  lë , änh  Çang  có  tâm  s¿  buồn , Çang  thất  tình  cô  sÖn  n»  nào  chæng ?    
NhÜng  thôi , ÇØng  hỏi gì  nhiều  khi  ngÜ©i  ta  không  muÓn  nói , khÖi  móc  làm  gì cho  thêm  
oằn  oåi  sÀu  thÜÖng ... ! 
Hôm  nay  thì  khác , h†a  hoằn  lắm  m§i  thấy änh  cùng  Ç‰n v§i  m¶t  ngÜ©i  bån  m§i , vẻ  mặt  
không còn  Çăm  chiêu , băn  khoăn  n»a , mà  trái låi có vẻ  khỏe  khoắn ,vui  tÜÖi  li‰ng  thoắng.  
Anh  ta  dẫn  ÇÀu  Çi  theo  ÇÜ©ng  núi  ngoằn  ngoèo , có  chỗ  dẫn  lên  như  hình  xoắn  Óc , và  
khi  phát  hiŒn  m¶t  con  hoẵng  mà  cự  ly  hãy  còn  xa , anh  ta  liền  tr°  tài  Çu  qua  nhánh  
cây  cong  oằn , Çi  thoăn  thoắt !  
Tôi  t¿  hỏi , cái  gì  đã  làm  cho  anh  ta  hăng  say  nhÜ  th‰ , và  tôi  cÛng  Çã  có  câu  trä  l©i  
khi  bắt  gặp  ánh  mắt  của  cô  bån  m§i  nhìn  theo ,v§i  nø  cÜ©i  khoăn  khoái  nª  trên  môi !  
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{ oc  ôc  }  - b¶ óc - lóc ngóc - bóc thÖ - b†c låi - c†c cằn - d†c ÇÜ©ng - róc rách - vóc  
                             - Óc  bÜu - ¶c  ¶c - b¶c phát - ăn bÓc - c¶c lÓc - ÇÓc thúc - ng¶ Ç¶c - hỏa tÓc 
 

                                                        N¹I   D¹C 
                                           M¶t  ngày  bất  ch®t  , trong  l§p  h†c  
                                   ThÀy - cô ,  kêu  lên , ki‹m  tra  tóc 
                                           ñÙa  bån  k‰  bên  , nó  châm  ch†c 
                                   Coi  chØng  , chí  ăn  lûng  cä  óc ... 
                                           Trò  ngoan  , có  gì  mà  låi  khóc ? 
                                   Con  s®  có  chí , bÎ  cåo  tr†c  .... 
                                           Cô  våch  tóc  xem ,  tìm  ngang  d†c  
                                   ñØng  s® , bån  con  chỉ  nói  dóc . 
 
   Chú  giäi : - l§p  h†c : cái  phòng  trong  Çó  thÀy - cô  dåy  các  em  h†c 
                    - ki‹m  tra  tóc : våch  tìm  xem  ÇÀu  có  trÙng  chí , chí ,hay  không ? 
                    - châm  ch†c : nói  những gì làm  cho  ngÜ©i  khác  khó  chÎu , b¿c  mình 
                    - lûng  cä  óc : xuyên  thẳng  qua xÜÖng  ÇÀu mà  vào  t§i  b¶  não =  óc 
                    - có gì  mà låi khóc  ? : ( m¶t  cách  Çặt  câu  hỏi )  tåi  sao  khóc ? 
                    - cåo  tr†c : cắt  tÆn chân tóc , và  cåo sát da ÇÀu , Ç‹ không còn m¶t s®i tóc 
                    - ngang - d†c : våch  ngang qua rồi våch  d†c xuÓng , tìm qua låi , lên xuÓng 
                    - nói  dóc : nói chuyŒn  bÎa  Çặt , không  có  s¿  thÆt , nói  xåo  
 
   ñoän  văn  : Trong  l§p  h†c , em  là  ÇÙa  h†c  trò nhỏ  tu°i  và  khù  kh©  nhất !  
                       M¶t hôm , cô  giáo  kêu  tØng  ÇÙa  lên , xem xét  tìm  ki‰m  cái  gì  trên  ÇÀu  
                       không  bi‰t  n»a ?   
Mình  hỏi  ngÜ©i  bån  k‰  bên : cô  làm  gì vÆy ?   
Nó  cÜ©i  châm  ch†c mà  nói là : cô  Çang  ki‹m  tra  tóc , coi  coi  thằng  nào  có  chí , mÀy  bi‰t  
không , con  chí  nó  nghê  lắm , nó bám  trên  tóc , nó cắn  vào da  ÇÀu  mÀy  mà  hút  máu , rồi 
ăn  lûng vô  cä  óc  luôn , tao  thấy  mÀy lâu lâu  cÙ  gãi  ÇÀu hoài , tao nghi tóc  mÀy có  chí quá , 
Ç‹  coi , Ø  Çúng  rồi , í  Ë ... ÇÀu  mÀy  có  chí ! Cô  mà  bi‰t  ÇÜ®c , th‰  nào  cÛng  cåo  ÇÀu  mÀy  
tr†c  lóc  cho  coi , ha  ha ha ! 
BÎ  nó  hù  quá , làm  mình  cÛng  lo , nÜ§c  mắt  rÜÖm  rÜ§m !  
Thấy vÆy , cô  m§i  hỏi : Sao  trò låi  khóc  ?  
Då , bån  con  nói  ÇÀu  con  có  chí , con  s®  bÎ  cåo  tr†c  ...  
Sau  khi  Çã  xem  xét  kÏ , cô  vỗ  về  và  nói : Con  kh©  quá , ai  nói  gì  con  cÛng  tin !  
ĐØng  khóc  n»a , tóc  con  không  có  chí  Çâu , bån  cûa  con  chỉ  nói  dóc  thôi . 
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                                                       CON   C¹C  
                                                   Sinh  ra  là  nòng  n†c 
                                           ñÙt  Çuôi  thành  con  cóc 
                                                   Da  sÀn  sùi  , meo  mÓc 
                                           Phình  bøng  to  nhÜ  b†c 
                                                   Trong  hang  ngồi  chong  ngóc 
                                           Phùng  mang  nhä  khí  Ç¶c 
                                                   Ch£ng  nề  hà  " công  cÓc "! 
                                           CÀu  mÜa  , kêu  :  "  ồng - ¶c  " ! 
 
   Chú  giäi : - nòng  n†c : nª ra tØ trÙng con cóc , sÓng dÜ§i nÜ§c  y nhÜ con cá màu Çen 
                    - con cóc : nòng n†c , m†c  tay chân , røng Çuôi , nhäy lên b© thành con cóc  
                    - meo  mÓc : mÓc meo , n°i lên m¶t l§p men hoặc nắm , Än màu tro + xanh  
                    - b†c : m¶t cái bao , cái  bÎch , cái  túi  Ç‹  Ç¿ng Çồ mang Çi 
                    - ngồi  chong  ngóc : ngồi yên  một ch‡  không có thái  Ç¶ hay động  tịnh gì 
                    - nhä  khí  Ç¶c : phung  khí  Ç¶c  ra , Ç¶c khí ÇÜ®c thä ra tØ miŒng / từ  nhà  máy 
                    - " công  cÓc " : làm  hoài mà chẳng ÇÜ®c  gì , phí  công vô  ích = công  dã  tràng 
                    - kêu " ồng  ¶c" : ti‰ng  tÜ®ng  thanh  cho ti‰ng  cóc  kêu 
 
    ñoän  văn : TrÙng  cóc  ª  dÜ§i  ao , hồ , nª  ra  thành  con  nòng  n†c , có  cái Çuôi dài , y nhÜ   
                       con  cá  nhỏ  màu  Çen , ăn  rong  rêu .   
M¶t  th©i  gian  sau , m†c  ra  tay  chân , cái  Çuôi  cøt  dÀn  , và  khi  Çuôi  røng  thì  bi‰n  thành  
con  cóc , sÓng  trên  b© , ăn  côn  trùng , ruồi , muỗi  ...  
ThÜ©ng  núp  trong  các  hang  hÓc , có  l§p  da  sÀn  sùi , meo  mÓc  trông  rất  dÖ  bÄn , và  cái  
bøng  thì  phình  to  ra  nhÜ  cái  bọc  nhét  ÇÀy  Çồ , hoặc  cái  túi  bÎ  th°i  phòng , nó  Üa  ngồi  
chong  ngóc  trong  hang  và  nhä khí  Ç¶c , ngÜ©i  hít  phäi  có  th‹  bÎ  ng¶  Ç¶c  làm  cho  xây  
xÄm , choáng  váng , ói  mºa  ...   
Có  ngÜ©i  ghét  cóc  vì  hình  dáng  xấu  xí  cûa  nó , nhÜng  cÛng  có  nh»ng  ngÜ©i låi  tôn  
sùng  cóc , vì  theo  truyền  thuy‰t , theo  truyŒn  c°  tích  dân  gian , cóc  có  biŒt  tài  cÀu  mÜa . 
S¿  thÆt  Çúng  sai  ai  bi‰t  ÇÜ®c !    
Có  m¶t  Çiều , không  bi‰t  xuất  phát  tØ  câu  chuyŒn  hay  Çi‹n  tích  nào ?  Khi  bõ  công  làm  
cái  gì  Çó , mà  làm  hoài  cÛng  nhÜ  không , thì  ngÜ©i  ta låi  dùng  câu "  công  cÓc " !  
Ng¶  nhỉ ?   
               " Công  cốc " ơi  là  " công  cốc " !  

                  Thật  là  oan  cho  con " Cóc " ! 
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{ oe }     - khóc  oe  oe - nôn  †e - øa  †e - cái chóe - Çỏ chóe - vàng hoe - sÙc khỏe 

                     - mánh khóe -  khoe khoan - lÆp lòe - ngoe - ngóe - nhòe - tóe loe - xum xoe 
                          

                                                          CHIM   CH´CH  CH¼E 
                                                  TÜ©ng  vi  , nª  r¶  , màu  Çỏ  chóe 
                                                       Chồm  qua  bøi  Hồng , nhÜ  Ç‹  khoe 
                                                  Trên  cành  , nhún  nhäy  , chim  Chích  Chòe 
                                                       ñôi  cánh  cøp  xòe  , Çuôi  nho  nhoe 
                                                  Thon  thon  , y‹u  ÇiŒu  , chân  rất  khỏe 
                                                       Nhí  nha  , nhí  nhänh  , mắt  tròn  xoe 
                                                  ThÆt  tài  ca  múa  , Çâu  phäi  lòe 
                                                       Chí  cha  , chí  chóe  , hát  cho  nghe . 
 
     Chú  giäi : - Çỏ  chóe : máu  Çỏ  tÜÖi  trông  lóa  mắt  
                      - khoe : muÓn  ngÜ©i  ta  thấy , bi‰t ÇÜ®c  , khen ng®i ( cái , viŒc ) về  mình 
                      - chích  chòe : m¶t loåi  chim  Çen , phÀn  bøng hÖi  trắng , Üa  nhÜ  ca  múa 
                      - nho  nhoe , ngo  ngoe : di  Ç¶ng  , lúc  lắc  Ç¶ng  ÇÆy , c†  quÆy ... 
                      - rất  khỏe : có  sÙc  månh  , chÎu  Ç¿ng  giỏi  
                      - tròn  xoe : rất  tròn  t¿a  nhÜ  căng  Çều  ra  m†i phía  
                      - lòe : Çem  gì ra  khoe  cho ngÜ©i  ta  thấy  mà  khen , phøc , hay  s®  mình 
                      - cho  nghe : bi‹u  diÍn , tr nh bày , nói ... Ç‹  dẫn  chÙng  là  thÆt  s¿ ... 
 
     ñoän  văn : Vào  m¶t  bu°i  sáng  tinh  sÜÖng , bøi  Hồng  vÜÖn  mình  lên , vui  hÜªng   
                        nắng  ấm  ban  mai , vÈ  mặt  yêu  Ç©i , tÜÖi  rÓi  mà  khoe v§i  cô TÜ©ng Vi  rằng : 
ChÎ  thấy  em  có  ÇËp  không ?   Nói  thiŒt  cho  chÎ  nghe , tất  cä  Çàn  ông  trên  Ç©i  này , Çều  
cho  rằng  em  là  bi‹u  tÜ®ng  cûa  tình  yêu  Çấy  !   
Cô  nàng  TÜ©ng Vi , Çâu  có  chÎu  thua , liền  chồm  qua  ÇÀu  nhÜ  Ç‹  khiêu  khích , và  khoe  
låi  rằng : Ối  gi©i , tÜªng  gì , lẻ  tẻ  có  vài  bông  mà  cÛng  Çi  khoe ! Vài  b»a  nữa  nó  trøi  lÖ  
h‰t  cho  mà  coi , Çâu  phäi  nhÜ  tôi , lúc  nào  cÛng  nª  r¶  Çỏ  chóe , thì  cänh  m§i  ÇËp , Ç©i  
m§i  vui  ch§ !  
Trên  cành  có  con  chim  Chích  Chòe , chen  vào  nói : Thôi  Çi  các  cô  Öi , cÙ  ÇÙng  trÖ  ra  
Çó  thì ai  mà  Ç‹  ý mà  thÜÖng  ch§ , không  phäi  là  tôi  dåy  khôn  các  chÎ  Çâu , nhÜ  tôi  Çây  
m§i  là  ÇËp  và  hấp  dÅn  nhất .  
Hai  cô  kia  liền  hỏi ? Th‰  thì  chÎ  có  gì  mà  khoe  ch§ ?    
Không  phäi  là  tôi  lòe  hai  chÎ  Çâu , tôi  có  biŒt  tài  ca  múa  Çó , và   con  chim  chích  chòe  
mª  to  cặp  mắt  tròn  xoe , cái  thân  y‹u  ÇiŒu  nhún  nhäy, Çôi  cánh  cøp  xòe , cái  Çuôi  thì 
ngo  ngoe , nhí  nha  nhí  nhänh , hát  chí  cha  chí  choé  ...   
Quä  thÆt  là  hấp  dẫn  và  yêu  Ç©i  lắm  thay !    
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{ oen  }   - hoen  Ó - hoen gỉ = hoen  rỉ - khoen - khoen mắt - khoen dây chuyền  

                        - khoen  l¿u  Çån - toen hoÈn - toèn  toËt - nói xoen xoét -chÓi xoèn xoËt 
 

                                                       CƯỜI  NHOEN  NHOẺN 
                                                  PhÓ  xá   , vài  căn  nhà  toen  hoẻn 
                                                        VØa  m§i  tỉnh  dÆy  , mắt  Ü§t  nhoèn 
                                                  Du  thû  du  th¿c  ,  Çâu  bi‰t  thËn ! 
                                                        La  cà  , ki‰m  chác  Çª  m¶t  phen 
                                                  Døi  mắt , xoa  tay  cÜ©i  nhoen  nhoẻn 
                                                        Chào  cô  , trông  mặt  thấy ... quen  quen 
                                                  L‰u  láo , ba  hoa ...  nói  ngoen  ngoẻn ... 
                                                        Thôi !  ñØng  có  xåo  quá  Çi  nghen !        
 
   Chú  giäi : - toen hoẻn : nhỏ  hËp , coi  nhÜ  không  Çáng  k‹ , chỉ  m¶t  vài căn nhà ... 
                    - Ü§t  nhoèn : ghèn = dº = nhử : mắt  Ü§t  dính  nhiều nhº , nhá  nhem ghèn không 
                    - thËn : cäm  giác xấu h°  khi bÎ ch†c ghËo , sỉ nhøc , hay bi‰t mình sai quấy 
                    - m¶t  phen : m¶t lÀn , m¶t  dÎp , m¶t  giai  Çoån  ngắn  tØ   X  t§i  Y 
                    - cÜ©i  nhoen  nhoẻn : cÜ©i luôn miŒng m¶t cách quá t¿ nhiên ,không ngÜ®ng 
                    - quen quen : hình  nhÜ  quen  bi‰t , nhÜng  không  kh£ng ÇÎnh cho lắm 
                    - nói  ngoen  ngoẻn : nói năng  trÖn  tru , trÖ  tráo  không bi‰t  ngÜ®ng 
                    - ÇØng có xåo quá Çi nghen (nhen): cho bi‰t là không gåt  ai n°i Çâu , ÇØng xåo n»a 
 
    ñoän  văn  : SÓng  trong  m¶t  ngôi  làng  hÈo  lánh , xa  xôi , phÓ  xá  thì  chỉ  có  vài cæn  nhà   
                        toen  hoẻn , nhỏ  bé , chÆt  hËp , nghèo  nàn .  
Có  m¶t anh  chàng  thanh  niên  trai  tráng , ch£ng  có  m¶t  nghề  ng‡ng  gì  cho  ra  hồn , nhÜng  
låi  rất  làm  bi‰ng , nên  sÓng  du  thû  du  th¿c , không  chÎu  bỏ  công  sÙc  ra  Ç‹  tìm  công  ăn  
viŒc  làm  cho  Çúng  Çắn , chỉ  lo  vai  mÜ®n , xin  xỏ  , gåt  gÅm  ki‰m  chác  qua  ngày ... ! 
Hắn  ngû  cho  Çã , trÜa  tr©i  trÜa  trÆt  m§i  dÆy , ch£ng  chÎu  rºa  mặt , mắt  còn  Ü§t  nhoèn ! 
Thấy  Çói  bøng , liền  Çi lang  thang  ngoài  ÇÜ©ng  phÓ , rình  mò , tr°  tài  miŒng  lÜ«i  hòng  xí  
gåt  kÈ  khác , anh  ta  liền  chào  cô  bán  hàng  rong , miŒng  cÜ©i  nhoen  nhoẻn ,  cÙ  k‹  l‹ , 
nói  líu  lo , nói  ngoen  ngoẻn !  
M¶t  mặt  thì  làm  nhÜ  ngÜ©i  quen , ngÜ©i  nhà  vÆy .  
Mặt  khác  thì  tính  chuyŒn  bÓc  hÓt , ăn  khỏi  trä  tiền  .  
NhÜng  Çây  là  m¶t  vùng  nhỏ , ch£ng  có  bao  nhiêu  ngÜ©i , ai  låi ch£ng   thấy  quen  quen , 
mà  không  quen  cÛng  së  quen , còn  riêng  vềŠanh  chàng  này , thì  ngÜ©i  ta  còn  lå  gì  n»a ! 
Cô  bán  hàng  rong  cÛng  nhoẻn  miŒng  cÜ©i , và  hất  tay  anh  chàng  ta  ra  mà  bäo  rằng  : 
Thôi  Çi , ÇØng  có  xåo  quá  Çi  nhen .    
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{ oeo }        *  Xem  phÀn  trên  (  eo  - oeo )  bài  thÖ  NGOẮT  NGOÉO  (Trang 50) 

 

 { oet }        - Çøc  khoét - th°i cái  hoét - lòe  loËt - lª  loét  - nhão nhoét  nhão nhoËt  
                           -  nhòe  nhoËt - nh°  toËt - s° toËt - láo toét - toe toét - cắt banh  Çánh  xoËt 
 

                                                        NH¼E   NHOẸT  
                                                  Trông  b¶  dång  Lý  Toét     
                                                        Ăn  bÆn  rất  lòe  loËt 
                                                  GÜÖng  mặt  còn  non  choËt 
                                                        Luôn  miŒng  cÜ©i  toe  toét 
                                                  Nhá  nhem  Çôi  mắt  toét 
                                                        ñất  bùn  lÀy  nhão  nhoËt 
                                                  TrÜ®t  té  nghe  cái  xoËt 
                                                        BÎ  vấy  bÄn  loe  loét !  
 
     Chú  giäi : - Lý  Toét : tên cûa  m¶t nhân vÆt trong  m¶t câu  chuyŒn  ª  thôn  quê 
                      - lòe  loËt : quá  nhiều  màu  sắc  sặc  s« , ăn  mặc  màu  mè 
                      - non  choËt : tu°i  hãy  còn  trÈ , chÜa  trÜªng  thành  cho  lắm 
                      - cÜ©i  toe  toét : hä  miŒng  to  ra  mà cÜ©i  ( cÜ©i  h§n  hª  vui  tÜÖi ) 
                      - mắt  toét : mắt bÎ  Çau , Ü§t  nhá  nhem , hai  b©  mi luôn  sÜng  Çỏ    
                      - nhão  nhoËt : chất  bÎ  ngÆm  quá nhiều  nÜ§c  làm  mềm ra , nhớt nhớt trÖn nhão 
                      - xoËt : âm  thanh  vút  qua  tai ( do  bắn , phóng , Çánh , cắt , rút ra , té ...) 
                      - loe  loét : làm  loan  ra  m†i  phía , vấy  bÄn ra  xung  quanh 
 
     ñoän  văn  : Theo  Çà  phát  tri‹n  và  ti‰n  b¶  cûa  th‰  gi§i ,  ch‰  Ç¶  quân  chû  lÆp                                                       
                          hi‰n  ª  nÜ§c  ta  , Çã  bÎ  Çào  thäi , và  ÇÜ®c  thay  th‰  bằng  m¶t  cÖ  ch‰  m§i ,  
                          m¶t  ch‰  Ç¶  t¿  do  dân  chû  pháp  trÎ .  
CÛng  trong  th©i  kÿ  thay  Ç°i  này , các  sinh  hoåt  xã  h¶i  cÛng  thay  Ç°i  theo , nh»ng   b¶  
vettông  tiŒn  g†n , quÀn  tây  áo  sÖ  mi  tÜÖi  trÈ  , Çã  ÇÜ®c  nhiều  ngÜ©i  Üa  chu¶ng , và  cÛng  
góp  phÀn  làm  bi‹u  tÜ®ng  cho  m¶t  con  ngÜ©i  m§i , m¶t  xã  h¶i  m§i , trong  th©i  Çåi  m§i . 
Tuy  nhiên  dù  có  Ç°i  m§i  nhanh  cách  mấy  Çi  n»a , cÛng  phäi  cÀn  có  th©i  gian  chuy‹n  
ti‰p , m¶t  th©i  kÿ  quá  Ç¶  nºa  nåc  nºa  m« , gi»a  m§i  và  cũ , gi»a  phong  ki‰n và  tân th©i . 
Có  ngÜ©i  theo  không  kÎp  thì bÎ chê  là  lỗi  th©i , nhà  quê , có  ngÜ©i  thì  nhanh  không  Çúng  
ch‡ , trª  thành  rỗng  tuếch , lÓ  bÎch  !  
Nh»ng  s¿  mâu  thuÅn  và  không  thích  nghi  ấy , tåo  thành  nh»ng vở bi , hài  kÎch  khó  nghï , 
khó  mà  phân  ÇÎnh  Çúng sai , và  ngÜ©i  ta Çã  mÜ®n  hình  änh  cûa  Lý Toét , là  m¶t  nhân vÆt  
ÇÜ®c  d¿ng  nên  trong  khung  cänh  ª  nông  thôn ,v§i gÜÖng  mặt  còn  non  choËt , áo quÀn  thì 
lòe  loËt , hay cÜ©i  toe  toét , Ç‹ diÍn  tä  nh»ng tình  cänh  cũ  m§i  lẫn  l¶n  cÜ©i  ra  nÜ§c  mắt , 
trong   th©i  kÿ  bÜ§c  qua  xã  h¶i  m§i  này .   
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{ oi   ôi } - oi  ä - oi bÙc - ói  mºa - òi †p - ỏi  tai - chói  l†i - cõi b© - mỏi  mŒt - h†c giỏi 
                          - ôi  thôi - Ói! Đau  quá - trái  °i - cä  khÓi - Çôi  chói - mỗi  năm - nÓi dòng dõi 
 

                                                       N¹I   NHÂY  
                                           Nói  gì ?  Nói  t§i  , nói  lui ! 
                                           Nói  gì ?  ĐÙt  Çoån  , ch£ng  Çuôi , ch£ng  ÇÀu ! 
                                           Nói  gì ?  Lảng  nhách  , không  Çâu ! 
                                           Nói  gì ?  L¶n  x¶n  xà  ngÀu  , tÙ  tung ! 
                                           Nói  gì ?  Ú  §  ,  khÆt  khùng ! 
                                           Nói  gì ?  Lắp  bắp  , lùng  bùng  lỗ  tai ! 
                                           Nói  gì ?  Quanh  quÄn  , dông  dài ! 
                                           Làm  Ön  nói  Çåi  , nói  ngay  cho  rồi ! 
 
     Chú  giäi : - nói  t§i  nói  lui : chuyŒn  có  vÆy  thôi  mà  cÙ  lÆp  qua  lÆp låi  nói  hoài 
                      - ch£ng  Çuôi  ch£ng  ÇÀu : nói  không  måch  låc , không  thÙ  t¿  trÜ§c sau 
                      - lảng nhách không  Çâu : chuyŒn  ch£ng  dính   dáng  gì , vô  giá  trÎ 
                      - lộn  xà  ngÀu ... : s¿  xáo  tr¶n  về  th©i gian , ÇÓi tÜ®ng , sự  việc , chû  Çề .... 
                      - khÆt  khùng : tÜ  tÜªng  và  tinh  thÀn  không  °n  ÇÎnh , ú  §...  vô  nghïa 
                      - lùng  bùng  : âm  thanh chấn  Ç¶ng  trong  l‡  tai , làm  khó  nghe 
                      - dông  dài : nói  nhiều  chuyŒn  ngoài  lề , không  cÀn thi‰t  làm  mất  thì gi© 
                      - nói ngay cho rồi : tranh thû  th©i  gian , vô Çề  liền , nói th£ng  vào  chuyện  cho lË 
 
    ñoän  văn  : M¶t  trong  nh»ng  hìnhh  thÙc  thông  tin  liên  låc  cÖ  bän  nhất  cûa  con   
                        ngÜ©i  là  :  "  Nói  "  , nói  Ç‹  ngÜ©i  ta  hi‹u  ÇÜ®c  nh»ng  gì  chất  chÙa  trong  
n¶i  tâm  cûa  mình , nói  Ç‹  ngÜ©i  khác  cùng  bi‰t  ÇÜ®c  s¿  viŒc , nói  Ç‹  bài  tỏ  cäm  nghï  
và  chû  trÜÖng  cûa  mình , về  m¶t  vấn  Çề nào  Çó , có  th‹  là  Çồng  thuÆn , hay dung  hòa , 
ho¥c  ÇÓi  ch†i  h£n  v§i  tÜ  tÜªng , hành  Ç¶ng  cûa  kÈ  khác .  
N‰u  chỉ  nói  về  " nói  " m¶t  cách  ÇÖn  thuÀn  thì  dÍ  quá , có  gì  mà  phäi  nói , ai  låi  không  
bi‰t  nói , con  nít  con  noi , k‹  cä  ÇÙa  bé  sÖ  sinh  cÛng  Çã  bi‰t  nói , ngay  cä  ngÜ©i  câm   
cÛng  bi‰t  nói ,  í !  khoan  Çã , Ç†c  giä  Ç†c  t§i  Çây , chắc là  phäi  Ç‹  dấu  chấm  hỏi  thÆt  to  
m§i ÇÜ®c , cái  gì  mà  ngÜ©i  câm  cÛng  bi‰t  nói !  
Ông  này  chắc  có  vấn  Çề ?  không  bi‰t  Ông  ta  có  khùng  không  mà  nói  t§i  nói  lui , dông  
dài , l¶n  x¶n , lảng  nhách không  Çâu , nói  nhây  quá  Çi  , mà  ch£ng  bi‰t  °ng  muÓn  nói  gì ?  
ThÜa  quí  vÎ , có  lë  quí  vÎ  cÛng  nhÆn  thấy  rằng : MuÓn  nói  cho  ngÜ©i  ta  tÜ©ng  tỏ , ngÜ©i  
ta  hi‹u  mình , không  phäi  dÍ  nhÜ  mình  tÜªng , Çó là  vấn  Çề  "  nghŒ  thuÆt  æn  nói  và  hiŒu  
Ùng  cäm  thø  " ,  và  cÛng  xin  k‹  låi  câu  chuyŒn  về  gia  Çình  cûa  m¶t  ngÜ©i  hàng  xóm , 
tuy  h†  chỉ  phát  âm   e..  a..  ú .. § ..oi .. ôi ... m¶t  cách  quá  hån  hËp , nhÜng bằng  nh»ng  âm  
ÇiŒu , tÀn  sÓ , tiết  tấu  khác  nhau ... mà  tôi  Çã  chÙng  ki‰n  là  h†  Çang  bàn  båc , nói  v§i  
nhau , hoặc  gây gổ  ầm  tr©i  lên , nào  ai  hi‹u  ÇÜ®c  gì  Çâu ! NhÜng  chắc  chắn  m¶t  Çiều  là : 
Hai  v®  chồng  Çó , Çã  và  Çang  nói  v§i  nhau , và  h†  rất  hi‹u  nhau .  
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                                                  ƒP   Ñ 
                                           Anh  không  Üa  nói  l©i  giä  dÓi 
                                                UÓn  ba  lÀn  lÜ«i  , trËo  vành  môi 
                                           Không  yêu  cuồng  nhiŒt  , rồi  ghét  v¶i 
                                                 ñ‹   rồi  thù  hÆn  lúc  chia  phôi ! 
                                           ñâu  chắc  yêu  nhiều  bằng  l©i  nói 
                                                 Vë  v©i  , Çánh  bóng ... cÛng  th‰  thôi 
                                           ThÀm  lặng  tô  bồi , không  mòn  mỏi 
                                                 ThÆt  tình  ấp  û  trong  tim  tôi . 
 
   Chú  giäi : - l©i  giä  dÓi : nh»ng  l©i  nói không  thÆt  lòng , nhằm  lØa  gåt  kÈ  khác 
                    - trËo vành  môi : uÓn  éo  cái  miŒng  nói  m¶t  cách  không  t¿  nhiên 
                    - ghét  v¶i : s¿  thay  Ç°i  thái  Ç¶ quá nhanh  thành  không  Üa , thù  nghÎch 
                    - chia  phôi : chia  tay  , ly  biŒt , xa  r©i  nhau ... 
                    - bằng l©i nói : chỉ  là l©i nói trên ÇÀu  môi , chót lÜ«i mà thôi , không cø th‹ 
                    - cÛng  th‰  thôi : làm  gì  Çi  n»a  thì  cuÓi  cùng  cÛng không  Ç°i khác  gì 
                    - không  mòn  mỏi : vÅn  ti‰p  tøc ,  dù  có  mŒt  mỏi  cÛng không  s©n lòng 
                    - trong  tim  tôi : nói lên  s¿ chân  thÆt , và  giá  trÎ  cûa s¿  viŒc  ÇÓi v§i mình 
 
     ñoän  væn  : Trong  gi©  ra  chÖi , cºa  l§p  h†c  và  hai  khung  cºa  s° , Çều  chen  chúc  ÇÀy   
                         ngÜ©i , cä  khÓi  thanh  niên  Çều  Ç°  dồn  ánh  mắt về  m¶t  chỗ , về phía  ngÜ©i  
bån  ngồi  ÇÀu  bàn  ngang  cånh  tôi , m¶t  n»  sinh thùy mÎ  dịu  hiền , m¶t  hoa khôi sáng  chói  
cûa  trÜ©ng  ; có  kÈ  thì  mÖ  màng  ngây  dåi , có  kÈ  thì  ngỏ  l©i  tán  tỉnh  væn  hoa , cÛng  có  
kÈ  låi  tÙc  tÓi  mà  buông  l©i  suồng  sã , mất  dạy  !  
Nghï  mà  bất  bình và  t¶i nghiŒp  cho  ngÜ©i  bån  hiền  hòa , hằng  ngày phäi  chÎu  áp l¿c  bªi  
nh»ng  cái  nhìn  Çen  tÓi , cÛng  nhÜ  nh»ng  l©i  xÀm  xì , thêu  dŒt  ÇÀy  rắc  rÓi và  phiền toái !  
Th‰  còn  tôi  thì  sao ?  
Ch£ng  lë  tôi  là  m¶t  con  ngÜ©i  lånh  lùng , khô  khan  , không  tình  cäm ?  
Chúng  tôi  Çã  nhiều  năm  quen  bi‰t  nhau , h†c  cùng  l§p  v§i  nhau , cùng  h†c  hè , h†c thêm  
Hán  văn  , luyŒn  thi  .v.v..  và  gÀn  nhÜ  Çã  làm  bån  v§i  nhau  suÓt  cä  th©i  kÿ  trung  h†c , 
m¶t  tình  bån  chân  thÆt , mÏ - h»u . Lë  dï  nhiên  là  có  cäm  tình , có  k›  niŒm  thân  thÜÖng , 
dù  chỉ  là  k›  niŒm  trong  trắng  cûa  tu°i  h†c  trò  hồn  nhiên  và  thÖ  ngây  .  
Trong  ánh  mắt , chúng  tôi  hi‹u  nhau . NhÜng  than  ôi! Tôi không  bao gi©  dám  hé môi  nói  
m¶t  l©i  càn  r«  hay  Çá  Ç¶ng  gì  t§i  yêu  ÇÜÖng , vì  gia  phong  cÛng  có , s®  bÎ  ái  tình  lôi  
kéo  mà  phân  tâm  trong  viŒc  h†c  hành  cÛng  có , vì  trách  nhiŒm  và  tÜÖng  lai  cÛng  có ... 
CuÓi  cùng  thì  cÛng  không  th‹  trÓn  tránh  mãi !  
Ngồi  bên  nhau  mà  lòng  t¿  hỏi ? Tình  yêu  biết  nói  sao  nên  lời ! 
Tôi  nghĩ  rằng  : Tình  yêu  trong  sáng , chỉ  cÀn  nói  thÆt  v§i  nhau  m¶t  l©i chân  tình .   
Rồi  thì  tôi  cÛng  đã  tỏ  bày  h‰t  nh»ng  gì ...  ấp  û  trong  tim  tôi .    
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{om  ôm} - tÓi om - om sòm ỏm tỏi - nhai bỏm bÈm - lõm bõm - Çen ngòm - l†m kh†m 
                            - ôm Çồm - Óm nhom - vÜ©n bôm - chồm ch°m - tr¶m cắp - l°m ng°m - 1 ÇÓm  
 

                                                           CHIẾC   G–I   ÔM 
                                                    ñ¶c  thân  , kè  chi‰c  gÓi  ôm 
                                             Thân  thÜÖng  , ấp  û , s§m  hôm  ... m¶ng  : Tình ... ! 
                                                    Quen  nàng  bån  gái  , xinh  xinh 
                                             K‰t  thành  phu  phø , duyên  tình  nồng  thÖm  
                                                    Chăn  êm , nŒm  ấm  ... ôm ... ôm ... 
                                             Lãng  quên  , bỏ  xó  gÓi  ôm  , ch£ng  dòm ! 
                                                    V®  chồng , høc  hặc  .... om  sòm ....! 
                                             GÓi  ôm  chắn  gi»a  , lom  lom  ngó  trÀn ... !  
 
     Chú  giäi : - gÓi  ôm : m¶t  bao  väi hình trø  tròn , Ç¶n  gòn ,trÈ em  ôm nó cho ngû  yên 
                      - m¶ng " Tình" : mÖ tÜªng Ç‰n nh»ng chuyŒn  yêu  ÇÜÖng , tình  ái m¶ng  mÎ  
                      - xinh  xinh : có  nét  ÇËp , dÍ  nhìn , dÍ  thÜÖng  
                      - nồng  thÖm : rất  là  thÖm / tình  yêu  tÓt  ÇËp , ÇÆm  Çà  hånh  phúc ... 
                      - ôm ... ôm : quy‰n  luy‰n , không  r©i  nhau  / Çang  yêu  say  Çắm 
                      - dòm = nhìn , ngó , xem , Ç‹  ý  t§i 
                      - om  sòm : ti‰ng nói , la hét  quá  to , ồn ào , làm ngÜ©i nghe thÆt khó chÎu 
                      - ngó  trÀn : nhìn  lên trÀn nhà / ý  là : buồn phiền  khó  nghï , không lÓi thoát ! 
                      - lom  lom : nhìn  chằm  chằm , mắt lom lom nhìn  như  bị  thôi  miên 

      
     ñoän  văn  : Chi‰c gÓi  ôm , chỉ  là  m¶t  vÆt  døng vô  tri vô  giác , m¶t  phÀn  trong nhóm   
                          mùng  mền  chi‰u  gÓi  mà  thôi , ngÜ©i  ta  thÜ©ng  tấn  sau  lÜng  em  bé  Ç‹ nó  
ngû  yên , khỏi  bÎ  giÆt  mình , hoặc  dùng  Ç‹  ôm khi  ngû , kê  tay , gác  c£ng  cho  sÜ§ng .  
khi  nó  Çã  cũ  mèm ,  rách  nát , thì  ch£ng  ngÀn  ngåi  gì mà  không  Çem  liŒng  nó  Çi !    
ñÓi  v§i  tôi , chi‰c  gÓi  ôm  là  Bà  Mø  canh  chØng  cho  tôi  ngû , là  Ông  ThÀn  phù  h¶  cho  
b§t  s®  ma  khi  tắt  Çèn  tÓi  om , là  ngÜ©i  bån  khi  cô  ÇÖn , và  khi  trÜªng  thành , là  tri  k›  
cûa  mÖ  m¶ng , phiêu  lÜu  tình  ái .  
Rồi  thì  cÛng  có  bån  gái , và  rồi  cÛng  lÆp  gia  Çình , Çây là  th©i  kÿ  chín  mùi  cûa  tình  yêu  
và  hånh  phúc , m¶t  mÓi  dây  luy‰n  ái , ÇÆm  Çà  không  r©i  xa  nºa  bÜ§c , Çi  Çâu  cÛng  ôm  
sà  nËo , tÓi  ngû  thì  ôm  cÙng  ngắc , cái  gÓi  ôm  trª  thành  choán  ch‡ , chÆt  ch¶i , cho  nó  
Çi  ch‡  khác , và  tØ  Çó  nó  ngồi  bó  gÓi  trong  tû , ch£ng  ai  thèm  dòm  ngó  gì  t§i  nó  n»a !  
Th©i  gian  l¥ng  lë  trôi  Çi ... !  CÛng  nhÜ  bất  cÙ  m¶t  gia  Çình  nào  khác , rồi  thì  th‰  nào  
cÛng  có  bất  hòa , gây gổ  om  sòm , la  làng  ỏm  tỏi ... !  Và  trong  nh»ng  lúc  giÆn h©n , phiền  
não, nh»ng xáo  tr¶n  tâm  tÜ , nh»ng  áp  l¿c  tinh  thÀn  không  lÓi  thoát , thì  liền  m©i  anh  gÓi  
ôm  ra  làm  tr†ng  tài , chắn  gi»a , ngăn  Çôi ra , tåo  cÖ  h¶i  lắng  trÀm  xuÓng , lom  lom  ngó  
trÀn  mà  suy  nghï ...   
Ôi !  GÓi  ôm , nghï  cho  cùng  thì  mÀy  Çúng  là  tri  k› !    
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{on}     - bon chen - bỏn  xÈn - g†n lỏn - Çón  Çòn - nõn  nà - Çỏ  hỏn  - con m†n - nón 
                  - còn non - xon  xỏn - vỏn  vËn - thon  thon - tòn  ten - vàng son - nhón  gót 
 

                                                        KIÊU   H‚NH 
                                              Hippy  choai  choai , tu°i  còn  non 
                                       Môi  son  , má  phấn  , mặt  no  tròn 
                                              Váy   cøt  , hª  c°  , da  trắng  nõn 
                                       Dáng  Çi  y‹u  ÇiŒu  , tÜ§ng  thon  thon 
                                              Mấy  cÆu  mê  tít  , ch©  ÇÜa  Çón  ... 
                                       Hỉ  mÛi  chÜa  såch  , Çồ  nhóc  con 
                                              Hí  ha  hí  hºng  , miŒng  cÜ©i  dòn  
                                       ñÜ®c  theo  xách  guÓc  , Çã  là  ngon . 
 
   Chú  giäi : - còn  non : chÜa  chín / chÜa  trÜªng  thành , còn  trÈ nhỏ , con nít 
                    -  mặt  no  tròn : gÜÖng  mặt  tròn  má  phính  / ý là : sÓng  sung túc , khỏi lo 
                    - da  trắng  nõn : nÜ§c  da  thÆt  là  trắng  
                    - tÜ§ng  thon  thon : kh°  ngÜ©i  Óm  g†n , mänh  khänh , không  mÆp  ù ra 
                    - ÇÜa  Çón  : ÇÜa  Çi  và  Çón  về /  theo  đuổi chÀu  ch¿c  Ç‹  phøc  dÎch 
                    - nhóc  con : ý là  coi  thÜ©ng  là  chÜa  l§n , chÜa  trÜªng  thành , còn là con  nít 
                    - cÜ©i  dòn : cÜ©i  rất  tÜÖi , cÜ©i  ra  ti‰ng  và  khoái  chí  hài  lòng  
                    - Çã  là  ngon : nhÜ  th‰  là tÓt  quá rồi Çó , coi  nhÜ  là có hång  lắm  rồi vÆy 
 
     ñoän  văn  :  Bắt ÇÀu tØ  khoäng  thÆp  niên  60 trª  Çi , th‰  gi§i  xuất  hiŒn  m¶t  phong  trào   
                          g†i  là  " Hippy ", h†  theo  m¶t  khuynh  hÜ§ng  t¿  nhiên , thích  sÓng yêu  Ç©i , 
t¿  do  t¿  tåi , sÓng  cho  hiŒn  tåi , h†  không  thích  bÎ  ràng  bu¶c  quá  nhiều  bªi  các  lÍ nghi , 
luÆt  lŒ , giáo  Çiều , quy  tắc ..v..v...h†  muÓn  änh  hÜªng sự thay  Ç°i và  tØ  bỏ các  phong  tøc  
tÆp  quán  cũ , hình  thành  m¶t  phong  cách  sÓng  m§i  trong  xã h¶i .  
Phong  trào  này  cÛng  Çã  du  nhÆp  vào  ViŒt  - Nam , m¶t  quÓc  gia  có  m¶t  phong  tøc  tÆp  
quán  cûa  ngÜ©i  Á  ñông , hoàn  toàn  khác  v§i Tây  PhÜÖng , hÀu  nhÜ  các  bÆc  phø  huynh  
th©i  Çó , còn  chÎu  änh  hÜªng  rất  nhiều  bªi  nh»ng  tÜ  tÜªng  phong  ki‰n , cho  nên  Çã  có  
cái  nhìn  không  thiŒn  cäm  ÇÓi  v§i  nh»ng ai  chåy  theo  phong  trào  này , hoặc  së  chê  trách  
thÆm  tŒ  nh»ng  con  cháu , nhất  là  phø  n» , con  gái , có  dáng  vÈ   " Hippy " . 
Vì  s¿  bi‹u  hiŒn  cûa  Hippy  Çã  gÀn  nhÜ  ÇÓi  nghÎch  låi tất  cä  giá trÎ về tinh  thÀn , Çåo ÇÙc , 
tác  phong , Çåo làm  ngÜ©i ...  cûa  cha  ông  chúng  ta  Çã  tØng  Çề  cao  và  gìn  gi» .  
Nói  gì  thì  nói , không  có  gì  mà  không  thay  Ç°i  theo  th©i  gian , thế  thì  s¿  xuất  hiŒn  cûa  
mấy  cô  cÆu  " Hippy  choai  choai " , cÛng  không  có  gì  là  lå , và  cho  t§i  th©i  bu°i  này, thì 
ch£ng  ai  còn  Ç‹  ý  t§i  chuyŒn  Hippy , hay  không  Hippy  n»a  Ç‹  làm  gì .  
Đ©i  ai  nấy  lo , hồn  ai  nấy  gi» , mắc  m§  gì  t§i  mình !  
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{0ong}   - cây  ba toong - cäi soong = xoong  - choòng khoan l‡ - làm loong toong 
                       - moong - chùi  soong - goòng  - dª  nắp  soong ra  -  tòng  teng - boong tàu 
 

                                                       THỊ   OAI 
                                             ChuÄn  bÎ  m¶t  r°  cäi  soong 
                                       ñem  thêm  rÜ®u  thÎt  , lên  boong  mà  ngồi 
                                             Nhìn  mây  nÜ§c  l»ng  l©  trôi 
                                       Nh§  vềŠdï  vãng , m¶t  th©i  xa  xÜa ... 
                                             Oai  danh  , hi‹n  hách  không  vØa 
                                       Ba toong   ông  quất  , ai  chÜa  cúi  chào ! 
                                             TØ   quan  , quyền  bính  chuy‹n  giao 
                                       Ba toong  , treo  trÜ§c  cºa  vào  , tòng  teng . 
 
     Chú  giäi : - cäi  xoong : xà lách  soong , m¶t loåi  cäi thÜ©ng  Ç‹  æn  sÓng / nấu  canh 
                      - lên  boong tàu : lên  khoang  thuyền ,  
                      - l»ng  l©  trôi : di  chuy‹n , bay  Çi  nhË  nhàn , phiêu  diêu  tØ  tØ  
                      - choòng khoan lỗ : thanh thép dài có dạng hình trụ dùng để  khoan /cây  xà beng 
                      - hi‹n  hách  không  vØa :  oai , ngon , có  ti‰ng  lắm , cÛng  bề  th‰  lắm  
                      - loong  toong:  nhân viên chạy giấy  tờ  thời  Pháp  thuộc 

                      - moong :  đáy  mỏ  

                      -  xe  goòng : xe nhỏ có bánh sắt chạy trên đường  rầy ở  công trường / toa xe lửa 
                      - chuy‹n  giao : trao  låi  cho  ngÜ©i  khác  
                      - tòng teng : treo  Çong  ÇÜa  
 
    ñoän  văn  :  Câu  chuyŒn  giä  tÜªng , nói về  hồi  Ùc  cûa  m¶t  nhân vÆt  tØng có  quyền  th‰ ,  
                          lồng trong  bÓi  cänh  lÎch  sº  cÆn Çåi , th©i kÿ cuÓi  cûa  triều  Çåi  Mãn Thanh . 
TØ  Çằng  xa , có  ba  chi‰c  thuyền  con  Çang reo  hò , rẽ  sóng , lÜ§t  nhanh về  phía  m¶t  chi‰c  
du  thuyền  sang  tr†ng , họ  là  ai  mà  tiến  đến  một  cách  hùng  hổ  như  thế ? 

H†  là  nh»ng  tên  häi  tặc  hung  t®n , cÜ§p  cûa , gi‰t  ngÜ©i  không  g§m  tay , h†  nghï  rằng  
kÿ  nÀy  së  phát  tài  muôn  vån , m¶t  con  mồi  béo  bª .  
NhÜng  h†  Çã lÀm  to ,vì  h†  chÜa  bi‰t  ÇÜ®c lai lÎch  cûa ngÜ©i  mà  h†  Çang ÇÎnh Çánh  cÜ§p . 
Chi‰c  du  thuyền  vÅn  ti‰n  t§i , nhÜ  không  hay  bi‰t  gì ! Trên  boong  tàu , Çã  d†n  s¤n  thÙc  
ăn  gồm  rÜ®u  thÎt và  cäi  soong , bên  cånh  cºa , có treo  tòng  teng  m¶t  Çoän trÜ®ng  có  hình  
dáng  rất  Çặc  biŒt , nó  tØng  là  bi‹u  tÜ®ng  cho  m¶t  uy  quyền  khi  thÎ  oai , m¶t  cø  già  ra  
vÈ phú  ông , vÅn  ung  dung  ngồi  thÜªng  ngoån , Çiềm  nhiên  nhìn  mây  nÜ§c  l»ng  l©  trôi , 
mÖ  màng  nhÜ  thä  hồn  chìm  Çắm  trong  dï  vãng , sÓng  låi  nh»ng  th©i  kÿ  oanh  liŒt , hi‹n  
hách  cûa  mình , c¿u  Thûy SÜ  Đề  ĐÓc : Kình  ñåi Häi , Ông  Çã tØng  làm  mÜa  làm  gió  trên 
bi‹n  cä , tØng  Çánh  nh»ng  trÆn  häi  chi‰n  kinh  hồn  uy  danh  lØng  lÅy , là  khắc  tinh , là  sát  
tinh  cûa  b†n  häi  t¥c , và  cÛng  là  m¶t  cao  thû  võ  lâm .   
MuÓn  Çánh  cÜ§p  thuyền  cûa  ông , thì  b†n  này quä  là  nằm  mÖ , hay là  Çã  Çi  gõ  ngay vào  
cºa  cûa  Diêm  VÜÖng  mà  không  bi‰t  ! 
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{ong  ông}-  t°  ong - óng  ánh - ỏng  Ëo - bong bóng - lõng bõng - Ù  Ç†ng - thòng lọng 
                              - Ông T° - Óng  Çồng - d¶ng  Ç¶ng - kh°ng lồ - lông ng‡ng - trÓng r‡ng - rồng 
 

                                                 TUẪN   TIẾT 
                               "  Thi‰u  phø  Nam  XÜÖng :  "  ChuyŒn  Çau  lòng ! 
                                   Chàng  Çi  chinh  chi‰n ...  mỏi  mòn  trông ... 
                                   Hằng  Çêm  Ùa  lŒ  , Çèn  in  bóng 
                              "   Kìa  Çó  là  Cha  ... , Çó  là  Chồng  ...  ". 
                                   Chàng  về  ,  chÜa  tỏ  tÜ©ng  ,  Çã  nóng ! 
                                   Ghen  tuông  ,  tØ  bỏ  nghïa  v®  chồng  ! 
                                   Oan  khiên  !  Cay  Çắng  trong  tuyŒt  v†ng ! 
                                   Gieo  mình  tuÅn  ti‰t  gi»a  dòng  sông  !  
 
     Chú  giäi : - chuyŒn  Çau  lòng : nh»ng  chuyŒn  thÜÖng  tâm , xót  xa , lòng  xÓn  xang 
                      - mỏi  mòn  trông : nhìn  về phÜÖng  xa  mŒt  mỏi  mong  Ç®i , ngóng  trông ai 
                      - in  bóng : ánh  Çèn chi‰u  qua  ngÜ©i , tåo thành cái  bóng  in  trên  tÜ©ng  
                      - chồng : ngÜ©i  Çàn  ông  Çã  k‰t  hôn , ngÜ©i  phÓi ngÅu  ( n» ) là  v®  
                      - nghïa  v®  chồng : giá  trÎ  tinh  thÀn  ràng  bu¶c  gi»a  v®  chồng  
                      - tuyŒt  v†ng  : không  còn  hy  v†ng  gì , Ü§c  m¶ng  tan  v« , không lÓi thoát 
                      
    ñoän  văn : ñÓi v§i ngÜ©i phø  n» Á - ñông , danh  ti‰t  là  m¶t Çiều  rất  Ü  là  quan tr†ng ,  
                       phäi  bäo vŒ  ti‰t  hånh , ti‰t  nghïa , còn  hÖn  cä  bäo vŒ  sinh  mång  cûa  mình , 
nói  khác  hÖn  là  thà  ch‰t  còn  hÖn  bÎ  ngÜ©i  Ç©i  xúc  phåm , khinh  bỉ ! 
Câu  chuyện " Thi‰u  phø  Nam  XÜÖng  " :( d¿a  theo  tài  liŒu  tham  khäo : C°  tích  nhi Çồng , 
Folk  tales  for  children , tôi không  rõ  tác  giä , trang  29  ... 37  ) 
Ngày xÜa , dÜ§i  th©i vua  Lê Thánh Tôn , tåi huyŒn  Nam  XÜÖng , thu¶c tỉnh  Hà Nam , có  m¶t  
Çôi v®  chồng  trÈ h†  TrÜÖng , khi  nÜ§c  nhà  trong  cÖn  loån  låc , chinh  chi‰n , ngÜ©i chồng  
phäi  r©i  bỏ v®  con  Ç‹  lên  ÇÜ©ng  chi‰n  Çấu vì  dân , vì nÜ§c . NgÜ©i  v®  vÅn  ª vÆy , täo tÀn  
gian  kh°  nuôi  con  thÖ , và  ch©  trông  chồng về , khi ÇÙa  bé khóc  vì  s®  hãi , d‡ hoài  không  
nín , nàng  liền  ÇÓt  Çèn  lên  và  chỉ  cái  bóng  in  trên  tÜ©ng  mà  bäo  r¢ng : " kìa  kìa , cha về 
kìa , ÇÙa  bé  tÜªng thiŒt  liền nín khóc ,và cÛng tØ  Çó , hằng Çêm  vui cänh  gia  Çình xum  h®p , 
kìa  Çó  là  Cha , Çó  là  chồng ... ! Th©i  gian  cÙ  th‰  trôi  Çi , m¶t  hôm  ngÜ©i  chồng  ÇÜ®c vềŠ  
thæm gia Çình , lúc  ấy  ngÜ©i  v®  bÆn  công  chuyŒn  không  có  mặt , thấy  ÇÙa  bé  trong  nhà ,  
chåy  Ç‰n  ôm  nó  và  bäo : Kêu  cha  Çi  con , ÇÙa  bé  xô  ra  và  bäo : Không , không , cha  tôi  
Çêm  tÓi  m§i  về ... Chàng  TrÜÖng  bÎ  hi‹u  lÀm , nên Çã n°i nóng , tỏ thái Ç¶  khinh  båc  ngÜ©i  
v® , và  Çoån  tình , dÙt nghïa  v®  chồng v§i  nàng . Nàng  không  hi‹u  c§ s¿  gì ? Ôi  oan  khiên  
bi‰t  tỏ  cùng  ai ! Đ‹  tỏ  lòng  thanh  båch , nàng  gieo  mình  tuÅn  ti‰t  gi»a  dòng sông !  
Khi  ÇÓt Çèn  lên , ÇÙa  bé  vui  mØng  chỉ vào  bóng , vui  mØng  , reo lên :  Ba  Çã  về , ngÜ©i  
chồng  m§i  tỉnh  ng¶ , Çau  lòng  thÜÖng  xót  cho  n‡i  lòng  cûa  v® , trong  nh»ng  ngày  nàng  
kh°  c¿c  mòn  mỏi , ch©  mong  ! Tr©i  Öi ! 
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{op  ôp  Öp}- bóp chËt - c†p dê - chóp - góp vÓn - h†p báo - lóp ngóp - v†p bÈ - xóp x†p 

                                  - cái bÓp - b¶p ch¶p - h¶p Çêm - l¶p c¶p - ng¶p thª - phÓp pháp - sÓp phÖ 
                               - ch§p ch§p - ch®p mắt - Ç§p mồi - h§p rÜ®u - h®p cÄn - nÖm n§p - nh§p nhúa 
 

                                            SĂN   CỌP  
                                     Cung  tên , giáo  mác  ... anh  gom  góp 
                                     Nghề  Ç‹  sinh  nhai  là  : Săn  c†p 
                                     VÜ®t  rØng  , leo  núi ... lên  tÆn  chóp 
                                     Rã  r©i , má  hóp , chân  bÎ  v†p ! 
                                     Chåm  ngay  chú  c†p  Çang  nằm  m†p 
                                     GiÆt  mình  , té  xuÓng  , bò  lóp  ngóp ... 
                                     Săn  không  ÇÜ®c  c†p  ... nghèo  cháy  nóp ! 
                                     Mình  nhÜ  tên  gÅy  , cung  móp  x†p !  
 
   Chú  giäi : - gom  góp : tÆp  trung  låi , mang Ç‰n , tø  låi , Ç‹  vào  m¶t  ch‡ 
                    - sæn  c†p :  vô  rØng  Ç‹  bÅy , bắn  , bắt  con  thú d»  Çắc  giá là con c†p 
                    - lên  tÆn  chóp : lên  t§i  Çỉnh núi , lên  cao thÆt  cao  
                    - bÎ  v†p : trång  thái  Çau  nhÙc , tê  båi , co  rút  cûa  gân , bÎ  chu¶t  rút 
                    - nằm  m†p : nằm sát mặt Çất ( tÜ  th‰  Çang  rình  mồi , chuÄn bÎ  phóng Çi ) 
                    - bò  lóp  ngóp : bò  læn  bò  càng , di chuy‹n khó  khæn không ÇÙng dÆy n°i 
                    - nghèo cháy nóp : thÆt là nghèo ,ví nhÜ  cái nóp (bao đan bằng cối) bÎ cháy h‰t   
                    - Ông  Cọp : ý nói là kẻ  cường  hào ác  bá , những kẻ  cậy quyền thế  hà hiếp người 
                    - móp  x†p :bÎ  bi‰n  hình  dång,  bÎ  ép , Çøng , thøng , co rút  låi , méo  mó  
 
   ñoän  văn : Ÿ nh»ng vùng  cao  nguyên , xa xôi hÈo  lánh , thÜ©ng  là  nh»ng vùng nghèo khó ,  
                       Çất  cài  trên sỏi Çá , ch£ng  có ru¶ng vÜ©n  gì  bao  nhiêu  Ç‹  trồng tr†t , canh tác . 
M¶t  sÓ  ngÜ©i  phäi  ch†n  nghề  săn  bắn  để  làm  k‰  sinh  nhai ,và  n‰u  săn  ÇÜ®c  con  c†p ,  
có lë  së ki‰m  ÇÜ®c  nhiều  tiền  nhất , vì  c†p  là  m¶t loåi  thú  quí , rất  có  giá  trÎ và  khó  săn  
lùng , nhÜng  nghề  này  rất  vất  vä và  nguy  hi‹m , và  cÛng  không  hÓt  båc , giàu  có  nhÜ  ta  
tÜªng , vì  c†p  Çâu  mà  nhiều  th‰ ? Cho  dÀu  có  bắt  ÇÜ®c  c†p  trên  rØng  thì  khi  xuÓng  phÓ  
ch® , cÛng bÎ  mấy " Ông C†p " nuÓt  gÀn h‰t !  PhÀn  mình , ch£ng hưởng  được  là bao  nhiêu , 
nghèo  vÅn  hoàn  nghèo !  NhÜ  câu  chuyŒn  anh  th®  săn  này , sau khi  Çã  góp  nhặt  ÇÀy  Çû  
công  cø  Ç‹  Çi  săn , anh  đã phäi  vất  vä , gian  lao , kh°  c¿c , băng  rØng trèo  non , vÜ®t suối , 
vào  tÆn  trong  rØng  núi  hoang  vu , vØa  mŒt  vØa  Çói , tiều  tøy  má  hóp , Çã  vÆy  còn  bÎ  v†p 
bÈ  n»a , kh°  thân  chÜa ?  ñang  lúc  gắng  gÜ®ng  trèo  lên  gò  Çá ,vØa  ngoi  ÇÀu lên  thì  chåm  
trán  ngay  m¶t  chú  c†p  Çang  m†p  xuÓng  v§i  tÜ  th‰  vồ  mồi , làm  ông hoäng  hÓt , vu¶t  tay  
té  xuÓng , s®  hãi  bò  lóp  ngóp , cÛng  mai  là  con  c†p  chỉ  thèm  muÓn  con  nai  béo  bª  bên  
kia  b© , ch§  không  là  anh  th®  săn  gÀy  còm  teo  tóp ! ThÆt  là  hú  hồn !   
Nhìn  tên  gÅy , cung  móp  x†p , mà  than  thở : SÓ  mình  Çúng  là  phäi  nghèo  cháy  móp ! 
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                                                 S–   XUI ! 
                                              Dân  chạy  xe  này , toàn  thÙ  s¶p 
                                       Mui  trÀn , láng  cón , nŒm  da  xÓp ... 
                                              Rình  mò , h§  cái ... là  mình  chÓp 
                                       Chåy  Çã  xa  rồi  , còn  hồi  h¶p  ! 
                                              ñá  văng  vào  ki‰n  nghe  cái  bÓp 
                                       Tay  trËo  vô  lăng  nghe  cái  r¶p 
                                              Tông  cây  , ûi  sắt  ...  xe  xì  lÓp 
                                       ñÆp  ÇÀu  , bất  tỉnh  ...  ch©  bÎ  th¶p ! 
 
     Chú  giäi : - dân  thÙ  s¶p : ngÜ©i  có  tiền , dân  thích  xài  sang , nhà  giàu cao  sang 
                      - xÓp : mềm  , êm  êm 
                      - chÓp = chộp : ăn  cắp  , lấy  Çi , giÆt  chåy / nắm  chặt  lấy  rất nhanh 
                      - hồi  h¶p  : cäm  giác  không  an  tâm , lo  s® , tinh  thÀn  không  °n  ÇÎnh 
                      - nghe cái bÓp: âm thanh phát ra từ cái vả vào má = bốp tai / tiếng vỗ , đụng chạm 
                      - r¶p  : âm  thanh  bÎ  cøp  , quặp  vào  , gÅy  
                      - xì  lÓp  : vỏ  bánh  xe  bÎ  thûng , xì  hÖi   xËp  xuÓng  
                      - bÎ  th¶p :  bÎ  th¶p  c° , túm  c° , bÎ  ngÜ©i  ta  bắt 
 
     ñoän  văn  : Chúng  ta  thÜ©ng  nghe  ngÜ©i  ta  nói  nh»ng  câu  nhÜ : làm  lành  g¥p  lành ,  
                          làm  ác  g¥p  ác , thiŒn  ác  Çáo  ÇÀu  chung  h»u  báo , hoặc  là , chÖi  dao  có  
ngày  ÇÙt  tay , Çi  Çêm  có  ngày  g¥p  ma  ..v..v..  .  
Tựu  trung  thì  cÛng  quy vào luÆt  nhân  quä , nói  nôm  na  là , nguyên  nhân  nh»ng  gì  së  xäy  
Ç‰n  cho  chúng  ta , là  do  nh»ng  gì  chúng  ta  Çã  làm . 
Thí  dø  nhÜ  tên  tr¶m  cÜ§p  kia , hắn chuyên  môn rình  mò  tåi  nh»ng  câu  låc  b¶ , h¶p  Çêm , 
nh»ng  nÖi  sang  tr†ng  toàn  dân  thÙ  " s¶p"  lui  t§i , v§i  nh»ng  chi‰c  xe  Çắt  tiền , nŒm  da  
xÓp  láng  bóng , hắn  đợi th©i  cÖ  Ç‰n  là  chÓp  liền , v†t  lË .   
Tuy  sÓng  bằng  hành  vi  bất  thiŒn  này  Çã  quen , lòn  lách  Çào  tÄu  là  nghề  cûa  chàng  mà ! 
NhÜng  thº  hỏi , n‰u  trong  tình  cänh  lo  s®  bÎ  ngÜ©i  ta  phát  giác , rÜ®t  Çu°i , ai  còn  bình  
tïnh , v»ng  chãi  n»a  ch§ ?! và  hôm  nay , tai  nån  Çã xäy  ra khi  Çá văng  vào  ki‰ng  xe  nghe  
cái  bÓp , làm  cho  anh  ta  giÆt  mình , låc  tay lái  Çøng  tùm lum , xe  bÎ  xì lÓp  nghe  l¶p  c¶p , 
Çøng  ÇÀu  nghe  cái bÓp , tay  bÎ  chấn gÅy nghe  cái  r¶p , nằm  Çó chỉ  ch©  có nÜ§c là  bÎ th¶p !    
ChuyŒn  này  không  bi‰t  có  phäi  là  anh  ta  gặp  sÓ  xui  hay  không  ?! 
NhÜng  n‰u  nghï  ÇÖn  giän  m¶t  chút , nói  theo  ki‹u  bình  dân  thì : 
   Ai  bi‹u  anh  Çi  ăn  cắp  làm  chi ?!  Hở  cái  là  " chộp " ! 
   Ai  bi‹u  anh  lái  xe  chåy  thøt  mång  làm  gì ? Hồi  hợp  quá  thì  đụng  xe  nghe  cái  " bốp " 

   là  phải  rồi ! Ha  ha  ha  đang  bò  lóp  ngóp thì  bị  " cop "  nó  đớp ! Nhào  chưa ?   
   Anh  làm  thì anh  gánh  chÎu  ch§  còn  chi ! Hợp  lý  quá  đi  thôi . 
 
    
 
 



102 

 

                                                    MẮC    MỚP  ! 
                                            Thi  Ç‹  lên  Çai  , không  cùng  l§p 
                                      Gặp  nhằm  ÇÓi  thû  mình  không  h®p 
                                            Thấy  nó  hung  hăng , mình  hÖi  kh§p 
                                      Mắt  nhìn  Çăm  Çăm  , ch£ng  dám  ch®p 
                                            Th‰  thû  dằng  co .... lòng  nÖm  n§p 
                                      ñấu  pháp  gì  Çây  cho  thích  h®p  ? ! 
                                            HÜ  chiêu  , dø  nó  bÎ  mắc  m§p  ? 
                                      Tay  nhº , chân  Çá  nghe  cái "  b¶p " . 
 
     Chú  giäi : - cùng  l§p : cùng  lÙa  tu°i , cùng  Ç£ng  cấp  , phòng  h†c , chi  nhánh ... 
                      - không  h®p : nghÎch  v§i  nhau , không  hòa  Çồng  v§i  nhau ; ghét nhau 
                      - hÖi  kh§p  : có  chút  s® , tinh  thÀn  e  ngåi  lo  âu , hÖi  ê  càng , hÖi  run 
                      - ch®p = ch§p : ch§p  mắt , phän  Ùng  cûa  cÖ  mắt  Çóng  mª  thÆt  nhanh  
                      - nÖm  n§p : tình  cänh  chÎu  Ç¿ng  trong  tình  trång lo  âu , bi‰t  sao Çây ?! 
                      - thích  h®p : có  th‹  h¶i nhÆp , dung  hòa , k‰t h®p  mà  không  gây trª ngåi 
                      - mắc  m§p : mắc  bÅy , bÎ  dø , bÎ gåt , bÎ mắc  lØa  bªi  kÈ  khác 
                      - nghe  cái  b¶p : âm  thanh nghe  ÇÜ®c  tØ  cái  båt tai , bÎ  Çá , vÆt  rÖi  
                      - ê  càng : càng cua , răng nanh con dế hay kiến / ý là chưa chi  đã khiếp sợ  đối thủ  

 
    ñoän  văn  : Là  m¶t  thi‰u  niên  hiền  lành , m¶c  måc , chất phát , tØ  thôn  quê  lên  tỉnh  Ç‹   
                         h†c ,v§i  cái  vÈ  m¥t cù lÀn , ngÖ  ngáo , nên  thÜ©ng bÎ  ngÜ©i ta  æn hi‰p , ch£ng  
nh»ng  bÎ các  bån  cùng  l§p  chèn  ép , mà  còn  bÎ  ch†c  phá  bªi  mấy  ÇÙa  cûa  l§p   k‰  bên , 
Çã  th‰  khi  tan  h†c  hay  Çi  ÇÜ©ng , thÜ©ng  lo  s®  bÎ  Çám  cao  bồi , du  Çãng  chÆn  ÇÜ©ng  hù  
d†a , hi‰p  Çáp !   
Vào  lúc  phong  trào võ  thuÆt  Çang  hÜng  thÎnh , thanh  thi‰u  niên , sinh viên , h†c  sinh  Çua  
nhau  Çi  h†c  võ .  Đ‹  tåo  cho  mình  m¶t  niềm  t¿  tin , m¶t  chút  tinh  thÀn  dÛng  cäm , và  
m¶t  ít  khä  næng t¿  vŒ , tôi  Çã  tham  gia  vào  h†c  l§p  võ  t¿  vŒ  cÖ  bän , và  rồi  sau  m¶t  
th©i  gian  luyŒn  tÆp , cä  l§p  chúng  tôi phäi  t§i  t°ng  cøc , Ç‹  tham  d¿  m¶t  kÿ  thi lên  Çai  
Çặc  biŒt , là  cu¶c  thi  Çấu giao  h»u  v§i  các  l§p  khác , tØ  các  chi  nhánh  Ç°  về .  
Kh°  thay ! ĐÓi  thû  mà  tôi  phäi  giao  Çấu , låi  là  m¶t  ngÜ©i  mà  tôi  không  h®p  ngay  tØ  
ngày  ÇÀu  lên  tỉnh  h†c  , m¶t  trò  n°i  ti‰ng  quÆy  phá  không  vØa !  Cho  nên , chÜa  chi  mà  
mình  Çã  hÖi  kh§p , ÇÙng  thû  th‰  mà  lòng  nÖm  n§p , hồi  h¶p , ghìm  tØng  bÜ§c , mắt  nhìn  
Çăm  Çăm  không  dám  ch§p , bi‰t  sao  bây  gi© ?!   
mình  bÎ  lép  v‰  cä  về  th‹  xác  lÅn  tinh  thÀn , sao  mà  Çánh ?!   
Ch†n  Çấu  pháp  nào  cho  thích  h®p  v§i  tình  cänh  cûa  mình  Çây ?!  
Chỉ  còn  có  nÜ§c  chÖi  ki‹u : " HÜ  chiêu  th¡ng  h»u  chiêu ", dø  cho  kÈ  ÇÎch  bÎ  mắc  m§p , 
nhÜ  ki‹u các  truyŒn võ  hiŒp kÿ  tình  cûa Trung  hoa  vÆy .  
Th‰  là  mình  quÖ  tay  Çánh  nhº , chân  Çá nhanh  nhÜ  sắm  ch§p , trúng  nó  nghe  cái " bÓp "!  
Quä  Çúng  là :  Lù  khù  có  ông  Cù  Ç¶  mång  . 
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{ ot }       - sau  ót - b†t  bi‹n - cót két  c†t kËt - lÀn chót - cái dót - nÓi gót - ton hót 
                     - lo lót - trót  l†t - ngót một næm - ph†t ra - rót nÜ§c - còn sót - roi v†t - th†t 
 

                                                         ñÚT   L¹T  ! 
                                                   Vào  h¶p  Çêm  nhäy  nhót 
                                                   Nhäy  cà  tÜng  , cà  th†t ... 
                                                   Lén  lén  , rû  chÖi  "  m†t " 
                                                   BÎ  bắt  bỏ  vô  bót ! 
                                                   Liền  tr°  tài  nÎnh  hót 
                                                   Năng  nỉ  hÙa  ngon  ng†t 
                                                   ñem  tình  tiền  Çút  lót ... 
                                                   Mà  cÛng  không  trót  l†t ! 
 
   Chú  giäi : - nhäy  nhót : khiêu  vÛ , nhäy  ÇÀm 
                    - cà  th†t : hai chân không cân ÇÓi , không  cân  bằng , Çi không  bình thÜ©ng 
                    - chÖi  m†t : rû  nhau  dùng " m†t phin = morphine = thuÓc phiŒn ", gây Çê mê 
                    - bót : tråm  , trø  sª  cûa  cänh  sát , nÖi bÎ  bắt  giam  tåm  bªi  chánh quyền 
                    - nÎnh hót : dùng  l©i nói  tâng  bÓc , b®  Ç« , tôn  vinh ca  tøng  kÈ  khác 
                    - ngon  ng†t : rất  tÓt  ÇËp , hài  lòng , dÍ  chÎu , Üa  thích  
                    - Çút  lót : tìm  cách  mua  chu¶c  kÈ  khác  bằng , tình tiền , vÆt  døng , hứa  hẹn ... 
                    - không  trót  l†t : không  qua  khỏi , thất  båi , bÎ  trª  ngåi kËt  cÙng 
                    - cái  dót : đồ  dùng  để  thử  vàng , bạc ... 

                 
     ñoän  væn : Tu°i  thanh  niên  là  tu°i  năng  Ç¶ng  ham  vui , thay vì  tham  gia  các  sinh   
                         hoåt  lành  månh  nhÜ :  th‹  thao , n»  công  gia  chánh  ..v..v.. thì  có  m¶t  sÓ  
thanh  niên  nam  n»  thích  khung  cänh ồn  ào , náo  nhiŒt , yêu  cuồng , sÓng v¶i , sống  cứ  vui  
sÜ§ng trÜ§c  cái  Çã , hÖi  Çâu  lo  chi  cho  mŒt !  Cho  nên  h†  thÜ©ng  tìm  vào  các  h¶p  Çêm  
Ç‹  nhäy  ÇÀm ,  nhäy  nhót  hăng  say , có  khi  nhäy loån  càng ,  cà  tÜng , cà  th†t , nhÜ  Çiên  
loån , nhất  là  các  cô  choai  choai , là  con  gái , là  thân  nhi  n» , không  chÎu  gi»  gìn ý  tÙ  mà  
không  bi‰t  ngÜ®ng , th‰  thì  còn  ra  th‹  thÓng  gì  n»a ! Đã  th‰ , cÛng  có  cô  còn  Çi  xa  hÖn  
n»a , nhÆp  b†n  Çi  hút  chích , xì  ke ma  túy , chơi  luôn  mọt  phin , tÆn  hÜªng  nh»ng  äo  giác  
phù  du , lâng  lâng , Çê  mê ... ! Cho  dù  có  bÎ  cänh  sát  bắt  bỏ  bót  cÛng  không  sao , em  chỉ  
cÀn  dùng  l©i  ngon  ng†t , thỏ thÈ  nÛng  nÎu , khêu  g®i  chút  Çỉnh , là  mấy  °ng  thä  mình  ra  
liền hà  ;  Ho¥c  là  xỉa  tiền  ra  Çút  lót là  xong  thôi . NhÜng  lÀn  này  cô  bÎ  t°  trác  rồi !  
G¥p  nhằm  thÜ®ng  sï  già , m¥t  d»  nhÜ  thiên  lôi , làm  sao  mà  nÎnh hót! Ải  này có  dùng  mÏ  
nhân  k‰  Çi  chæng  n»a  cÛng  khó  mà  trót  l†t , Çành  chÎu  cänh  nằm bót  mà  lòng  chua  xót ! 
Ngon  ngọt , ai  cũng  thích  lời  ngon  ngọt , dù  đã  vài  lần  qua  trót  lọt , rồi thì  cũng  có  ngày 

qua  không  lọt ! Hậu  quả  cuối  cùng  là  nằm  bót  ( bị  giam  trong  bót  Cảnh  Sát ). 
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{  ô  }    - ô  hô - ô  tô - đÓ  kœ - ồ  åt - °  chim - b¶  Çồ - c° quái - ăn  c‡ - xe c¶ - ÇÓ ch» 
                    - gây  gổ - giám  h¶ - kh°  tâm - l‡  ch‡ - ngây  ngô - ngân khÓ - x°  sÓ - vồ 
 

                                                       HµNH   B¹NG  !  
                                              Cø  già  , lang  thang  ngoài  ÇÜ©ng  phÓ 
                                       Trên  vai  , lÜ®m  thÜ®m  mấy  túi  Çồ 
                                              Løc  tØng  bÎt  rác  ...  sÓng  cÖ  kh°  
                                       Phiêu  båt  , phong  trÀn  ... gi»a  thành  Çô ! 
                                              Phồn  hoa  , Çô  h¶i  ... sÓng  xô  bồ 
                                       RØng  xe  chen  chúc  , kèn  { pí - pô ... } 
                                              Ăn  nhÆu  , tiêu  pha  ... ngÜ©i  lÓ  nhÓ 
                                       Muôn  hoa  khoe  sắc , cành  lá  khô  !  
 
    Chú  giäi : - ngoài  ÇÜ©ng  phÓ : trên  các  trøc  l¶  giao  thông , nÖi  dành cho xe  chåy 
                     - túi  Çồ : m¶t  cái  bao , bÎt , túi ... dùng  Ç‹  cất  gi»  vÆt  døng , hay  Çồ  Çåc 
                     - cÖ  kh° : cÖ  hàn  và  kh°  c¿c  - nghèo  kh° / khó  ki‰m  sÓng 
                     - thành  Çô : là  nÖi  tÆp  trung  Çông  dân  cÜ  v§i  phÓ  xá  hoa  lŒ  tấp  nÆp 
                     - sÓng  xô  bồ : lÓi  sÓng  chung  Çøng , lÅn  l¶n tÓt  xấu , h‡n  Ç¶n 
                     - pí - pô  :( tÜ®ng  thanh ) âm  thanh  cûa  ti‰ng  bóp  còi , ti‰ng  kèn  xe   
                     - lÓ  nhÓ  = lô  nhô : tä  cänh có  nhiều  ngÜ©i cao  thấp , trồi  lên  thøt  xuÓng 
                     - cành  lá  khô : cây  bÎ  thi‰u  nÜ§c  héo  khô  / nghèo kh°  kiŒt  quệ 

                     - ăn  cỗ : ăn  tiệc = to attend a banquet 

    ñoän  văn  : Thành  Çô  =  Çô  thành , là  thành  phÓ  dùng  làm  kinh  Çô , là  nÖi  phát  tri‹n   
                         và  hoa  lŒ  nhất  trong  nÜ§c , là  nÖi  tÆp  trung  các  ban  ngành , b¶  , sª , các  
tiŒn  nghi  công  c¶ng  và  phúc  l®i  xã  h¶i  ..v.v..  Çồng  th©i  cÛng  là  nÖi  Çông  dân  cÜ  nhất , 
sÓng  bên  các  tòa  nhà  cao  tÀng  nguy  nga  Çồ  s¶ , nh»ng  phÓ  thÜÖng  mãi  sÀm  uất , nh»ng  
chÓn  æn  chÖi  nhiŒt  náo , và  lë  dï  nhiên ,  ngÜ©i  dân  thành  phÓ  cÛng  ăn  mặc  sang  tr†ng , 
quí phái và  Çúng  mÓt  hÖn  dân  quê .  
TØ  Çó  ÇÜa  Ç‰n  m¶t  cái  nhìn  hÖi  lŒch  låc  gi»a  ngÜ©i  dân  quê  và  ngÜ©i  thành  phÓ .  
ThÆt  ra  Çâu  phäi ai  sÓng  ª  thành  phÓ  Çều  là  sang  , là  sÜ§ng  Çâu !  
Trái  låi , là  m¶t  cu¶c  sÓng  rất  xô  bồ , bên  cånh  nh»ng  nhà  lÀu  bê tông  cÓt  sắt  kiên  cÓ , 
là  nh»ng  dãy  nhà  løp  søp  nhấp  nhô .  
Trong  khung  cänh  lÓ  nhÓ  nh»ng ngÜ©i  æn  chÖi , tiêu  pha   phung  phí , tåi  nh»ng  nÖi  sang  
tr†ng , Çắt  tiền , thì  cÛng  có  không  ít  nh»ng  kÈ  bất  hånh , sÓng  qua  ngày  m¶t  cách  cùng  
c¿c , nghèo  kh° , thí  dø  nhÜ  hình  änh  m¶t  cø  già  lang  thang  trên  ÇÜ©ng  phÓ , trên  vai  
Çeo  lÜ®m  thÜ®m  nh»ng  túi  Çồ , thÆt  ra  nh»ng  thÙ  ấy có  giá  trÎ  gì Çâu , toàn  là  thÙ  Çồ  
ngÜ©i  ta  bỏ  trong  ÇÓng  rác  mà  ông  løc  låo  có  ÇÜ®c  mà  thôi !  
SÓng  ª  thành  Çô , sÓng xô bồ , hôm  nay  hÓt båc , ngày  mai l‡ , khi thì  sang cä , khi cÀm  Çồ ,  
nghèo  phäi  chÜng  diŒn , th‰  m§i  kh° ,  nhÜ  hoa  khoe  sắc , cành  lá  khô !  
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{  ôn  }   - ôn  tồn - ồn  ào - °n  thỏa - bồn  chồn - h‡n  Ç¶n - h°n  h‹n - l¶n  x¶n - vÓn 
                       - chỉnh  ÇÓn - dồn  dÆp - ngÓn - ng°n  ngang - tôn  nghiêm - khÓn  ÇÓn - tr¶n 
  

                                                      VUA   VỌNG   C˜ 
                                             M¶t  Ç©i  nghŒ  sï ,  ÚT  TRÀ   ÔN      
                                             Danh  vua  v†ng  c° , n°i  nhÜ  cồn 
                                             Xuất  thân : làm  ru¶ng , nghèo , thi‰u  thÓn 
                                             Là   NGUYỄN  THÀNH  ÚT , ở  Trà   Ôn . 
                                             Tôn  TÄn  giä  Çiên  , làm  nguồn  vÓn 
                                             Lên  thành  lÆp  nghiŒp ....  nh§  nông  thôn , 
                                             Tánh  tình  chất  phác  và  khiêm  tÓn 
                                             Tài  danh  nghŒ  sï :  mãi  lÜu  tồn  . 
 
    Chú  giäi : - Út  Trà  Ôn : danh  hiŒu  cûa  m¶t  ngÜ©i  nghŒ  sï  chuyên  hát  c°  nhåc 
                     - n°i  nhÜ  cồn : rất  n°i  bÆt  , ti‰ng  tăm  lØng  lÅy  , n°i  danh 
                     - thi‰u  thÓn : không  ÇÜ®c ÇÀy  Çû , chÆt  vÆt , không  dÜ  dä , nghèo 
                     - Trà  Ôn : tên  ÇÎa  phÜÖng , nÖi  xuất  thân  cûa  nghệ  sĩ : NguyÍn Thành  Út  
                     - nguồn  vÓn : khä  năng tài  chánh = tiền có tØ .../ bÜ§c ÇÀu lÆp nghiŒp bªi... 
                     - nông  thôn : vùng  cách  xa  thành  phÓ , chû  y‰u là  làm  nghề  nông 
                     - khiêm  tÓn : có  ý  thÙc  và  thái  Ç¶  Çúng  mÙc , không t¿  mãn t¿  kiêu 
                     - lÜu  tồn : bäo  quän , bäo  tồn , cất  gi»  låi , không Ç‹  m©  nhåt  hay bị  mất  đi 

                     - Vọng  cổ : điệu  hát  cải  lương , giọng  kéo dài  nghe như  tiếng thở  than  ai  oán 

                     - " Tôn Tẩn  giả  điên  " : Tên  vở  tuồng làm  cho  nghệ  sĩ  Út  Trà  Ôn nổi  tiếng 

  
     ñoän  văn   : ( m¶t  vài  nét  vi‰t  về  cÓ  nghŒ  sï   Út  - Trà  -  Ôn  ) 
                          Trong  nền  c°  nhåc  ViŒt - Nam  , có  m¶t  ngÜ©i  nghŒ  sï  chuyên  môn  hát  
v†ng  c° , m¶t  gi†ng  hát  rất  Çặc  biŒt , ÇÀy sáng  tåo và  nghŒ  thuÆt , rất  truyền  cäm  và  có  
hồn , làm  say  mê  bi‰t  bao  nhiêu  khán  thính  giä , ÇÜ®c  m†i  ngÜ©i  ái  m¶  và  khâm  phøc , 
ti‰ng  tæm  n°i  nhÜ  cồn , xÙng  Çáng  v§i  danh vÎ :  Vua  v†ng  c° .  
ñó  là  cÓ  nghŒ  sï  Çåi  tài :  Út  Trà  Ôn  , tÙc  là  nghŒ  sï  NguyÍn  Thành  Út  , ª  Trà  Ôn . 
Ông  xuất  thân  tØ  m¶t  gia  Çình  nghèo  ª  nông  thôn , vì  nghèo  túng  và  thi‰u  thÓn , nên 
ông  m§i  lên  tỉnh  thành  Ç‹   ki‰m  sÓng , mà  lúc  ấy , ông  nào  có  tiền  båc , bằng  cấp  chi , 
nghề  ng‡ng  gì  Çâu , ngoài  viŒc  thích  ca hát  v†ng c°! Cho  nên , quanh  Çi quÄn  låi ,vòng vo  
tam  quÓc , chÎu  khÓn  ÇÓn  không  ít , cuÓi  cùng thì  th©i  th‰ , hoàn  cänh  ÇÜa  ÇÄy, ông  Çã  Çi 
vào  con  ÇÜ©ng  nghŒ  thuÆt  sân khấu , nguồn  vÓn  cho  bÜ§c  ÇÀu s¿  nghiŒp  cûa  ông  là  bài :  
" Tôn  TÄn  giä  Çiên ,và  tØ  Çó bÜ§c dÀn  lên  t¶t Çỉnh vinh  quang  cûa  nghŒ  thuÆt  ca v†ng c° . 
Tuy  Çã  thành  danh , sÓng  ª  thành  thÎ  , nhÜng vÅn  nh§  nông  thôn  và  vÅn  gi»  nguyên  tánh  
tình  m¶c  måc  và  khiêm  tÓn , không  hề  vì  đã  n°i  danh  mà  sanh  t¿ cao , tự  Çåi , t¿  tôn . 
S¿  ra  Çi  cûa  cÓ  nghŒ  sï  Út  Trà  Ôn , là  m¶t  t°n  thất  l§n  cho  nền  c°  nhåc  ViŒt  Nam , 
nhÜng  tài  danh  cûa  ông , së  mãi  mãi  lÜu  tồn . 
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{ ôt }   - Ót  d¶t - xay  b¶t - cÓt  nhøc - dåi  d¶t - Ç¶t  ng¶t - h¶t  cÖm - hÓt  nhiên  
                  - thay  lÓt - l¶t  tä - m¶t  mai - mai  mÓt - làm nÓt - rÓt  cu¶c - thề  thÓt - sÓt  vó 
 
                                                       DẠI   DỘT  ! 
                                                  Chắc  là  tr¶n  l¶n  cÓt 
                                             Ki‰p  trÜ§c  là  khỉ  Ç¶t 
                                                  Nên  m§i  chÖi  dåi  d¶t 
                                             Xăng  dÀu  , em  Çem  ÇÓt ! 
                                                  Quä  thÆt  là  ngu  dÓt 
                                            Lºa  phØng  lên  Ç¶t  ng¶t 
                                                  Em  giÆt  mình  hoäng  hÓt 
                                            Gãi  ÇÀu  nghe  " s¶t -  s¶t " ! 
 
     Chú  giäi : - ốt  dột : xấu  hổ , thấy  ngượng  mặt 

                       - làm  nốt : làm  luôn  cho  xong  chuyện 
                       - tr¶n l¶n cÓt : s¿  nhÀm  lÅn  pha  tr¶n xÜÖng , hài  cÓt  không  phäi  cûa  mình 
                       - khỉ  Ç¶t : m¶t  loåi thú   nhÜ  khỉ  nhÜng  rất  to  l§n ,mạnh  khỏe 
                       - dåi  d¶t : tỏ  ra  thi‰u  khôn  ngoan , thi‰u  hi‹u  bi‰t , kh©  dåi , chÖi  ngu 
                       - Çem  ÇÓt : lấy  ra  rồi  châm  lºa  cho  cháy , ÇÓt  cháy 
                       - ngu  dÓt : không  ÇÀu  óc , thi‰u thông  minh , dåi d¶t , không hi‹u bi‰t gì 
                       - Ç¶t  ng¶t : diÍn  bi‰n  xäy  ra  bất  thÀn , không  báo  trÜ§c 
                       - hoäng  hÓt : trång  thái  s®  hãi  cuÓng  cuồng 
                       - s¶t  s¶t : âm  thanh  do  gãi  ÇÀu  gãi  tai  mà  ra , ti‰ng  c†  nhË 
                     
  ñoän  văn : Trong  các  loài  Ç¶ng  vÆt , chỉ  có  loài  khỉ  là  loài  vÆt  giÓng  loài  ngÜ©i  nhất ,   
                      chúng  cÛng  bi‰t  Çi  ÇÙng , chåy  nhäy , leo  trèo , cÛng  có  tình  cäm , tình  thân , 
và  tình  gia  Çình ; tuy  xÜÖng  cÓt  có  giÓng  con  ngÜ©i , nhÜng  ÇÀu  óc  không  phát  tri‹n  cho  
lắm , sự  thông  minh  có  giới  hạn  so với  loài  người , sống  nơi  rừng  rú  hoang  dại  nên  có  
những  hành  động  quậy  phá , được  coi  như  là  ngu  dÓt  và  dåi  d¶t ! 
Nói  là  khỉ  giÓng  ngÜ©i , thì  ngÜ®c  låi , ngÜ©i  cÛng  giÓng  khỉ , thí  dø  nhÜ  các  em  nào  
ham  vui , Çùa  nghÎch  quá  lÓ , thì ngÜ©i  ta  bäo là : Tøi  nhỏ  nó  phá  nhÜ  khỉ , còn  ÇÓi  v§i  
em  Çã  l§n  thì  bÎ  m¡ng  cho  là : Thằng  cÓt  Ç¶t , ho¥c  là : Mày  phá  vØa  vØa  thôi  ch§ , cái  
thằng  khỉ  Ç¶t !  
Tuy  con  ngÜ©i  có  th‹  t¿  hào  là  m¶t  loài có  b¶  óc  thông  minh , siêu  viŒt , nhÜng trong xã  
h¶i  loài  ngÜ©i , cÛng  không th‹  chÓi bỏ  m¶t sÓ nh»ng  mặt tiêu  c¿c  nhÜ :  Ngu  dÓt , dåi  d¶t 
không  khác  gì  khỉ  Ç¶t !  Thí  dø  nhÜ  câu  chuyŒn  cháy  nhà , vì  em  Çó  chơi  dại , Çã  châm  
lºa  ÇÓt  thùng  xæng , lºa  phØng  lên  m¶t  cách  Ç¶t  ng¶t , làm  em  hoäng  hÓt , mà  ch£ng  bi‰t  
làm  sao  Çây ?!  Chỉ  bi‰t  gãi  ÇÀu  nghe  sồn  s¶t !  
Chắc  là  ki‰p  trÜ§c  bÎ  tr¶n  l¶n  cÓt , nên  ki‰p  này  m§i  ngu  dÓt , dåi  d¶t !  
Đúng  là  thằng  khỉ  Ç¶t ! 
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{ Ö }   - Ö  h© - ©  phäi - ª Ç® - ®  chua - ù  © - Åm  © = «m  © - ú  § - bÖ  vÖ - b®  Ç« 
                - bª  vía - b«  ng« - cắc  c§ - dª  Ëc - l§  qu§ - l«  c« - mù  m© - xÙ  sª - thª 
 

                                             LÀM   NGƠ  !            
                                           Cây  Ça  , chÓn  cũ ... anh  còn  nh§  ?! 
                                     Ghi  tØng  k›  niŒm  tu°i  m¶ng  mÖ 
                                           Khắc "  tim  " làm  dấu  cho  duyên  n® 
                                     Anh  còn  cao  hÙng  , ÇềŠt¥ng  thÖ . 
                                           M¶t  th©i ...  mất  biŒt  , vô  duyên  c§  ! 
                                     Năm  tháng  dÀn  qua  ...  vÅn  Ç®i  ch© 
                                           Gặp  låi  nhau  Çây  , mØng  h§n  hª 
                                     PhÛ  phàng  , ngoänh  mặt  , ngÜ©i  làm  ngÖ  ! 
 
   Chú  giäi : - còn  nh§ : còn  ghi  nhÆn trong  ÇÀu , không  bÎ  xóa  m© , chÜa  quên 
                    - m¶ng  mÖ : nh»ng  gì  tÜªng  tÜ®ng  , mÖ  Ü§c  là  nó  së  thành s¿  thÆt  
                    - duyên  n® : quan  hŒ  ân  tình  nhÜ  n®  nÀn , s¿  ràng  bu¶c Çã  ÇÎnh  s¤n 
                    - Çề  t¥ng  thÖ : vì  ngÜ©i  Çó  mà  mình  làm  thÖ , và  chỉ  Ç‹  t¥ng cho  ngÜ©i  Çó 
                    - vô  duyên  c§ : không  có  nguyên  nhân , ch£ng  bi‰t  vì  lý  do  gì ? 
                    - Ç®i  ch© : th©i gian phäi  bỏ  ra  v§i  hy  v†ng së gặp  ÇÜ®c  ngÜ©i , s¿  viŒc... 
                    - h§n  hª : diÍn  tä  tâm  trång  qua  nét  mặt  vui  tÜÖi  h£n  lên , mØng  r« 
                    - làm  ngÖ : làm  nhÜ  không  thấy , nhÜ  kÈ  xa  lå , không  quen  bi‰t  
 
   ñoän  văn :  M‡i  chiều  cuÓi  tuÀn , em  Çều  Ç‰n  công  viên  này , m¶t  vÜ©n  bông                                                                   
                        xinh  ÇËp , v§i  nh»ng  hàng  cây  xanh  bóng  mát , d†c  theo  b©  sông ,  m¶t  
khung  cänh  thÆt  nên  thÖ , mÖ  m¶ng , nÖi  Çây  ghi  tØng  k›  niŒm  tu°i  m¶ng  mÖ !  
Không  bi‰t  anh  có  còn  nh§  chæng ?!  
kia  là  v‰t  khắc  trên  thân  cây  Ça ,mà  anh  Çã  tØng  cao  hÙng  Çề  t¥ng  thÖ , m¶t  v‰t  tích , 
m¶t  chÙng  c§  cûa  tình  yêu , duyên  n® .   
kìa  là  bæng  Çá  chúng  ta  vÅn  ngồi  bên  nhau  cùng  dŒt  mÓi  tÖ  duyên ! 
NhÜng  rồi , viŒc  Ç©i  bi‰n  chuy‹n  Çâu  có  ng© , anh  Çâu  mất  biŒt , không  g¥p  g« , tình  ta  
ÇÙt  Çoån  vô  duyên  c§ !  Đ‹  em  thÅn  th© , ÇÙng  ngÄn  ngÖ !   
Th©i  gian  cÙ  trôi  Çi  theo  dòng  nÜ§c  l»ng  l© ,và  em  hằng  ngày vÅn  Ç®i  ch©  trong  bÖ vÖ ! 
Em  vÅn  hy v†ng sau  cÖn  mÜa  tr©i  låi sáng , m¶t  ngày nào  Çó  anh  së trª  låi ,vì  em vÅn  tin  
tÜªng  vào  mÓi  chân  tình  cûa  chúng  ta , vẫn  ngây thơ  tin  là : Tr©i  ch£ng  phø  lòng  ngÜ©i ! 
Em  vui  mØng  h§n  hª  ra  mặt  khi  phát  hiŒn  bóng  dáng  anh  tØ  Ç¢ng  xa , nhÜng  than ôi !  
Th¿c  t‰  quá phÛ  phàng , gặp  nhau  mà  ngÜ©i  cÓ  tình  chuy‹n  hÜ§ng , ngoänh  mặt  làm ngÖ !  
Không  gian  im  lặng  nhÜ  t© , ngÜ©i  câm  hay  ta  Çi‰c ?!  
Ta  còn  ngồi  ch© , ai  Çây  ?!  
Ôi !  Tình  bơ  vơ ! 
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{ Öi }    - ai  Öi - Öi  §i - bªi  th‰ - b§i  móc - cªi  giày - c«i  ng¿a - d©i nhà - g®i  tä 
                   - h«i  Öi - khªi  thûy - l®i  khí - nghỉ  ngÖi - nghï  ng®i - phÖi  ph§i - v©i  v®i 
 

                                                 THAN   TRỜI  ! 
                                                   Cùng  em  bÜ§c  rong  chÖi 
                                                   Trên  Çỉnh  cao  v©i  v®i 
                                                   Phong  cänh  ÇËp  tuyŒt  v©i 
                                                   Tr©i  b‡ng  Ç°  mÜa  rÖi 
                                                   Tình  xuân  Çang  phÖi  ph§i 
                                                   Ch£ng  ai  g†i , ai  m©i ! 
                                                   Nhäy  vào  phá  Çám  chÖi ! 
                                                   Ông  Tr©i  Öi  , ông  Tr©i  ! 
 
     Chú  giäi : - rong  chÖi : Çi  tän  b¶ , lang  thang chÖi mà  không có  ÇÎa Çi‹m  nhất ÇÎnh 
                      - v©i  v®i : chỉ  mÙc  Ç¶  thÆt là  cao , xa , sâu  ... nhìn  không thấy tÆn  cùng 
                      - tuyŒt  v©i : chỉ  giá  trÎ  rất (  cao , ÇËp , hay ... ) 
                      - mÜa  rÖi : nh»ng  gi†t  nÜ§c  tØ  trên  không  rÖi  xuÓng , tr©i  mÜa 
                      - phÖi  ph§i : trång  thái  vui  tÜÖi  ÇÀy  sÙc  sÓng  
                      - ai  m©i ! : không  ÇÜ®c  g†i  mà  t§i , s¿  hiŒn  diŒn ngoài  ý  muÓn 
                      - phá  Çám  chÖi : làm  cho  trª  ngåi , hÜ  h‰t  m†i  viŒc / th†t  gÆy  bánh  xe 
                      - ông  Tr©i : danh xÜng  về  Çấng  tåo hóa , huyền  năng  bao trùm vÛ  trø 
 
     ñoän  văn  : Tất  cä  m†i  s¿  viŒc  xäy  ra  trên  Ç©i  này , dÜ©ng  nhÜ  Çều  Çã  ÇÜ®c  s¡p  Çặt  
s¤n  bªi  ông  Tr©i , bao  trùm  cä  không  gian  lÅn  th©i  gian , tØ  viŒc  l§n , tr†ng  Çåi , cho  t§i  
nh»ng  chi  ti‰c  tỉ  mỉ , nhỏ  nhặt , tØ  vÛ  trø  bao la  cho  t§i  cøc  Çá nằm  chÖi  vÖi  ª  mỏm  núi  
này , tØ  khi  chÜa  ÇÀu  thai , rồi  sinh  ra  Ç©i , rồi  t§i  nh»ng  gì  diÍn  bi‰n  trong  Ç©i , cho  t§i  
khi  ch‰t  Çi , nói  nôm  na  th‰  là  rồi Ç©i !  
NhÜng  nhÜ  th‰  vÅn  chÜa  chấm  dÙt  Çâu , rồi låi  ti‰p  tøc  xoay chuy‹n  trong vòng  luân  hồi , 
Ç©i  Ç©i , ki‰p  ki‰p ... cÙ  th‰  mà diÍn  ti‰n  mãi ...  
Ông  Tr©i  quä  là  quá  tỉ  mỉ , và  xía vào  Çû  m†i  chuyŒn  trên  Ç©i  này , nhiều  lúc  cÛng phäi  
b¿c  mình  v§i  ông  Tr©i  !  
Các  vÎ  thº  nghï  coi  có  tÙc  không ?   
Đang  lúc  mình  Çang  cùng  ngÜ©i  yêu  thä  bÜ§c  rong  chÖi , du  ngoån  tình  tÙ , leo lên  trên  
Çỉnh  núi , nhìn  ra  bi‹n  khÖi xa vời  vợi , non  nÜ§c  h»u  tình , nắm  tay  nhau  mà  tình  xuân  
phÖi  ph§i . Ch£ng  có  ai  g†i , chẳng  ai  m©i , t¿  nhiên  cái  °ng  nhäy  vào  phá  Çám  chÖi ! 
Đang  nắng  ÇËp  nhÜ  th‰ , mà  °ng Ç°  cho  m¶t  trÆn  mÜa  làm  chới  với !  

Ướt  mèm , Ü§t  mËp , lạnh  run , lo  chåy  trÓi  ch‰t  thì  còn  tình  tÙ  cái  n‡i  gì  n»a !  
ThiŒt  tình  , tÙc  quá  Çi !  
Ông  Tr©i  Öi  , ông  Tr©i !    
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{ Öm }   - «m  © - bÖm  hÖi - b©m  x©m - b®m  rÜ®u - chÖm  chªm - ch§m  nª - c§m 
                      - gi®m  Çánh - h©m  s¤n - mắc  l«m - nghÎch  ng®m - rÖm  r§m - cái  nÖm  
 

                                                       BỊP   BỢM 
                                            Hôm  nay  , Çãi  khách  , nên  dÆy  s§m 
                                     Chåy  Çi  mua  gåo , loåi  gåo  thÖm 
                                           Ai  dè  kÈ  bán , tay  bÎp  b®m 
                                     Thû  Çoån  lọc  lØa  , thÆt  ghê  g§m 
                                           Hàng  ngon  , tráo  Ç°i  bằng  hàng  rªm 
                                     Ngang  nhiên  coi  mình  nhÜ  thằng  ng®m 
                                           ñâu  dÍ  dÀu  gì  ta  m¡c  h®m 
                                     Chỉnh  cho  m¶t  trÆn ... , cho  bi‰t  g©m . 
 
    Chú  giäi :  - dÆy  s§m : Çã  thÙc  dÆy  rồi  tØ  lúc  t©  m©  sáng , chÜa  sáng  Çã  dÆy 
                      - gåo  thÖm : gåo  tÓt  thÜ®ng  häo  hång  
                      - bÎp  b®m : gian  trá , Çánh  lØa  , xí  gåt  kÈ  khác 
                      - ghê  g§m : rất  dÍ s® / rất  dÖ  bÄn / thû  Çoån  rất  cao siêu / thÙ  d» 
                      - hàng  rªm = hàng  d°m : Çồ  dª , không  tÓt , Ç ồ giä  måo ,phÄm  chất  xấu 
                      - thằng  ng®m : xấu  xí / ngu  ngÓc , không  bi‰t  gì , th¢ng  kh© 
                      - mắc  h®m = mắc lỡm = mắc lØa , bÎ  gåt gÅm , bÎ lÜ©ng  gåt , bÎ trúng k‰  
                      - cho  bi‰t  g©m : cho  bi‰t  s® , bi‰t  ngán  mà  chØa  ... 
                      - gờm : có  ý  sợ muốn  tránh  đi , và  luôn luôn đề  phòng , ứng phó ... 

                      - cớm : cảnh  sát , mật  thám 

 
    ñoän  văn  : Buôn  bán , là  m¶t  nghề  ki‰m  ra  tiền  tØ  viŒc  mua  và  bán  sän  phÄm , hàng   
                         hóa ... có  nh»ng  ngÜ©i  tr¿c  ti‰p  tåo  ra sän  phÄm  Ç‹  bán , thí  dø  nhÜ  ngÜ©i  
trồng  rau  cäi , hoa  quä , Çem  ra  ch®  bán ; có  ngÜ©i  không  tr¿c  ti‰p  tåo  ra  sän  phÄm  mà  
cÛng  có  hàng  hóa  Ç‹  bán , thí  dø  nhÜ  nh»ng  ngÜ©i  mua  Çi  bán  låi , nh»ng  kÈ  môi  gi§i , 
trung  gian , chû  d¿a  ... có  nh»ng  ngÜ©i  làm  ăn  thành  thÆt , sòng  ph£ng  và  có  uy  tín , lấy  
công  làm  l©i , h†  không  lØa  gåt  ai , sÓng  thanh  thän  và  hài  lòng  v§i  nh»ng  gì  thâu  Çåt  
ÇÜ®c , nói  nôm  na  là  an  phÆn  khi  tìm  ÇÜ®c  chút  cÖm  cháo  qua  ngày ; có  nh»ng  ngÜ©i  
låi  tham  lam , muÓn  có  l©i  nhiều  hÖn , muÓn  làm  giàu  bất chính , h† thÜ©ng  giª  nh»ng trò 
bÎp  b®p , lÜ©ng  gåt  tØ  giá  cä  cho  t§i  phÄm  chất , thí  dø  nhÜ  , cái  cân  không  Çúng  ký , 
cái  lon  Çong  gåo  có  hai  Çáy , gåo  ngon  tr¶n  gåo  xấu , trái  cây  tÜÖi  tÓt , nhanh  tay  Ç°i  
bÎt  Ç¿ng  s¤n , khi  Çem về  mª  ra  toàn  hÜ  thúi ! Nói chung  là  họ  hờm  sẵn  thử  đoạn  lừa  

mình  bị  mắc  lỡm , tráo  đồ  tốt  thàng đồ  dổm ( rởm) ! CÛng  giÓng câu  chuyŒn  ÇÜ®c  tä  như  
bài  thÖ  trên : Vì  muÓn  Çãi  khách  quí , chû  nhà  sáng s§m , đầu  tóc  còn  bờm  xờm , Çã  vội  

ra  ch®  Ç‹  mua  gåo  thÖm , rồi  bÎ  tráo  gåo  tÓt  thành  gåo  rªm , coi  thÜ©ng  anh  ta  nhÜ  
thằng  ng®m , ngu  ngÓc  ch£ng  bi‰t gì , nhÜng  anh  ta  Çâu  có  bÎ  mắc  h®m , nên  tên  gian  
thÜÖng , bÎp  b®m , liền  bÎ anh  ta  chỉnh  cho  m¶t  mÈ , Ç‹  h†  bi‰t  xấu  h°  mà  chØa  tánh  
gian  lÆn ! Dọa  đi thưa  cho  " Cớm "  bắt  cho  biết  gờm ! 
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{ Ön }     - Ön  §n - §n  lånh - Ön  huŒ - b«n  c®t - ÇÓng  b®n - Çau  Ç§n - ch©n  v©n  

                     - gi«n chÖi = r«n - l®n  c®n - nhªn  nhÖ - r©n  r®n - s§n  sác - tªn - t§n  tác  
 

                                                        LÊ   LỢI  
                                            Anh  hùng  áo  väi  , Çất  Lam  SÖn 
                                    Gian  nan  , nguy  hi‹m ... quy‰t  không  s©n 
                                            Khªi  binh  , lÆp  trÆn  ... nuôi  chí  l§n 
                                    DÅu  cho  Çói  khát  chÓn  thâm  sÖn . 
                                           Giặc  Minh  , båo  tàn  và  hung  t®n 
                                    Nghïa  quân  , thà  ch‰t  , ch£ng  van  lÖn 
                                           TrÆn  cuÓi  , Chi  Lăng , Ngài  thắng  l§n 
                                    Giành  låi  cÖ  Çồ , gi»  giang  sÖn . 
 
     Chú  giäi : - Lam  SÖn  : tên  ÇÎa  phÜÖng , làng  Lam  SÖn , thu¶c  tỉnh Thanh  Hóa 
                      - không  s©n : không  bÎ  lung  lay , dao  Ç¶ng  trÜ§c  khó khăn , thº  thách 
                      - nuôi  chí  l§n : hoài  bão Çåt  t§i  m¶t  møc  tiêu cao  ÇËp cho  m†i  ngÜ©i 
                      - thâm  sÖn : nÖi  sâu  trong  rØng  núi , nÖi  hoang  dã  không  ngÜ©i  Ç‰n 
                      - hung  t®n : rất  d»  , làm  ngÜ©i  khác  phäi  s®  hãi   
                      - van  lÖn : năn  nỉ , nói  khÄn  khoän  Ç‹  cÀu  xin ngÜ©i  khác  
                      - thắng  l§n : toàn  thắng  ,  Çánh  ăn  hoàn  toàn , ( có giá trÎ tr†ng Çåi ) 
                      - giang  sÖn  = sÖn  hà = sông  núi : t°  quÓc , quÓc  gia , tr†n  lãnh  th° 
 
   ñoän  văn : Vua  Lê  - L®i  
                      Lê -  L®i : NgÜ©i  làng  Lam  SÖn , thu¶c  tỉnh  Thanh  Hóa , làm  nghề  nông , 
                      tánh  hay  trÜ®ng  nghïa  giúp  ngÜ©i , nên  ÇÜ®c  m†i  ngÜ©i  kính  phøc . 
Lúc  bấy  gi© , nhà  Minh  Çang  cai  trÎ  nÜ§c  ta , dân  ta  trª  thành  dân  nô  lŒ , chÎu  nhiều  hà  
khắc , kh°  nhøc ! TrÜ§c  tình  cänh  bi  Çát  cûa  quÓc  gia , dân  t¶c , ông  nuôi  chí  l§n , quy‰t  
tâm  giäi  thoát  nhân  dân  thoát khỏi  vòng  nô  lŒ  tàn  båo , giành  låi  giang  sÖn  tØ  tay  nhà  
Minh , ông  ngấm  ngÀm  tích  tr»  lÜÖng  th¿c , chiêu  m¶  binh  sï , Ç‰n  næm  1418 , ÇÜ®c  nhiều  
vÎ  anh  hùng Ç‰n  giúp , ông  phất  c© khªi  nghïa  tåi  Lam  SÖn , t¿  xÜng là  Bình  ñÎnh VÜÖng. 
Lúc  ÇÀu , quân  còn  ít , th‰  còn y‰u , nên  bÎ  thua  nhiều  phen , phäi lÄn  núp  trong thâm  sÖn , 
tuy  chÎu  nhiều  gian  lao , nguy hi‹m , Çói  khát , kh°  c¿c ...vÅn  không  s©n lòng ; có lúc  nghïa  
quân  bÎ  vây  hãm , càn  quét , dồn  vào  ch‡  tÜªng  chØng  nhÜ  Çã  sÖn  cùng  thûy  tÆn , dù  bÎ  
bắt , bÎ  tra  khäo ,vÅn  anh  dÛng  không van  lÖn , dù  ch‰t  cÛng không  khai chû  tÜ§ng Lê  L®i  
là  ai , hiŒn  Än  trÓn  nÖi  nào , mai  nh©  có  Lê  Lai  lÆp  k‰  trá  hình cÙu  chúa , ông  m§i  thoát  
nån .Tuy  càng  thua , ông  càng  quy‰t  chí , càng  hăng  hái , th‰  l¿c  càng  l§n  månh , thØa  cÖ  
thuÆn  tiŒn , ông  Çánh  chi‰m  NghŒ  An , Thanh  Hóa , ti‰n  th£ng  ra  Bắc , vây  chặt  VÜÖng  
Thông , và  trÆn  thắng  l§n , oanh  liŒt  nhất  là , chém  ÇÜ®c  tÜ§ng  cÙu  viŒn  dÛng  mãnh cûa  
nhà  Minh  là  LiÍu  Thăng  ª  Chi  Lăng , dËp  tan  gi¥c  Minh , giành  låi  ÇÜ®c  giang  sÖn , và  
lên  ngôi , hiŒu  là  Lê  Thái  T° .(tài  liŒu  tham  khäo : QuÓc  Sº , soån  giä  Phåm -Væn -Tr†ng , 
và  Huÿnh - Væn - ñồ  , tái  in  bªi  UNHCR ,  trang  45 ... 48  ). 
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 { Öt }    - §t  hi‹m - dÍ  ®t - cái  b§t - giäm  b§t - b«n  c®t - nói Ç§t - tØng Ç®t - h©i h®t 

                    - ng§t  gió - l®t = nh®t - nh§t  nh®t - ng§t  gió - ph§t  l© - th§t - tr®t  l§t - v®t 
 

                                                     HỜI   HỢT ! 
                                               Trên  ÇÀu  Ç¶i  nón  ph§t 
                                               Ra  sân  chÖi  quÀn  v®t 
                                               Banh  Çánh  qua  tØng  Ç®t 
                                               T§i  tÀm  là  mình  x§t 
                                               DÍ  nhÜ  là  ăn  §t ! 
                                               VØa  Çánh  , vØa  Çùa  c®t 
                                                L§  qu§ , Çánh  tr®t  l§t ! 
 
   Chú  giäi : - nón  ph§t : nón  bằng  lông  thú  hay  bằng  nỉ 
                    - quÀn  v®t : Çánh  trái  banh lông  qua  lÜ§i , ÇÓi thû  cÀm  v®t  Çánh  trä  låi  
                    - tØng  Ç®t : không  liên  tøc  = ngắt  Çoån  chia  làm  nhiều  kÿ , m‡i m¶t lÀn 
                    - x§t : v§t  , bay  qua  và  cắp  lấy ( chøp  , th¶p ) / Çánh  trª  qua 
                    - dÍ  nhÜ  ăn  §t : cách nói Çùa  c®t , mang  nghïa không  dễ  đâu ! 
                    - Çùa  c®t : gi«n  chÖi , trêu  ghËo  m¶t  cách  không nghiêm  chỉnh ÇÙng  Çắn 
                    - tr®t  l§t : tu¶t  h‰t  cä  /  không  ÇÜ®c  gì 
                     - ngớt: giảm đi cường  độ (mưa ngớt nhưng vẫn nặng hạt )(khen không ngớt lời) 

 
   ñoän  văn   : Hôm  nay , ngày  cuÓi  tuÀn , mình  Çang  nằm  nhà  ch°ng  c£ng  ngû , ch®t  có   
                        thằng  bån  thân  Ç‰n  x§t  mình  Çi  chÖi  th‹  thao , mình  hỏi  nó  Çi  Çâu  chÖi ? 
Nó  bäo  là  së  chª  mình  Ç‰n  họp  cùng  Çám  bån  Çi  Çánh  tennis .  
Thấy  trong  Çám  bån  m§i  có  mấy  cô  xinh  xinh , nên  mình  thấy  khoái , liền  huênh  hoang  
mà  bäo  rằng : TÜªng  gì  ch§ , chÖi  quÀn  v®t , Çánh  cÀu  lông  ấy  à , t§  Çây  sÓ  m¶t !  
Cô  em  trÀm  trồ  khen : ThiŒt  vÆy  hä  anh ?  M¶t  hồi  anh  dåy  em  Çánh vợt  Çi . 
Mình  ÇÜ®c  nÜ§c  nên  mÖn tr§n  không  ngớt  khoe  khoang :  
Ừ dÍ  ®t  hà , m¶t hồi  anh  tr° tài cho  em  coi .  
Th‰  là  lòng  phÖi  ph§i  bÜ§c  ra  sân  quÀn  v®t  v§i  vÈ  ta  Çây , ÇÀu  Ç¶i  nón  ph§t ,  tay  cÀm  
v®t  m¶t  cách  h©i  h®t , lång  qua  lång  låi  Ç‹  bi‹u  diÍn , tØng  Ç®t  banh  Çánh  qua , ch©  t§i  
lúc  vØa  tÀm  tay  là  mình  x§t , ngon  lành  chÜa ?   
ThÆt  ra  , mình  Çâu có  tÆp  trung  tinh  thÀn  Ç‹  chÖi  quÀn  v®t , mà  chû  y‰u  là  Ç‹  giÆt  le  
mấy  cô ,vØa  Çánh  vØa  Çùa  c®t , l§  qu§ , Çánh  høt , banh  lÜ§t  qua  tr®t l§t !  
CÙ  bÎ  thua  luôn !  
Thằng  bån  nó chớt  nhả  (ch†c  quê) : Ừ  phäi  mà , Çánh  quÀn  v®t  d‹  ®t , dÍ  nhÜ  ăn  §t vÆy 
Çó  " ha ha ha " ! 
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{ u }     - u  minh - ù  tai - û  rÛ - ú  § - ø  tàu - bù  xù - bø  bÅm - cay  cú - chû  nhân  
                  - nằm  ø - cú  rÛ - cÛ  kÏ - mù  ch» - lÛ  løt - nhắn  nhû - trù  phú - vÛ  trø - xu 
 
                                                     THỜI  THẾ  ANH  HÙNG  
                                                   Giang  hồ  , lãng  tº  , ki‰p  phù  du 
                                             Mày  râu , tua  tûa  , dÜ§i  trăng  thu 
                                                   Gác  ki‰m  , tu  thân  , thành  tu  hú  
                                             Tài  trí  chuyên  vềŠchuyŒn  ruồi  bu ! 
                                                   ThÓng  nhất  gia  Çình , làm  bá  chû 
                                             N‹  v®   yên  nhà , há  là  ngu ! 
                                                   Ti‹u  nhân  , Çắc  th©i , tôn : Thiên  Tº 
                                             Anh  hùng  , måt  vÆn  , khóc :  Hu  hu  ! 
 
     Chú  giäi : - ki‰p  phù  du : cu¶c  sÓng  ngắn  ngûi , m¶t  Ç©i  ngÜ©i  có  là  bao  lâu ! 
                      - trăng  thu : mặt  trăng  ª  vào  mùa  thu  / trăng  tròn  quånh  quë 
                      - tu  hú : chim  l§n  hÖn chim  sáo / ý  là ch‰  nhåo  không  tu  thân sºa  tính 
                      - chuyŒn  ruồi  bu : chuyŒn  không  có  giá  trÎ  gì  cä , chuyŒn  không  Çâu 
                      - bá  chû : ngÜ©i  có  quyền  uy  bao  khắp , ai  cÛng phäi  n‹  s® 
                      - há  là  ngu : Çâu  phäi  là  ngu , coi  vÆy  ch§ không  phäi  vÆy , Çâu có ngu 
                      - Thiên  Tº :  con  ông  Tr©i  , ông  vua  thÜ©ng  xÜng  là  Thiên  Tº 
                      - khóc  hu  hu : khóc  Àm  lên , khóc lóc  nÜ§c  mắt nÜ§c  mÛi chäy ròng ròng 
 
    ñoän  văn   :  SÓng  trong  th©i  kÿ  quÓc  gia  Çang  có  chi‰n  tranh  loån  låc , giang  hồ  n°i   
                          cÖn  sóng  gió , phong ba , xã  h¶i  ÇÀy rÅy  nh»ng  tŒ  nån  nhiÍu  nhÜÖng , ngÜ©i  
dân  Çiêu  ÇÙng lÀm  than ! Là  thân  lãng  tº , ngao  du giang  hồ , hành  hiŒp  trÜ®ng  nghïa , uy  
vÛ  bất  tØ  nan , dù  không  mang  m¶t  hoài  bão  cao  cä , dù  không  nuôi  chí  l§n  làm  nên  
Çåi  s¿ , dù  gì  Çi  n»a , thì  mình  cÛng  Çã  góp  m¶t  ít  công  sÙc  cho  xã  h¶i , nhân  quÀn ... 
Cho  dù  dÜ§i  mắt  các  vÎ  Çåi  anh  hùng , so  v§i  các  bÆc  vï  nhân , thì  mình  chỉ  như  làm  
toàn  nh»ng  chuyŒn  ruồi  bu ! Lặn høp  mãi , rồi  cÛng  chán  chÜ©ng  mŒt  mỏi , ngồi  dÜ§i  ánh  
trăng  thu  mà  ngÅm  nghï :  Ôi!  Con  ngÜ©i  quá  nhỏ  bé  trong  vÛ  trø , m¶t  Ç©i  ngÜ©i  coi  
vÆy  mà  quá  ngắn  ngûi , m¶t  ki‰p  phù  du ! Xét  låi  bän  thân  ta , thì  ch£ng  nh»ng  tài  trí  
không  Çû  , trái  låi , còn  có  vÈ  hÖi  ngu ! Đã  th‰  låi  không  chÎu  chuyên  tu , cho  dù  có  
muÓn  tu  cÛng  không  Çû  kiên  ÇÎnh và  nghÎ  l¿c . Bao  nhiêu vấn  Çề  quấy  nhiÍu , phiền løy !    
Ta  mà  tu   cái  gì ?  Tu  hú  thì  có !  Thôi  thì  mặc  cho  viŒc  Ç©i  chuy‹n  bi‰n , th©i  th‰  tåo  
anh  hùng , ho¥c  anh  hùng  tåo  th©i  th‰ ... , ta  ch£ng  Ç‹  tâm  làm  gì , ta  chỉ  muÓn  rºa  tay  
gác  ki‰m , vui  hÜªng  thú  thanh  nhàn , xa  r©i  thÎ  phi  tranh  chấp , an  phÆn  làm  m¶t  kÈ  
dân  ngu . Có  lë  ngÜ©i  Ç©i  Çã  quá  Çề  cao  ngÜ©i  anh  hùng  mà  cho  r¢ng :   
"  Anh  hùng  chỉ  lÜu  huy‰t   bất  lÜu  lŒ  "!   
Dù  sao , thì  anh  hùng  cÛng  là  con  ngÜ©i  bằng  xÜÖng  bằng  thÎt , có cäm  xúc , và  khi  n‰m  
Çû  m†i  thất  båi , gian  kh° , tình  ngÜ©i , tình Ç©i ...  thì  lúc  ấy , m§i  hi‹u  và  thông  cäm  cho   
" Anh  hùng  måt  vÆn ! Khóc  hu  hu ...  " ! 



113 

 

{ ua }   - uà  vào - ûa ! - úa  màu - øa  mºa  - phân  bua - bûa  vây - chúa  ghét -  

                    - Çùa  gi«n - trä  ÇÛa - giÅy  giøa - mài  giÛa - già  nua - lúa  mùa - tua  tûa  
 
                                                     TE   TUA  ! 
                                         Chi‰c  áo  m§i  toanh  , bằng  tÖ  løa 
                                    Trä  giá  nhiều  lÀn  , m§i  chÎu  mua 
                                         Thêm  hoa , thêm  bÜ§m ... em  thêu  thùa 
                                    KÈ  thì  khen  ÇËp , kÈ  ganh  Çua ! 
                                         Ngoài  sân , nắng  ấm , nÖi  phÖi  lúa 
                                    ChÖi  u  , cút  bắt ...  chåy  , nô  Çùa ... 
                                         Té  vào  bøi  cây , gai  tua  tûa 
                                    Làm  xÜ§c  áo  em , rách  te  tua  ! 
 
   Chú  giäi : - tÖ  løa : hàng  dŒt  bằng  tÖ , mỏng , mềm và  mÎn 
                    - m§i  chÎu  mua : phân vân , lÜ«ng  l¿ , kì  kèo ... rồi  m§i quy‰t  ÇÎnh  mua 
                    - thêu  thùa :  khéo  may  vá  , dùng  kim  chỉ  màu  tåo hình trên  väi , áo ... 
                    - ganh  Çua : s¿  cånh  tranh , hÖn  kém , hay  dª  ... gi»a  các  ÇÓi  tÜ®ng  
                    - sân  phÖi  lúa :  khoäng  Çất  trÓng  để  träi  lúa  cho  nắng  phÖi  khô 
                    - nô  Çùa : vui  chÖi  m¶t  cách  ồn  ào  ngoài sân nhÜ  chåy  nhäy , cút  bắt ... 
                    - gai  tua  tûa : nhiều  mÛi  nh†n , cao thấp  không Çều , chïa  ra  tØ  bøi  cây 
                    - rách  te  tua : rất  nhiều  ch‡ bÎ  tét , cắt , lûng  l‡ , ÇÙt d†c ra , rách h‰t trÖn 
 
   ñoän  văn  : Vø  mùa  năm  nay , nhà  em  thu  hoåch  ÇÜ®c  nhiều  lúa , nên cái  sân  r¶ng  phía   
                       trÜ§c  nhà  Çã  phÖi  ÇÀy  lúa , không  còn bao  nhiêu  ch‡  Çất trÓng  Ç‹  cho chúng  
em  nô  Çùa , chỉ  còn  khoäng  ÇÜ©ng  Çi  d†c  hàng rào , v§i  nh»ng  lùm  cây  có  gai  Çâm  ra  
tua  tûa , tuy  có  chÆt  hËp  thiŒt , nhÜng  không  sao , miÍn  có  ch‡  vui  chÖi  là  ÇÜ®c  rồi .  
Tøi  em  thích  chÖi  cút  bắt , chåy  nhäy , rÜ®t  Çu°i  nhau  thÆt  là  hÙng  thú  .   
NhÜng  hôm  nay , quä  là  sÓ  xui , trong  lúc  Çùa  gi«n , em  bÎ  vấp  té  vào  bøi  cây  có  gai  
tua  tûa , làm  rách  chi‰c  áo  løa  mà  em  m§i  mua !   
Nhìn  chi‰c  áo  bÎ  rách  te  tua  mà  ti‰c  hùi  høi !   
Buồn  quá , ngồi  than  thª , phân  bua  rằng : Các  bån  có bi‰t  không , cái  áo  løa  này , mình  
thích  lắm  Çó , mình  phäi  Ç‹  dành  tiền  và  phäi  Çắn  Ço  lắm , cuÓi  cùng  thì  m§i quy‰t  ÇÎnh  
mua , rồi  bõ  công  sÙc  thêu  thùa  lên  cho  nó  ÇËp , cho  nó  n°i .  
ñÜ©ng  kim  mÛi  chỉ  cûa  em  nào  có  ăn  thua  gì  !  
Ấy  vÆy  mà  có  lắm  kÈ  ganh  Çua  Çấy !  
NhÜng  bây  gi©  thì  còn  chi  cái  áo  løa !   
Thêu  thùa  cho  Çã , Ç‹  rồi  nó  bị  rách  te  tua ! 
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***  (uan   uang)  :   
VÀn  này  Çặc  biŒt , chỉ  Çi  v§i  phø  âm ( q ) , và  ch»  { u } tØ  bên  ( uan  uang ) së  chåy  qua  

phø  âm  ( q ) thành { qu an } {qu ang }. 
        së  Ç†c  là :  qu©   ... an  =  quan     , ( thí  dø  :  quan  tâm ) 
                            qu©  ... ang  =  quang  , ( thí  dø  :  ánh  hào  quang ) 
             - quan  quyền - quan  Çi‹m -  quan thu‰ - quàn - nhà  quàn - quän  lý - quán  triŒt    
             - quán  tr† - quán  xuy‰n - quán  quân - quän  thúc - quän  trÎ - quän  ÇÓc 
             - quang  tuy‰n - quáng  gà - quàng  khăn - quàng  xiên - quäng  cáo  - quãng trÜ©ng      
             - quäng  giao (giao thiệp rộng) - quäng  Çåi - quäng canh - qu©  quång - quàng  quåc 
 

                                                       QUANG   MINH 
                                               Làm  quan , cho  xÙng  làm  quan 
                                         ñØng  vì  danh  l®i , gi»a  Çàng , bi‰n  tâm 
                                               ñØng  Ç‹  tham  v†ng , nÄy  mÀm 
                                         ñØng  mang  thù  hÆn , manh  tâm  phän  loàn 
                                               Còn  tr©i , còn  nÜ§c , còn  non 
                                     "  Dân  chi  Phø - MÅu  "  có  còn  nh§  chăng ?  
                                               Vinh  quang  nào  sánh  cho  bằng  ? 
                                        TÆn  trung  báo  quÓc , chÓng  ngăn  quân  thù . 
 
   Chú  giäi : - quang  minh : trong  sáng , không  làm  viŒc  Çen  tÓi , không  thËn  với  lòng mình 
                    - quan : m¶t  chÙc  vÎ  trong  triều  Çình , làm  viŒc  cho  Vua 
                    - bi‰n  tâm : lòng  då  thay  Ç°i  
                    - nÄy  mÀm : håt  giÓng lú  ngòi  thành  cây  con / mÀm  mÓng  phát  sinh  ra   
                    - phän  loàn = phän  loån = tåo  phän :  phän  b¶i , làm  trái  v§i  nghïa  vø 
                    - còn  nÜ§c  còn  non : còn  sông  núi = còn  Çất  nÜ§c = còn Quốc Gia , T°  QuÓc 
                    - nh§  chăng ? : câu  hỏi  Ç‹  xác  ÇÎnh  låi  cho  rõ  còn  nh§  hay  Çã  quên  
                    - nào sánh  cho  bằng : không  có  gì  bì  kÎp , hoàn  häo , tÓt  ÇËp hÖn  tất cä  
                    - quân  thù : quân  xăm  lăng , lính  cûa  phía  bên  ÇÓi  nghÎch ,  quân  giặc 
 
     ñoän  văn  :  Bài  h†c  lÎch  sº : TrÀn - HÜng - ñåo  . 
                          Vì  nÜ§c  quên  thù  nhà  . 
                         (D¿a  theo  tài  liŒu  tham  khäo :  QuÓc  Sº  cûa  soån  giä  Phåm - Væn - Tr†ng   
                           và  Huÿnh - Væn - ñồ , tái  in  bªi  UNCHR  trang  13 ... 16 ) .   
            Th©i  gian  dài  Çăng  Ç£ng  trôi  qua , Çã mười  hai  năm  rồi  còn  gì , mà  Hoàng - hÆu : 
Lý - Chiêu - Hoàng ,vÅn  chÜa  có  con  nÓi dõi , trong  khi anh  ru¶t  cûa  vua  TrÀn - Thái - Tôn  
là  TrÀn - LiÍu , có  v®  là  bà ThuÆn - Thiên   Công - chúa , Çang  mang  thai  3  tháng , Thái  sÜ  
TrÀn - Thû - ñ¶  bắt  Thái - Tôn  ph‰  bỏ  bà  Chiêu - Hoàng , và  lÆp  bà  ThuÆn -Thiên   Công - 
chúa  lên  làm  Hoàng - hÆu , vì  th‰ , TrÀn - LiÍu  tÙc  giÆn , chÓng  ÇÓi  triều  Çình , gây  loån , 
tåo  phän , nhÜng  bÎ  thất  båi , trÜ§c  phút  lâm  chung , g†i  con  là TrÀn - QuÓc - Tuấn ( TrÀn - 
HÜng - ñåo ) låi  bên  giÜ©ng , căm  h©n  mà  trÓi  trăng  rằng :  
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"  Sau  này , n‰u  con  không  báo  thù  cho  cha  mà  lấy  thiên - hå , thì  dÜ§i  suÓi  vàng , cha  
không  hä  då  ".  
TrÀn - HÜng - ñåo  vÅn  nh§  l©i  cha , nhÜng  ông  låi  có  m¶t  góc  nhìn  khác , và  luôn  gi»  
v»ng  quan  Çi‹m  cûa  ông  là : Làm  ngÜ©i  phäi  quang  minh , chính  Çåi , làm  quan  không  
phäi  Ç‹  tìm  cách  trèo  lên  t¶t  Çỉnh  vinh  quang , mÜu  cÀu  vÎ  k› , trä  thù  cá  nhân , mà  làm  
quan  phäi  cho  xÙng  v§i  cÜÖng  vÎ  làm  quan , m¶t  vÎ  quan  chính  tr¿c , trên  có  Chúa , dÜ§i  
có  dân , và  trách  nhiŒm  ÇÓi  v§i  T°  QuÓc .  
Cho  nên , khi  quân  Mông - C°  tràn  sang  xâm  lăng  nÜ§c  ta , ông  nhất  quy‰t  gåt  bỏ  thù  
nhà , tÆn  trung , tÆn  l¿c  Ç‹  lo  Çền  n®  nÜ§c .  
S¿  quang  minh  lỗi  låc  cûa  ông  ÇÜ®c  chÙng  th¿c  bằng  tài  thao  lÜ®t , Çánh  Çu°i  quân  
Nguyên  ra  khỏi  b©  cõi m¶t  cách  quang  vinh ;  khi  h¶  giá  vua  lánh  giặc , trong  tay  có  
cây  ÇÀu  bÎt  sắt  nh†n , ông liền tháo  cái  mÛi  sắt  mà  vÙt  Çi ; nhìn  cänh  tang  thÜÖng  binh  
lºa , th‰  giặc  quá  to , s®  håi  Ç‰n  dân , vua Thái - Tôn  nói  rằng : "  Hãy  Ç‹  TrÅm  ra  hàng  
Ç‹  cÙu  muôn  dân ! " !   
Ông  kh£ng  khái  tâu  rằng : " N‰u  BŒ - hå  muÓn  hàng , xin  hãy  chém  ÇÀu  thÀn  trÜ§c  Çã  " ; 
m¶t  hôm  khác , ông  Çem  l©i  trÓi  cûa  cha  , hỏi  thº  các  con , ngÜ©i  con  trai  thÙ  ba  là  
TrÀn - QuÓc - Täng  có  ý  xúi  ông  cÜ§p  ngôi  vua , ông  rút  gÜÖm  toan  chém , nh©  có  con  
trai  trÜªng  låy  løc , năn  nỉ , ông  m§i  tha , nhÜng  Ç‰n  ch‰t , ông  không  cho  QuÓc - Täng  
ÇÜ®c  thấy  mặt . 
      { L©i  bàn  cá  nhân  , không  nằm  trong  tài  liŒu  tham  khäo } 
      Có  nh»ng  kÈ  thi‹n  cÆn  hËp  hòi , t¿  cho  rằng :  Làm  quan , thì  phäi  ki‹u  cách  này  n†  
Ç‹  bi‹u  l¶  uy  quyền , Ç‹  ngÜ©i  dân  phäi  n‹  s® , bÄm  quan , låy  quan , thì  m§i  là  quan , và  
bon  chen  danh  l®i bằng  m†i  giá , khi  chÙc  vÎ  càng  cao , b°ng  l¶c  càng  nhiều , thì  càng  
thấy  hãnh  diŒn , càng  vinh  quang ! TØ  Çó  nÄy  mÀm  phän  loån  cÜ§p  ÇÜ®c  ngai  vàng , thì 
quä  Çúng  là  tuyŒt  Çỉnh  vinh  quang ! 
NhÜng  ÇÓi  v§i  ông  TrÀn - HÜng - ñåo , m¶t  Ç©i  làm  quan  cûa  ông , lúc  nào  cÛng  quang  
minh , trung  chính , vì  dân , vì  nÜ§c , và  không  có  vinh  quang  nào  bằng  thành  quä đánh  

đuồi  giặc  ngoại  xăm , vì  nước  quên  thù  nhà , tÆn  trung  báo  quÓc  . 
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{ uăn  uăng } - quăn  queo - tóc  quăn - cong  quằn - quắn  tít - quặn  Çau - quằn  quåi 
                                     - quăng  chài - quăng  bỏ - quặng  sắt   
 
                                             TÓC  QUĂN 
                                             Gọi  là  cu  Quắn 

                                                     Vì  tóc  nó  quăn 

                                                     Khom  lưng  cong  quằn 

                                                     Ngồi  vớt  lăng  quăng 

                                                     Lăng  quăng <=>  muỗi  rằn ! 

                                                     Bị  Mẹ  cằn  nhằn 

                                                     Đem  hết  đi  quăng 

                                                     Quăn  quắn  quằn  quăng ! 

 

      Chú  giải : - Lăng  quăng : Trứng  con  muỗi  nở  ra  thành  ấu  trùng hình dạng  như dấu ? ~ 

                        - quăn : ở  trạng  thái  cong hay  bị  cuộn  lại không thẳng 

                        - quặn = cái phễu : đồ dùng có miệng loe , dùng để rót chất lỏng vào bình nhỏ  

                        - quặn  đau : có  cảm  giác  đau  như ruột bị  quặn  thắt , đau  đớn  quằn  quại 

                        - cong quằn :không thẳng mà cũng không gẫy gập , như kéo cành cây cong xuống 

                        - quăng = quẳng : liệng  nó  đi , vứt  đi , thẳng tay  ném  đi  

                        - quặng  mỏ : nơi  tập trung  khoáng  sản để  khai  thác , mỏ dầu , quặng  sắt ... 

 

    Đoản  văn : Ở  miền  quê , những  vùng xa  xôi  hẻo lánh , mút  tí tè  tận  Cái  Răng , Cái  Sắn , 

                        vùng  nông  thôn  đa  số  là  dân  nghèo với  cuộc  sống  cơ  cực  khó  khăn ! 

Bên  cạnh  nhà  tôi là  một  cái  tiệm  nhỏ , cái  sạp  thì  đúng  hơn , chỉ  bán  những  thứ  đồ  lặt  

vặt  như : Bánh  kẹo , nồi , ơ , soong , chảo , phễu , quặn  .v.v...  

Người  ta  thường  gọi  là bà  Hai  Quắn , vì tóc  của  bả  chẳng  cần  uốn  mà  vẫn  rất là  quăn . 

Nhưng , cũng  không  quăn  bằng  thằng  cu  Quắn , tóc  của  nó  cứ  quăn  tít  lên . 

Con  nít  ở  dưới  quê  nghèo , đâu  phải  như  ở  thành  thị mà  có  rất  nhiều  đồ  chơi !  

Chỉ  là  những  thứ  đồ  bỏ  như lượm  nút ve , đập  dẹp  làm  bạc  cắc , hay  là  dùng  hai khúc  

cây nhỏ , cây  này  đánh  văng  cây  kia  ra  thật  xa , rồi từ  đó  đo  ngược  lại  xem  ai  đánh  xa  

hơn , gọi  là  chơi  táng , hoặc  thú  vui  nuôi  cá  lia  thia  trong  cái  keo , rủ  nhau  đá  cá  chơi . 

Thằng  cu  Quắn , có  con  cá  lia  thia  đá  rất  dữ , còn  hăn  hơn cá  của  thằng  cu Tèo . 

Nó  rất o  bế  con  cá  dữ  dằn  của  nó , thường  lén  lấy  cái  quặn  của  mẹ  nó , lót  miếng  lưới , 

đem  ra  các  cống  rãnh , khom  lưng  cong  quằn  mà  vớt  lăng  quăng , đem  về  cho  cá  lia  

thia  ăn . Nó  cứ  vớt  thật  nhiều  lăng  quăng  , trữ  trong  nhà !  

Cá  ăn  thì  ít , mà  nuôi  muỗi  thì  nhiều ! 

Có  một  hôm , khách  đến  hỏi  mua  cái  quặn , bà  hai  Quắn  tìm  hoài  sao đâu  mất  tiêu  cái  

quặn  đi ! Liền  réo  thằng  cu  Quắn , mày  có  thấy  cái  quặn  hong ? Điệu  này  là  mày  lại  lấy  

cái  quặn  của  tao  để  bán , mà  đi vớt  lăng  quăng  nữa  chứ  gì ? Mau  trả  cái  quặn  đây  để  

tao  rửa  sạch  lại  mà  bán  chứ !  

Bà  cằn  nhằn : Tao  nuôi  mày  khó  khăn  gian  khổ ! Mày lại  nuôi  lăng  quăng , nuôi  muỗi ! 

Thế  là  bà  hai  Quắn đem  quăng  hết  thao  lăng  quăng , quăng  luôn  con  cá  lia  thia  xuống  

mương , làm  cho  thằng  cu  Quắn  lòng  quặn  đau , quằn  quặn ! 
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{uân  uâng}- chuÄn  phê - xuân  duÅn - giáo  huấn - giäng  luÆn - luÄn  quÄn - uÄn tàng  
                                 -  thuÀn  thøc  - năm  nhuÀn - nhuÆn  bút   /  -  bâng  khuâng - quÀng  Çen  
 

                                                     CH·NH   HUƒN 
                                            Hôm  nay  ,  h¶i  h†p  ban  giäng  huấn 
                                    ñề  tài  : HÜ§ng  dÅn  tu°i  thanh  xuân 
                                           Cùng  nhau  suy  ngÅm  và  bàn  luÆn 
                                    Nhiều  n‡i  Üu  tÜ  , lắm  bâng  khuâng ... ! 
                                           Bän  chất  xã  h¶i  vÓn  không  thuÀn 
                                    Băng  hoåi  Çøc  khoét  nhÜ  vi  khuÄn 
                                           Tác  phong  , Çåo  ÇÙc  ... cÀn  chỉnh  huấn 
                                    Công  dân  giáo  døc : Phäi  thấm  nhuÀn . 
 
     Chú  giäi : - ban  giäng  huấn : m¶t  nhóm  thÀy - cô  ÇÜ®c  giao  phó  lo  viŒc  dåy  d‡ 
                       - bàn  luÆn : phân  tích , trao Ç°i  ý  ki‰n  v§i  nhau  về  vấn  Çề  gì  Çó ... 
                       - bâng  khuâng : cäm  xúc  luy‰n  ti‰c  nh§  thÜÖng làm  tâm  trí  ngÄn  ngÖ 
                       - không  thuÀn : không  Çồng  nhất  , không cùng  loåi , có  khác  nhau  
                       - vi  khuÄn : vi  sinh  vÆt  có  th‹  gây  bŒnh  hoặc  không  gây  bŒnh 
                       - chỉnh  huấn : cho  thấy  sai  trái tØ  Çó  dåy  d‡  , hÜ§ng  dÅn  thành  tÓt 
                       - thấm  nhuÀn : Çã  h†c  thÆt  nhiều  lÀn , nh§  h‰t  trÖn , hi‹u  bi‰t  rất  rõ 
                       - xuân duẫn : măng  non / ngón tay bút măng  của phụ nữ 

 
     ñoän  văn :     Ÿ  xÙ  Tây  phÜÖng , ngÜ©i  ta  rấtt  chú  tr†ng  Ç‰n  quyền  t¿  do  cá  nhân ,  
                            Çồng  th©i , luÆt  pháp  cÛng  công  nhÆn , và  bäo  vŒ  tÓi  Ça  cái  quyền  cÖ  
bän  Çó  cûa  m†i  ngÜ©i  công  dân  .   
ñây  là  m¶t  Üu  Çi‹m  cûa  m¶t  quÓc  gia  pháp  trÎ , tuy  nhiên , Çây  cÛng  là  m¶t  khuy‰t  
Çi‹m ,  m¶t  kë  hª  cho  nh»ng  ai  lòn  lách , l®i  døng  luÆt  pháp  Ç‹  bào  ch»a  cho  nh»ng  
hành  vi  sai trái  cûa  mình , thí  dø  nhÜ  së  có  ngÜ©i  lÆp  luÆn  rằng : Tôi  có  quyền  t¿  do  cá  
nhân , tôi  muÓn  nói  gì  thì  nói , muÓn  làm  gì  thì  làm , không  ai  có  quyền  xía  vô  chuyŒn  
cûa  tôi , có  hay / dª , Çúng / sai  gì ... thì  cÙ  mặc  tôi . CÛng  vì  nh»ng  lý  luÆn  ít  k› , gàn  dª  
thi‰u  hi‹u  bi‰t  ấy , mà  xã  h¶i  trª  nên vô  trÆt  t¿ , vô  k›  luÆt , nh»ng  giá  trÎ  luân  thÜ©ng , 
Çåo  lý  cÛng  bÎ  lu  m©  . NhÆn  thấy  thanh  thi‰u  niên , càng  ngày  càng  có  khuynh   hÜ§ng  
båo  l¿c , sa  Ç†a , trøy  låc , t›  lŒ  có  hành  vi  phåm  pháp  càng  ngày  càng  gia  tăng , các  
nhà  xã  h¶i  h†c , các  nhà  phân  tích  gia , các  nhà  giáo  døc , Çều  cho  r¢ng :  Đó là  hÆu  quä  
cûa  m¶t  nền  giáo  døc , nghiêng  nặng  về vÆt  chất , khoa  h†c  k›  thuÆt , các  quyền  l®i  và  
s¿  t¿  do  phát  tri‹n  cûa  cá  nhân , mà  xem   thÜ©ng  các  giá  trÎ  tinh  thÀn , và  thi‰u  xót  vềŠ  
mặt  công  dân  giáo  døc , h†  bèn  cùng  nhau  bàn  luÆn  và  Çề  xÜ§ng  cäi  t°  giáo  døc , vì  
tu°i  thanh  xuân là  tu°i  chưa  thuần , dÍ  bÎ  các  mặt  xấu  cûa  xã  h¶i  änh  hÜªng , và  nh»ng   
h†c  sinh  có  hành  vi  sai  trái , cÀn  phäi  ÇÜ®c  hÜ§ng  dÅn , giáo  huấn , nh»ng  bài  h†c  về  tác  
phong , Çåo  ÇÙc , công  dân  giáo døc , phäi  trái , luật  pháp .  

NgÜ©i  tÓt  viŒc  tÓt , cÀn  phäi  thấm  nhuÀn  . 
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                                                                 CẠM  BẪY  NGHÈO ! 
                                                 Nghèo  Çói  làm  em  thành  Ç©  ÇÅn 
                                            Nghï  t§i  ngày  mai ... thấy  bâng  khuâng 
                                                 Túng  thi‰u , thành  ra  vÜ§ng  n®  nÀn 
                                            Càng  thêm  cÖ  c¿c , càng  gian  truân 
                                                 Than  ôi  !  Đ©i  em  nhiều  lÆn  ÇÆn ! 
                                            Cåm  bÅy  , lọc  lØa , l«  sa  chân 
                                                 BÎ  ép  vào  ÇÜ©ng  buôn  hÜÖng  phấn 
                                            M¶t  ki‰p  Ç†a  Çày  ...  tûi  nhøc  thân ! 
 
   Chú  giäi : - trång  thái kiŒt  huŒ , tâm  trí  bÎ  lu  m© , nhÜ  mất  khä  năng phän  Ùng  
                    - bâng  khuâng = băn  khoăn : trång  thái không  yên lòng , chÜa  dÙt  khoát 
                    - n®  nÀn : tiền  båc  vai  mÜ®n  hoăc  còn  thi‰u  cûa  ngÜ©i  khác 
                    - gian  truân : trong  hoàn  cänh  nhiều n‡i  gian  nan , vất  vä , kh°  Çau 
                    - lÆn  ÇÆn : qua  nhiều  trắc  trª , gian  lao , vất  vä  mà  ch£ng  gì  tÓt  hÖn 
                    - sa  chân : bÜ§c  l«  chân  vào ch‡  thấp / bÎ  rÖi  vào  hoàn cành không hay 
                    - buôn hÜÖng  phấn : nghïa  Çen là  ki‰m  tiền  bằng  mÏ  sắc  hay  thân  xác  
                    - tûi  nhøc  thân : t¿  thấy thÜÖng  xót thân phÆn mình bÎ chà Çåp  lăng  nhøc 
 
   ñoän  văn :  Em  xuất  thân  tØ  m¶t  gia  Çình  nghèo  khó , ba  em  làm  phu  khuân  vác  ª  
b‰n  tàu , cÛng  vì  quá  lao  l¿c  mà  ba  em  kiŒt  sÙc  ngã  bŒnh , tØ  Çó , hoàn  cänh  gia  Çình  
cûa  em  càng  thê  thäm  hÖn , có  nh»ng  lúc  Çói  meo , ngồi  lØ  ÇØ , Ç©  ÇÅn , nghï  t§i  ngày  
mai  mà  lòng  thấy  bâng  khuâng !  
MË  em  phäi  vai  mÜ®n  Çû  ch‡ , chÎu  nhiều  Çắn  cay , m§i  có  chút  tiền  vØa  Ç‹  ch»a  bŒnh  
cho  cha , vØa  Ç‹  làm  vÓn  buôn  bán , làm  k‰  sinh  nhai , em  thì  phải  bỏ  h†c  Çi  làm  công , 
tØ  gánh  nÜ§c  mÜ§n  cho  t§i  phø  hồ , lao  công , ª  Ç® ..v.v...  nhÜng  kh°  n‡i , thân  em  còn  
lo chÜa  xong , thì  lấy  Çâu  lo  giúp  cha  mË ! Và  cÙ  th‰  n®  nÀn  chồng  chất , cu¶c  sÓng  cûa  
gia  Çình  em  càng  thêm  cÖ  c¿c , càng  gian  truân !  
Than  ôi ! Đ©i  em  sao  lại  phải  chịu  quá  nhiều  lÆn  ÇÆn , cuÓi  cùng  thì  em  bÎ  sa  chân  vào  
cåm  bÅy  của  ngÜ©i  Ç©i !  
Vì  không  muÓn  thấy  cänh  cha  mË  bÎ  ngÜ©i  làm  khó  dÍ , læng  nhøc , và  cÛng  Ç‹  trØ  n® , 
em  không  còn  cách  nào  khác  hÖn  là  phäi  cắn  răng  mà  làm  theo  nh»ng  gì  h†  ép  bu¶c , 
em  phäi  theo  m¶t  con  ÇÜ©ng  tÓi Çen  ô nhøc , m¶t  cái nghề  buôn  hÜÖng bán phấn , dùng nø  
cÜ©i  Ç‹  dø  d‡ kÈ  mua  vui , và  xác thân  này Çành  chÎu  bÎ  ông bÜ§m  dÆp  vùi ÇÀy tûi  nhøc !  
DÜ§i  l§p  phấn  son cûa  Çôi  mắt  ÇÀy  quy‰n  rũ , là  những  quÀng  Çen  vì  Üu  buồn  cÖ  kh° !   
PhÆn  má  hồng  lắm  n‡i  truân  chuyên , nghï  t§i  tÜÖng  lai  mà  lòng  thấy bâng  khuâng !    
Ôi ! M¶t  ki‰p  trầm  luân  , Ç†a  Çày , ch£ng  có  ngày mai !   
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{ uât }  - u  uất - uất  Ùc - dÎch  thuÆt - chi‰n  thuÆt - khuất  phøc - che  khuất - luÆt 
                    - nghiêm  luÆt - phân  xuất - khinh  suất - quÀn  quÆt - quất - nhâm  tuất  
 

                                                         ĐỊNH  LUẬT 
                                               Nằm  dÜ§i  gÓc  cây , tàn  che  khuất 
                                         M¶t  nhà  khoa  h†c  và  kÏ  thuÆt 
                                               Táo  røng , rÖi  xuÓng ...  nhÜ  có  luÆt ? 
                                         Miên  mang  suy  nghï  mà  phân  xuất . 
                                               ñâu  th‹  Çoán  mò  và  khinh  suất 
                                         Thº  qua  , thº  låi ... cho  Çúng  luÆt 
                                               NEWTON  reo  mØng  , liền  Çề  xuất : 
                                      "  M†i  vÆt  Çều  rÖi  "  là  ÇÎnh  luÆt . 
 
   Chú  giäi : - che  khuất : bÎ  chÜ§ng  ngåi  vÆt  cän  tÀm  mắt , không  thấy ÇÜ®c   
                    - kÏ  thuÆt : nh»ng ki‰n thÙc , phÜÖng  tiŒn  giúp  con  ngÜ©i thêm khä năng 
                    - luÆt : nh»ng  Çiều  qui  ÇÎnh  riêng  bu¶c  m†i  ngÜ©i  phäi  tuân  theo 
                    - phân  xuất : tìm  hi‹u , phân  tách  cÖ  nguyên , lý  do ... tØ  Çâu ... Çâu ...? 
                    - khinh  suất : coi  thÜ©ng , không  lÜu  tâm  Çúng  mÙc , không  thÆn  tr†ng 
                    - Çúng  luÆt : không có gì  sai trái , không vi phåm  luÆt , d¿a  theo  pháp luÆt 
                    - Çề  xuất : nêu  ra , cho  ý ki‰n  Ç‹  phân  giäi  và  quy‰t  ÇÎnh , Çề  nghÎ  là  
                    - ÇÎnh  luÆt : quy  luÆt  khách  quan  d¿a  trên  cÖ  sª  khoa  h†c  
 
   ñoän  văn : Trên  th‰  gian  này , tất  cä  m†i  s¿  vÆt , s¿  viŒc ... Çều  bÎ  chi phÓi  bªi " luÆt ",  
                       không  có  gì  thoát  ra  khỏi  luÆt , vì  luÆt  nó  bao  trùm  cä  không  gian  và  th©i  
gian , nó  lúc  nào  cÛng  hiŒn  diŒn ,  bám  sát và  khÓng  ch‰  chúng  ta , có  đến hằng  hà  sa  sÓ  
luÆt , Ç‰m  không  xu‹ , thuÆt  không  h‰t , thí  dø  nhÜ  :  LuÆt  tåo  hóa , luÆt  nhân  quä , luÆt  t¿  
nhiên , luÆt  quÓc  gia , luÆt  gia  Çình  ... cho  t§i  nh»ng  cái  mang  tính  chất  vui  thú  cá  nhân , 
nhỏ  nhặt  cÛng  có  luÆt , nhÜ  luÆt  Çánh  c©  tÜ§ng : Đi  l« , không  cho  Çi  låi ; cho  dù  chúng  
ta  không  làm  gì , không  suy  nghï  gì  Çi  n»a , thì  chúng  ta  vÅn  bÎ  các  luÆt  lŒ , quy  luÆt  ,  
ÇÎnh  luÆt  ,  chi  phÓi  mà  ta  không  hề  hay  bi‰t   ho¥c  nghï  t§i , và  ta  phäi  qua  nhÆn  thÙc , 
phân  xuất  d¿a  trên  khoa  h†c  kÏ  thuÆt  m§i  thấy  ÇÜ®c , trÜ©ng  h®p  Çi‹n  hình  là  ÇÎnh  luÆt  
Newton  . Câu  chuyŒn  nhÜ  th‰  này : Có  m¶t  hôm , ông  tìm  t§i m¶t  nÖi  yên  tÎnh , có  tàn  
cây  che  khuất  Ç‹  nghỉ  mát , Çang  an  hÜªng  thú  thanh  nhàn , thì  m¶t  quä  táo  røng  xuÓng  
ngay  ch‡  ông  nằm , ông  thắc  mắc suy  nghï , tåi sao  nó  không  bay  lên , hay  Çi  ngang  d†c ,  
mà  låi  rÖi  xuÓng ?  Ông  liền  cÀm  trái  táo  liŒng  trª  lên , thì  nó  låi  rÖi  xuÓng , và  ông  thº  
các  vÆt  khác  nhÜ  cøc  Çá , khúc  cây  ... tất  cä  cÛng  Çều  rÖi  trª  xuÓng ,  i  nhÜ  là  chúng  bÎ 
ràng  bu¶c  bªi  m¶t  luÆt  nào  Çó ? Đâu  có  th‹  tuyên  bÓ  s¿  phát  hiŒn  m¶t  thÙ  luÆt  m§i  
m¶t  cách  khinh  suất , và  sau  khi  suy  nghï , phân  xuất  m¶t  cách  thÆn  tr†ng , ông  liền  Çề  
xuất  ra  ÇÎnh  luÆt  Newton : "  M†i  vÆt  Çều  rÖi " . TØ  Çó  suy  ra , tất  cả  đều  bị  chi  phối bởi 

Trọng  lực , sức  hút  của  trái  đất = Định  luật  Newton  . 
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{ uây }   - giäi  khuây - khuấy  Ç¶ng - phá  quấy - quÀy  hàng - quây  quÀn - quÆy - 

                      - quÀy  quÆy = nguây  nguÄy - quÄy = quäy  gánh - quÅy  Çuôi - ngoe  nguÄy 
 
                                                ĐÀN  GẢY  TAI  TRÂU !  
                                                    Tâm  tÜ  , chất  chÙa  trong  Çàn  
                                               Gi»a  Çồng  thanh  vắng , gảy  Çàn  trâu  nghe 
                                                    Trâu  già , nằm  nghỉ  khò  khè  ... 
                                               Cái  Çuôi  ngoe  nguÄy  , răn  Çe  lÛ  ruồi 
                                                    Trâu  con , bùn  Çất  Çen  thui 
                                               Quây  quÀn  m¶t  ch‡  , nghe  tui  Çánh  Çàn 
                                                    Âm  ba : tít - tÎt - tình - tang ... 
                                               Trâu  Öi  ,  có  hi‹u  ti‰ng  Çàn  ta  chăng ? ! 
 
   Chú  giäi : - Çàn = Ç©n : m¶t  loåi  nhåc  cø  , døng  cø  dùng  trong  âm  nhåc 
                    - gảy = gẩy Çàn  trâu  nghe : ý  nói u°ng  công , ÇÓi  tÜ®ng không bi‰t  thÜªng thÙc 
                    - khò khè : ti‰ng  tÜ®ng  thanh  cûa  hÖi  thª månh  khi  mŒt hay  Çang  ngû 
                    - lÛ  ruồii : bÀy  ruồi , Çám  ruồi / Ç¶ng  vÆt nhỏ có cánh thÜ©ng bu Çồ dÖ  bÄn 
                    - Çen  thui : có  màu   rất  là  Çen , Çen  thÆt  Çen  
                    - gảy  Çàn  =  gäy  Çàn = Çánh  Ç©n : tay làm cho dây Ç©n phát ra âm  nhåc 
                    - tít tÎt t nh tang : tÜ®ng  thanh  cho  bài  nhåc  hay  ti‰ng  Çàn Çang  phát  ra 
                    - có  hi‹u ... chæng ? : m¶t  cách  thÙc  Çặt  câu  hỏi  
 
   ñoän  văn : Trong  lúc  m†i  ngÜ©i  Çang  bÆn  r¶n , loay  hoay , lo  chuÄn  bÎ  cho  bu°i trình   
                      diÍn  væn  nghŒ , thì  tåi  trÜ§c  cºa  phòng  hóa  trang , có  m¶t  Çôi  thanh  niên  
nam  n» , Çang  nói  cÜ©i  có  vÈ  tÜÖng  Çắc ! Tuy  ngÜ©i  thanh  niên xa  lå  ấy  ch£ng  có  hành  
vi  khuấy  Ç¶ng  hay  quÆy  phá  gì , nhÜng  các  bån  tôi  Çều  tỏ  vÈ  b¿c  d†c , bất  bình , h†  ÇÜa  
mắt  nhìn  tôi , ngÀm  báo  hiŒu  cho  m¶t  Çiềm  không  hay së  xäy ra , m¶t  cÖn  bão  tÓ Çang di  
chuy‹n  hÜ§ng  về  con  thuyền  tình  mÖ  m¶ng  cûa  mình ! Thằng  bån  thân  hằn  h†c  nói :  
Đ‹  tao  ra  Çu°i  nó  Çi , n‰u  không , nó së  có cÖ  h¶i tấn  công và  quÆy  nát  h‰t  cho  mÀy coi! 
Tôi  nắm  tay  kéo  nó  låi , lắc  ÇÀu  quầy  quậy mà  thª  dài ! Rồi  th©i  gian  âm  thÀm , lặng  lë  
trôi  Çi ... , cho  t§i  ngày  bãi  trÜ©ng ,  các  bån  nhìn  dáng  thẫn  thờ ,  tiều  tøy  cûa  tôi  mà  ái  
ngåi , thằng  bån  nhìn  qua  bên  kia  ÇÜ©ng  m¶t  cách  hung  hăng , b¿c  tÙc , nó  nói  rằng :  
Tao  không bi‰t  mày  nghï  sao ?! NhÜng  tao  chÎu  h‰t  n°i  rồi , nó  phá  mày , thì  bây  gi©  tao  
qua  quÆy låi ; Th‰  là  cä  b†n  bất  kể  phải  quấy  , quây  quanh  cÆp  nhân  tình  ấy  mà  gây s¿ , 
khuấy  đảo , khuấy  động , khuấy  cho  hư  bột  hư  đường , cho  bỏ  ghét!  Tôi hét  lên  ngăn  cän 
và  yêu  cÀu  hãy  Ç‹  cho  tôi  t¿  giäi  quy‰t , đừng  có  quậy !  Sánh  bÜ§c  bên  nàng , tôi  muÓn  
nói , nói  rất  nhiều ... nhÜng  thôi , tình  yêu  t¿  nó  Ç‰n , t¿  nó  Çi , gÜ®ng  ép  lôi  kéo  thì  cÛng  
ch£ng  tÓt  ÇËp  gì ! Chi bằng  nói l©i  dÙt  khoát , và  chúc  phúc  cho  nhau  khi  chia  tay !  
Buồn  quá ,vác Ç©n  ra  ngoài  Çồng Çàn  giäi  khuây! Quây  quÀn  bên  tôi chỉ  có  m¶t Çàn  trâu , 
Çang  ngoe  nguÄy  cái  Çuôi  Ç‹  Çu°i  ruồi , ch§  nào  có ai  Ç‹  nghe  mình  tâm  s¿ , nỗi  niềm !   
Trâu  Öi ,  mi  có  hi‹u  ÇÜ®c  ti‰ng  Çàn  cûa  ta  chăng ? !     
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{ uc  ut } - Úc  châu - ùng  øc - øc  Îch - bøc  g‡ - chúc  phúc - kính  phøc - løc  Çøc 

                          - con  út - øt  Ît - bút  nghiên - bøt - giây  phút - lÛ  løt - mút  tÆn - thøt  két 
 
                                                         THÔNG  CẢM ! 
                                                     NgÜ©i  th°  dân   xÙ  Úc    
                                                 ThÜ©ng  sÓng  nhÜ  du  møc 
                                                     Tø  tÆp  vài  ba  chøc 
                                                 V§i  tinh  thÀn  sa  sút  ! 
                                                     TrÓn  vào  sâu , chui  rúc 
                                                 Thất  chí  , h©n  tûi  nhøc  ! 
                                                     ñØng  chê  h†  kÿ  cøc 
                                                 Nên  thông  cäm  m¶t  chút . 
 
    Chú  giäi : - xÙ  Úc :  quÓc  gia  Australia  = Úc  ñåi  L®i=  Úc  Châu 
                     - du  møc :  nh»ng  ngÜ©i  dân sÓng  theo  ki‹u  b¶  låc , rày  Çây  mai  Çó  
                     - vài  ba  chøc : khoäng  chØng  ba  chøc  ngÜ©i /  sÓ  lÜ®ng  không  Çáng  k‹ 
                     - sa  sút : trª  nên  sút  kém  dÀn về tinh  thÀn  hay  vÆt  chất 
                     - chui  rút : trÓn tránh hay  Än  núp  vào  m¶t  ch‡  nào  Çó 
                     - tûi  nhøc : cäm  giác  xót  xa , buồn  Çau  khi  nhân  cách  bÎ  chà  Çåp 
                     - kÿ  cøc = kì  cøc : khác  v§i  nh»ng  gì  thÜ©ng  thấy , ch£ng  giÓng  ai  
                     - m¶t  chút = m¶t  ít : ÇÖn  vÎ  dùng  Ç‹  chỉ  tr†ng lÜ®ng , sÓ  lÜ®ng , th©i gian 
 
     ñoän  văn :  Khi  m§i  vØa  ÇÎnh  cÜ  ª  Úc - ñåi - L®i , là  m¶t  QuÓc  gia  r¶ng  l§n  trên  th‰   
                         gi§i , v§i  diŒn  tích  chi‰m  tr†n  cä  m¶t  Châu , mình  thì  không  hi‹u  m¶t  tí  
gì  về  lÎch  sº , væn  hóa , các  luÆt  lŒ , phong  tøc  tÆp  quán , giao  t‰  xã  h¶i  của  họ !   
Nh»ng  s¿  khác  biŒt  ấy , làm  tôi  có  cäm  nghï : Cái xÙ  gì  kÿ khôi , dân  thì  kì  cøc  quá ? !  
Ai  Ç©i ,  gi»a  ÇÜ©ng , gi»a  xá , ôm  nhau hun  hít  nghe " chùn  chụt " mà  ch£ng  thấy ngÜ®ng  
chút  nào ! ñang  l§  ng§ , thì  bÎ  m¶t  cô  hun  cho  m¶t  cái  chøt , mình  thì  lo  røt  ÇÀu  røt  c°  
tránh  né , các  cô  thì  låi  khúc  khích  cÜ©i  ; Tôi cứ  tưởng  là : Cái  ông  da  trắng , mặc  quÀn  
xà  lỏn , áo  thun , mÆp  ù  phøc  phÎch , tu  bia  nghe  Øng  ¿c , là  bi‹u  tÜ®ng ngÜ©i  dân  Úc , 
sau  này  Tôi  m§i  hay , ngÜ©i  dân  Úc  chánh  cÓng , không  có  dáng  dấp  Tây  PhÜÖng  nhÜ  
ta  tÜªng , mà  là  da  Çen , mÛi  tËt , tÜ§ng  khôi  vï , g†i là  Th°  Dân  = Aborigines , m‡i  b¶  
t¶c  chỉ  còn  có  khoảng vài  chøc  ngÜ©i , h†  không  chÎu  ª  yên  trong  thành  thÎ , h†  tØ  bỏ  
m†i  tiŒn  nghi  cûa  m¶t  xã  h¶i văn  minh , hiŒn  Çåi , mà  chỉ  thích  sÓng lang  thang  nhÜ  dân  
du  møc , cÙ  chui  rúc  trong rØng  rÆm , uÓng  rÜ®u  giäi  sÀu , cu¶c  sÓng  về  vÆt  chất , lÅn  tinh  
thÀn  rất  là  sa  sút !  Tåi  sao  th‰ ? Khi  không  hiểu  nội  tình , nếu  chỉ  xét  Çoán  qua  lÓi  sÓng  
cûa  hiện  tại của Th°  Dân  Úc , thì  không  mấy ai có  chút  cäm  tình  nào v§i  h† , và  tôi  cÛng  
ngÀm  chê  bai  là  sao  h†  quá  Ü  là  kÿ  cøc !  NhÜng  sau  khi  tìm  hi‹u  rõ  hoàn  cänh  lÎch  
sº , nh»ng  mất  mát , tûi  nhøc  hờn  căm  và  Çau  kh°  mà  h†  phäi  chÎu  Ç¿ng , m¶t  cäm  xúc  
bất  nhÅn  khuấy  Ç¶ng  trong  tim , tôi  có  khác  gì  h† ? ! Và  tôi  nghï  rằng  : ñØng  nên  có  
cái  nhìn  khinh  bỉ , coi  thÜ©ng  h† , trái  låi , chúng  ta  cÀn  phäi  thông  cäm và  giúp  Ç«  h† ! 
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{ uê }   - ô  u‰ - u‹  oäi - u‰  khí - u‰  tåp - hÆu  duŒ - Ön  huŒ - huê  l®i - xử  huềŠ 
                   - khuê  các - tinh  nhuŒ - khai  thu‰ - xuề  xòa - không  xu‹ - xum  xuê 
 

                                                     HUỆ  CHÍNH 
                                           Hoàng  thÜ®ng  vån  tu‰ , vån  vån  tu‰ 
                                     TrÎ  quÓc  , an  bang  ... cÀn  trí  tuŒ 
                                           Tham  quan  , ô  låi ... cÀn  tÄy  u‰ 
                                     KiŒn  toàn  huŒ  chính , dân  phù  huề . 
                                           QuÓc  phòng  v»ng  månh , quân  tinh  nhuŒ 
                                     Giao  häo  lân  bang  , sống  đề  huềŠ 
                                           Giäm  thu‰  muôn  dân , ban  ân  huŒ 
                                     Nhân  dÎp  sắp  Ç‰n  ngày  khai  tu‰ . 
 
     Chú  giäi : - huŒ  chính : chính  sách  nhân  bän , chính  th‹  vì  dân 
                      - vån  tu‰ : tung  hô , chúc  tøng  cho  vua  sÓng  lâu  muôn  tu°i 
                      - trí  tuŒ : khä  năng  nhÆn  thÙc  lý  tính  Çåt  Ç‰n  m¶t  trình  Ç¶ nhất  ÇÎnh 
                      - tÄy  u‰ : làm  såch  Çồ dÖ  bÄn / trong  såch hóa  guồng  máy chính quyền 
                      - phù  huề : giúp  Ç« , phø  giúp , h‡  tr® , theo  giúp 
                      - tinh  nhuŒ : trình  Ç¶  , khä  năng  chi‰n  Çấu  cao , thiŒn  chi‰n , Çánh  giỏi 
                      - Çề huề : Çông  Çû , vui  vÈ , h a  thuÆn , không  tranh  chấp 
                      - ân  huŒ  = Ön  huŒ : cho hoặc  nhÆn  ÇÜ®c  nh»ng  Çiều  tÓt  ÇËp , l®i  ích 
                      - khai  tu‰ : ngày  ÇÀu  năm , bắt  ÇÀu  m¶t  ngày  m§i  cûa  năm  m§i . 
 
     ñoän  văn  :   Chu - Væn - An 
                 (  D¿a  vào  tài  liŒu  tham  khäo  QuÓc  sº , cûa  hai  soån  giä : 
                    Phåm - Væn - Tr†ng  và  Huÿnh - Væn - ñồ , tái  in  bªi  UNCHR  trang 37-40  )  
Sau  Çây  là  câu  chuyŒn  giä  tÜªng ,  phỏng  theo  lÎch  sº  ViŒt Nam , nói về  tài  ÇÙc và  tánh  
khí  cÜÖng  tr¿c  cûa  bÆc  tiên  nho :  Chu  Văn  An .  
Chu  Văn  An , ngÜ©i  làng  Quang  LiŒt , tỉnh  Hà  ñông , thi  Ç‡  ti‰n  sï  Ç©i  nhà  TrÀn , tánh  
khí  ngay  th£ng , không  tham  danh  l®i , chỉ  mong  dùng  ki‰n  thÙc  sâu  r¶ng  cûa  mình  làm  
tỏ  rång  Çåo  thánh  hiền .  
Ông  sÓng  thanh  Çåm  dåy  h†c  ª  nhà  quê , và  ÇÜ®c  m†i  ngÜ©i  kính  tr†ng , rất  nhiều  h†c  
trò  cûa  ông  Çã  Ç‡  Çåt  làm  quan  chÙc  trong  triều  Çình , k‹  cä  chÙc  T‹  tÜ§ng , khi  họ về  
thæm  vi‰ng , cÛng  phäi  gi»  lÍ  thÀy  trò , ÇÙng  hÀu  nghe  l©i  ông  dåy  bäo .  
Vua  TrÀn  Minh  Tôn  nghe  ti‰ng , cho  triŒu  vào  triều  lãnh  chÙc  TÜ  nghiŒp  QuÓc  tº  giám , 
kiêm  dåy  Thái  tº .  
Khi  vua  Minh  Tôn  mất , vua  Dø Tôn  lên  nÓi ngôi , là  m¶t  ông vua  bất  tài , Çam  mê  tºu  
sắc , triều  chính  bÎ  b†n  gian  nÎnh  thao  túng , viŒc  nÜ§c  trª  nên  rÓi  ren ! Triều  thÀn  bất  
mãn , nhân  dân  ta  thán , nhÜng  không  ai  dám  mª  l©i  can  ngăn ! 
NhÆn  thấy  nhà  vua  còn  quá  y‰u  kém  trong  viŒc  trÎ  quÓc  an  bang , sÖn  hà  xã  tắc  Çang  
bÎ  rung  rinh ,ông  bèn  dâng  s§  xin  chém  ÇÀu  bäy  nÎnh  thÀn ,  và  tâu  v§i  vua  r¢ng :  
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Muôn  tâu  Hoàng  ThÜ®ng , vån  tu‰ , vån tu‰ , vån  vån  tu‰ .  
ñ‹  có  th‹  gi»  v»ng  s¿  nghiŒp  cûa  Tiên  ñ‰ , °n  ÇÎnh  triều  chính , và  cÛng  Ç‹  ban  phúc  
cho muôn  dân . 
( PhÀn  giä  tÜªng  vi‰t  thêm  vào , nhằm  lÆp  Çi  lÆp  låi  vÀn  UÊ ). 
Hå  thÀn  xin ÇÜ®c  trình  bài  m¶t  phÜÖng  cách  cai  trÎ  quÓc  gia , chú  tr†ng  vào  các  Çi‹m  
nhÜ  sau : 
     *  Công  viŒc  trÎ  quÓc , an  bang  Çòi  hỏi  tài  lãnh  Çåo  và  trí  tuŒ . 
     *  Guồng  máy  lãnh  Çåo  thÜ©ng  bÎ  b†n  nÎnh  thÀn , tham  quan , ô låi , lÛng  Çoån , 
Çøc  khoét , làm  ô  u‰  cä cdanh  d¿  triều  Çình , nên  cÀn  phäi  thanh  lọc  và  tÄy  u‰  . 
     *  Về  quÓc  phòng : Thì  cÀn  phäi  Çào  luyŒn  Çoàn  quân  cho  tinh  nhuŒ . 
     *  Chính  sách  ÇÓi  ngoåi : MuÓn  ÇÜ®c  an  cÜ , lÆp  nghiŒp , cÀn  phäi  uy‹n  chuy‹n , giao  
häo  lân  bang , thêm  bån , b§t  thù , sÓng  Çề  huề . 
     *  Chính  sách  ÇÓi  n¶i : CÀn  phäi  d¿a  vào  lòng  nhân , công  minh , dân  së  phù  huề . 
Kính  xin  Hoàng  ThÜ®ng  hãy  chuÄn  y  d¿  thäo  huŒ  chính  này ; và  Çồng  th©i , nhân  ngày  
khai  tu‰ , xin  Hoàng  ThÜ®ng  hãy  ban  ân  huŒ  mà  giäm  thu‰  cho  muôn  dân . 
Đ¶i  Ön  Hoàng  ThÜ®ng  .  
Thánh  ThÜ®ng  vån  tu‰ , vån  tu‰ , vån  vån  tu‰ .  
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{ uêch }  - khu‰ch  âm - khu‰ch  Çåi - khu‰ch  khai - khu‰ch  khoác - khu‰ch  nhiên 

                        - khu‰ch  sung - khu‰ch  tán - khu‰ch  trÜÖng - r‡ng  tu‰ch - tuŒch  toåc 
 
                                                           KHUẾCH   KHAI  
                                               Dùng  máy  khu‰ch  âm , ti‰ng  Àm  Àm 
                                       Khu‰ch  Çåi  âm  thanh  , to  nhÜ  sấm 
                                               Khu‰ch  nhiên  c«  này  còn  chÜa  thấm 
                                       Mấy  cô , mấy  cÆu  , thích  nhäy  ÇÀm 
                                               Khu‰ch  sung  sàn  nhäy , r¶ng  , sâu  th£m 
                                       Khu‰ch  trÜÖng  , Çồ  s¶ ... lấy  ti‰ng  tăm 
                                               Khu‰ch  khoác , ba  hoa ... nào  ai  cấm ? 
                                       MiÍn  khách  tuŒch  toåc , Ç‰n  hà  rÀm . 
 
   Chú  giäi : - khu‰ch  khai : làm  l§n  r¶ng  ra , phóng  Çåi , làm  to  ra 
                    - sấm  : ti‰ng  n°  l§n  trên  không  trung  kèm  theo tia  ch§p  khi tr©i  mÜa  to 
                    - chÜa  thấm : chÜa  Çû  änh  hÜªng , ch£ng  ăn  nhằm  gì , ch£ng  hề  gì 
                    - sâu  th£m = sâu  hoắm =  sâu  thÆt  là  sâu , t¿a  nhÜ  không  thấy  Çáy 
                    - ti‰ng  tăm : m†i  ngÜ©i  Çều  nghe  Ç‰n  tên  hoặc  bi‰t  Ç‰n  mình , người nổi tiếng 
                    - cấm : ngăn  cän , không cho phép , không  ÇÜ®c  làm  trái  låi  hay  vi phåm 
                    - hà  rÀm : liên  tøc , không  gián  Çoån  / Ç‰n  rất  Çông , cÙ  Ç‰n  hoài 
 
   ñoän  văn :  Em  Öi , th©i  bu°i  này , Çâu  còn  ÇÜ®c  mấy  ai  thích  cänh  yên  tÎnh  mà  ngồi   
                       uÓng  trà , ngắm  cänh , làm  thÖ  n»a ! Thanh  niên  nam  n»  bây  gi©  rất  là  sinh  
Ç¶ng , h†  thích  khung  cänh  ồn  ào , náo  nhiŒt , h†  thích  nhåc  la  làng , rÓng , thét  Çi‰c  tai , 
thích  có  ch‡  r¶ng , cao  sang  Ç‹  nhäy  ÇÀm , càng  nhảy  Çiên  loån  thì  h†  càng  khoái ! 
- Em  cÛng  nghï  nhÜ  vÆy  Çó , hay  là  mình  dËp  bỏ  cái  quán  Thanh  Vân  này  Çi , chuy‹n  
nó  qua  dång  phòng  trà , vÛ  trÜ©ng  có  mòi  hÓt  båc  hÖn . 
- Đồng  ý  là  nhÜ  th‰ , nhÜng  mình  phäi  bỏ  vÓn vô  nhiều  lắm để  khuếch  trương  à  nghen , 
nào  là  phäi  xây  cất  thêm , khuếch  khai  cho  Çồ  s¶ ra , rồi lại  phäi  chi  thêm  tiền  mua  máy  
khu‰ch  âm  thÆt  tÓt , thÆt  månh  Ç‹  khu‰ch  Çåi  âm  thanh  cho vang  dội Àm  Àm ,và  khu‰ch  
sung  cái sàn  nhäy  cho  sâu  r¶ng ... 
- Em  thấy  còn  cÀn  phäi  quäng  cáo  cho  tÓt  n»a  
- Ờ  thì  có  gì  Çâu , mình  cÙ  việc  khoe  khoang , khuếch  khoác  là  vÛ  trÜ©ng  cûa  mình  sang  
tr†ng  nhất , r¶ng rãi  nhất , dàn  âm  thanh  tÓt  nhất , ban  nhåc  hay  nhất , vũ  công  đẹp  nhất , 

cái gì  cÛng  nhất , và  cÛng  n°i  ti‰ng  nhất  trên  th‰  gi§i  ... 
- i  ... anh  ba  hoa , khu‰ch  khoác  vØa  phäi  thôi  ch§ 
- B¶  không  ÇÜ®c  sao , khu‰ch  khoác , ba  hoa  Çâu  ai  cấm , miÍn  sao  khách  tuŒch  toåc  Ç‰n  
hà  rÀm  là  ÇÜ®c  rồi . 
- Ừ , vÆy  Çi  há , bắt  ÇÀu tØ  ngày  mai  là  mình  tính  chuyŒn  khu‰ch  khai , khu‰ch  Çåi , và  
khu‰ch  trÜÖng  cÖ  sª  mÀn  ăn , cho  nó  ngon , Ç‹  hÓt  båc , anh  há ?   
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{ uên  uênh } - quên - bỏ  quên - quên  b¤ng - rù  qu‰n - quŒn  vào = quyŒn  lấy  
                                     - huênh  hoang - quềnh  quàng - tuềnh  toàng - xuềnh  xoàng 
 
                                                        HẤP   DẪN 
                                                       –i   gi©i  Çu  Çû 
                                                   Hai  trái  thù  lù 
                                                       No  tròn , ú  nú 
                                                   Lûng  l£ng  , trÖn  tru  
                                                       Ta  nào  mÖ  ngû 
                                                   Trong  giấc  m¶ng  du  
                                                       Xuất   hiŒn   lù  lù 
                                                   ThÆt  là  qu‰n  rũ !  
 
     Chú  giäi : - hấp  dÅn : hiŒn  tÜ®ng  có  sÙc  thu  hút , lôi  cuÓn  làm  cho  ham  thích 
                      - Çu  Çû : trái  cây  có  hình  bÀu  døc  hÖi  dài  m¶t  tí , thÎt  vàng và  ng†t 
                      - thù  lù : g®i  tä  vÆt  gì  l§n  ÇÆp  vào  mắt  nhìn  gây  chú  ý , vÜ§ng  bÆn 
                      - ú  nú  : g®i  tä  hình  änh  mÆp  tròn  , phình  ra , quá  béo  phì 
                      - trÖn  tru : có  bề  mặt  nh¤n  mÎn , không  lồi  lõm , không  vÜ§ng  tay 
                      - mÖ  ngû : thấy  ÇÜ®c  nh»ng  trong  lúc  còn  Çang  ngû , nằm  mÖ 
                      - m¶ng  du : chÙng  bŒnh  hoåt Ç¶ng nhÜ  thÜ©ng , thÆt ra  thì  còn Çang ngû 
                      - lù  lù : xuất  hiŒn  rõ  ràng  trÜ§c  mắt , diÍn  änh  hiŒn  rõ  trong tÀm  mắt 
                      - quến  rũ = quy‰n  rũ : có  sÙc  thu  hút  làm  say  mê , thèm  muÓn , nhÜ  bÎ  dø  d‡ 
 
    ñoän  væn  : Khi  mới  được  định  cư  SÓng  ª  nÜ§c  Tây PhÜÖng , bận  lo  chạy  cơm  áo  gạo   

                         tiền , nên  để  nhà  cửa  tuềnh  toàng , ăn  mặc  xuềnh  xoàng , và  cả cái  tánh  nết  

cũng  trở  thành  tuềnh  toàng , để  đâu  quên  đấy ! Còn  chuyện  cơm  nước , thì  ăn tạm  đồ  h¶p  
cho  tiện , chẳng  khoái  khẩu  tí  nào ! Nên  chỉ  ăn  quyềnh  quàng  vài  bát  cho  xong  chuyện ! 
Có  nh»ng  lúc bồi  hồi , lòng  nh§  Ç‰n  quê  hÜÖng  yêu  dấu , nh§  nh»ng  b©  lau  , bøi  trúc , lá  
lốt  hay  mồng  tÖi  bên  hàng  ba , nh»ng  b»a  ăn  tuy  thanh  Çåm  nhÜng  mà  khoái  khÄu , nh§  
và  thèm  Çû  thÙ  trái  cây  thÖm  ngon , ôi ! Đồ  ăn  cûa  quê  hÜÖng  ta  thÆt  là  phong  phú !   
Tôi  còn  nh§ , nh»ng  năm  ÇÀu , rau  cäi  rất  là  hi‰m  hoi  , trái  cây  nhiŒt  Ç§i  thì  khỏi  nói ! 
Thấy  m¶t  bó  rau  tía  tô , mØng  h‰t  l§n , mặc  dÀu  nó  khô  héo  nhÜ  thuÓc  Bắc! Rau  muÓng  
mắc  hÖn  thÎt , m†i  ngÜ©i  nói  Çùa  là : Coi  vÆy  mà  cû  khoai  lang  còn  mắc  hÖn  vàng !  
Rồi  th©i  gian  cÛng  qua  Çi , khi  cu¶c  sÓng  Çã  tÜÖng  ÇÓi  °n  ÇÎnh , tôi  m§i có  dÎp  nghỉ  xä  
hÖi , bay  qua  Brisbane  thăm  và  ª  tåm  nhà  ngÜ©i  bån  thân , hoàn  cänh  cûa  nó  tÜÖng  ÇÓi  
khá  giä , Çåi  khái  là  có  nhà  có cºa , có  vÜ©n  cây  ăn  trái ...  Sáng  hôm  sau , khi  thÙc  dÆy , 
vÜÖn  vai  , Üªn  ng¿c , Çi  dåo  ngoài  vÜ©n  chÖi , b‡ng  mắt  tôi  sáng  r« , nhìn  thấy  có  cây  
Çu  Çû ,  trái  to , no  tròn  ú  nú , Çã  ºng  vàng , thấy  mà  phát  thèm , trông  thÆt  là  qu‰n  rũ !  
Tôi  tÜªng  là  mình  m¶ng  du , nhÜng  không , thằng  bån  nó  xuất  hiŒn  Çi  lù  lù  t§i , và  hỏi:  
Ê , làm  gì  mà  mÀy  ÇÙng  ngÄn  ngÖ  ª  Çó , có  gì  rù  quến , qu‰n  rũ  mày vậy ?  
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                                                        HUÊNH   HOANG  ! 
                                                   Mong  sao , Ç‡  Çåt  làm  quan  
                                           Cùng  nhau , khăn  gói ... lên  Çàng  Ùng  thi 
                                                   Cu¶c  Ç©i , có  lúc , có  thì 
                                           N‰u  ta  trúng  tuy‹n , vinh  qui  về  làng. 
                                                   ChÜa  gì , Çã  v¶i  huênh  hoang 
                                           Nhà  cao , cºa  r¶ng , lót  vàng  mà  Çi ... 
                                                   Huênh  hoang , quyềnh  quàng  mà  chi ? 
                                           Hoån  l¶  , h†a - phúc  ? !  Chắc  gì  yên  thân ? 
 
   Chú  giäi : - làm  quan : làm  viŒc  cho  triều  Çình , m¶t  chÙc  vø  có  quyền  uy 
                    - Ùng  thi : Çi  ghi  tên  Ç‹  thi  cº , d¿  tuy‹n 
                    - có  lúc , có  thì : hoàn  cänh  së  thay  Ç°i  trong  cu¶c  Ç©i / Ç°i  th©i , đổi đời  
                    - vinh  qui về làng : về  quê  quán , về  nhà v§i  s¿  thành  Çåt mÏ mãn , quang vinh 
                    - huênh  hoang : khoe  khoang  quá  Çáng , l©i  lë  t¿  cao  t¿  Çåi 
                    - lót  vàng  mà  Çi : l©i  nói  khoác  lác  Ç‹  khoe  s¿  giàu  sang  phú  quí 
                    - huênh hoang , quyềnh quàng mà chi : nói lời khoe  khoang, nói quá lố sai  sự  thật 
                    - yên  thân : sÓng  an  bình , không bÎ  lôi  kéo  vào  vòng tranh chấp thÎ phi  
                    - hoạn lộ : đường  công  danh  của  quan  lại  

 
    ñoän  văn  : Th©i  xÜa , ª  vào  th©i  Çåi  phong  ki‰n , xã  h¶i  ÇÜ®c  nhìn  dÜ§i  m¶t  góc  Ç¶   
                         rất  ÇÖn  giän  là :  " Vua "  và  " Tôi " , hay  " Quan " và  " Dân " .  
Đây  cÛng  là  s¿  bi‹u  hiŒn  m¶t  s¿  cách  biŒt  rõ  rŒt  gi»a  hai  giai  cấp , giàu  và  nghèo .  
Lúc  ấy , hÀu  nhÜ  m†i  quÓc  gia  Çều  d¿a  vào  nông  nghiŒp  là  chû  y‰u , và  con  ÇÜ©ng  phát  
tri‹n  tÜÖng  lai  cá  nhân , không  có  gì  béo  bª và  sáng lång  hÖn  là  con  ÇÜ©ng  hoån  l¶ , tÙc  
là  làm  quan ; có  ngÜ©i  thì  luyŒn  võ , có  kÈ  thì  luyŒn  văn , v§i  m¶ng  Ü§c  së  ÇÜ®c  trúng  
tuy‹n , Ç°i  Ç©i trª  thành  m¶t  quan  chÙc  trong  văn  võ  bá  quan  cûa  triều  Çình ,và së hÜªng  
ÇÜ®c  b°ng  l¶c , danh  v†ng , quyền  uy , chÙc  tÜ§c , tiền  hô , hÆu  ûng , vinh  qui mà  về  làng . 
ñó  cÛng  chỉ  m§i  là  m¶ng  tÜªng  bÜ§c  tiền  Çồ , m¶t  niềm  hy  v†ng  tràn  trề  về  cái  tÜÖng  
lai  sáng  lång  trong  tÜÖng  lai  mà  thôi , tuy  nhiên , cÛng  không  thi‰u  gì  nh»ng  ngÜ©i , vì  
quá  say  mê , Çắm  chìm  trong  giấc  m¶ng  vàng , vô  tình , bi‰n  hy  v†ng  thành  cuồng v†ng , 
và  sÓng  luôn  trong cái  m¶ng  mÎ  ÇÀy  äo  v†ng !  
Trong  thực  t‰ , kÿ  thi  còn  chÜa  mª , h†  có  trúng  tuy‹n  Çâu , ÇÜ®c  làm  quan  hồi  nào ?! 
Mà  Çã  v¶i  giở  cái  gi†ng  kÈ  cä  , quan  liêu  , hách  dÎch , tuyên  bÓ  huênh  hoang , quềnh  
quàng , nào  là  së  phá  bỏ  cái  nhà  t°  tuềnh  toàng , xuềnh  xoàng  này , Ç‹  xây  låi  thành  
dinh  th¿ , lâu  Çài  nguy  nga  Çồ  s¶ , nào  là  träi  thäm , lót  vàng  mà  Çi ...  ! 
Nh»ng  ngÜ©i  không  bi‰t  thì  ham , con  ÇÜ©ng  hoån  l¶ ,  có  làm  m§i ... hay  !  
ThÙc  Çêm  , m§i  bi‰t  Çêm  dài  , hoån  Çồ ...  h†a - phúc  ?  Có  ngày  ...  nát  tan  ! 
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 *** {uêt}   - qu‰t  -  quŒt   
                    VÀn   ( uêt )  cÛng  là  vÀn  Ç¥c  biŒt , chỉ  Çi  sau  phø  âm  ( q ) , và  ch» ( u )  

                    së  nhÆp  vào  ( q ) thành  ( qu ) , phát  âm  là ( qu© ) 

                    - quŒt  : n‰u  tách  ra  së  là :  q + uŒt   ...>  q + u + Œt  ...>  qu + Œt  = quŒt 
 

                                                         ˆN   TR„U 
                                            Bà  Ngoåi  , ngoáy  trÀu  , tay  qu‰t  ... qu‰t 
                                     Tiêm  trÀu , lấy  vôi  , quŒt  m¶t  quŒt 
                                            Con  h†c  ngoáy  trÀu , tay  quŒt  , quŒt 
                                     CÛng  Çâm , cÛng  giã , cÛng  qu‰t , qu‰t  ... 
                                            Vung  vãi  tÙ  tung , thÆt  bê  b‰t ! 
                                     QuŒt  vôi  dính  áo , tØng  quŒt  , quŒt 
                                            Ngoåi  cÜ©i  chê  con , không  bi‰t  qu‰t 
                                     Thanh  thä  mà  quŒt , ch§  quŒt  quŒt  . 
 
     Chú  giäi : - ăn  trÀu : nhai  trÀu  Çã  tiêm ( tem ) cùng  v§i  cao , cho  thÖm  miŒng , Çỏ 
                                        môi  , theo  phong  tøc  tÆp  quán  tØ  xÜa 
                      - qu‰t : * giã  cho  nhuyÍn , dính  quyŒn  vào  nhau / qu‰t  giò  làm  chä , 
                                     qu‰t  b¶t  làm  bánh , làm  nhuyÍn  mi‰ng  cau  Ç‹  ăn  trÀu . 
                                  *  làm  chất  dính  phû  lên  bề  m¥t : sÖn  nhà , tô  vôi , ph‰t  hồ ... 
                      - quŒt : * chåm  vào  và  kéo  thành  m¶t  ÇÜ©ng  dài / quŒt  ngón  tay  vào  má ,  
                                     xe  quŒt ( c† , cå , quËt ) vào  tÜ©ng     
                                  *  lấy  ra , bôi  dính / quŒt  thuÓc  vào , quŒt  hồ  lên  giấy , quŒt  vôi   
                                      lên  lá  trÀu ,  tay  quŒt  nÜ§c  mắt  
                                  * dĂu  v‰t , b‰t , ph‰t  nhÜ  quŒt  m¿c , quŒt  ánh  sáng , quŒt  sÖn  
                      -   qu‰t  trÀu : nÜ§c  màu  Çỏ  Ùa  ra  khi  nhai  trÀu ,( bã  trÀu = c°  trÀu ) 
                      -  qu‰t  ... qu‰t : Ç¶ng  tác  ngoáy  trÀu  m¶t  cách  tØ  tØ , thÜ  thä 
                      -  cÛng  qu‰t  qu‰t : diÍn  tä  hành  Ç¶ng  qu‰t  cho  nhanh 
                      -  bê  b‰t : tình  trång  vøng  về , không  ngăn  nắp / dª , không  ÇÜ®c  khá 
                      -  tØng  quŒt , quŒt : nh»ng  v‰t  dÖ , m¶t  b‰t  ch‡  này , m¶t  bŒt  ch‡  kia 
                      -  không  bi‰t  qu‰t : không  bi‰t ( cách  ngoáy  trÀu , cách  tiêm  vôi  ... ) 
                      -  ch§  quŒt  quŒt : ÇØng  có  quÆy  tùm  lum , quŒt  m¶t  cách  cÄu  thä 
 
     ñoän  văn :  Theo  phong  tøc , tÆp  quán  tØ  xÜa , ngÜ©i  ViŒt - Nam  có  thói  quen  ăn  trÀu ,  
                         n‰u  có  ai  hỏi  tåi sao  låi  ăn  trÀu ? Thì  m¶t  sÓ  ngÜ©i  së  trä  l©i  là : Ai  bi‰t  
Çâu , thấy  ông  bà , cha  mË  ăn  trÀu , thì  mình  bắt  chÜ§c  ăn  theo  vÆy ! Tập  quán  ấy  mà . 
Lúc  trÜ§c , khi  còn  nhỏ , tôi  cÛng  không  hi‹u  mấy  bà  ăn  trÀu  Ç‹  làm  gì ? 
ñôi  khi  còn  thấy  s®  và  g§m  n»a  là  !   
Nhìn  hình  änh  mấy  bà  ngoài  ch® , miŒng  Çỏ  lòm ,  nhai  nhóp  nhép ,  làm  tôi   liên  tÜªng  
t§i  nh»ng   câu  chuyŒn  ma  quỉ , chuyŒn  ma  Cà  rồng  hút  máu  ngÜ©i !  
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ñã  vÆy , có  ngÜ©i  còn  nhu¶m  răng  Çen  thui  n»a , cái  cänh  Çỏ - Çen , láo  nháo , lÀy  nhÀy! 
...  i !  Ghê  quá !  ChÜa  Çâu , có  khi , ngÜ©i  ta  m§i  vØa  sÖn  nhà , qu‰t  vôi  ÇËp  Çë , thì  bÎ  
mấy  bà  Çi  ngang  phun  cái  phËt , m¶t  cách  cÄu  thä  , qu‰t  trÀu  văng  tung  tóe , làm  chân  
tÜ©ng  dính  tØng  quŒt  dÖ  bÄn , rồi  cÛng có  khi  Çi s§n sác , Çåp  phäi  qu‰t  trÀu , nh§p  nhúa , 
bÀy  hÀy , g§m  ghê !   
Lë  dï  nhiên , Çây  chỉ  là  mặt  xấu  tØ  viŒc  ăn  trÀu , do  nh»ng  hành  vi  bØa  bäi , tắc  trách  
mà  thôi , Çâu  phäi  ai  cÛng  vÆy , còn  nhiều  mặt  tÓt  n»a  ch§ , và  sau  này , tôi  m§i  bi‰t  Çó  
là  m¶t  phÜÖng  cách  tÓt  nhất , Ç‹  bäo  vŒ  sÙc  khỏe , vØa  sát  trùng , vØa  bäo  vŒ  hàm  răng  
rắn  chắc , tÓt . 
Ăn  trÀu  cÛng  có  mÏ  thuÆt  nhÜ câu  thơ  : Em  nhai  m¶t  mi‰ng  trÀu  cay, môi  son  tình  tÙ , 
càng  say  Çắm  nhìn ; ăn  trÀu  cÛng  là  m¶t  phép  xã  giao  trong  lÍ  nghïa : M©i  anh  chÎ  sui  
xÖi  mi‰ng  trÀu , hay  là : Mi‰ng  trÀu  là  ÇÀu  câu  chuyŒn . Và  ÇÓi  v§i  ngÜ©i  già  cä , là  m¶t  
cách  gi‰t  thì  gi© , m¶t  tác  giä  ( xin  l°i  tác  giä , không  nh§  ÇÜ®c  tên  , vì  quá  xa  xÜa ,  mà  
lúc  ấy  tôi  còn  là  con  nít , l§p  ti‹u  h†c ) Çã  ÇÜ®c   nghe  bài  thÖ  nhÜ  sau  :  
                       Khách  t§i  nhà  chÖi , Çãi  mi‰ng  trÀu 
                            Ăn  cho  vui  miŒng , nói  ngon  câu  
                       Mấy  ngÜ©i  tu°i  tác , Çêm  khuya  khoắc 
                            ThÙc  giấc , Çều  nhai ... g†i  giäi  sÀu  
                       ...... 
  Nh§  låi  th©i  còn  nhỏ , khi về  quê  thăm  bà  Ngoåi , bà  cÛng  ăn  trÀu , Çi  Çâu  cÛng  xách  
theo  r°  trÀu  và  m¶t  Óng  nh°  c°  trÀu  nhỏ , Ç‹  nhä  qu‰t  trÀu . 
Trong  r°  trÀu  gồm  có :  Lá  trÀu , cau , m¶t  bình  vôi , m¶t  Óng ngoáy  ( cái  chung  nhỏ  Ç‹  
tán  nhuyÍn  cau , Ç‹  qu‰t  trÀu  ) ,  m¶t  cây  dằm , m¶t  con  dao  nhỏ  Ç‹  g†t  cau , m¶t  mi‰ng  
xác , và  m¶t  chút  thuÓc  rê .  
Th©i  con  nít  thì  hay  phá  và  bắt  chÜ§c , tôi  cÛng h†c  giã  trÀu , qu‰t  trÀu , thÆt  ra  chỉ  qu‰t  
bÆy  qu‰t  bå  chÖi  cho  vui , làm  vôi  dính  áo  quÀn  tØng  b‰t , tØng  quŒt !  
Ngoåi  cÜ©i , mà  chỉ  låi  cho  Çúng  cách , bỏ  m¶t  chút  cau , qu‰t  thông  thä , quŒt  m¶t  chút  
vôi  lên  lá  trÀu , cuÓn  m¶t  mi‰ng  xác , xong  rồi  Çó .  
NhÜ  th‰  g†i  là  tiêm  trÀu , cÛng  may  con  là  con  trai , chÙ  n‰u  là  con  gái  mà  qu‰t   qu‰t   
cái  ki‹u  Çó  thì  kh°  ! 
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{ ui  uôi }  -  tr©i  ui  ui - ûi - ûi  Çồ - úi  chà ! - túi  bøi - tûi  h° - tøi  nó - bùi  nhùi - cúi - 
                             - cûi  lºa - cÛi  sắt - chúi  nhûi - ngÆm  ngùi - lùi  lÛi - Çen  trÛi - xui  xÈo 
                             - bu°i  sáng - cuÓi  cùng - du‡i  ra - Çu°i  mu‡i  - nuôi  nấng - ngu¶i  lånh 
 

                                                        NGH“  RÁC  ! 
                                               HÓ  rác , chất  ÇÀy  , thÆt  hôi  thúi ! 
                                         Sâu  b† , trùng  Óc ... lúc  nhúc  chui 
                                               Xe  rác  Ç°  vào , tung  cát  bøi  
                                         SuÓt  ngày  dan  nắng , mặt  Çen  thui ! 
                                               Rác  cÙ  Ç°  vào , xe  cÙ  ûi 
                                         Løc  tìm  nylon , bé  lui  cui 
                                               S§n  sác  , sÄy  chân , té  chúi  nhûi 
                                         TrÀy  vi , tróc  vẩy ...  thÆt  là  xui ! 
 
   Chú  giäi : - hôi  thúi : mùi  khó  ngºi  bÓc  ra  tØ  vÆt  Çã  hÜ thÓi , møc  r»a , sình trÜÖng 
                    - lúc  nhúc  chui : cänh  tÜ®ng  di  Ç¶ng , cọ  quậy  cûa  Çám  sâu  b† , côn  trùng ... 
                    - tung  cát  bøi : cänh  tÜ®ng  không  khí  bÎ  ô  nhiÍm  bªi  bøi  bặm ,  rác  ... 
                    - Çen  thui : có  màu  sắc  Çen  hÖn  cái  Çen  bình  thÜ©ng , Çen  thÆt  là  Çen 
                    - xe  cÙ  ûi : xe  ûi  Çất  liên  tøc  không  ngØng / xe  phäi  ûi  quá  nhiều  rác   
                    - lui  cui : di  Ç¶ng  trong  tÜ  th‰  cong  lÜng , khom  ngÜ©i  mà  làm  hay  đi 
                    - chúi  nhûi : s¿  mất  thăng  bằng  làm  ÇÀu  chúi  xuÓng  Çất  khi  bÎ  vấp  té 
                    - xui : m¶t  Çiềm  không  tÓt  lành , không  mai , xäy  Ç‰n  cho  mình / vÆn  xấu 
 
   ñoän  văn :  ñÓi  diŒn  trÜ©ng  tôi  Çang  h†c , trÜ§c  kia  là  m¶t  bãi  Çất  trÓng  ven  b©  kinh ,  
                        m§i  ÇÀu  thì  chỉ  là  nh»ng  giấy  má , bao , bÎt , bÎ  gió  th°i , bay  t§i  bay  lui , 
rồi  Çọng  låi  m¶t  ch‡  thành  m¶t  ø  rác  nhỏ  mà  thôi ; thấy  th‰ , m¶t  vài  ngÜ©i  vô  ý  thÙc , 
quăng  Çåi  cho  nó  tiŒn , rồi  mày  liŒng , tao  cÛng  liŒng ,  nhiều  ngÜ©i  hùa  nhau  liŒng , rồi  
chª  t§i  Ç°  luôn  m§i  thÆt  là  tiŒn !  
Than  ôi! DÀn  dÀn , bi‰n  thành  m¶t  bãi  rác  kh°ng  lồ , bÓc  mùi  nồng  nặc , thÆt  hôi thúi ! 
Hôm  nay  xui  quá , chi‰c  xe  nó trª  chÙng , Çåp  t§i , Çåp  lui , Çåp  túi  bøi , løi  høi  hoài  mà  
nó  không  chÎu  n°  máy ! Đành  phäi  ÇÄy  qua  tiŒm  sºa  xe  k‰  bên  Ç‹  sºa  ch»a , trong  khi  
ch©  Ç®i , ngó  bâng  quÖ ... , nhìn  cänh  xe  Ç°  rác  làm  tung  cát  bøi , xe  ûi  Çất  thì  cÙ  ûi , và  
các  em  bé , v§i  làn  da  Çen  thûi  Çen  thui  vì  bÎ  nắng  ăn , chúng  chåy  t§i  chåy  lui , lui  cui  
løc  låo  trong  ÇÓng  rác  dÖ  bÄn , Ç‹ tìm  nh»ng  túi  nylon  ÇÀy  bøi  bÆm , lượm lên  phûi phûi , 
măc  cho  trùng  Óc , sâu  b†  lúc  nhúc  chui , có  khi  bÎ  tr®t  chân  té  chúi  nhûi , rồi  låi  cắm  
cúi  , cặm  cøi  mà  làm  viŒc , lượm  rác đem  bán  cân  ký để  có  chút  tiền  tạm  bợ  nuôi  thân ! 
Xe  Çã  sºa  xong , trong  th©i  gian  ch©  Ç®i  ngắn  ngûi ấy , tôi  ÇÜ®c  bi‰t  thêm  m¶t  nghềŠ  
bất  Çắc  dï , nghề  cûa  các  em  Çang  sÓng  trong m¶t  hoàn  cänh  thÆt  là  nghèo  kh° , cùng  
c¿c , Çó  là  nghề : LÜ®m  rác !   
Ra  về ... nghï  t§i  tình  cänh  cûa  các  em  Çó  mà  lòng  ch£ng  mấy  vui , m¶t  tri‰t  lý  nào  Çó  
xâm  chi‰m  hồn  tôi , m¶t  cäm  xúc  xao  xuy‰n , bùi  ngùi ! 
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                                               ĐỐ  VUI  ĐỂ  HỌC 
                                                Trái  gì  chua  chua , Ü§p  ÇÀy  muÓi ? 
                                           NgÆm  v§i  cam  thäo  : là  xí  mu¶i 
                                                KËo  nào  Çen  thui , ng†t  và  bùi ? 
                                           Hình  khÓi  ch»  nhÆt :   là  kËo  chuÓi 
                                                DËp  lép , hình  thoi  : là  cá  ÇuÓi 
                                           Có  kim  thÆt  Ç¶c  ª  Çằng  Çuôi 
                                                Ban  Çêm , giăng  mùng  Ç‹  : Ngăn  mu‡i 
                                           Chøp  cái  lồng  bàn  Ç‹  : ChÆn  ruồi . 
 
     Chú  giäi : - muÓi : m¶t  chất  k‰t  tinh  tØ  nÜ§c  bi‹n , màu  trắng , có  vÎ  mặn 
                      - xí  mu¶i :( dÎch âm ) trái  cây  Ü§p  muÓi , phÖi  khô , vÎ  rất  chua  và  mặn 
                      - bùi : có  vÎ  ngon  hÖi  béo  béo , nhÜ  vÎ  cûa  låc , håt  dÈ , tròng  Çỏ  trÙng 
                      - chuÓi : cây , lá  xanh  to  và  dài , quày nhiều trái  nhÜ bàn  tay nhiều ngón 
                      - cá  ÇuÓi : cá to ,dång  hình  thoi , dËp , Çuôi  dài  nhÜ cây  roi có  kim Ç¶c 
                      - Çuôi : phÀn  sau  cùng  / Çuôi  chó , Çuôi  cá ... 
                      - mu‡i : con vÆt nhỏ , màu Çen bi‰t bay , chích  Ç¶ng  vÆt  Ç‹  hút  máu 
                      - ruồi : con  vÆt  nhỏ , bi‰t  bay , hai mắt lồi  to , có vòi  bu  rác  hút  chất bÄn 
                      - ngồi  chong  ngóc : ngồi  đó  chả  có  đi  đâu ( Tự  điển : Lê Văn  Đức ) 

 
    ñoän  văn :  Trên  bÜ§c  ÇÜ©ng  Ç©i  phong  ba , trôi  n°i , tôi  có  dÎp  làm  quen  v§i  m¶t  sÓ   
                         bån  cÛng  có  hoàn  cänh  tÜÖng  t®  nhÜ  tôi , Çó  là  nh»ng  kÈ  Çang  sÓng  lÈ  
loi , không  gia  Çình , quy‰n  thu¶c , m¶t  cu¶c  sÓng  lăn  lóc , bøi  Ç©i ! Vì  th‰  mà  chúng  tôi  
rất  thân  thÜÖng  v§i  nhau , và  lâu lâu  tø  về  m¶t ch‡ , tåm  g†i  là  mái  ấm  gia  Çình , Çó  là  
nhà   cûa  m¶t   ngÜ©i  Çàn  anh , ª  ngoåi  thành ,  mà  chúng  tôi  thÜ©ng  g†i  là  anh  Nuôi .  
Có  bu°i  chiều  n† , sau  khi  ăn  cÖm  xong , cä  Çám  ngồi  chong  ngóc , ngồi  không  vô  tích  

sự , buồn  hiu ! Có  đứa  thì nằm  duỗi  thẳng  cẳng , lâu  lâu  đập  ruồi , đập  muỗi  bâng  quơ ... 
Thấy  vÆy , änh  m§i  nói : 
 - Ê!  tøi  bây , có  gì  chÖi  cho  vui  không ?  
Ch§  cÙ  ngồi  Çây , h‰t  Çu°i  ruồi , rồi  Ç‰n  ÇÆp  mu‡i  thì  chán  quá !   
Có  ÇÙa  trä  l©i : Ăn  no  rồi  làm  bi‰ng  quá ,  giä  låi , tiền  Çâu  mà  Çi  chÖi !  
Tôi  gãi  gãi  ÇÀu , Çề  nghÎ : Hay là  mình  chÖi  ÇÓ vui  Çi , chÖi  ÇÓ  tên  ngÜ©i , m‡i  ngÜ©i  nêu  
m¶t  tên , mang  m¶t vÀn  Çã ÇÎnh  s¤n và không  ÇÜ®c lÆp  låi , dù  là trùng  âm  mà khác  nghïa .  
Nói  t§i  Çây , änh  cÜ§p  l©i , giành  ÇÓ  trÜ§c   
- Ÿ Çây , tao  l§n  tu°i  nhất , tao  dÅn  ÇÀu  bằng  vÀn  : UÔI  , TrÀn  Anh  Nuôi . 
- Cä  b†n  nhao  nhao , phän  ÇÓi : í ! Không  ÇÜ®c , không  Çúng , anh  ăn  gian .  
- Cái  gì  không  Çúng , ch§  b¶  tøi  bây  không  kêu  tao  bằng  anh  Nuôi  Çấy  sao ?   
- Anh  ba  liền  nói : Ah !  VÆy  thì  em  là  Tô  Toàn  MuÓi .  
- BÆy  mÀy , làm  gì  có  tên  MuÓi ?   
- Gi«n  hoài  anh , có  tên  xoài  tÜ®ng  chua  thì  phäi  có  Tô  MuÓi  ch§ .  
- kËt  quá , tôi  Çành  lấy  cái  tên  là  DÜÖng  Ti‹u  Mu¶i .  
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- Ah!  MÀy  thua  rồi , kÿ  này  h‰t  cãi , ti‹u  mu¶i  là  em  gái, là  cách  xÜng  hô  theo  ki‹u  cäi  
lÜÖng , ki‰m  hiŒp  mà  thôi , ch§  ngoài  đời  đâu  có  tên  đó , Çâu  phäi  là  cái  tên .  
Tôi  cãi  låi , vÆy  ch§  mấy  anh  cÛng  phÎa  không  ch§  có  thÆt  Çâu ?!  
Nguyễn  là  nghe  xuôi  tai  là  được  rồi . 
Thôi  bây  gi© , ÇÓ  Çàng  hoàng   nhen , ÇÓ  Çồ vÆt  , thí  dø  nhÜ : 
  - trái  gì  chua  chua , Ü§p  ÇÀy  muÓi ?   Xí  mu¶i 
  - kËo  gì  hình  khÓi , ng†t  và  bùi ?  KËo  chuÓi  
  - cá  gì  hình  thoi , dËp , Çuôi  dài , có  kim  Ç¶c ? Cá  ÇuÓi 
  - cái  gì  dùng  Ç‹  ngăn  mu‡i ? Mùng 
  - cái  gì  dùng  Ç‹  chÆn  ruồi :  Lồng  bàn  ..... 
Rồi  thì  cÛng  m¶t  bu°i , kÈ  thì  nằm  d†c , kÈ  nằm  xuôi ,  Çèn  cÀy  Çã  tắt , trà  Çã  ngu¶i , 
nhÜng  lòng  vÅn  ấm ,  tình  anh  Nuôi . 
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 { um }  - gắt  um - úm - um  tùm - tròn  ûm - m¶t bøm - m¶t  cøm - tum  húm - túm c° 

                      - mÛm  mïm - thum  thûm - ngûm - lum  khum - giúp  giùm - co  rúm - lûm - 
 
                                                      GIÀ   LỤM   CỤM       
                                                TÜ§ng  ngÜ©i  phúc  hÆu , mặt  tròn  ûm 
                                         Mắt  m© , chân  y‰u , tay  run  run  
                                                ChÓng  chi‰c  ba - toong , Çi  løm  cøm 
                                         Tay  tì  thành  gh‰  , ÇÙng  lum  khum ... 
                                                Ho  lên  sặc  søa , ngÜ©i  co  rúm 
                                         Tu°i  già , sÙc  y‰u , bŒnh  tùm  lum ! 
                                                Trª  tr©i  , gió  lånh ... bÎ  cäm  cúm  
                                         Nh©  thÀy  bắt  måch  , ch»a  trÎ  giùm . 
 
  Chú  giäi : - già  løm  cøm : quá  l§n  tu°i , lão  quá  rồi / già  y‰u  cong  cä  ngÜ©i 
                   - tròn  ûm : căng  tròn  lên , mÆp  ú  mÆp  ù  
                   - gắt um : gắt  gỏng gây  gổ  ầm  nhà  lên  
                   - lum  khum = lom khom : ÇÙng mà  lÜng  cong  xuÓng , Çang  khom  ngÜ©i làm  gì 
                   - co  rúm : cong  cä  ngÜ©i , co  rút  låi  như  thành  hình  tròn  
                   - tùm  lum : trång  thái  lan  r¶ng m¶t  cách  l¶n  x¶n , không  gi§i  hån 
                   - cäm  cúm : chÙng bŒnh ( ho , chäy  mÛi , không  có  sÙc  vì  bÎ  nhiÍm lånh ) 
                   - giùm : làm  th‰  cho  ngÜ©i  khác , hoặc  ngÜ®c  låi / làm  giùm , mua  giùm 
 
  ñoän  văn : Kontum , là  m¶t  tỉnh lœ  ª  miền Trung , chung  quanh  là  nh»ng  Çồi  núi  hoang   
                     du , sÜÖng  mù , gió  lånh , nhiều  ám  chÜ§ng , nên  dÍ  bÎ  mắc  bŒnh  , Çåi  Ça sÓ  
là  nh»ng  chÙng  bŒnh  thÜ©ng  thấy  nhÜ  : Ho , sÓt , cäm  cúm ...  
Ông  thÀy  Çang  hÓt  thuÓc  cho  tôi , kéo  nh»ng  h¶c tû  Ç¿ng  thuÓc , bỏ  m¶t  núm thuÓc  này , 
lấy  m¶t  núm  thuÓc  kia , rồi  hÓt  m¶t  bøm  nhỏ  håt  gì  chä  hi‹u , bỏ vô  cái  chung  Çồng  tán  
nhuyÍn , chia ra  cho  m‡i  toa , còn  dÜ , ông  bỏ  vô  m¶t  bÎt , túm  låi , Çem  vô  trong  cất ...  
Chỉ  còn  m¶t  mình  tôi l§  ng§  ÇÙng  Çó , ch®t  có  m¶t  ngÜ©i  bÜ§c vào , thoáng  nhìn  y phøc , 
gÜÖng  mặc  phúc  hÆu , tròn  ûm , là  Çû  bi‰t  ông  này  thu¶c  hång  nhà  giàu , chắc  là  vô  Çây  
mua  sâm  ch§  gì , nhÜng  khi  nhìn  kÏ thì  bi‰t  là  mình  đã  Çoán  trÆt  rồi , cái vÈ  sang  tr†ng ,  
béo  phì  tròn  ủm , đâu  có  ăn  nhÆp  gì  v§i  sÙc  khỏe  hiŒn  th©i  cûa  ông  cø , mình  quä  thÆt  
là  ng§  ngÄn , giàu  nghèo  gì  cÛng  bÎ  bŒnh  cÖ  mà ! Tu°i  ông  cø  Çã  hÖi  cao , chÓng  gÆy  Çi  
løm  cøm , dØng  låi , tay  run  run  tì  vào  thành  gh‰ , ÇÙng  lum  khum , ho  lên  sặc  søa , co  
rúm  cä  ngÜ©i  nhÜ  muÓn  søm , mình  liền  chåy  låi  gÀn , Ç«  cø  ngồi  xuÓng  gh‰ , và  khúm  
núm  chào  hỏi : Då  con  chào  cø , cø  thấy  sao ? Có  cÀn  con  giúp gì  không ?   
Sau  m¶t  lúc  b§t  ho , ông  cø  nói  rằng :  
H°m  rày  th©i  ti‰t  xấu  quá , tr©i  trª  gió  lånh , mÜa  lất  phất , mình  thì  tu°i  già  sÙc  y‰u , 
chÎu  không  n°i , nên  cÙ  bÎ  bŒnh  hoài , h‰t  bŒnh  này , t§i  bŒnh  kia , bŒnh  tùm  lum !  
B»a  nay  chắc  là  bÎ  cúm  quá , nên  Ç‰n  nh©  thÀy  bắt  måch , ch»a  trÎ  giùm .   
Då , con  cÛng  bÎ  cäm  cúm  n»a , ThÀy  m§i  vØa  Çi  vào  trong , së  ra  liền  hà  .   
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{un  ung} - un  Çúc = hun  Çúc - ùn  ùn - ûn  ỉn - bûn  rûn - mùn  cÜa - møn - lûn  cûn - 
                            - lùn  xûn - lún  phún - løn  vøn - xÜÖng  søn - sún  răng - giun  ÇÛa - Çùn cøc 
                            - bung  xung - chûng  t¶c - dÛng  mãnh - lúng  túng - løng  thøng - túng  cùng 
 

                                                        KHÑNG   HOẢNG ! 
                                                    Xa  xa , vang  ti‰ng  súng   
                                                        Nghe  tí  tách , Çì  Çùng ... 
                                                    Trái  dØa  khô  rÖi  røng 
                                                       Tim  mình  muÓn  n°  tung  ! 
                                                    Tay  chân  mình  bûn  rûn 
                                                       Luýnh  quýnh  , tìm  ch‡  chun 
                                                    Bi‰t  là  dØa  khô  røng 
                                                      Sao  mình  vÅn  còn  ... run ... ! 
 
     Chú  giäi : - súng : vÛ  khí  nguy  hi‹m , có  sÙc  hûy  diŒt  månh , hÖn  h£n  Çao , ki‰m 
                      - Çì  Çùng  : tÜ®ng  thanh  cho  ti‰ng  súng  n° , bom  Çån , Çang  Çánh nhau 
                      - rÖi  røng : vÆt  tØ  trên  cao  r§t  , rÖi , røng ... xuÓng 
                      - n°  tung : sÙc  công  phá  månh làm  b‹  nát  h‰t , văng  ra  m†i  nÖi  
                      - bûn  rûn : cänh  tÜ®ng  run  rÄy  , mất  h‰t  sÙc , không  t¿  chû  n°i  n»a 
                      - tìm  ch‡  chun : ki‰m  ch‡  núp , phän  Ùng  trÓn  tránh  khi  s®  hãi 
                      - vÅn còn run : s¿  s®  hãi  kéo  dài , mặc  dù  s¿  viŒc  ấy  Çã  qua  rồi . 
 
     ñoän  văn :  NgÜ©i  ta  thÜ©ng  nói  rằng: N‰u  ban  ngày  suy  nghï  nhiều  về  m¶t  chuyŒn   
                         gì , thì  ban  Çêm , së  nằm  mÖ  liên  quan  Ç‰n  chuyŒn  Çó , thí  dø  nhÜ , sáng Çi  
chÖi  cùng  ngÜ©i  yêu , trong  m¶t  khung  cänh  tình  tÙ , thì  tÓi  së  nằm  mÖ  thấy duyên  lành , 
còn  tÓi mà  nghe  k‹  chuyŒn  ma , thì  khi  ngû  së tấn  mùng thÆt kÏ , Çắp  chăn  kín  mít , nhắm  
mắt  nghï  ng®i  mông  lung , äo  giác  tåo  ra  nh»ng  hình  dung , rồi  tÜªng  tÜ®ng  lung  tung , 
vØa  ngû  mà  vØa  run ! Và  cÛng  có  khi  bÎ  chìm  Çắm  trong  cÖn  ác  m¶ng  hãi  hùng , tỉnh  
vÆy  hãy  còn  run ! Nói  chung  thì  nh»ng  giấc  m¶ng  ấy , dù  lành  hay  d» , ki‰t  hay  hung , 
thì  cÛng  chỉ  tồn  tåi  trong  tâm  tÜªng  m¶t  th©i  gian  ngắn  mà  thôi , rồi  cÛng së  quên  Çi . 
Tuy  nhiên , cÛng  có  nh»ng  cÖn  ác  m¶ng  hãi  hùng , nó  cÙ  ám  änh  mãi  trong  Ç©i , Çó  là  
nh»ng  khûng  hoäng  tinh  thÀn  Çã  ăn  sâu  vào  tiềm  thÙc , thí dø  nhÜ  s¿  s®  hãi  về  nh»ng  
diÍn  tÜ®ng  kinh  khûng  cûa  chi‰n  tranh  ! Xe  tăng , Çåi  pháo , binh  lính ... ùn  ùn  kéo  nhau  
t§i  giao  tranh  d»  d¶i , ti‰ng  súng  Çån  tí  tách  Çì  Çùng , ti‰ng  máy  bay  phän  l¿c  xé  gió  
ngay  trên  ÇÀu , bỏ  bom , oanh  tåc , làm  rung  chuy‹n  cä  tr©i - Çất , l‡  tai  lùng  bùng , m†i  
vÆt  n°  tung ! N‰u  xét  trên  tinh  thÀn  chi‰n  Çấu  thì  cÛng  có  th‹  cho  là  anh  hùng , anh  
dÛng , nhÜng  n‰u  xét  về  phän  Ùng  t¿  nhiên  cûa  con  ngÜ©i , trÜ§c  cänh  hù  d†a  cûa  tº  
thÀn , ai  låi  ch£ng  run ?!  ñØng  v¶i  chê  bai  là  tôi  nhác  gan , khi  ánh  mắt  Çang  tÆp  trung  
về  phía  trÜ§c , thì  trái  dØa  khô  rÖi røng nghe  m¶t  cái  Çùng , giÆt  mình , tay  chân  bûn  rûn , 
luýnh  quýnh  tìm  ch‡  chun , khi  hoàn  hồn , dÅu  Çã  bi‰t  là  trái  dØa khô rơi røng , nhÜng  tôi  
vÅn  còn  run ! Hòa  bình  đã  lâu , cơn  ác  mộng  chiến  tranh  hãi  hùng vẫn  làm  tôi  phát  run! 
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                                             ñƒU   LÁO  
                                         ñåo  huynh  , sao  låi  núp  bóng  tùng 
                                               ñ‹  mÜa  tÀm  tã  , gió  rét  run 
                                         Ướt  sÛng  xiêm  y , ngÜ©i  co  rúm ... 
                                               Có  cÀn  tôi  giúp , bi‰n  hóa  giùm  ?! 
                                         Phän  låi  t¿  nhiên  là  không  Çúng 
                                               Tà  tâm , vÎ  k› , Thiên  bất  dung 
                                         ñâu  h£n  bất  tài  là  vô  døng  
                                               Nói  láo  cÛng  là  "  phép  "  thÜ©ng  dùng ! 
 
   Chú  giäi : - Çấu  láo : tranh  biŒn  v§i  nhau bằng  nh»ng  l©i  nói  không  theo  s¿  thÆt 
                    - tùng : cây  thông  / dùng  Ç‹  ám  chỉ  nam  nhân  chính  tr¿c , hiên  ngang  
                    - rét  run : lånh  quá  Ç¶ , cÖ  th‹  chÎu không  n°i  hàn  phong làm  lånh run 
                    - co  rúm : khi cÖ  th‹  chÎu  không  n°i  cái  gì  thì  së  co  rút , cong ngÜ©i låi 
                    - bi‰n  hóa  giùm : làm phép  chuy‹n  bi‰n  s¿  vÆt  thay  cho  ngÜ©i  khác  
                    - không  Çúng : trái  låi  v§i  s¿  thÆt , sai , trÆt  
                    - Thiên  bất  dung : ông  Tr©i  së  trØng  phåt , không  tha  thÙ  cho  
                    - vô  døng : không  xº  døng  ÇÜ®c  cho  cái  gì  cä , bất  tài , vô  năng 
                    - phép  thÜ©ng  dùng : nh»ng  cách  thÙc  thÜ©ng  thấy  ÇÜ®c  xº  døng 
 
   ñoän  văn : DÜ§i  chân  ng†n  núi  cao , mây  mù  che  khuất , có  m¶t  v¿c  th£m  âm  u rùng    
                       r®n , m¶t  vùng  Çất  ng°n  ngang  nh»ng  b¶  xÜÖng  ngÜ©i , nh»ng  xác  ch‰t  vô  
thØa  nhÆn , do thäm  trång  chi‰n  tranh gây  ra , do  nh»ng  trÆn  Çồ  sát võ  lâm , hay nh»ng  kÈ  
tha  phÜÖng  cÀu  th¿c ... ngÜ©i  ta  g†i là  loån  táng  cÜÖng , m¶t  bãi  tha  ma , không  ngÜ©i  lui 
t§i , n‰u vì  lý  do  gì  phäi  t§i đó , thì  cÛng  mau mau  làm  cho  xong  viŒc  rồi  bỏ  Çi cho  lẹ , 
vì  s®  ma , s®  quỉ ! Ai  mà  chẳng  run! Tuy  nhiên , cÛng  có  hai  ngÜ©i  thÜ©ng  xuất  hiŒn  nÖi  
Çây , m¶t  là vÎ  Çåo  sï  có  dáng  cao  gÀy , dung  nhan  khắc  kh°, tiều  tøy , tay bấm xâu  chu‡i  
Bồ  ñề , lâm  râm  tøng  niŒm  , m¶t  vÎ  Çåo  sï  n»a  , tÜ§ng  ngÜ©i  lùn  xûn , Çåo  bào  løng  thà  
løng  thøng , lấm  lem  bùn , n‰u  Ço  cùng  vÎ  kia , chắc  cao  chỉ  vØa  t§i  rún ! Hay räo  quanh  
vùng , løc  soån  lung  tung . Hôm  nay  mÜa  to  gió  l§n , c¶ng  v§i  gió  Bắc  th°i  lånh  run , 
Çang  ÇÙng  trú  mÜa  dÜ§i  tàng  cây  tùng , thì  lão  Çåo  sï  thấp  lùn  cÛng  che  dù  chåy  Ç‰n  
Ç‹  tránh  mÜa , không  bi‰t  Çåo  hånh  cûa  ông  này  cao  thấp  th‰  nào , nhÜng  chÜa  chi  Çã  
tr°  mồi  ba  hoa , láo  toét , làm  b¶  ra  vÈ  t¶i  nghiŒp  cho  vÎ  kia  mà  nói  rằng : 
  - Chào  lão  Çåo , sao  låi  phäi  lÄn  trÓn  dÜ§i  gÓc  cây  tùng  nhÜ  th‰  này ?!  Tài  phép  Çâu , 
sao  không  Çem  ra  xº  døng , mà  Ç‹  xiêm  y  Ü§t sûng , rét  run , ngÜ©i  co rúm  låi  nhÜ  th‰ ? 
Có  cÀn  tôi  bi‰n  hóa  giùm  không ?  Chä  bi‰t  ông  tu  Ç‹  làm  gì !  ChÙ  nhÜ  tôi  ấy  hä , tôi  
h†c  pháp  thuÆt , phép  tiên , Ç‹  làm  phÜÖng  tiŒn  và  xº  døng  cho  sÜ§ng  cái  thân ! 
  - Tôi  chỉ  là  kÈ  tu  tâm , tu  Çåo  Ç‹  cÀu  siêu , cÀu  Ç¶ , phøc  vø  chúng  sinh ,  ch§  không  tu  
tiền , tu  tiên , luyŒn  phép  thÀn  Ç‹  mÜu  cÀu  vÎ  k› , tranh  hùng  tranh  bá !  Tôi  khuyên  Çåo  
h»u  hãy  nh§  Çiều  này , Çâu  phäi  bất  tài  là  vô  døng , nói  láo  cÛng  là  phép  thÜ©ng  dùng , 
phän  låi  t¿  nhiên  là  không Çúng , tà  tâm , vÎ k› ,Thiên  bất dung , Çåo huynh  hãy cÄn  tr†ng !  
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 {uôc  uôt} - quÓc gia - quÓc dân - quÓc kÿ - quÓc t‰ - Liên HiŒp QuÓc - H®p Chûng QuÓc   
                              - cuÓc  Çất - bắt  bu¶c - èo  u¶c - thuÓc  men - quy‰n  thu¶c - guÓc 
                              - Çau  buÓt - bu¶t  miŒng - chäi  chuÓt - chuÓt  ÇÛa - chu¶t  båch - tu¶t  luÓt 
                              - vuÓt  ve - vu¶t  thoát - trong  suÓt - suÓt  Çêm - suôn  Çu¶t - ru¶t  thÎt - tuÓt 
 
                                                           QU–C 
                                            QuÓc  gia :  nÜ§c  sinh  trÜªng 
                                            QuÓc  th° :  Çất  thân  thÜÖng  
                                            QuÓc  phòng :  Çiều  binh  tÜ§ng 
                                            QuÓc  dân :  ngÜ©i  Çồng  hÜÖng 
                                            QuÓc  l¶ :  nh»ng  nÈo  ÇÜ©ng 
                                            QuÓc  kÿ :  c©  hiŒu , phÜ§n 
                                            QuÓc  phú :  dân  sung  sÜ§ng  
                                            QuÓc  tang :  lòng  xót  thÜÖng !  
 
   Chú  giäi : - sinh  trÜªng : sanh  ra  và  l§n  lên 
                    - thân  thÜÖng : tình  cäm  gÀn  gÛi , quy‰n  luy‰n , gắn  bó  v§i  nhau 
                    - Çiều  binh  tÜ§ng : s¿  chỉ  huy , bÓ  trí  binh  sï , tÜ§ng  lãnh  trên  lãnh  th° 
                    - Çồng  hÜÖng : cùng  m¶t  quÓc  gia , cùng  quê  hÜÖng , cùng  tỉnh , làng ... 
                    - nÈo  ÇÜ©ng : lÓi  Çi  về  m¶t  nơi , vùng , phía  nào  Çó  
                    - phÜ§n : m¶t  mi‰ng  väi  có  ch»  hay  ký hiŒu  tiêu  bi‹u  cho  cái  gì  Çó  
                    - sung  sÜ§ng : nói  lên  cäm  giác  thỏa  mãn , thoäi  mái , yên  vui 
                    - xót  thÜÖng : nói  lên  cäm  giác  Çau  kh° , luy‰n  ti‰c , Çau  lòng  xót  då 
 
   ñoän  văn : QuÓc Gia ? Trên th‰ gi§i , gồm có  nhiều  nÜ§c , m‡i  m¶t  nÜ§c là  m¶t  quÓc gia .  
                       Đ‹ có  th‹  ÇÜ®c  công  nhÆn là  m¶t quÓc gia , thì  phäi h¶i  Çû ít  nhất  ba y‰u tÓ :  
 - ñÎa  lý : Có  m¶t  lãnh  th°  v§i  diŒn  tích  và  ranh  gi§i  cÓ  ÇÎnh . 
 - Nhân  văn : Đåi Ça sÓ  dân  có  cùng  m¶t  nguồn  gÓc  chûng  t¶c , và  văn  hóa  riêng . 
 - Chánh  quyền : Có m¶t  cÖ  ch‰  chỉ  huy , lãnh  Çåo  chung  cho  cä  nÜ§c = chánh  phû . 
Tuy  nhiên , cÛng  có  m¶t  sÓ  nÜ§c ,  h¶i  Çû  ba  y‰u  tÓ  trên , nhÜng  låi  ª  trong  tình  trång  
mÆp  m© , vØa  ÇÜ®c  coi  là  m¶t  quÓc  gia , mà  cÛng  vØa  không  ÇÜ®c  coi  là  m¶t  quÓc  gia , 
vì  không   ÇÜ®c  quÓc  t‰  công  nhÆn  m¶t  cách  chính  thÙc  và  h®p  pháp , do  nhiều  y‰u  tÓ  
phÙc  tåp  gây  nên , có  th‹  là  s¿  tranh  chấp  về  nguồn  gÓc  lãnh  th° , lÎch  sº  khó  chÙng  
minh  ai  m§i  là  chû  thÆt  s¿  mänh  Çất  này ?! 
NhÜ  trÜ©ng  h®p  cûa  Palestine  và  Do  Thái  .  
CÛng  có  th‹  là  tính  cách  h®p  pháp  h®p  hi‰n  cûa  chính  quyền , ai  m§i  là  ngÜ©i  Çåi  bi‹u  
cho  quÓc  gia , nhÜ  trÜ©ng  h®p  cûa  Trung  Hoa  và  ñài  Loan ... 
Mặt  khác  cũng  có  những  quốc  gia  không  thuần  nhất  một  sắc  dân , mà  lại  bao  gồm  

nhiều  chủng  tộc  khác  nhau  với  nguồn  gốc xuất  xứ  từ  nhiều  nước  khác  nhau , tất  cả  gộp  

chung  lại  thành  một , đều  là  " Dân " của  nước  đó , Thí  dụ  như  nước Mỹ , gọi  là  hợp  

chủng  quốc  " Hoa Kỳ " / hoặc  Nước  Úc  Đại  lợi thường  được  xem  là  nước  đa  văn  hóa . 
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ñÓi  v§i  Tôi , hÖi  Çâu  nghï  t§i  nh»ng  chuyŒn  phÙc tåp , nhÙc  ÇÀu , phiền  toái cûa  th‰  gi§i , 
Tôi  chỉ  có  m¶t  ý  niŒm  ÇÖn  giän  là :  
-  QuÓc  gia  là  nÜ§c "  Tôi " sinh  ra  và  l§n  lên .   
-  Dân  chúng  là  quÓc  dân . 
-  Mänh Çất  mà Tôi sÓng là  quÓc th° , v§i nhiều  nÈo  ÇÜ©ng  giao  thông khắp miền là  quÓc l¶.  
-  Lá  c©  Çåi  bi‹u  cho  Çất  nÜ§c  là  QuÓc  Kÿ .  
-  CÖ  quan  Çiều  binh  khi‹n  tÜ§ng Ç‹  bäo vŒ  quÓc gia , ngăn chống ngoại xâm là  quÓc phòng.  
-  Chính  quyền = Chánh  phủ :  Quyền  điều  khiển  bộ  máy  nhà  nước . 

Hình  thÙc , cÖ  ch‰  chánh  phû  nhÜ  th‰  nào ?   
Danh  xưng  của  thể  chế  đó  là  gì ?  

Dù  núp  dưới  danh  nghĩa " bóng  bẩy " tốt  đẹp  gì ?  

Dù  được  lãnh  đạo  bởi  một  " ai  " ?  

Xét  cho  cùng , cũng  không  quan  tr†ng  bằng  m¶t  chính  quyền  thật  thụ  lo tròn  nhiŒm vø , 
ÇÜa  quÓc  gia lên giàu  månh , quÓc phú , dân  an ,và  nh»ng  ngÜ©i anh  hùng , nh»ng  chi‰n  sï  
có  công  l§n v§i  quÓc  gia , xã  h¶i , nhân  quÀn ... khi  mất Çi , là  m¶t  s¿  mất  mác l§n  cûa  
quÓc  gia , m¶t  niềm  ti‰c  nuÓi  xót thÜÖng  trong lòng  mọi  ngÜ©i dân , m¶t  không  gian  Çau  
buồn  bao  trùm  Çất  nÜ§c , là  Çám  tang  chung của  m†i  ngÜ©i  gọi  là : Quốc  Tang ! 

Nghi  thÙc  tang  lễ  trang  nghiêm , chỉ  dành  cho  những  người Anh  hùng liệt  sĩ , hay những  

người  có  công  trạng  lớn , hoặc  đóng  góp  công  ích  cho  Quốc  Gia , gọi  là : QuÓc  Táng  ! 
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                                                   BẠCH  TUỘC 
                                           Kìa  kìa , bóng  dáng  con  båch  tu¶c 
                                     …n  dÜ§i  ghềnh  Çá , nÜ§c  trong  suÓt 
                                           Mùa  Çông  , gió  bi‹n , ôi !  lånh  buÓt ! 
                                     ñÜa  vòi  ngo  ngoe  nhÜ  khúc  ru¶t  
                                           ñÎnh  là  chøp  lấy  Çem  về  lu¶c 
                                     L§p  nh©n , nhÀy  nhøa , thÆt  nhÖ  nhuÓc ! 
                                           CÓ  bắt  chặt  cÙng , không  cho  vu¶t 
                                     Båch  tu¶c , co  rút ... vu¶t  tuÓt  luÓt ! 
 
   Chú  giäi : - Båch  tu¶c : Ç¶ng  vÆt  sÓng  dÜ§i  bi‹n , không  xÜÖng , có  nhiều  vòi dài 
                    - trong  suÓt : nÜ§c  thÆt  là  trong , có th‹  thấy  tÆn  Çáy  m¶t  cách  rõ  ràng 
                    - lånh  buÓt : rất  là  lånh , lånh  thấu  xÜÖng , làm  Çau  buÓt 
                    - lu¶c : làm  chín  bằng cách  nhúng  vào  nÜ§c  Çang  sôi / trøng  nÜ§c  nóng 
                    - nhÖ  nhuÓc : rất  là  dÖ  bÄn , có  chất  nh©n  dính  tay  
                    - vu¶t : chåy  thoát , tu¶t  ra  khỏi  tÀm  tay , bắt  høt 
                    - tuÓt  luÓt  = tuÓt  lu¶t :  mất  hoàn  toàn , chåy  mất  tiêu , r§t  h‰t  trÖn ... 
 
   ñoän  væn : ñi lang thang  trên  bãi  cát , ấn  tØng  dấu  chân  thÆt  sâu , rồi  nhìn  nÜ§c xóa  Çi ,  
                      lấp  låi  bằng  ph£ng , không  Ç‹  låi  hình  tích , lòng  thi‰t  nghï , n‰u  dấu  chân  là  
dï  vãng  Çau  buồn , là  nh»ng  gì  không  hay , không  ÇËp , và  dòng  nÜ§c  là  nh¿a  sÓng  cuồn  
cu¶n , xóa  Çi  và  bồi  Çắp  cho  tÜÖng  lai , trä  låi  s¿  thăng  bằng trong  tâm  trí  và  bình  lặng  
trong  cu¶c  sÓng , thänh  thÖi  phÖi  mình dÜ§i  nắng  ấm  ban  mai  thì  hay  bi‰t  mấy !    
T§i  Çây , bắt  ÇÀu  có  Çá  to  lõm  chỏm , chỗ  này  hÖi  b¶c  gió , mùa  Çông  Çã  là  lånh  mà  
còn  bÎ  gió  bi‹n  th°i  t§i , càng  thêm  lånh  buÓt , các  ngón  tay  nhÜ  tê  cóng , Çau  buÓt ! 
Nh»ng  con  cá  nhỏ  Çang  l¶i  qua  l¶i  låi  trong  m¶t  cái  trÛng  nÜ§c  trong  suÓt , có  th‹  nhìn  
thấy  rõ  tuÓt  t§i  tÆn  Çáy ,và  kìa , m¶t  con  båch  tu¶c , Çang  ngo  ngoe  mấy  cái  vòi , nhÜ là 
nh»ng  khúc  ru¶t  co  rút . ĐÎnh  bøng  là  së  bắt  lấy nó , Çem về  lu¶c  sÖ , thÎt  nó  së  mềm  và  
ngon  ng†t  bi‰t  mấy ? Nghï  t§i  mà  Çã  phát  thèm ! Liền  thò  tay  chøp  lấy  con  båch  tu¶c , 
trong  khoäng  th©i  gian  ngắn  ngûi  ấy , Çã  cho  tôi  bao  cäm  tÜªng  , cäm  xúc  ! 
 -  M§i  ÇÀu  thì  có  cäm  giác  rất  ghê  tªm , vì  nó  trÖn  lùi  trÖn  tu¶t , l©n  nh©n , nhÀy  nhøa , 
nhÖ  nhuÓc , tôi có  cäm  giác  s®  hãi  vì  nh»ng  cái vòi  nó  bám  ch¥t , cuÓn , xi‰t , nhÜ  chính  
nó  Çang  bắt  ÇÜ®c  con  mồi , së  nhä  Ç¶c  và  bám  hút  máu , mình  n°i  hung , có  ý  ÇÆp  nó  
xuÓng  täng  Çá  cho  nó  ch‰t  Çi , nhÜng  lòng  không  n« ! Nhìn  nó  quằn  quåi , ra  sÙc  chÓng  
trä , cÓ  gắng  Ç‹  vu¶t  thoát ! Bàn  tay  tôi  như  nanh  vuÓt  tº  thÀn ! T¿  nhiên  trái  tim  xÓn  
xang , xao  xuy‰n ! Bất  nhÅn  quá ! Tôi  liền  n§i  lỏng  tay  cho  con  båch  tu¶c  nó  vu¶t  Çi .  
ñÙng  nhìn  ra  bi‹n  khÖi  trùng  trùng  sóng  v‡ , tôi  cäm  nhÆn  ÇÜ®c , tôi  có  khác  gì  con  
båch  tu¶c , ta  së làm  ÇÜ®c  gì  khi  tai  ách  xäy  Ç‰n  trong  cu¶c  Ç©i ? Tôi  buồn , không  phäi  
vì  con  båch  tu¶c đã  vuột  thoát , mà  vì  tôi  đã  Ç¶ng  sát  khí , tạo  ác  nghiệp  bªi lòng tham ! 
Lòng  thanh  thản  như  đã  thông  suốt về  quyền  được  sống , đâu  chỉ  riêng  cho  con  người , 

mà  tất  cả  mọi  loài  đều  có  sanh  mạng  và  quyền  được  sống .  Mạng  nào  cũng  đáng  quí ! 
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{uôm}  - cánh  buồm - luôm  nhuôm - trÜÖng  buồm - cu‡m  h‰t - Çào  chuôm -  

                     - lu¶m  thu¶m - nuÓm  cau = núm  cau - nhuÓm  bÎnh - th®  nhu¶m = th® ru¶m 
 

                                                        THUY“N   BU—M 
                                               ñÜ©ng  t§i  nhà  em  , Çi  qua  chuôm 
                                         Dân  làng  nÖi  Çây  , làm  nghềŠnhu¶m 
                                               Có  ngÜ©i  nói  nhu¶m , ngÜ©i  nói  ru¶m 
                                         Áo  quÀn , väi  vóc ... răng , nhu¶m  luôn . 
                                               Em  chuy‹n  hàng  hóa  bằng  thuyền  buồm 
                                         Ăn  mặc  lam  lÛ , hay  lu¶m  thu¶m 
                                               ChuÄn  bÎ  nh°  neo , em  thÜ®ng  buồm  
                                         ThuÆn  buồm  , xuôi  gió ... chuy‹n  Çi  buôn . 
 
   Chú  giäi : - chuôm : ch‡  trÛng  có  Ç¶ng  nÜ§c  ª  ngoài  Çồng / tát chuôm , thä  chuôm 
                    - nghề  nhu¶m : ki‰m  sÓng  bằng công  viŒc  thay  Ç°i  màu  sắc  =  nhu¶m 
                    - ru¶m = nhu¶m : cách  phát  âm  tùy  tØng  ngÜ©i , theo  ÇÎa  phÜÖng  tính  
                    - thuyền  buồm : phÜÖng  tiŒn giao  thông  trên  mặt  nÜ§c  bằng  sÙc  gió 
                    - lu¶m  thu¶m : không  ăn  mặc  m¶t  cách  ngăn  nắp , tươm  tất , Çàng  hoàng 
                    - thÜ®ng  buồm : căng  buồm  lên ( mi‰ng  väi  thÆt  to ) Ç‹  chuÄn  bÎ  ra  khÖi 
                     
   ñoän  văn : NÜ§c ViŒt - Nam  là  m¶t  bán  Çäo giáp  Thái  Bình DÜÖng , có  hŒ  thÓng ao , hồ ,  
                      sông , råch ... chi  chít  nhÜ  mång  nhŒn , bao  trùm  khắp  nÖi , và  khi  xÜa , khoa  
h†c  kÏ  thuÆt  còn  chÜa  phát  Çåt , chÜa  có  máy  bay , tàu  sắt , xe  vÆn  täi  nặng , s¿  chuy‹n  
vÆn  hàng  hóa  Ç‹  giao  thÜÖng , chû  y‰u  là  d¿a  vào  ghe , tàu  cây , thuyền  buồm ... 
Hôm  nay  ÇÜ®c  mÓi , Çang  hÜ§ng  dÅn  ông  thÜÖng  gia  Çi tham  quang  và  bàn  thäo về  viŒc  
làm  ăn . Chỉ  về  phía  trÜ§c  mà  nói , ÇÜ©ng  t§i  nhà  em  Çi qua  cái  chuôm  Çó  Çó , dân  làng  
ª  Çây , hÀu  h‰t  là  sÓng  bằng  nghề  nhu¶m , th®  nhu¶m  ª  Çây  rất  khéo và  giỏi , phÄm  chất  
tÓt , vì  thuÓc  nhu¶m  mà  chúng tôi  dùng  Ç‹  nhu¶m  toàn là  loåi  thÜ®ng häo  hång , bäo Çäm  
là  không  hÜ  hao , phai  màu , nói  t§i Çây  liền  nhe  răng ra  cÜ©i , vØa  nói  chÖi  mà  cÛng vØa  
lấy  làm  bằng  chÙng  cho  phÄm  chất  tÓt  cûa  thuÓc  nhu¶m , chúng  tôi  nhu¶m  áo  quÀn , väi  
vóc , cái gì  cÛng  nhu¶m , nè  cái  răng  cÛng  nhu¶m  luôn , không  phai  là  không  phai  mà !  
 - Ông  thÜÖng  gia  bäo : Tao  là  dân  thành thÎ , ti‰ng  nói  cûa  dân  ª  Çây  khó  nghe  quá , cái  
gì  mà  ru¶m , ru¶m ...?! Còn  mÀy  n»a , c«  nhÜ  mÀy , tao  chắc  là  mÀy  không  Ç‰n  n‡i nghèo  
gì  cho  lắm , làm  ăn  ra  ph‰t , không  chØng  còn giàu  hÖn  tao  n»a là  khác , chû  tàu  ch§  Çâu  
phäi  chÖi , vÆy  mà  ăn  mặc  lôi  thôi , lu¶m  thu¶m , coi  ch£ng  giÓng  ai !  
  - Då  cÛng  tùy  ngÜ©i  thôi , có  ngÜ©i  nói nhu¶m , ngÜ©i  nói  ru¶m , xin  ông thông  cäm cho ,  
nghề  cûa  em  là  chuy‹n  vÆn  hàng  hóa  bằng  thuyền  buồm , lao  Ç¶ng  tay  chân ,  trèo  lên  
tu¶t  xuÓng , vác  t§i  vác  lui , thì  làm  sao  không  lu¶m  thu¶m , giä  låi  suÓt  ngày  lênh  Çênh  
trên  sông  hồ , bi‹n  cä , thì  mặc  chi  cho  ÇËp , Ç‹  ai  coi ?! ...  
Bây  gi©  em  thÜ®ng  buồm  để chuÄn  bÎ  ra  khÖi ,  hy  v†ng  chuy‰n  Çi  buôn  này  ÇÜ®c  thuÆn  
buồm  xuôi  gió , bình  an  và  phát  tài .  
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{uôn  uông}- uÓn nắn - cuồn  cu¶n - luôn  luôn - muÓn - phiền  mu¶n - mặt  dài  Çu‡n 
                                 - buông  tuồng - huÓng  hồ - mu‡ng  nïa - Üa  chu¶ng - luÓng  cuÓng - tuồng 
 

                                                       GÁNH  NẶNG ! 
                                                TØ  tuÓt  trong  Çồng  ru¶ng  
                                                      Em  chÓng , Anh  chèo  xuồng 
                                                Tr©i  mÜa  to  , gió  cuÓn 
                                                      HÜ  håi  chuy‰n  Çi  buôn ! 
                                                T§i  ch®  , thì  Çã  mu¶n 
                                                      L‡  vÓn , nên  em  buồn  ...! 
                                                Chúng  mình  Çâu  có  muÓn 
                                                      Nhìn  nhau  mà  lŒ  tuôn !  
 
   Chú  giäi : - gánh  nặng : m¶t  trách  nhiŒm , công  viŒc , mình  làm  muÓn  không  xu‹ 
                    - Çồng  ru¶ng : khoänh  Çất  r¶ng  dùng  Ç‹  canh  tác , ru¶ng  lúa , hoa  mÀu 
                    - chèo  xuồng : dùng  mái  chèo  lùa  dÜ§i  nÜ§c  ÇÄy  chi‰c  xuồng  trôi  Çi 
                    - gió  cuÓn : giông tÓ , mÜa  bão ... có  gió  rất  månh  làm  hất  tung  m†i vÆt 
                    - Çi  buôn : làm  ăn , Çi  mua  bán , làm  thÜÖng  mãi  mua  Çi  bán  låi ... 
                    - Çã  mu¶n : Çã  trÍ  quá  rồi , quá  gi©  quá  giấc , không  kÎp  n»a , h‰t  gi© 
                    - buồn : tâm  trång  tiêu  c¿c  không  sinh  khí , khi  có  s¿  viŒc  không  hay   
                    - Çâu  có  muÓn : trái  låi  s¿  d¿  liŒu  và  mong  Ü§c , không  do  ý mình 
                    - lŒ  tuôn : nÜ§c  mắt  chäy  xuÓng  thành  dòng , tràn  ÇÀy  nÜ§c  mắt 
          
    ñoän  văn : Quê  hÜÖng  ta , Çất  Çai  trù  phú  phì  nhiêu , ru¶ng  Çồng  bát  ngát mênh  mông ,     
                        cò  bay  th£ng  cánh ,  lúa  vàng  ngát  hÜÖng  !  
Trong  lịch  sử , Nước Việt Nam Cộng Hòa , Çã  tØng  mŒnh  danh  là  Hòn  Ng†c  ViÍn  ñông ,  
tØng  là  quÓc  gia  có  nền  nông  nghiŒp  phát  Çåt , v§i  lÜ®ng  sän  xuất  lúa  gåo  ÇÙng  hàng   
thÙ  ba  trên  th‰ gi§i ...   
N‰u  chỉ  d¿a  vào  thành  quä  trên  phÜÖng  diŒn  quÓc  gia  mà  nói , nông  dân , tÙc  là  ngÜ©i  
làm  ru¶ng , chi‰m  Çåi  Ça  sÓ , suy ra , ngÜ©i  dân  sÓng  ª  thôn  quê , Çồng  ru¶ng , phäi  là  
nh»ng  ngÜ©i  giàu  có , sung  sÜ§ng  nhất , lý  luÆn  nhÜ  th‰  là  Çúng  quá  rồi  chÙ  gì  n»a ? 
Này  nhé :  2+1 = 3  thì  3 = 2+1  có  Çúng  không ? 
Tuy  nhiên , trong  th¿c  t‰  cûa  Ç©i  sÓng , chúng  ta  không  th‹  phán  Çoán  s¿  viŒc  theo  m¶t  
cách  rÆp  khuôn  nhÜ  th‰ , 3  chÜa  h£n  phäi  là  2+1 , mà  có  th‹  là  do  nhiều , nhiều  sÓ  khác  
nhau  c¶ng  låi ; trèo  cao  thì  té  Çau , nhÜng  chÜa  h£n  té  Çau  là  do  trèo  cao , có  th‹  là  do  
trÜ®t  chân , hay  vấp  phäi  cøc  Çá ...  
N‰u  ta  kÈ  thành  m¶t  khuông  nhåc , và  Çặt  tØng  ngÜ©i  làm  ru¶ng  theo  tØng  hoàn  cänh , 
tØng  mÙc  thu  nhÆp , tØng  th©i  Çi‹m ... ta  së  thấy  ÇÜ®c  m¶t  khúc  nhåc  Çồng  quê , trÀm  
b°ng  khác  thÜ©ng , nói  trắng  ra  là  có  phú  nông  tiền  muôn  båc  vån , và  cÛng  có  không  
thi‰u  gì  bÀn  nông , nghèo  kh°  gian  nan ! Không  cÀn  phäi  k‹  Ç‰n  chuyŒn  ru¶ng vÜ©n  bÎ 
hån hán , luôn  luôn bị thiên  tai bão  løt , dÎch  châu  chấu , sâu  b†  tàn  phá ... làm  ru¶ng  thì  
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phäi  theo  mùa , chỉ  cÀn  nghï  Ç‰n  khoäng  th©i gian dài  tØ  ba  t§i  sáu  tháng , ch©  khi  thu  
hoåch  xong , m§i  có  chút  Çỉnh  tiền , thì  cÛng  Çû  kh°  rồi !  
NhÜ  gia  Çình  cûa  cặp  v®  chồng  nông  dân  kia , có  cha  mË  già  y‰u , con  còn  non  trÈ , cä  
m¶t  gánh  n¥ng  trên  vai , mà  chỉ  có  hai  v®  chồng  ra  sÙc  cày  cấy , làm  ru¶ng , làm  rẫy , 

thì   làm  sao  khá  n°i , Çâu  có  th‹  ăn  không  nằm  ch© , chỉ  có  chi  mà  không  thu  thì  ch‰t  
Çói  mất , nên  anh  chÎ  phäi  tranh  thû  th©i  gian  ấy , chèo  xuồng  tØ  tuÓt  trong  Çồng  ru¶ng , 
luồn  theo  các  con  kinh  råch , buôn  bán  chút  Çỉnh  Ç‹  ki‰m  sÓng  qua  ngày !  
NhÜng  than  ôi !  
Hôm  nay , tr©i  mÜa  to  gió  l§n , m¶t  sÓ  hàng  bÎ  hất  tung , cuÓn  trôi  theo  dòng  nÜ§c  cuồn  
cu¶n , còn  låi  thì  bÎ  hÜ  hao  vì  mÜa  làm  Ü§t , hai v®  chồng luống  cuống , phải  cÓ  sÙc  chèo  
chÓng  lắm , m§i  gi»  v»ng  n°i chi‰c  xuồng khỏi  bị  lật úp ! Phải nán lại tìm  chỗ  tránh  mưa ! 
Khi  Ç‰n  ÇÜ®c  ch®  rồi , thì  Çã  quá  mu¶n , hầu  như  là  chỉ  còn lại  những  con  buôn  đang  

dẹp  hàng , chứ  đâu  còn  khách  hàng! Trong  tình  huÓng  này , còn  buôn  bán  gì  ÇÜ®c  n»a !   
Th‰  là  Çã  l‡  m¶t  chuy‰n  Çi buôn , lòng  thÆt  là  buồn !  
Nghï  Ç‰n  gánh  n¥ng  gia  Çình , nghï  Ç‰n  cha  mË  già , con  thÖ ...  mà  không  ngăn  ÇÜ®c 
dòng  lŒ  tuôn  !  
Câu  chuyện  trên  không  phải  chỉ  như là  một  vở  tuồng , được  dàn  dựng  để  trình  diễn  trên  

sân  khấu , mà  là  thực  trạng  xã  hội , người  dân  quê  luôn  sống  trong  cơ  cực  nghèo  khổ ! 
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{ uÖ }   - quÖ  tay = huÖ - quÖ  h‰t  Çồ - quÖ  ÇÛa  cä  nắm - qu©  quång - quª  mắng      
                    - l§  qu§ - ÇØng  quª  là  - thuª - thuª  xÜa - thuª  ấy - muôn  thuª - thuª  nay 
 

                                                        X�O   MUÔN   THUŸ   ! 
                                                        Thuª  xÜa ,  tu°i  còn  nhỏ 
                                                        Thuª  nhỏ ,  hay  tò  mò 
                                                        Thuª  n†   ,  hay  s©  mó 
                                                        Thuª  Çó   ,  chÓi  quanh  co 
                                                        Thuª  bé   ,  thÜ©ng  khÓn  khó 
                                                        Thuª  ấy   ,  nghèo , Óm  o 
                                                        Thuª  nay ,  giàu , mÆp  to 
                                                        Muôn  thuª   ...   xåo  thì  có !  
 
   Chú  giäi : - Thuª : m¶t  khoäng  không  gian , th©i  gian  nào  Çó , hồi  đó , th©i kÿ  
                    - tò  mò : tính  hi‰u  kÿ , muÓn  nghe , muÓn  xem , muÓn  biết  về  cái  gì ...? 
                    - s©  mó : dùng  tay  r©  ch‡  này  ch‡  kia , tay  chân  táy  máy 
                    - chÓi  quanh  co : nói  th‰  nÀy , th‰  n† Ç‹  không  nhÆn  là  tåi mình  mà  ra 
                    - khÓn  khó : nghèo  túng , khó  khăn , Ç©i  sÓng  nhiều  gian  kh° 
                    - Óm  o  : ngÜ©i  gÀy  y‰u  m¶t  cách  thäm  håi , nhÜ  chỉ  còn  da  b¶c  xÜÖng 
                    - xåo  thì  có : chỉ  là  nói  láo , chỉ  là  chuyŒn  bÎa  Çặt  không đúng  sự  thật  
 
   ñoän  văn :  ñã  gÀn  hai  mÜÖi  năm  trôi  qua ,  Çây  là  lÀn  ÇÀu  tiên  tôi  có  dÎp làm   ÇËp ,   
                       dÅn  v®  con  về  quê  v® , thæm vi‰ng  bà  con , không  khí  gia  Çình  thÆt  là  vui  
mØng  trong  tình  thân  thÜÖng , ấm  cúng . 
Thấy  em  bé  bø  bẫm , còn  bồng  trên  tay , thằng  con  chåy  t§i  bËo  má  nó  mà  nói  rằng : 
 -  i !   Em  bé  mÆp  måp  dÍ  thÜÖng  quá  hä  Ba  ? 
 Mình  nói  : -  Con  không  bi‰t  phép  tắc  gì  h‰t  tr¶i , em  nó  còn  nhỏ , ÇØng  quª  nó , không  
nên , rồi  ti‰p  tøc  cùng  các  anh  chÎ  em  ngồi  hàn  huyên  tâm  s¿ , mấy  ÇÙa  cháu  Çã  h‰t  s®  
lå , có  ÇÙa  thì røt  rè xin  bánh  kËo , có  ÇÙa  thì  tay  chân  táy  máy ,  tò  mò , dòm  ngó  mấy  
món  quà  còn  Ç‹  trên  bàn , chÜa  kÎp  phát  cho  mấy  cháu , chúng  lấy  tay  s©  mó , quÖ  tay  
quờ  quạng , lớ  quớ  sao làm  r§t Çồ  tùm lum , cô  em  v®  n°i  giÆn , quª  mắng  cho  m¶t  trÆn , 
còn  ÇÎnh  Çánh  Çòn  cä  lÛ  cho  nên  thân . 
Mình  khuyên  can : -  Thôi  bỏ  qua  Çi  Út  Öi ,  ÇØng  có  quª  phåt  tøi  nó  mà  làm  gì , con  nít  
mà , ÇÙa  nào  låi  không  tay  chân  táy  máy  , tò  mò , thuª  xÜa , hồi  tøi  mình  còn  nhỏ , cái  
thuª  ấy , tụi  mình  cÛng  tò  mò  nhÜ  ai . Thuª  nhỏ  cûa  anh  còn khỉ  hÖn  nhiều , cái  thuª  Çó 
ch£ng  nh»ng  hay  s©  mó  mà  còn  chÓi  quanh  co , em  bi‰t  sao  không ? Tåi gì  thuª  bé , gia  
Çình  nghèo  khó , không  lo  ÇÜ®c  gì  nhiều  cho  anh , tuy  vÅn  còn  là  con  nít  mà  anh  Çã  
phäi  lăn  l¶n  ngoài  Ç©i  ki‰m  sÓng  m¶t  cách  gian  kh°  rồi , nên  Óm  o ,  nhÜng  khä  năng  
Ùng  phó  thì  khỏi  lo !  Rồi  m¶t  thuª  n† ...  Bà  xã  xen  vào  nói : Thôi  Çi  ông  Öi ,  cái  tÆt  cà  
r«n  lúc  nào  cÛng  không  bỏ , ông  ấy  hä : Muôn  thuª  xåo  thì  có ! Tôi  đáp  trả , ai  mà  hỏng  

xạo ! Em  vợ  chen  lời :  Í!  Anh  đừng  có  quơ  đủa  cả  nắm  à  nghen ! 
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{ up }  - øp  xuÓng - lÆt  úp - úp  mª - úp  súp = løp  xøp - búp  Sen - chøp  Çèn - 
                  - chøp  mÛ - giúp  Ç« - húp  cháo - lặn  ngøp - Än  núp - søp  Ç° - túp  lều  
 
                                                        GIỰT   CÚP 
                                            Bằng  vàng  nguyên  chất , Th‰  Gi§i  Cúp 
                                     Máy  änh , phó  nhòm ... Çua  nhau  chøp . 
                                            Tằm  xa , câu  th£ng , chÖi  Çánh  úp 
                                     BÎ  hàng  phòng  vŒ  , cắt  cái  cøp 
                                            Ăn  cắp  trÙng  gà , chÖi  rình  núp 
                                     Thû  môn , hoäng  hÓt , nhào  t§i  chøp ... 
                                            H‡n  loån ... tung  lÜ§i , nghe  cái  "phøp " 
                                     ñÜÖng  kiêm  vô  ÇÎch , thua  mất  cúp ! 
 
    Chú  giäi :  - gi¿t  cúp : thắng  h‰t , thắng luôn  ÇÜÖng  kiêm  vô  ÇÎch  Çang  gi»  cúp  
                      - Th‰  Gi§i  Cúp : vÆt  bi‹u  tÜ®ng  thắng  cu¶c  trong  giäi túc  cầu  th‰  gi§i 
                      - Çánh  úp : làm  cho  ÇÓi  phÜÖng  bÎ  bất  ng© , không  phòng  bÎ  
                      - cắt  cái  cøp : cắt  ngang , chÆn  ÇÙng , bÈ  gãy  ÇÜ©ng  ti‰n  công 
                      - rình  núp : lén  lén lòn  ra  phía  sau  hÆu  vŒ , chÖi  ăn  gian  rình  gi¿t  vÎ 
                      - nghe  cái " phøp  " : âm  thanh  nghe  ÇÜ®c  khi  trái  banh  Çøng  lÜ§i  
 
   ñoän  văn : Túc  cÀu = Çá  banh , là  m¶t  môn  th‹  thao  có  tÀm  c«  quÓc t‰ , và  giäi  có giá   
                       trÎ  nhất  là : Cúp Th‰  Gi§i , Ç¶i  thắng  cu¶c  së  trª  thành ÇÜÖng  kiêm  vô  ÇÎch , 
và  gi»  lấy  chi‰c  cúp  bằng  vàng ;  v§i  niềm  t¿  hào  quÓc  gia , dân  t¶c , quÓc  gia  nào  cÛng  
muÓn  thắng  cho  bằng  ÇÜ®c , Ç¶i  tuy‹n  nào  cÛng  ao  Ü§c  gi¿t  giäi , cº  cao  chi‰c  cúp  Ç‹  
cho  phó  nhòm  Çua  nhau  mà  chøp  hình , vui  sÜ§ng  bi‰t  bao !  NgÜ©i  dân  nào  cÛng  muÓn  
nÜ§c  mình  ăn , Ç‹  cho  nÜ§c  nhà  ÇÜ®c  vinh  quang  ngÄn  cao  ÇÀu  cùng  th‰  gi§i . Nói  nào  
ngay , muÓn  gi¿t  ÇÜ®c  chi‰c  cúp , Çâu  phäi  là  chuyŒn  dÍ  dàng , ngoài  tài  nghŒ  cá  nhân , 
tinh  thÀn  Çồng  Ç¶i , còn  phäi  k‹ Ç‰n  Ç¶i  hình và  chi‰n  thuÆt , có  nh»ng  Ç¶i  thích  Çánh  
nhanh , Çánh  månh , tranh  thû  th©i  gian , chøp lấy  cÖ  h¶i mà  đánh  úp  ; cÛng  có  Ç¶i  thích  
Çấu  chÆm , cÄn  thÆn , dÜ«ng  sÙc , nghiêng  về  phòng  ng¿  hÖn  là  tấn  công , cách  này  cÀn  
có  hÆu  vŒ v»ng  chắc , không  thì  thû  môn  së  phäi vất  vä , banh  cÙ  t§i hoài , thì  phäi  chøp  
t§i , chøp  lui , chøp  hoài  thì  th‰  nào  cÛng  bÎ lûng  lÜ§i , lúc  ấy  ÇØng  có Ç°  thØa  là  tåi xui ! 
Có  Ç¶i  thích  câu  xa  Ç‹ Çánh  úp , nhÜng  thÜ©ng  dÍ  bÎ  hàng  phòng vŒ  cûa  ÇÓi  phÜÖng  cắt  
cái  cøp  liền , vì  banh  Çi  không  thÆt  chính  xác , và  thi‰u  cÀu  thû  Ç‹  tấn  công ; cÛng  có  
Ç¶i  thích  chÖi  ki‹u  rình  núp , lén  lén  chåy  trÜ§c , b¶c  ra  phía  sau  hàng  phòng  vŒ  cûa  
ÇÓi  phÜÖng , dÅn  banh  m¶t  mình  Çá vào  khung  thành , cách  này  phåm luÆt , g†i là  gi¿t  vÎ , 
nói  theo  ki‹u  trào  phúng  là  ăn  cắp  trÙng  gà . Theo  Çúng  nghïa , thì  phäi  chÖi  theo  tinh  
thÀn  th‹  thao , nhÜng  trên  ăn  thua  thì  khó  nói  lắm , n‰u  mình  không có  th¿c  tài , thì  cách  
chơi  lén  lúc  này  h»u  hiŒu  lắm , nó  làm  cho  khung  thành  hỗn  loån , a  de  bÎ h§ , thû  môn  
bÎ  bất  ng© , lúng  túng  nhào  t§i  chøp  ! TrÍ  quá  rồi , banh  Çã  tung  lÜ§i  nghe  cái  "phøp " ! 
Th‰  là  ÇÜÖng  kiêm  vô  ÇÎch  bÎ  thua  mất  cúp ! 
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{ uy }    - uy  danh - uy  tín - ûy  ban - ûy nhiŒm - cấp  úy - suy  luÆn - c°  xúy - tùy  ýš 

                    - tinh  túy -  cÓt  tûy - ngøy  tåo - lÛy  tre - rÖi  løy - thû  quÏ - qu›  k‰ - té  quœ 
 

                                             PH¼   NGUY 
                                           Gìn  gi»  quÓc  hồn  và  quÓc  túy 
                                     Hoàng - DiŒu , oai  hùng , ÇÙng  chỉ  huy 
                                           Quy‰t  không  hàng  giặc , không  quÿ  løy 
                                     Trung  kiên , ái  quÓc , tÜ§ng  phò  nguy . 
                                           Cho  dÀu  thành  lÛy  bÎ  phá  hûy 
                                     Cho  dÀu  th‰  y‰u , nÜ§c  nhÜ®c  suy 
                                           Quân - dân , reo  hò ... cùng  c°  xúy 
                                     Bäo  vŒ  cõi  b© , gi»  quÓc  uy . 
 
   Chú  giäi : - quÓc  túy : cái  tinh  hoa  trong  nền  văn  hóa  cûa  dân  t¶c  
                    - chỉ  huy : Çiều  khi‹n và  chÎu  trách  nhiŒm  về  thành  quä : thắng / thua . 
                    - quÿ  løy : cuÓi  phøc  xuÓng  Çất  Ç‹  van  xin  hay  cÀu  khÄn 
                    - phò  nguy : ra  sÙc  bäo  vŒ  ai , s¿  viŒc ... khi  gặp  cÖ  nguy , hung  hi‹m  
                    - phá  hûy : làm  cho hÜ  håi , ÇÆp  nát , sÆp  Ç° ... không  còn  tồn  tåi  
                    - nhÜ®c  suy : mất  dÀn  sÙc  månh , quá  y‰u  ÇuÓi , hao  t°n  suy  y‰u 
                    - c°  xúy : hô  hào  và  Ç¶ng  viên , Çồng  lòng  và  rû  nhau  làm  gì ... 
                    - quÓc  uy : bi‹u  hiŒn  s¿  tôn  nghiêm  cao  quí  cûa  quÓc  gia  
 
   ñoän  văn :  So v§i  các  Çåi  cÜ©ng  quÓc  trên  th‰  gi§i , thì  nÜ§c ViŒt - Nam  cûa  chúng  ta ,  
                       chỉ  là  m¶t  nÜ§c  nhÜ®c  ti‹u , cho  nên  Çã  nhiều  phen  bÎ  h† xâm  lăng , chi‰m  
cÙ  và  Çô h¶ , tuy  bÎ  cai  trÎ  dÜ§i  ách  Çô  h¶ , nhân  dân  ta  bÎ  bi‰n  thành  dân  nô  lŒ , nhÜng  
vÅn  không  quên  và  luôn  kiên  trì  gìn  gi»  quÓc  hồn , quÓc  túy , vÅn  hăng  say  kháng  chi‰n 
ch§  không  chÎu  quÿ  løy , không  cam  tâm  theo  giặc  Ç‹  cÀu  xin  ÇÜ®c  hÜªng  chút  Çỉnh  bä  
vinh  hoa , phú  quí ! Đó  là  nh»ng  tấm  gÜÖng  cao  quí  cûa  nh»ng  anh  hùng, liŒt  sï  nhÜ : 
Quang - Trung  , Lê - L®i , TrÀn -  Bình - Tr†ng , NguyÍn - Tri - PhÜÖng , Hoàng - DiŒu  ..v..v... 
 
Bài  h†c  lÎch  sº  :  Hoàng  - DiŒu . 
                                Thà  ch‰t  ch§  không  bỏ  thành . 
( tài  liŒu  tham  khäo  quÓc  sº , soån  giä  Phåm - Væn - Tr†ng  và  Huÿnh - Væn - ñồ  
  tái  in  bªi  UNCHR  trang  93 ... 96  ). 
 
Hoàng - DiŒu  ngÜ©i  tỉnh  Quäng - Nam , nhà  nghèo  nhÜng  rất  thông  minh  và  chăm  h†c .  
Næm  25  tu°i , thi  Ç°  Phó - bäng ; khi  làm  quan  ông  ÇÜ®c  ti‰ng  là   trung  chính . 
Vào  næm  1874 , quân  Pháp  bất  thình  lình  tấn  công  thành  Hà - N¶i , NguyÍn - Tri  PhÜÖng , 
là  m¶t  vÎ  tÜ§ng  tài , m¶t  ái  quÓc  công  thÀn , tØng  làm  quan  träi  qua  ba  triều  vua :  
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Minh - Mång , ThiŒu - TrÎ , T¿ - ñÙc ; cùng  v§i  con  là  phò  mã  NguyÍn - Lâm  ra  sÙc  chÓng  
gi» , nhÜng  vì vÛ  khí  cûa  h†  quá  månh , quá  tÓi  tân , nên  ông  bÎ  thÜÖng  nặng , dù  có  ch‰t  
cÛng  cam  tâm , quy‰t  không  quœ  løy , cuÓi  ÇÀu  hàng  phøc !  
Sau  khi  NguyÍn - Tri - PhÜÖng  tuÅn  ti‰t , quân  l¿c  cûa  chúng  ta  đã  bÎ  t°n  håi  nặng  nề , 
suy  y‰u  trÀm  tr†ng , triều  Çình  Çành  phäi  ký  hòa  Ü§c v§i  Pháp  và  nhÜ©ng  ÇÙt  6  tỉnh  
miền  Nam  cho  Pháp , Ç‹  Ç°i  lấy  låi  thành  Hà - N¶i ! 
 
Đ‹  Çề  phòng  bất  trắc , Vua  T¿ - ñÙc  bèn  cº  Hoàng - DiŒu  trấn  thû  Hà - N¶i . 
ñoán  bi‰t  ÇÜ®c  manh  tâm  cûa  ngÜ©i  Pháp , vÅn  luôn  có ý Çồ  nuÓt  tr†n  lãnh  th°  nÜ§c  ta , 
ông  bèn  chỉ  huy  Çào  hào , Çấp  lÛy , chuÄn  bÎ  công  cu¶c  chÓng  gi» , h¶i  h®p  chÜ  tÜ§ng  
quy‰t  phò  nguy , c°  xúy  tinh  thÀn  ái  quÓc , thề  quy‰t  sÓng  ch‰t  v§i  thành , quy‰t  tâm  
bäo vŒ  nÜ§c  nhà , gìn  gi»  quÓc  uy .  
Sáng  ngày 25 - 4 - 1882 , Pháp  Çem  Çåi  bác  bắn  vào , thành  lÛy  bÎ  phá  hûy , ông  thắt  c°  
dÜ§i  gÓc  cây  mà  ch‰t  theo  thành , gÜÖng  trung  liŒt  cûa  ông , làm  cho  quân  xâm  lăng , 
dÅu  thắng  ta  , cÛng  thấy  rõ  tinh  thÀn  bất  khuất , và  chí  hy  sinh  cûa  dân  t¶c  ta , nh»ng  
Çặc  tính  cao  quí  mang  quÓc  hồn , quÓc  túy . 
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*{ui  uy}- giặt  ûi - cúi  ÇÀu - cặm  cøi - Çen  thui - phûi  bøi - mÛi  dùi - mûi  lòng - xui 

                         - Bình Tuy - Thanh Thúy - truy kích - trøy  låc - cày  khuy - suy  ra - quä  chùy 
                         - uy  th‰ - chỉ  huy - qui  tắc - vinh  qui - quœ  løy - qu›  k‰ - thû  quï = thû quÏ 

*  Bi‰n  âm : 
a/- vÀn  { ui }  khi  Çi  v§i  các  phø  âm  khác  thì  vÅn  Ç†c  là  ( ui ) : 
           lui  cui , chúi nhûi , løi høi , mùi  thúi , ngÆm  ngùi , khui rÜ®u , phanh  phui , tui .... 

b/- vÀn  { ui } khi  Çi  sau  phø  âm  ( q ) së  bÎ  bi‰n  âm  và  phát  âm  là  ( uy ) : 
           qui  ÇÎnh = quy  ÇÎnh ,  ma  quỉ = qu›   ... 
Bài  này  nói  lên  s¿  bi‰n  th‹  cûa  ch»  ( i ) và ( y ) , nhÜng  Çặc  biŒt  chú  tr†ng  Ç‰n  cách  

phát  âm  cûa  vÀn  { ui }  thành  ra  âm  { uy }  , n‰u  nó  Çi  sau  phø  âm  ( q ) . 
 
                                                           BIẾN   ÂM  
                                                 Bình  thÜ©ng , vÀn { ui }  Ç†c  là ( ui ) 
                                           Thí  dø  nhÜ  ch» :    t ... ui   ......>    tui 
                                                ñặc  biŒt  : Sau  ( q )  t®  âm  ( i ) 
                                           Thắng  trÆn , khäi  hoàn  , thÆt  vinh  qui 
                                                NhÜ  là  vÀn  { uy } : tìm  cûa  quýš 
                                           Tiêu  diŒt  lÅn  nhau , ngÜ©i  ngã  quœ 
                                                Hồn  không  siêu  thoát , thành  ma  qu› 
                                           Ch‰t  chùm  m¶t  ch‡ :  Tº  Çồng  quy ! 
 
    Chú  giäi :  - bi‰n  âm : âm  thanh  bÎ  thay  Ç°i , chuy‹n  qua  m¶t  âm  khác , Ç°i  ti‰ng 

                      - ( ui ) : phát  âm  nhÜ  thÜ©ng  lŒ , nhÜ  lui  t§i , lau  chùi , cát  bøi , bỏ  túi 
                      - tui = tôi : chû  tØ  chỉ  về  mình , xÜng  hô  gi»a  mình  và  kÈ  khác  

                      - t®  âm  ( i ) : mang  nhiều  âm  hÜªng  cûa  vÀn  { i }  .. ...> = { uy } 
                      - vinh  qui = vinh  quy : vinh  quang , huy  hoàng , rång  danh  mà  trở  vềŠ 
                      - cûa  quí = quý  : nh»ng  Çồ vÆt  hi‰m , có  nhiều  giá  trÎ  lÎch  sº  hay  tiền  båc  
                      - ngã  quœ : ÇÙng không v»ng  n»a , bÎ té  xuÓng , bÎ  trúng thÜÖng, bÎ bắn hå  
                      - ma  qu› = ma  quỉ : là  nh»ng  nhân  vÆt  thu¶c  cõi  Âm  Ty  huyền  bí 
                      - Çồng  qui = Çồng  quy : cùng  chung  m¶t  ch‡ , cùng  tø  låi  ª  m¶t  Çi‹m 
 
    ñoän  văn : Ch»  vi‰t , dùng  Ç‹  diÍn  Çåt  ngôn  ng» , là  m¶t  phÜÖng  tiŒn  thay  th‰  cho  l©i   
                       nói , Ç‹  truyền  Çåt  tÜ  tÜªng , trình  bày  s¿  viŒc , giao  ti‰p  v§i  nhau  ..v..v..   
MuÓn  diÍn  tä  Çúng  v§i  ý  cûa  mình , ngÜ©i  vi‰t  phäi  vi‰t  cho  chính  xác , phải  xº  døng  
Çúng  vÀn , đúng  dấu , Çúng  ch»  cho  Çúng  nghïa . 
   *  Ch» ( i ) và ( y ) là  hai  ch»  khác  nhau , tuy  có vÈ Çồng  âm , nhÜng  khi viết thành " Chữ "  
thì  khác  nghïa , cho  nên , phäi  phân  biŒt  rõ  khi  nào  dùng  ( i ) , và  khi  nào  dùng ( y ) , 
       Thí  dø : ch»  ( i ) dùng  cho : l‡  tai , sai  trái , mái  hiên , thiên  tài , thai  nghén ... 
                     ch»  ( y ) dùng  cho : cánh  tay , say  mê , máy  may , tày  tr©i , thay  Ç°i ...   
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   *  Tuy  nhiên , cÛng  có  m¶t  sÓ  trÜ©ng  h®p , ch»  (i) và (y)  låi  có  th‹  thay  th‰  lÅn  nhau , 
dùng  i  nhÜ  nhau , dÜ§i  dång { Çồng  âm = Çồng  nghïa} , nói  cách  khác  là :  
dù  xài  ch»  (i) hay (y) , thì  cÛng  Çúng  cä , phát  âm  cÛng  nhÜ  vÆy , ý  nghïa  cÛng  th‰  thôi .    
-  hi  =  hy : hi  sinh , hy  sinh / hỉ  tin , h›  tin / hí  kÎch , hý kÎch / hỉ  xä , h›  xä  ...                     
-  mï = mÏ  : mï  cäm , mÏ  cäm / mï  ý , mÏ  ý / mï  tøc , mÏ  tøc / mÎ  dân , mœ  dân  ...                
-  ti = ty : công  ti , công ty / tu°i  tí , tu°i  tý / năm  tÎ , năm  tœ / tỉ  lŒ , t›  lŒ / tì  vÎ , tÿ  vÎ ..         
-  kÎ = kœ : kì  thi , kÿ  thi / kỉ  cÜÖng , k›  cÜÖng / kï  nghŒ , kÏ  nghŒ / kí  hiŒu , ký  hiŒu  ... 
-  li = ly : m¶t  li , m¶t  ly / li  kì , ly  kÿ / lí  lë , lý  lë / li  dÎ , ly  dÎ / tỉnh  lÎ , tỉnh  lœ    ....  
- qui = quy : ma  quỉ , ma  qu› / qui  ch‰ , quy  ch‰ / thû  quï , thû  quÏ / quí  vÎ , quý  vÎ ... 
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{ uya }   - khuya - khuya  khoắt - s§m  khuya - thÙc  khuya - khuya  lắc  khuya  lÖ -  
                      - nºa  khuya - về  khuya - canh  khuya - Çêm  khuya - còn  khuya  
 

                                                        C¼N   KHUYA  ! 
                                                Làm  viŒc  tØ  sáng  cho  t§i  khuya 
                                         TÓi  thui , tÓi  thûi ... chÜa  ÇÜ®c   "  dìa  "            (= về ) 
                                               Còn  phäi  rºa  cä  chồng  chén  dïa 
                                         Khách  hàng  tấp  nÆp , dÅu  Çã  khuya ! 
                                               Khuya  lắc  khuya  lÖ , còn  ngồi  Çía 
                                         Còn  kêu  Çồ  nhÆu , còn  khui  bia ... 
                                               Năn  nỉ  gÀn  ch‰t , không  chÎu  lìa . 
                                         ñØng  hòng  mà  Çu°i , hÙ !  Còn  khuya ! 
 
   Chú  giäi : - khuya : rất  mu¶n về  đêm ,  th©i  gian tØ  nºa  Çêm  cho  t§i gÀn sáng  
                    - dìa  : ch»  chính  là  ( về ) , ngÜ©i  miền  Nam  có  thói  quen  nói  tråi  Çi       
                               theo  ki‹u  nhà  quê  là  "  dìa  " = về  nhà , ra  về , trở  về ... 
                    - lìa : r©i  khỏi , bỏ  Çi / r©i  ra , không  còn  dính  låi  nhÜ  lúc  trÜ§c  
                    - chồng  chén  dïa : nhiều  chén  dïa  chất  lên  nhau  thành  m¶t  ÇÓng  cao  
                    - dÅu  Çã  khuya : bất  k‹  là  Çã  quá  mu¶n  vềŠÇêm  hay  tr©i  Çã  gÀn  sáng 
                    - ngồi  Çía : cÙ  ngồi  mà  nói  toàn  nh»ng  chuyŒn  tÀm  phào , tào  lao , đấu  láo 
                    - khui  bia : bÆt  bỏ  nắp  chai  bia  ra  Ç‹  uÓng 
                    - còn  khuya : chÜa  sáng / thái  Ç¶  thách  thÙc  và  ÇÓi  nghÎch  låi  kÈ  khác 
 
  ñoän  văn : ñêm Çã  khuya , ánh  Çèn  khuya  hiu  hắt  âm  u , phÓ  phÜ©ng  im  vắng , lånh   
                     tanh , có  lë  m†i  ngÜ©i  Çang  ngû  vùi say  giấc  m¶ng , nhÜng  quán  nhÆu  cûa  
ngÜ©i  bån  tôi  vÅn  còn  mª , dÅu  Çã  khuya  mà  còn  khách  hàng  lui  t§i , còn  có  vÈ  nh¶n  
nhÎp  ồ  ào  nhÜ  lúc  tr©i  chiều  m§i  ngã  về  Çêm , buôn  bán  làm  ăn  mà  Çắc  khách  nhÜ  th‰  
này  thì  giàu  to  mấy  hồi , mình  cÛng  mØng  cho  ngÜ©i  bån , sau  bao  nhiêu  năm  lÆn  ÇÆn  
lao  Çao , chåy  nhÜ  săn  vÎt , làm  toát  mồ  hôi  mà  vÅn  không  Çû  sÓng , nay  ÇÜ®c  nhÜ  vÆy  
thì  sÜ§ng  quá  còn gì ?  
Bån  tôi  mặt  mày  nhăn  nhó  mà  nói : ñồng ý  là  bây  gi©  tao  có  khá  giä  ra , khỏi  phäi  lo  
chåy  gåo  cho  ngày  mai , nhÜng  n‰u  g†i là  sÜ§ng thì  cÛng  không  Çúng  h£n  đâu , nhÜ  mÀy  
thấy  Çó , tao  bÆn  r¶n  làm  viŒc  tØ  sáng  cho  t§i  khuya , gÀn  nhÜ  không  ngØng  nghỉ , ch£ng  
có  m¶t  chút  th©i  gi©  cho  cá  nhân  tao , ch§  ÇØng  nói  chi  Ç‰n  viŒc  bỏ  chút  thì  gi©  Ç‹ mà 
sÓng  cùng vui  hÜªng v§i  gia  Çình , v®  con !  
Làm  cái nghề  này , ngoài  viŒc phäi  hy sinh  b§t  nh»ng  giây  phút  ấm  cúng  gia  Çình , mà  
còn  chÎu  thêm  nhiều  áp  l¿c về  tinh  thÀn , nó  rất  là  mâu  thuÅn , l§p  thì  s®  vắng  khách  , ‰  
Äm , nhÜng  khi  có  Çông  khách  thì  låi  than  mŒt , Çôi  lúc  mŒt  quá , chÎu  h‰t n°i , ÇÎnh  bỏ  
nghề , nhÜng  bỏ  rồi  thì  làm  gì  Çây , tao  rất  s®  phäi  trª  về  cái  tình  trång  nghèo  kh° , Çói  
rách  nhÜ  xÜa !  
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ñó  là  m¶t  vòng  luÄn  quÄn , khi  sÜ§ng thì  không  thấy sÜ§ng , låi  cho là  kh° , còn  khi  kh° , 
ki‰m  ÇÜ®c  m¶t  Çồng  cÛng  cäm  thấy  vui  sÜ§ng !  
Mày  cÛng  bi‰t  tánh  tao  khi  xÜa , tuy  không  ngang  ngÜ®c , nhÜng  không  thích  cÀu  cånh  
ai , bây  gi©  thì  khác , vì  Çồng  tiền , vì  tránh  phiền  phÙc  trong  công  viŒc  làm  ăn , tao  phäi  
nhÎn , phäi  nhăn  răng  khỉ  mà  cÜ©i , mà  vuÓt  ve , mà  năng  nỉ  khách  hàng , yêu  cÀu  h†  Çi  
về  Ç‹  cho  mình  dËp  tiŒm , vì  Çêm  Çã  quá  khuya ! 
Đåi  Ça  sÓ  khách  hàng  , tuy  có  vÈ  dân  chÖi , bøi  Ç©i ... nhÜng  cÛng  rất  bi‰t  ÇiŒu . 
Tuy  nhiên , cÛng  có  nhiều  tay  rất  là  phách  lÓi , ngang  ngånh , mình  hai  ba  lÀn  báo  là  Çã  
quá  khuya , xin  phép  được  đống  cửa  nghỉ  bán , mà  h†  vÅn  trÖ  trÖ , ngồi  lì  Çó  mà  Çía , 
còn  kêu  Çồ  nhÆu , còn  khui  bia ... Çã  th‰  còn  chêm  cho  m¶t  câu  :  
"  Ăn  nhÆu  k‹  gì  khuya  không  khuya , ÇØng  hòng  mà  Çu°i , hÙ !  Còn  khuya " ! 
  "  MÀy  coi  có  tÙc  không !  " ! 
Thế  là  tao  cứ  phải  làm  việc  bất  kể  sớm  khuya ! 
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{ uych  uyt } - huých  vai - huých  cho  cäi  nhau - huÿnh  huœch  - quých 

                                      quých : kh©  khåo (là  thông  tøc , lÓi  nói  không  ph° bi‰n , ít  xº  døng) 
 

                                                      HUÝCH 
                                         Vai  huých  bên  này , huých  bên  kia 
                                 Chen  lấn , mồ  hôi  Ç°  ÇÀm  Çìa 
                                         CÓ  tình  Çøng  månh , Ç‹   "  chôm  chïa  " 
                                 ñ°  cho  thằng  quých  : Nó  ÇÄy  kìa ! 
                                         Huých  cho  hai  Çàng , cãi  li  chia 
                                 Hung  hăng , sØng  s¶ , mặt  Çỏ  tía 
                                         ñánh  nhau  huÿnh  huœch , thoi  lia  lÎa ... 
                                 L£ng  lặng , thò  tay  "   cÜ‡m   "  Çồ  dìa . 
 
   Chú  giäi : - huých : Ç¶ng  tác  chen  lấn , dùng  vai  sấn  t§i  ÇÄy  ra  hai  bên  mà  Çi 
                    - huých : s¿  xúi  døc  gây  chia  rë 
                    - huÿnh  huœch : âm  thanh  trÀm , nặng  nhÜ  Çào Çất , rÜ®t  Çu°i , Çấm  Çá  
                    - chôm  chïa = cÜ‡m = chÓp = Ç§p : ăn  cắp  Çồ , lén  lấy  Çi ( ti‰ng  lóng ) 
                    - cãi  li  chia : tranh  luÆn  hăng  say, dồn  dÆp , liên  tøc  không  ngØng  
                    - mặt  Çỏ  tía : bi‹u  hiŒn  s¿  nóng  giÆn  c¿c  Ç¶ , rất  là  giÆn  d»   
 
   ñoän  văn :  Nh»ng  kÈ  lÜu  manh , tr¶m  cÜ§p , thÜ©ng  ki‰m  sÓng  ª  nh»ng  nÖi Çông  Çúc ,  
                       nhÜ  b‰n  xe , ga  xe  lºa , phi  trÜ©ng , råp  hát , ch®  búa ... thû  Çoån  cûa  h†  có  
th‹  là  rất  táo  t®n  nhÜ ; gi¿t  th£ng , ho¥c  giä  làm  tài  s‰ xách  phø  Çồ  rồi  chåy  tuÓt , có  khi  
thì  h†  làm  ăn  có  k‰  hoåch  và  khôn  khéo  hÖn , h†  chen  lấn  vào  Çám  Çông , dùng  vai  
huých  bên  này , huých  bên  kia  Ç‹  l®i  døng  s¿  Çụng chåm  ấy  mà  lòn  tay  móc  túi , hay  là  
tìm  xem  có  ai  là  kÈ  rất  xa  lå  lại  mang  nhiều  hành lý , Çang  ngÖ  ngác  nhìn  quanh , ch£ng  
bi‰t  Çâu  là  Çâu  nhÜ  m¶t  thằng  quých , h†  sẽ  cÓ  tình  vai  huých  bên  này  huých  bên  kia , 
làm  m†i  ngÜ©i  b¿c  mình , sự  xô  ÇÄy  th‰  nào  cÛng  sẽ  có  ngÜ©i  c¿  n¿ , bất  mãn , liền  Ç°  
l‡i  cho  kÈ  kh©  khåo  nào  Çó ( tåi  cái  thằng  quých  kia  nó  ÇÄy ) rồi  cÛng làm  nhÜ  b¿c  tÙc , 
huých  cho  hai  Çàng  cãi  vã  nhau , ÇÓc , xúi  cho  hăng  máu , n°i  c¶c , rồi  Çánh  nhau  nghe  
huÿnh  huœch , gây  nên  tình  trång  h‡n  loån , có  th‹  s¿  viŒc  Çánh  Çấm  huÿnh  huœch  ấy  là  
tr¿c  ti‰p  gây  s¿ , hay  chỉ  là  s¿  dàn  cänh , dù gì  Çi n»a , thì møc  Çích  chính  cûa  h†  là  tåo  
cÖ  h¶i , l®i  døng cänh  h‡n  Ç¶n , m†i  ngÜ©i  tÆp  trung  về  khung  cänh  náo  loån , mà  không  
Ç‹  ý t§i  valy , hành  lý , Çồ Çåt  cûa  mình , th‰  là  kÈ  gian  manh  l£ng  lặng  lấy  Çi  mất .  
Cho  nên , khi  mình  Çi  Çâu , m¶t  nÖi  xa  lå  nào  Çó , ª  ch‡  Çông  ngÜ©i  chen  lấn , ai  có  
huých  bên  này  huých  bên  kia  thì  mặc  h† , có  Çánh  nhau  nghe  huÿnh  huœch  cÛng  ÇØng  
chú  ý  quá  mà  làm  gì , vì  mình  không  có  khä  næng  và  nhiŒm  vø  Ç‹  giäi  quy‰t  vấn  Çề . 
Mặt  khác , chúng  ta  Çang tr¿c  diŒn  v§i  m¶t  vấn  Çề  là : An  toàn  cá  nhân  và  bäo  quän  Çồ  
Çåc , nên  nhìn  vào  túi  mình , lÜu  ý  t§i  xách  tay , hành  lý ... hÖn  là  nhìn vào  kÈ  khác . 
ĐØng  Ç‹  môi  trÜ©ng  änh  hÜªng  và  lôi  cuÓn , cÙ  coi  đó  nhÜ  là   nh»ng  cänh  trong  phim  
hành  động , đánh  nhau  nghe  huỳnh  huỵch  , nhàm  chán  lắm , có  gì  mà  coi ?!  
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{ uyt }  - huýt  gió = huýt  sáo - xe  buýt - quýt  ky  - quœt  n® - ăn  quœt - quấn quýt 

                    - suýt  = xuýt - xuýt  chó  - suœt = xuœt  - nguýt  háy  - xuýt  xoát - xuýt  xoa 
 
                                                      ĂN   QUỊT  
                                                Ngồi  nhÎp  giò , huýt  gió 
                                           Chû  , nguýt  háy , rình  mò 
                                                Suœt , xuœt  ... ÇØng  nói  to  
                                           Huÿnh  huœch ... chåy  ch‰t  bỏ  ... 
                                                Huýt  còi ... rÜ®t  bắt  nó 
                                           Xuýt  chút  Çøng  xe  Çò 
                                                Hú  hồn , Çành  thôi  bỏ 
                                           Chû  , ti‰c  cûa , xuýt  xoa  ! 
 
   Chú  giäi : - ăn  quœt : ăn  rồi  bỏ  chåy , ăn  xong  không  chÎu  trä  tiền 
                    - huýt  gió = huýt  sáo : chúm  miŒng  th°i  hÖi  tåo  ra  âm  thanh  
                    - rình  mò : lén  lén  nhìn  ai , tò  mò  coi  h†  làm  gì / theo  dõi 
                    - suœt , ÇØng  nói  to : tình  trång  muÓn  gi»  bí  mÆt , không  muÓn  ai  để  ý š 
                    - chåy ch‰t bỏ : chåy thÆt lË bất  k‹  nguy hi‹m , chåy thøc  mång , chạy  trÓi ch‰t 
                    - rÜ®t  bắt  nó : hô  hoán  lên  Ç‹  m†i  ngÜ©i  Çu°i  bắt  kÈ  gian 
                    - xe  Çò : xe  l§n , thÜ©ng  Ç‹  chª  hành  khách  Çi  các  tỉnh  khác 
                    - Çành  thôi bỏ : không  ti‰p  tøc  ÇÜ®c  n»a / nói  lên  s¿  thất  båi ! 
                    - xuýt  xoa : tâm  trång luy‰n  ti‰c , ti‰c  rÈ / cäm  giác  u°ng  công , phí  cûa 
 
   ñoän  văn :  Sáng  t§i  gi© , ch£ng  ki‰m  ÇÜ®c  Çồng  nào , kh°  quá  mÀy  Öi !   
                          Í  cha ! Bây  gi©  thì  Çói  bøng  quá , chÎu  h‰t  n°i  n»a  rồi  ! 
 NgÜ©i  kia  nói : Thì  tao  cÛng  vÆy , có  hÖn  gì  mÀy  Çâu , tr©i  cÙ  mÜa  rỉ  rä  nhÜ  th‰  nÀy , 
thì  buôn  bán  cái  con  khỉ  mốc  gì  ÇÜ®c  mà  bán , thôi  mình  bỏ Çåi  ba  cái  thứ  Çồ  låc  soon 
( Çồ  cũ ) ª  Çây , tøi  mình  Çi  ăn  cÖm  Çi . 
Vô  t§i  quán  ăn , ngồi  nhÎp  giò  huýt  gió , trông  có vÈ  yêu  Ç©i  ra  ph‰t , thản  nhiên  kêu  Çồ  
ăn  m¶t  cách  không  cÀn suy  nghï , chẳng  cần  biết  giá  cả  mắc  rÈ ra  sao , cÙ  kêu  láng  lên  
rồi  ngồi  ăn  m¶t  cách  ngon  lành , thoäi  mái .  
Đang  ăn , mình  hỏi nó : Hôm  nay  tao kËt , m¶t  lác  mày  Ùng  trÜ§c  trä luôn  cho  tao  nghen , 
khi  khác  tao  trä  låi , thấy  thằng  bån  nó  cÙ  ù  Ø  , û  º ... cho  qua  chuyŒn , mình  hÖi  ngåi , 
m§i  hỏi  rõ  cho  ăn  chắc :  
-  MÀy  có  Çû  tiền  không  ? ... !  
-  Ê   ÇØng  có  gi«n , không  phäi  là  mình  ăn  quœt  Çấy chÙ ? ! 
Th¢ng  bån  nó  lấy  tay  che  miŒng  làm  dấu , suœt  suœt ...  ÇØng  có  nói  l§n  ti‰ng , bà  chû  
Çang  nguýt  háy  Çôi  mắt  lÜÖng , nhìn  tøi  mình  kìa , cÙ  ăn  ti‰p  Çi , mÀy  cÙ  làm  theo  tao  
là  yên  chuyŒn , nói  xong  nó  tÜÖi  cÜ©i  mà  xin  bà  chû  cho  thêm  vài  mi‰ng  §t  tÜÖi .        
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Bà  chû  tuy  hÖi  nghi  ng©  Çám  này  chắc  là  tính  ăn  quœt  quá , nhÜng  khách  hàng  chÜa  ăn 
xong , Çâu  có  th‹  ngang  nhiên  gån  hỏi khách  hàng , có phäi  ông  ÇÎnh  ăn  quœt  hay không? 
Làm  nhÜ  vÆy  mất  khách  h‰t , rûi  không  phäi  thì  sao ?!  
Nên  vØa  Çi  vØa  quay  ÇÀu  låi  ngó  chØng !  
B‡ng  nhiên  thằng  bån  nó  tung  bàn  chåy  trÓi  ch‰t , mình  lính  quýnh  chåy  theo ! 
Bà  chû vØa  chåy  theo  vØa  hô  hoán : Ăn  quœt , ăn  quœt , bớ  người  ta b¡t lấy  nó , bắt lấy nó , 
rồi  huýt  còi in  ỏi , ti‰ng  tu  hít vang lên ( tuýt  tuýt )...ti‰ng  rÜ®t Çu°i  nghe  huÿnh  huœch ... 
Bà  chû  låch  båch  chåy  theo , s§n  sác  băng  qua  ÇÜ©ng , té  nghe  cái  uœch , suýt chút  tí  n»a  
là  bÎ  xe  Çøng , tài  x‰  vØa  bÓp  kèn ( tuýt  tuýt ...) vØa  nåt  n¶ , b¶  bà  muÓn  ch‰t  sao ?  
Có  muÓn  ch‰t  thì  tìm  ch‡  khác , ÇØng  nhè  xe  tui  mà  nhäy  Çåi vào , báo  håi  lắm  bà  Öi ! 
Bà  chû  hú  hồn , hú  vía ! Tim  ÇÆp  nghe  huÿnh  huœch , mặt  tái  sanh , Çành  bỏ  cu¶c , mà  
lòng  còn  ti‰c  cûa xuýt  xoa ! 
Tuy  chåy  thoát  mà  trong  lòng  mình  rất  khó  chÎu , làm  sao  mình  có  th‹ chấp  nhÆn  mình  
låi  làm  viŒc  xấu  xa , Çi  ăn  quœt  nhÜ  vÆy ?!  
CÛng  may  bä  chỉ  xuýt  bÎ  xe  Çøng , không  thì  lÜÖng  tâm  ta  së  cắn  rÙt  bi‰t  chØng  nào ?!  
Bån  Ç©i  Öi , n‰u  bi‰t  trÜ§c  thì  thà  chÎu  Çói ch§  không :  Ăn quœt ! 
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{ uyên }  - uyên  tuyền - uyên áo - uyên  thâm - uyên  ÜÖng - uy‹n  chuy‹n - uy‹n ng» 
                         - quyền  hån - có  duyên - khuy‰n  dø - khuy‹n  mã - suy  suy‹n -  k‹  truyŒn 
 

                                                           T÷  DUYÊN 
                                            M¶t  lÀn , thăm  vi‰ng  tỉnh  Long  Xuyên 
                                     Quen  cô  thôn  n» , sÓng  bằng  thuyền 
                                            Khéo  tay  chèo  chÓng , thÆt  lão  luyŒn 
                                     Ăn  nói  dÎu  dàng , låi  có  duyên . 
                                            Tình  ch§m  nª  hoa , lòng  quy‰n  luy‰n 
                                     Trai  thanh , yêu  m‰n  gái  thuyền  quyên 
                                            Mi‰ng  trÀu , mi‰ng  cau , ÇÀu  câu  chuyŒn 
                                     MÓi  mai , k‰t  h®p  mÓi  tÖ  duyên . 
 
  Chú  giäi : - TÖ  duyên : s®i  tÖ  hồng  ràng  bu¶c Çôi  trai  gái = quan  hŒ  v®  chồng 
                    - Long  Xuyên : tên  cûa  m¶t  tỉnh  ª  miền  Nam  ViŒt - Nam 
                    - sÓng  bằng  thuyền : nghề  liên  quan  t§i sông  nÜ§c , nhÜ  lái  Çò ... 
                    - lão  luyŒn : rất  thuÀn  thøc , rất  giỏi , rất  có  kinh  nghiŒm 
                    - có  duyên : nh»ng  nét  làm  ngÜ©i ta t¿  nhiên  thấy  Üa  thích , thÜÖng m‰n 
                    - quy‰n  luy‰n : m¶t  cäm  giác  về  tin  thÀn  không  muÓn  xa  r©i , ly  biŒt 
                    - gái  thuyền  quyên : ngÜ©i  con  gái  ÇËp ( cä  sắc  lÅn  n‰t ) 
                    - câu  chuyŒn : Çang  nói , hay  bàn  về  s¿  viŒc  gì , nghe  k‹  truyŒn  
                    - mÓi  tÖ  duyên : tình  duyên  này / c¶t  hai  ÇÀu  mÓi  låi thành  v®  chồng 
 
    ñoän  văn :  NgÜ©i  ta  thÜ©ng  nói câu : " h»u  duyên  thiên  lý  næng  tÜÖng  ng¶ , 
                        vô  duyên , ÇÓi  diŒn  bất  tÜÖng  phùng  " , câu  này  có  nghïa  là  :  
N‰u  có  duyên  v§i  nhau , thì  cho  dù  có  cách  xa  ngàn  dặm , cÛng  có  th‹  g¥p  nhau , ngÜ®c  
låi , n‰u  không  có  duyên  v§i  nhau  thì  cho  dù  có  ª  ÇÓi  diŒn  v§i  nhau  Çi  n»a , cÛng  
không  hề  g¥p  g«  hay  quen  bi‰t  nhau .  
Nói  khác  hÖn  thì  n‰u  gặp  nhau  Çây  tÙc  là  có  duyên  rồi , Çó  là  duyên  hånh  ng¶ .   
Låi  có  nh»ng  cái  duyên  mang  tính  chất  lôi  cuÓn , tåo  cäm  giác  Üa  thích , m‰n  yêu , nhÜ  
má  lúm  Çồng  tiền  trông  thÆt  có  duyên , hoặc  là  ăn  nói  dÎu  dàng  và  có  duyên , Çó  là  s¿  
duyên  dáng  nghiêng  nhiều  về  mặt  cäm  thø , cäm  xúc .  
Và  cái  duyên   nào  nó  quy‰t  ÇÎnh  cu¶c  Ç©i  ta , Çó  là  mÓi  tÖ  duyên , hay  duyên  n® .  
Theo   truyŒn   thÀn  thoåi ,  thì  hai  ngÜ©i  ÇÜ®c  nên  duyên  v®  chồng , là  do  NguyŒt - Lão , 
nÓi  hai  mÓi  tÖ  hồng  låi  v§i  nhau , tất  cä  nh»ng  cu¶c  tình  duyên  nào  cÛng  Çều  là  Çã  
ÇÜ®c  sắp  Çặt  s¤n  h‰t .  
Nào  ai  bi‰t  trÜ§c  ÇÜ®c  khi  nào  tình  duyên  së  Ç‰n , ª  Çâu , ngÜ©i  ấy  ra  sao ?  
Ta  Çi tìm  thì  không  Çặng , không tìm  nó låi  Ç‰n , có  nh»ng  cu¶c  tình  duyên  kéo  dài  đến 

næm , mÜ©i  næm ...   låi  không  thành , có  khi  m¶t  s¿  gặp  g«  ngÅu  nhiên  låi  có  th‹  phát  
tri‹n  nhanh  chÓng  thành  tình  yêu   lÙa  Çôi , và  êm  thắm  chuy‹n  qua  tình  phu  thê , ắc  h£n 
Çây  là  s¿  an  bài  cûa  Çấng  Tåo  hóa , duyên  Tr©i  ÇÎnh . 
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Câu   chuyŒn  tình  duyên  cûa  tôi , bắt  ÇÀu  tØ  m¶t  chuy‰n  vi‰ng  thăm  tỉnh  Long -Xuyên ,  
tình  c© , tôi  quen  m¶t  cô  gái , tuy  không  có  nét  ÇËp  cao  sang , quy‰n  rũ , nhÜng  tánh  tính  
thùy  mÎ , ăn  nói  có  duyên , không  bi‰t  là Tr©i  xui , ñất  khi‰n  nhÜ  th‰  nào , mà  tôi  nhÜ  bÎ  
mê  mÄn , chỉ  thích  quanh  quÄn  truyŒn  trò  v§i  cô  ta , m¶t  thÙ  cäm  giác  quy‰n  luy‰n , m¶t  
s¿  gắn  bó  lå  lùng ...  
Dù gì  thì  tôi  cÛng  phäi  quay  trở  về  thành  phố  mà  làm  viŒc , trong  lòng  còn  lÜu  luy‰n  
mãi  hình  bóng  cô  lái  Çò  duyên  dáng !  
T¿  xét  rằng : Mình  không  hề  đam  mê nữ  sắc , cÛng  không  là  tình  yêu  bồng  b¶t  nhÜ  còn  
là  trai  m§i  l§n , trên  ÇÜ©ng  Ç©i  tôi  Çi  cÛng  khá  nhiều , trên  ÇÜ©ng  tình thì  cÛng  bao  phen  
lấn  cấn  v§i  hai  ch» :  Tình  yêu  ! 
NhÜng  lÀn  này  thì  khác , không  h£n  Çó  là  ti‰ng  sét  ái  tình , mà  là  ch»  duyên  Çã  thÆt  s¿  
xuất  hiŒn  và  Ç‰n  v§i  nhau  thì  Çúng  hÖn , tôi  vÅn  ti‰p  tøc  liên  låc , thăm  vi‰ng ... cho  t§i  
khi  ÇÜa  t§i  quy‰t  ÇÎnh  tr†ng  Çåi  trong  Ç©i  là : 
Nh©  mÓi  mai , chính  thÙc  k‰t  h®p  mÓi  tÖ  duyên ...  
Lương  duyên  tiền  định . 
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{uyêt}    - duyŒt - duyŒt  y - ki‹m  duyŒt - NguyŒt  Lão - nguyŒt  san - khi‰m  khuy‰t 
                      - giä  thuy‰t - huy‰t thÓng - Çi‹m  huyŒt - quy‰t - quỉ  quyŒt - tuy‰t - tuyŒt ÇÓi   
 
                                                       TÂM   HUYẾT  
                                                 Cao  hÙng , ThÀy  diÍn  thuy‰t 
                                           Nói  thao  thao  bất  tuyŒt 
                                                 Giäng  về  khoa  châm  huyŒt 
                                           TÓn  nhiều  năm  tâm  huy‰t 
                                                 B°  xung  tØng  khi‰m  khuy‰t 
                                           TØng  luÆn  án  ông  duyŒt  
                                                 Träi  qua  bao  tu‰  nguyŒt ... 
                                           Chỉ  bài  này  là  tuyŒt ! 
 
   Chú  giäi : - tâm  huy‰t : s¿  quan  tâm  , kiên  trì Ç‹  nghiên  cÙu , làm  m¶t  chuyŒn  gì  
                    - diÍn  thuy‰t : trình  bày , diÍn  giäi  m¶t  vấn  Çề  gì  trÜ§c  tÆp  th‹  
                    - bất  tuyŒt : nói  liên  tøc  không  ngØng , luồng  tÜ  tÜªng  bất  tÆn 
                    - khoa  châm  huyŒt = châm  cÙu : trÎ  bŒnh bằng  kim  chăm  vào  huyŒt Çåo 
                    - khi‰m  khuy‰t : thi‰u  sót , không  ÇÜ®c  hoàn  häo , cÀn phäi  b°  túc thêm  
                    - duyŒt : xem  xét  qua , Çánh  giá  và  phê  duyŒt ( ÇÜ®c  hay  không  ÇÜ®c ) 
                    - tu‰  nguyŒt : năm  và  tháng ... chỉ  s¿  vÆn  hành  cûa  th©i  gian nói chung 
                    - tuyŒt : rất  là  hay , quá  ÇËp , sÓ  m¶t / chỉ  s¿  thành  Çåt  cao , mÏ  mãn 
 
   ñoän  văn :  Có  lë  quí  vÎ  cÛng  Çã  tØng  coi  qua  chuyŒn  chÜªng , hay  các  phim  võ  hiŒp   
                       kÿ   tình  Trung  Hoa , và  cÛng  không  lå  gì  cái  danh   tØ  " ñi‹m  huyŒt " .  
Chỉ  cÀn  Çøng  nhË  vào  ÇÓi  thû  ª  m¶t vÎ  trí  nào  Çó , thì  ÇÓi  thû  bÎ  tê  liŒt , ÇÙng  ch‰t  trân  
không  còn  nhúc  nhích  ÇÜ®c , hoặc  bÎ  Çi‹m  vào  tº  huyŒt , ngã  lăn  ra  ch‰t  queo , cũng  có  

thể  mang  tính  y học ,  Çi‹m  vào  m¶t  sÓ  huyŒt  Çåo  trên  cÖ  th‹  Ç‹  cÀm  huy‰t , trÎ  thÜÖng . 
Ba  cái  chuyện  " điểm  huyệt "  nghe  có  vÈ  hoang  ÇÜ©ng , giä  tåo , toàn  là  xåo  không  hà !  
Lë  dï  nhiên , ti‹u  thuy‰t  hay phim  änh , bän  thân  nó  là  m¶t  sän phÄm  tÜªng  tÜ®ng , không  
hoàn  toàn  Çúng  v§i  s¿  thÆt , tuy  nhiên  nó  cÛng  phän  änh  m¶t  phÀn  nào  s¿  hiŒn  h»u  cûa  
"  HuyŒt  " trong  võ  thuÆt  và  y  h†c  c°  truyền , có  tØ  hÖn  năm  ngàn  năm  nay , Çó  là  khoa  
châm  cÙu , dùng  kim  châm  vào  các  huyŒt  Çåo  Ç‹  trÎ  bŒnh .  
Th‰  thì  huyŒt  là  gì ? ( trích ) theo  s¿  diÍn  giäng  cûa  soån  giä  ThÜ®ng  Trúc , trong  cuÓn 
 " Châm  CÙu  H†c Th¿c  Hành "  nhà  xuất  bän  Xuân - Thu , trang 32- 33  :   
HuyŒt  là  nh»ng  Çi‹m  cäm  Ùng  cûa  cÖ  quan  tång  phû , th‹  hiŒn  trên  l§p  da , huyŒt  nằm  
liên  ti‰p  trên  m¶t  ÇÜ©ng  kinh  låc  cûa  cÖ  quan  tång  phû ,có  nhiŒm  vø dÅn  cäm , ti‰t  ch‰ , 
vÆn  chuy‹n , tăng  cÜ©ng , ti‰p  tr®  Ç‰n  tÆn  các  t°  chÙc  cÖ  năng , Ç‹  phÓi  h®p , Çiều  chỉnh  
sinh  hoåt  cûa  cÖ  th‹ ...    t°ng  sÓ  huyŒt  trên  các  kinh  là  365  huyŒt , và  có  m¶t  sÓ  huyŒt  
räi  rác , không  thu¶c  vào  ÇÜ©ng  kinh  chính , là  Kinh  ngoåi  kÿ  huyŒt .  
M‡i  huyŒt  Çều  có  s¿  Ùng  døng  trÎ  liŒu  nhÜ  dÜ®c  liŒu .  
B¶  y  thÜ  xÜa  nhất  Çã  nói  vềŠkhoa  châm  cÙu  kinh  huyŒt  là  B¶  N¶i  Kinh .( trang 9 ) . 
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( L©i  bàn  của  cá  nhân  tôi  thêm  vào ) 
NhÜ  th‰ , khoa  châm  cÙu  kinh  huyŒt , gÀn  nhÜ  Çã  có  th‹  trÎ  liŒu cho  hÀu  h‰t  các  bŒnh  
tÆt , m¶t  h†c  thuy‰t  y  dÜ®c , bao  gồm  s¿  tích  lÛy  ki‰n  thÙc , kinh  nghiŒm , tâm  huy‰t  cûa  
các  y  sÜ  träi  qua  bao  tu‰  nguyŒt , m¶t  nền  y  h†c  cao  tuyŒt .  
Tôi  không  bi‰t  nhiều  vềŠy  h†c , nhÜng  tôi  cÛng  tØng  xem  qua  phim  tài  liŒu  y  khoa  
quÓc  t‰ , trong  Çó  có  trình  chi‰u  vÎ  bác sï  ñông - y , dùng  khoa  châm  huyŒt  ứng  dụng  

trong  giäi  phÅu , trÜ§c  Óng  kính  truyền  hình , trÜ§c  s¿  chÙng  ki‰n  cûa  các  vÎ  bác  sï 
chuyên  khoa  quÓc  t‰ , h†  Çều  thán  phøc  m¶t  cu¶c  giäi  phÅu  không  dùng  thuÓc  mê , chỉ  
dùng  kim  châm  vào  huyŒt  Ç‹  cho  mất  h£n  cäm  giác  Çau , kim  châm  chỉ  huy‰t , làm  máu  
ngØng  chäy.  H†  không  thể  nào  mà  không  công  nhận  và  thán  phục  khoa  châm  cứu  kinh  

huyệt , m¶t  h†c  thuy‰t  y  dÜ®c  cỗ  truyền  uyên  thâm , m¶t  tài  năng  cao  tuyŒt !  
TØ  Çó  h†  quy‰t  ÇÎnh  nghiên  cứu  h†c  hỏi  thêm  và  phát  tri‹n  khoa  châm  cÙu  trÎ  liŒu , và  
bây  giờ , bác  sï  Tây  cÛng  phäi  công  nhÆn  huyŒt  Çåo , và  h†c  hỏi  thêm  về  " kinh  huyŒt  . 
N‰u  các  bån  còn  không  tin  về " Çi‹m  huyŒt " , thì  cÙ  khỏ  vào  ch‡  cøc  xÜÖng  phía  bên  
trong  cù  chõ  xem  sao ? Không  bi‰t  có  phäi  là  huyŒt  khúc  trì  hay  không  n»a , và  không  
bi‰t  cánh  tay  các  bån  có  bÎ  tê  båi  không ? !  
 
------------- 
(coi  lại  bài  thơ  :  YẾT  THI  (67)  (156)  có  chứa  vần  { Uyêt } 
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                                                     YẾT   THỊ 

                                                  ThÎ  sát  hiŒn  trÜ©ng  , liền  quä  quy‰t 
                                              Hung  thû  võ  công  thÆt  trác  tuyŒt 
                                                  Khinh  công  rất  giỏi  và  giäo  quyŒt 
                                              Y‰t  hÀu  , tº  thÜÖng  không  lÜu  huy‰t !  
                                                  Giang  hồ  hiŒp  nghïa , ÇÀy  nhiŒt  huy‰t 
                                              TrØ  gian  , diŒt  båo , tài  quán  tuyŒt 
                                                  NhÆn  lãnh  y‰t  thÎ  vØa  niêm  y‰t  
                                              Truy  tung  , tróc  nã  ... tÆn  sào  huyŒt . 
 
   Chú  giäi : - quä  quy‰t : quy‰t ÇÎnh chắc  chắn , nhất ÇÎnh  là  nhÜ vÆy , phäi là nhÜ th‰ 
                    - trác tuyŒt : rất là hay , tài cao t¶t bÆc , quá giỏi 
                    - giäo quyŒt : rất là gian  manh , mÜu  mô  dÓi trá , lọc lØa  
                    - không lÜu huy‰t : không  chäy  máu , không Ç°  máu , không  có v‰t  máu  
                    - nhiŒt huy‰t : máu nóng , tinh  thÀn hăng say  
                    - quán tuyŒt : tài næng rất cao, hi‹u r¶ng , rất có tài , rất cao siêu tài trí (excel) 
                    - niêm  y‰t : dán  bäng cáo phó hay thông báo ... cho ngÜ©i ta Ç†c , thông tri 
                    - sào huyŒt : hang ° , cæn cÙ  ÇÎa , chỗ tø h¶i và xuất  phát  cûa  ai  
 
   ñoän  văn  : GÀn  Çây , trên  giang  hồ  xäy  ra  rất  nhiều  vø  án  rất  kÿ  bí , vẫn  bi‰t  rằng  
                        nån  nhân  bÎ  gi‰t håi , nhÜng  sau  khi  tiến  hành  các  công  việc  điều  tra  thiết  

yếu  như  việc  giám  định  của  Pháp  y , mà  lại  không  tìm  ra  được  nguyên  nhân  cái  ch‰t , 
và  hung  thû  cÛng  không  lÜu  låi  m¶t  v‰t  tích gì  Ç‹  truy  tÀm , sự  việc  này làm  cho  quan 
phû  thiệt  là  nhÙc  ÇÀu , bÓi  rÓi , không  bi‰t  giäi  quy‰t  ra  sao ?!  
ñành  phäi  Çăng  cáo  thị , yết  thị , hy v†ng  các  vÎ  anh  hùng , hiŒp  n»  trong  giới  giang  hồ  
trÜ®ng nghïa , giúp  quan  phû  m¶t  tay Ç‹  phá  án , hòng  Çem  låi  s¿  an bình  cho  ngÜ©i  dân.  
May  thay , bỗng  có  m¶t  vÎ  hiŒp  khách  xuất  hiŒn  nhÜ  làn  gió  thoäng , sau  khi  xem  xét  
hiŒn  trÜ©ng , Çã  tìm  ra  manh  mÓi sự  việc , và  nhÆn  lãnh  nhiŒm  vø  trÓc  nã  thû  phåm . 
Cho  dù  hung  thû  có  là  tay  cao  thû  gian  manh  qu›  quyŒt  Ç‰n  Çâu , quan  tuÀn  phû  và  
m†i  ngÜ©i  Çều  h‰t  lòng  tin  tÜªng  vào  vÎ  hiŒp  sï  kÿ  tài , danh  trấn  giang  hồ , chuyên  trØ  
gian , diŒt  båo , là  khắc  tinh  cûa  hắc  Çåo . 
Cuối  cùng  thì  hung  thủ  cũng  đã  bị  truy  tung  tận  xào  huyệt , kẻ  ác  đã  bị  trừ  diệt ! 

Bảng  yết  thị  đã  được  gở  xuống , quan  phủ  thiết  tiệc  đãi  khách , mọi  người  ăn  mừng  và  

nh§  Ön  mà  truyền  nhau  danh  hiŒu  lÅy  lØng  trong  võ  lâm  là  : Nhất  Çåi  cao  thû ,  hắc  sát  
thÀn  quân - Truy  Phong  Khách . 
 
  
 
 
 
 
 



157 

 

{ uynh }    - huynh - phø  huynh - huynh  trÜªng - khuynh  hÜ§ng - Huÿnh = Hoàng      

                           - huÿnh  quang - cây  quÿnh - quÿnh  tÜÖng - rõ  qu›nh - mØng  quýnh  
 
                                                         KẾT   NGHĨA 
                                               Tu°i  nhỏ  vai  ÇŒ , l§n  vai  huynh 
                                         NgÜ©i  mang  h†  Hoàng , kÈ  h†  Huÿnh 
                                               ñều  ÇÆu  khoa  bäng , cùng  mØng  quýnh  

                                         Tri  giao  k‰t  chặt  nghïa  ÇŒ - huynh . 
                                               M§i  nhÆp  triều  chính , còn  luýnh  quýnh ! 
                                         ChÜa  h£n  h»u  khuynh , hay  tä  khuynh 
                                               Không  ham  tranh  Çoåt  m¶t  Çóa  Quÿnh 
                                         ñồng  sinh  c¶ng  tº , tròn  ñŒ - Huynh . 
 
   Chú  giäi : - k‰t  nghïa : g¡n  bó v§i  nhau  trên  t nh  nghïa , coi  nhau  nhÜ  ngÜ©i  thân 
                    - vai  huynh : vai  v‰ , thÙ  bÆc , l§n  tu°i  hÖn  làm anh / nhỏ  tu°i  là  em = ÇŒ 
                    - huÿnh : màu  vàng  / Huÿnh cÛng  là  h†  cûa  m¶t  gia  t¶c 
                    - mØng  quýnh : m¶t  s¿  vui  mØng  làm  cho  cuÓn  cä  lên  
                    - luýnh  quýnh = lính  quýnh : Ç¶ng  tác lÜ®m  thÜ®m không  t¿  chû lúc gấp  gáp  
                    - tä  khuynh : nghiên  về   phía  bên  trái / phe  cäi  ti‰n , cách  mång  
                    - h»u  khuynh : bên  phäi / phe  bäo  thû , không  có  hÜ§ng  cäi  t° , không  Ç°i  m§i 
                    - Çóa  Quÿnh = quÿnh  hoa : nª bông  ÇËp  về  Çêm / ý :  ngÜ©i con gái ÇËp 
                    - tròn  ÇŒ - huynh : gi»  Çúng  tình  nghïa  anh - em / dù  gì  cÛng  có  nhau . 
                    - huỳnh  huỵch = uỳnh  uỵch : tiếng  nặng  trầm do một  hoạt  động  nặng gây  ra 

 
   ñoän  văn   :  ( chuyŒn  giä  tÜªng ) 
                         Trên  con  ÇÜ©ng  tấp  nÆp  ngÜ©i  qua  låi , ngay  trung  tâm   phÓ  TrÜ©ng - An , 
m¶t  Çám  ngÜ©i  Çang  xô  dåt  Çám  Çông , lôi  theo  m¶t  cô  gái , kêu  la , cÀu  cÙu : "  Buông  
tôi  ra , má  Öi  cÙu  con ...! ",  và  läo  Çäo  theo  sau là  m¶t  bà  mË , khóc  lóc , van  cÀu  thäm  
thi‰t "  Tôi  van  các  Ngài  hãy  trä  con  tôi  låi ...! " , còn  ngÜ©i  cha  vì  cÓ  gắng  bäo  vŒ  v®  
con  mà  bÎ  chúng Çánh  túi  bøi , nghe  huỳnh  huỵch , máu  nhu¶m  mặt  mày !  
M†i  ngÜ©i  vØa  bu låi  Ç‹ nhìn , vØa  ngó  lÖ , Ç‹  ÇÜ®c  yên  thân , mặc  cho  bà  mË  bÎ  xô ÇÄy , 
Çánh  ÇÆp , mặc  cho  thi‰u  n»  kia  hoäng  s® , cÀu  cÙu ...! 
ñ¶t  nhiên  có  ti‰ng  quát :  "  DØng  tay  "! 
ñÙng  chÆn  gi»a  l¶  là  m¶t  chàng  thanh  niên , khôi  ngô  tuấn  tú , theo  sau  là  một  chú  ti‹u  
Çồng , tên  ÇÀu  Çàn  cÛng  hÖi  giÆt  mình  chùn  chân , nhÜng  khi  nhìn  kÏ , thì  ra , chỉ  là  m¶t  
chàng  thÜ  sinh , v§i  chú  thÜ  Çồng  y‰u  ÇuÓi , nên  nÄy ra  m¶t  ý phô  trương , Çánh  cho  m¶t  
mÈ  trÜ§c  công  chúng  Ç‹  thÎ  oai , liền  sấn  t§i  tấn  công , t¶i  nghiŒp  chàng  thÜ  sinh , chÓng  
trä  m¶t  cách  luýnh  quýnh , rồi  té  nhào , bÎ chúng  Çấm  Çá  túi  bøi , tÖi  b©i ...!  
Bổng , m¶t  ti‰ng  thét  vang vội , m¶t  loåt ti‰ng  Çánh  Çấm  đá nghe  uÿnh  uœch , và  ti‰ng  hổn  

độn  cả  lũ  bỏ  chạy  nghe  huÿnh  huœch ... ! 
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Gi»a  hiŒn  trÜ©ng , låi  xuất  hiŒn  thêm  m¶t  ngÜ©i , tÜ§ng  uy  nghi , hùng  dÛng , Çó  là  
Huÿnh - Trung - Nghïa ,  m¶t  ngÜ©i  m§i  Ç‰n  Çây  không  bao  lâu , v§i  hy  v†ng  së  ÇÜ®c  
trúng  tuy‹n  thành  m¶t  võ  quan , Çem  tài  trai  phøc  vø  Çất  nÜ§c , chÓng  ngăn  quân  thù .  
Thi‰u  n» , khép  nép  thÜa : TiŒn  n»  Quÿnh - Hoa  cùng  phø - mÅu , thành tâm  ghi  Ön  nhÎ vÎ  
tráng  sï  Çã  ra  tay  cÙu  giúp .  
 -   không  có  chi  Çâu , xin  Quÿnh  cô  nÜÖng  ÇØng  quá  bÆn  tâm , rồi  day  qua  chàng  thÜ  
sinh  mà  nói : Tåi  hå  Huÿnh - Trung - Nghïa , xin  kính  chào  huynh đài , có  thể  nào  cho  tôi  

bìết  đến  quí tính , Çåi  danh  cûa  huynh  Çài hay  chăng ? 
-   Chàng  thÜ  sinh vòng  tay  đáp  lễ  : Ti‹u  ÇŒ  là  Hoàng - Minh - lý , cám  Ön  huynh  Çài  Çã  
ra  tay  tÜÖng  tr® , không  thì  tiểu  đệ  bị  ăn  đòn  thê  thảm ! 
-   Huÿnh  tráng  sï  ÇÜa  ngón  tay  cái lên  mà  khen  r¢ng : Nhìn  ÇiŒu  b¶  lính  quýnh , lúng  
túng khi  giao  Çấu , cho  thấy  rõ  huynh  Çài  Çây , không  phäi  là  con  nhà  võ , mà  dám  ngăn  
trª  b†n  cÜ©ng  hào , thì  quä  thÆt  là  to gan  Çấy , m¶t  lòng  quä  cäm , b¶i phøc , b¶i phøc ! 
-   Hoàng  thÜ  sinh , xua  tay  lia  lÎa , không dám , không dám , huynh  Çài  quá  khen  Çấy  thôi , 
mặc  dù  lúc  trÜ§c , gia  phø  có  bắt  tôi  h†c  võ , nhÜng  tôi  låi  hoàn  toàn  không  có  khi‰u  
h†c  võ , chỉ  thích  văn  mà  thôi , dÀn  dÀn , gia  phø  cÛng  không  ép  n»a , v§i  m¶t  Çiều  kiŒn  
là  tôi  phäi  trau  dồi  kinh  sº , Ç‡  Çåt  làm  quan , tÆn  l¿c  vì  dân , vì  nÜ§c .  
Vì  nhÆn  thấy  hai  ngÜ©i  có  cùng  m¶t  chí  hÜ§ng , cùng  ngÜ«ng  m¶  và  thán  phøc  nhau , 
nên  Huÿnh  tráng  sï  Çề  nghÎ  k‰t  nghïa  huynh - ÇŒ , chung  lo  viŒc  nÜ§c .  
Hoàng  thÜ  sinh  mØng  quýnh , liền  kéo   tay  Huÿnh  tráng  sï , cùng  nhau  quÿ  xuÓng  mà  
thề  Ü§c :  HiŒn  th©i , triều  Çình  Çang  phân  hóa  trÀm  tr†ng , chia  phe  h»u  khuynh  và  tä  
khuynh , b†n  gian  thÀn  cấu  k‰t  v§i  quân  xâm  lÜ®c , âm  mÜu  triŒt  hå  trung  thÀn  Ç‹  dÍ 
bềŠthôn  tính  nước  ta , tình  th‰  thÆt  là  bất  l®i , hung  hi‹m ; Chúng  tôi  nguyŒn  Çem  h‰t  
sÙc  mình , tÆn  trung  báo  quÓc , và  thềŠÇồng  sinh  c¶ng  tº , cho  tròn  nghïa  ñŒ - Huynh . 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



159 

 

{ uyu }    - khúc  khu›u - khu›u  tay - khu›u  sông - khuœu  gÓi  xuÓng - ngã  khuœu 

                        - khuœu  chân - quýnh  quýu - co  quýu  
 

                                                         TUYẾT  SƠN  HÀNH 
                                                     ñÜ©ng  Çi  núi  tuy‰t , xa  xôi 
                                              Chåy  quanh , chåy  quÄn ... qua  Çồi  núi  cao  
                                                     Hồng  hồng , nh»ng  dãy  hoa  Çào 
                                              Mây  mù  lÖ  lºng , dÅn  vào  b‰n  mÖ 
                                                     Thông  già , m†c  chắn  bên  b© 
                                              ñÜ©ng  Çèo  khúc  khu›u ... lÖ  mÖ , l†t  nhào 
                                                     Khí  tr©i , giá  lånh  xi‰t  bao ! 
                                              Tuy‰t  rÖi , phû  khắp , m¶t  màu  trắng  trong . 
 
     Chú  giäi : - tuy‰t  sÖn  hành : Çi  núi  tuy‰t 
                      - cao : m¶t  kích  thÜ§c  ª  vÎ  trí  mà  mắt  mình  phäi  nhìn  lên  phía  trên 
                      - hoa  Çào : hoa  có  màu  hồng  hay  màu  Çỏ  tÜÖi / thÜ©ng  Ç‹  chÜng  t‰t 
                      - b‰n  mÖ : thÜ©ng  dùng  diÍn  tä  m¶t  nÖi  m¶ng  tÜªng cûa  ngÜ©i  tình 
                      - chắn  bên  b© : chÆn  låi , ngăn  låi  phía  bên  mép  núi , ven  ÇÜ©ng  
                      - l†t  nhào : søp  té , bất  cÄn  bÎ  rÖi  xuÓng  ch‡  thấp ( ao , hÓ , Çèo ... ) 
                      - xi‰t  bao = bi‰t  bao : rất  là , nhiều , nói  không  h‰t , không  sao diÍn  tä 
                      - trắng  trong : màu  trắng  rất  tinh  khi‰t , có  th‹  nhìn  thấu  vô  trong  
 
   ñoän  văn :   Vào  mùa  Çông , ngÜ©i  Tây  phÜÖng  thích  Çi  trÜ®t  tuy‰t , h†  mÜ§n  phòng , ª   
                        trên  núi  tuy‰t  ăn  chÖi  cä  tuÀn , mà  còn  chÜa  Çã , chÜa  chÎu  về .  
NgÜ©i  Á - ñông , thÜ©ng  thì  chỉ  Çi  chÖi  cho  bi‰t , sáng  Çi , chiều  về .   
Riêng  tôi  thì , n¶i  nghe  t§i  ch»  núi  tuy‰t là  Çã  phát  §n lånh  rồi , cho  nên  cÙ  trù  trØ  mãi , 
không  chÎu  dÅn  v®  con  Çi chơi  núi  tuyết , bÎ  khi‰u  nåi  mi‰t , cuÓi  cùng  cÛng  phäi  gồng  
mình  mà  Çi m¶t  chuy‰n  cho  bi‰t  vÆy ! 
Hai  gia  Çình  cùng  Çi  chung  m¶t  chi‰c  xe  van  tám  ch‡  ngồi , Ç«  m¶t  cái  là  ngÜ©i  bån  
gÓc  Ý , °ng  lái  xe , nên  mình  có  ÇÜ®c  m¶t  dÎp  ränh  rỗi nhìn  ngắm  phong  cänh . 
TØ  trong  xe  nhìn  ra , nhÜ  là  mình  Çang  Çằng  vân  giá  vÛ , bay  lÜ§t  trên  các  ng†n  cây , 
trong  m¶t  bÀu  tr©i  bao  la , tØng  cøm  mây  trắng  ngay  trÜ§c  mắt , sÜÖng  mù  bao  phû , m©  
m© , äo  äo , và  tuy‰t  bay  lất  phất  qua  nh»ng  dãy  hoa  Çào  hồng  thắm , khung  cänh  tuy  có  
vÈ  buồn  tÈ , nhÜng  låi  rất  tr»  tình , thÖ  m¶ng , như  tay nắm  tay  mà  thä  hồn vào b‰n  mÖ ...  
ñ¶t  nhiên , cä  ngÜ©i  tôi  bÎ  hất  månh  qua  m¶t  bên , bån  tôi  quýnh  quýu  mà  khÓng  ch‰  
låi  tình  th‰ , chi‰c  xe  chao  Çäo , thắng  gắt , rít  lên  nh»ng  ti‰ng  r®n  ngÜ©i , cảm  giác  sợ  

hãi  làm  người  tôi  như  co  quýu  lại ... !  
Hú  hồn , lúc  bây  gi©  mình  m§i  Ç‹  ý  thấy  con  ÇÜ©ng  lên  núi  tuy‰t , nó  ngoằn  ngoèo  
khúc  khu›u  thÆt  là  nguy  hi‹m , có  nh»ng  khúc  quanh  thÆt  là  gắt , m¶t  bên  là  thung  lÛng  
v§i  nh»ng  cây  c°  thø  m†c  chắn  ven  biên , m¶t  bên  là  cånh  núi  nhô  ra , tåo  thành  m¶t  
cua  quËo  thÆt  gắt  nhÜ  hình  cái  khu›u  tay , hai  xe  chåy  nghÎch  chiều , chỉ  cách  nhau  có 
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không  quá  mÜ©i  læm  thÜ§c , mà  cÛng  khó  thấy  nhau , lÖ  mÖ , mà  chåy  qua  các  khu›u  
Çèo  nÀy , dám  đụng  đầu  hoặc  xe  l†t  nhào  lắm ! 
Tuy‰t  vÅn  cÙ  rÖi  Çều  phû  cä  ng†n  núi  trắng  xóa , tôi  khuœu  chân  xuÓng , lấy  Çà  ÇÄy  cái  
thau  cho  thằng  con  nó  tu¶t  xuÓng  dÓc , rồi  dÅn  nó  trª  lên , rồii  låi  khuœu  xuÓng  ÇÄy ... 
mŒt  quá , tôi  muÓn  ngã  khuœu  luôn  , nên  tìm  cách  nghỉ  chÖi , dø  nó  chÖi  m¶t  mình , Çấp  
hình  NgÜ©i  Tuy‰t , còn  hai  v®  chồng  tôi , thì  tìm  ø  Çá  ngồi  khuœu  chân , ngắm  nhìn  
phong  cänh , thä  hồn  mÖ  m¶ng , tình  tÙ  chút  Çỉnh , khí  tr©i  giá  lånh  quá !  
Ngồi  m¶t  hồi , mấy  kh§p  xÜÖng  khu›u  tay , khu›u  chân  nó  ê  Äm  , rêm  nhÙc , nhất  là  các  
ngón  tay  ngón  chân  nó  tê  cóng , co  quýu  låi , thôi  chÎu  h‰t  n°i  rồi , Çề  nghÎ  xuÓng  khu  
nhà  b‰p  nghỉ  giäi  lao , sÜªi  ấm , ăn  gì  chút  Çỉnh , rồi cùng  nhau  ra  về .  
Bây  gi© , m§i  bi‰t  mùi  của  cänh  tuy‰t  rÖi  giá  lånh , thì  m§i  thông  cäm  cho  s¿  trù  trØ ,  
lôi  mãi  không  chÎu  Çi  cûa  tôi !  
Nói  nào  ngay , cu¶c du  ngoån  núi  tuy‰t  hôm  nay , mang  låi  nhiều  niềm  vui , tuy giá  lånh , 
nhÜng  ấm  lòng , tràn  ÇÀy  tình  bån , tình  thân , và  hånh phúc  ! 
 
---------------------------------------- 
 
 
 
  
 

                                                  Xa   vắng  ! 
                                    BÀu  tr©i  äm  Çåm , gió  hiu  hiu 
                             RØng  cây  xÖ - xác , cänh  tiêu  Çiều 
                                    Lá  vàng  phû  lấp , ÇÜ©ng  khúc  khu›u 
                             Không  gian  chìm  Çắm  trong  tÎch  liêu 
                                    SÀu  thÜÖng , vÜÖng  vấn , lòng  nặng  trïu 
                             ñăm  chiêu , xa  vắng ... nh§  nhung  nhiều 
                                    Ch»  tình  ÇÖn  giän  , mà  khó  hi‹u 
                             Ng†t  bùi , cay  Çắng ... cÛng  vì  yêu ! 
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{  Ü  }    - quá  Ü - Ø  h» - Ù  Ç†ng - Ù  h¿ - Ù  Ø - căn  cÙ - c¿  n¿ - ch»  hi‰m - d¿  tr»   

                     -  thÙ  t¿ - trØ  khº - ng¿  trÎ - khÜ  khÜ - khº  trùng - l»  thÙ - nhØ  tº - xº  s¿  
 

                                               VÔ   T´CH   SỰ ! 
                                                   Ngồi  không , vô  tích  s¿ 
                                                       HiŒn  h»u , làm  nhÜ  dÜ 
                                                   Løc  låo , ăn  Çû  thÙ 
                                                       ñau  bøng , rên  hØ  hØ  ! 
                                                   B¿c  mình , nên  giÆn  d» 
                                                       Nguyên  nhà  muÓn  lắc  lÜ 
                                                   Cái  gì  cÛng  muÓn  c¿ 
                                                      QuÆy ... cho  Çã  :  Cái  nÜ  !  
 
     Chú  giäi : - vô tích  s¿ : chẳng  làm  nên  trò  trÓng  gì , quá  bình  lặng buồn  chán  
                      - làm  nhÜ  dÜ : cäm  giác  trÓng  träi , thØa  thäi , trÓng  vắng  cûa  tâm  hồn 
                      - Çû  thÙ : nhiều  thÙ , nhiều  loåi , có  ÇÀy  Çû  dÜ  thØa  về  m†i  mặt  
                      - rên  hØ  hØ : âm  thanh  phát  ra  khi  bÎ  bŒnh  nặng  hay  chÎu  s¿  Çau  Ç§n 
                      - giÆn  d» : thái  Ç¶  n°i  nóng , tÙc  b¿c , ÇÓi  kháng låi  khi  không  hài  lòng 
                      - lắc  lÜ : s¿  không  thăng  bằng , di  Ç¶ng  nghiêng  qua  nghiêng  låi 
                      - c¿ : gây  gổ , thái  Ç¶  ÇÓi  nghÎch , dùng  l©i  gay  gắt  chÓng  ÇÓi  kÈ  khác 
                      - Çã  cái  nÜ : b¶c  phát  s¿  giÆn  d»  theo  ý  mình , bất  k‹  hÆu  quä 
 
     ñoän  văn  :   Th©i  gian ? ! 
                           Th©i  gian  nó  không  ÇÖn  thuÀn  nhÜ  cái  Çồng  hồ  chỉ  gi©  giấc , tØ  mấy gi©  
t§i  t§i  mấy  gi© , không  ÇÖn  giän  nhÜ  bi‹u  Çồ  thÓng  kê , nói  lên  trình  t¿  tØng  mấu  chÓt , 
giai  Çoån  và  tu°i  th†  cûa  chúng  ta , mà  th©i  gian  nó  còn  hiŒn  h»u  cùng  v§i  ta , nó  xâm  
chi‰m  tâm  hồn  ta , änh  hÜªng , chi  phÓi  và  khÓng  ch‰  ta , nói  khác  hÖn  là  chúng  ta  hoàn  
toàn  lŒ  thu¶c  vào  th©i  gian  !  
Thí  dø  nhÜ  :  Ta  d¿  ÇÎnh  làm  m¶t  viŒc  nào  Çó , ta  Çã  d¿  bÎ  Çû  thÙ , k‰  hoåch  diÍn  ti‰n  
Çúng  theo  trình  t¿ , nhÜng  s¿  thành  båi , thành  quä  së  ra  sao ?  
N‰u  có  óc  khách  quan , thì  hÀu  nhÜ  ai  cÛng  tránh  s¿  tuyên  bÓ  kh£ng  ÇÎnh , mà  tØ  tØ ... 
th©i  gian  së  trä  l©i .  
Ho¥c  n‰u  ta  muÓn  thº  nghiŒm  hay  hoàn  thành  m¶t  viŒc  gì  gấp  rút , thì  th©i  gian  không  
cho  phép ! N‰u  chỉ  là  Çồ  vÆt  vô  tri , thì  không  hề  gì , cái  radio  có  dÜ  vài  con  Óc  Çâu  có  
sao ; Con  mèo  không  có  chu¶t  Ç‹  bắt , quá  dÜ  thì  gi© , thì  nằm  gh‰  xalông  coi  TV m¶t  
cách  t¿  nhiên , Çâu  trª  ngåi  gì !  
NhÜng  kh°  n‡i , " con  ngÜ©i  là  m¶t  Ç¶ng  vÆt  bi‰t  suy  nghï  ", n‰u  ta  ch©  Ç®i  m¶t  ai  Çó , 
hay  là  quá  r‡i  ränh , ch£ng  có  viŒc  gì  Ç‹  làm , thì  låi  là  cä  m¶t  vấn  Çề  phiền  não !   
Cäm  giác  s¿  hiŒn  h»u  cûa  ta  trong  khoäng  th©i  gian  ấy  là  quá  dÜ  thØa !  
Th©i  gian  Çã  tác  Ç¶ng  lên  tinh  thÀn  và  tâm  hồn  ta , tâm  tính  ta  trª  nên  khó  chÎu , b¿c  
mình ,  dÍ  n°i  nóng ... ! 



162 

 

Cái  lo  không  Çû  th©i  gian , không  bằng  cái  s®  quá  dÜ  thØa  th©i  gian !  
 "  Ngồi  không  vô  tích  s¿ , c¿  n¿  , quÆy  phá  cho  Çã  cái  nÜ  " .  
Trong  khi  m†i  ngÜ©i  chåy  Çua  v§i  th©i  gian , Ù  h¿  v§i  công  viŒc , n‰u  có  ÇÜ®c  m¶t  chút  
th©i  gian  dÜ  ra  Ç‹  th¿c s¿  sÓng cho  mình , cho  gia  Çình , thì  cÀu  mong càng  dÜ  càng  tÓt ,  
nhÜng  cÛng  có  nh»ng  ngÜ©i , "  Ngồi  không  vô  tích  s¿ , nghï  v§  vÄn  m†i  thÙ , càng  nghï  
càng  giÆn  d» , ki‰m  chuyŒn  Ç‹  c¿  n¿ ,  bùng  n°  cho  Çã  cái  nÜ !   
Y‰u  tÓ  th©i  gian  tác  Ç¶ng  lên  tÜ  tÜªng , tÜªng  tÜ®ng , tÜªng  chØng , tØ  tØ  Çồng  hóa  như  
s¿  thÆt , s¿  xáo  tr¶n  tâm  thÀn , ÇÜa  Ç‰n  nh»ng  cº  chỉ , thái  Ç¶ , không  tÜªng  tÜ®ng  n°i ! 
NhÜng  ngÜ©i  ta  chỉ  nhÆn  thấy  nh»ng  s¿  bất  hòa , c¿  n¿  trong  gia  Çình  là  nh»ng  lỗi  lÀm  
bắt  nguồn  tØ  viŒc  nÀy , lỗi  n† , tåi  anh , tåi  em , tåi  thiên  hå ... !  
CÛng  có  khi , ngÜ©i  ta  tìm  ra  s¿  thay  Ç°i  tâm  tính  con  ngÜ©i , tØ  thùy  mÎ , dÎu  dàng  
thành  nóng  nảy  c¶c  cằn , là  do  s¿  thay  Ç°i  sinh  lý , cái  tu°i  bÜ§c  qua  m¶t  giai  Çoån  
khác , chÙc  năng  n¶i  tång  änh  hÜªng  tâm  thÀn , gọi  là  tâm  sinh  lý , nó  ảnh  hưởng  tới  tư  

duy  và  hành  động , hoặc  là  thái  độ  hành  sử  vấn  đề !  NhÜng  có  ai  chÎu  bình  tâm , Ç‹ ý  
t§i  s¿  tác  Ç¶ng  cûa  y‰u  tÓ  th©i  gian  hay  chăng ?!  
Trong  bài  này , tôi  không  Çặt  nặng  ai  lỗi , ai  phäi , cÛng  không  mÜ®n  c§  Ç‹  chỉ  trích  ai , 
tôi  chỉ  muÓn  nói  lên  y‰u  tÓ  th©i  gian  ngấm  ngÀm  tác  Ç¶ng và  phá  hoåi , s¿  giÆn  d» , cái  
nÜ  ấy , thÆt  t‰  chỉ  là  nh»ng  chuyŒn  không  Çâu , không  Çáng , và  nó  cÛng  không  có  nghïa 
lýšgì  cä !  N‰u  bi‰t  th‰  thì  ÇØng  cÙ  khÜ  khÜ  mà  cãi , hãy  kèm  ch‰  s¿  giÆn  d» , hãy  tåm  
ngÜng , bỏ  Çi chỗ  khác  làm  viŒc  gì  Çó , t¿  làm  bÆn  r¶n  chú  tâm  vào  công  viŒc , khỏi phäi  
suy nghï , tØ  tØ  thì  cÖn  giÆn  cÛng  nguôi  Çi .  
CuÓi  cùng  tôi  xin  trình  bày  m¶t  quan  Çi‹m  cá  nhân  :  
     "  Hãy  nhìn  thÆt  rõ , c¿  chuyŒn  gì ? 
        Nhỏ  nhặt , không  Çáng , c¿  mà  chi  ?! 
        ñØng  khÜ  khÜ  cãi  không  suy  nghï   
        Không  là  Çúng -  sai /  Là  :  "  Thích  nghi   " . 
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{  Üa  }    - Üa  chu¶ng - Üa  nhìn - Ùa  lŒ - thØa  Ùa - ¿a  ra - ¿a  cÖm - b»a  Ç¿c  b»a cái 
                        - bºa  cûi - ch»a  lºa - t¿a  cºa - vØa  lÙa - ngăn  ngØa - khÙa  tay - khÙa  cá  
 
                                                      HỌC  LÀM  BẾP 
                                               MË  Çang  bÆn  r¶n , nấu  cÖm  trÜa 
                                         Em  phø  làm  cá , cá  bÓng  dØa 
                                               Chặt  kÿ , cåo  väy  và  Çem  rºa ... 
                                         Má  hỏi : Con  Öi , làm  xong  chÜa  ? 
                                               Có  phäi  kho  cá , bỏ  lá  dÙa  ? 
                                         BÆy  nào , kho  cá  v§i  nÜ§c  dØa 
                                               ñØng  nên  ÇÆy  nấp , coi  chØng  lºa ... 
                                         Má  Öi , nhÜ  vÆy , Çã  ÇÜ®c  chÜa  ? 
 
   Chú  giäi : - h†c  làm  b‰p : theo  dõi  và  tÆp  tành  Ç‹  bi‰t  cách  th°i  cÖm , xào  nấu ... 
                    - nấu  cÖm  trÜa : chuÄn  bÎ , nấu  nÜ§ng ... cho  bu°i  ăn  trÜa 
                    - cá  bống  dØa : m¶t  loåi  cá  mình  tròn , không  có  hoặc  rất  ít  vÄy  
                    - rºa : dùng  nÜ§c  làm  cho  såch  
                    - xong  chÜa ?:  câu  hỏi  về  k‰t  quä  cûa  công  viŒc (nghiêng về th©i gian) 
                    - lá  dÙa : cây  có  lá  nhÜ  lÜ«i  gÜÖm , hay  hoa  lan , vÎ  dÎu  ng†t  và  thÖm  
                    - nÜ§c  dØa : chất  lỏng  thÖm  ng†t  trong  trái  dØa 
                    - coi  chØng  lºa = canh  lºa : Çiều  chỉnh  Ç¶  nóng  cûa  ng†n  lºa 
                    - Çã  ÇÜ®c  chÜa : câu  hỏi  về  thành  quä ( nghiêng  về  thành  phÄm ) ? 
 
   ñoän  văn :  NgÜ©i  ta  thÜ©ng  bäo : Con  trai  Üa  Çá  banh , con  gái  Üa  làm  b‰p , 
                        chÙ  con  trai  mà  løi  høi  dÜ§i  b‰p ,  các  bån  së  cÜ©i  cho  Çấy  !  
Nh§  låi  th©i  còn  nhỏ , ª  xÙ  dØa :  MÏ - Tho , tôi  thÜ©ng  hay  l¶t  vỏ  dØa , tÜ§c  lá  dØa , bºa  
gáo  dØa  rồi  Çem  phÖi . Tôi  thÜ©ng  Çi  vó  tép , câu  cá  bÓng  dØa ...  Çó  là  nh»ng  sinh  hoåt  
cûa  nam  gi§i  rõ  ràng ,  nhÜng  tôi låi  không  có  bån , hay  nói  khác  hÖn  là  các  bån  cùng  
lÙa  cÜ©i  chê  tôi  tánh  n‰t  giÓng  con  gái ,  nên  chØa  nó  ra , không  cho  chÖi !  
      VØa  phäi  thôi  ch§ !   
      ¯a ,  tôi  Üa  phø  má  tôi  nấu  b‰p  rồi  sao  ?   
      Ba  tôi  mắc  lo  cày  bØa , trÜa - trÜa  m§i  về  ăn  cÖm , mË  tôi  bu°i  sáng  bán  hàng  rong , 
khi  bán  xong  vềŠthì  tr©i  cÛng  Çã  gÀn  trÜa , mË  phäi  nấu  cÖm  trÜa  m¶t  cách  v¶i  vã ! 
Gi»a  lúc  nhà  Çang  bÆn  r¶n , Tôi  nên  chọn  : 

Vui  chÖi  v§i  mấy  ÇÙa  hàng  xóm ?   
Hay  là  ª  nhà  phø  mË  lặt  rau , chøm  lºa ...  ? 
Sao  låi  phäi  ch†n  l¿a ?! Có  hỏi  cÛng  bằng  thØa , tôi  thÜÖng  Ba - MË , lë  nhiên  là  tôi  ch†n  
l¿a  gia  Çình  hÖn  là  bè  bån .  
    ThÆt  ra  Ç©i  sÓng  ª  dÜ§i  quê  rất  giän  tiŒn , nhiều  khi  không  cÀn  phäi  Çi  ch® , vó  vài  
con  tép , câu  vài  con  cá , v§t  m¶t  r°  rau  muÓng  nÜ§c , hay  là  Çào  vài  cû  khoai  môn ...  
th‰  là  xong  m¶t  b»a  cÖm  ngon  lành .  
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Có  ngÜ©i  së  chê  là  b»a  cÖm  quá  thanh  Çåm   , Çâu  bằng  dân  thành  thị ,  ra  ch®  mua  Çû  
thÙ , hoặc  ra  tiŒm  ăn , có  ÇÀu  b‰p  giỏi , nấu  nh»ng  món  ngon  chÜa  tØng  thấy ! 
Nói  là  nói  vÆy  ch§ , n‰u  nói  về  thÆt  chất  cûa  cái  " ngon " chÜa  chắc  ai  ngon  hÖn  ai ?  
ñâu  phäi  có  tiền , bỏ  ra  mua  là  ngon  Çâu ? ñiều  nÀy  rất  rõ  ràng , Çói  thì  ra  tiŒm  ăn , ăn  
cho  no  bøng  và  ch£ng  quan  tâm  gì , có  thÆt  s¿  là  ngon  hay  không ?      
ñâu  phäi  hÍ  ÇÀu  b‰p  nấu  là  ngon Çâu ?    
Ăn  là  ăn  Çû  thÙ  gia  vÎ , ch§  nào  có  phân  biŒt  cái  vÎ  chính  cûa  món  ăn  ra  sao ?  
Nào  ai  cÀn  bi‰t  s¿  khác  biŒt  về  phÄm  chất  gi»a  Çồ  tÜÖi  và  Çồ  Çông  lånh ?!    
Nói  khác  hÖn , cái  ngon  này  mang  tính  chất  ngon  ti‰ng , ngon  tiền  mà  thôi , hãy  nh§  låi  
xem , Çã  bi‰t  bao  lÀn  các  bån  ngồi  chÓng  tay  lên  cằm  ch©  Ç®i  m¶t  cách  buồn  tÈ , rồi  ăn  
m¶t  cách  ch£ng  Çặng  ÇØng , chÜa  k‹  Ç‰n  viŒc  ăn  không  vô , phäi  bỏ  mÙa  nºa  chØng !  
Theo  tôi  thì  ª  dÜ§i  quê  ăn  ngon  miŒng  hÖn , cái  "  ngon  ª  Çây  là  ngon  vềŠphÄm  chĂt "  
vì  ta  ăn  toàn  Çồ  tÜÖi , m§i vØa  bắt  hay  m§i vØa  hái , ta  có  th‹  l¿a  theo  ý  thích , không  ai  
có  th‹  chÓi  cãi  ÇÜ®c  s¿  thÆt  hi‹n  nhiên  là  thÎt  con  gà  mái  dÀu  nuôi  ngoài  vÜ©n , nó vØa 
thÖm , vØa  ng†t , vØa  săn , lớp  dầu  gà  vàng  bóng , so  v§i  con  gà  công  nghiŒp  , Çông  lånh  
cûa  thành  phÓ , nó  vØa  låt  lëo , vØa  bª , vØa  ch£ng  có  mùi  vÎ  gì , nhai  nhÜ  nhai  giấy ! 
Thú  vÎ  hÖn , là  vì  t¿  ta  làm  lấy , ăn  theo  khÄu  vÎ  cûa  mình , ch§  không  ăn  theo  khÄu  vÎ  
cûa  ngÜ©i  khác , cái  món  " cá  kho  t¶ " mà  tôi  Üa  thích  së  không  Çâu  ngon  bằng , không  
phäi  là  chê  h†  nấu  dª  Çâu , mà  là  không  có  cäm  tình , vì  những  cái  ngon  cái  ÇËp  của  

miền  quê  Çã  ăn  sâu  vào  tâm  khäm  tôi , nh§  khi  xưa  mË  tôi  dåy  tôi  kho  cá , tôi  t¿  tay  
làm  cá  bÓng  dØa , rºa  såch  Çem  kho  v§i  nÜ§c  dØa , tôi  h†c  cách  nhúm  lºa , canh  lºa , 
nấu  mà  ch£ng  bi‰t  chín  hay  chÜa ! Ấy  th‰  mà  ngon  vì  nó  Çã  vô  hình  chung  bi‰n  thành  
món  ăn  tinh  thÀn , chÙa  Ç¿ng  tình  thÜÖng  và  k›  niŒm ! Miền  quê  xứ  dừa . 
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{Üc   Üt}  - Ùc  ch‰ - oan  Ùc - c¿c  l¿c - b¿c  tÙc - phÙc  tåp - mÙc  Ç¶ - r¿c  r« - xÙc  dÀu 

                         - bÙt  rÙt - cÙt  dê - dÙt  khoát - gi¿t  ÇÙt - mÙt  sen - sinh  nh¿t - sÙt  mÈ - vÙt  
 

                                                        L¼   KẸO  
                                                   Hỏa  lò , cháy  Çỏ  r¿c 
                                               Khí  tr©i  thì  oi  bÙc 
                                                   Ra  công  làm  kËo , mÙt ... 
                                              Trong  ngÜ©i , nóng  hØng  h¿c . 
                                                   Lò  kËo , thÖm  phÜng  phÙc 
                                              KËo  chuÓi , Çen  nhÜ  m¿c 
                                                   Vài  khách  hàng , chÀu  ch¿c 
                                              Tấm  tắc  khen : Ngon  th¿c . 
 
     Chú  giäi : - oi  bÙc :  môi  trÜ©ng nóng  n¿c , khó  thª , khó  chÎu ... thi‰u  thoáng  khí 
                       - kËo - mÙt : nh»ng  món  ăn  chÖi  rất  ng†t , làm  bằng  trái  cây  v§i  ÇÜ©ng 
                       - nóng  hØng  h¿c : sÙc  nóng  hắc  ra  d»  d¶i , cäm  giác  nóng  rang  lên 
                       - thÖm  phÜng  phÙc : m¶t  mùi  rất thÖm  lan  xa , làm  thèm  muÓn 
                       - Çen  nhÜ  m¿c : m¿c  Ç‹  vi‰t  rất  là  Çen , Çen  thÆt  Çen 
                       - chÀu  ch¿c : ngồi  ch©  Ç®i , không  muÓn  bỏ  Çi  Çâu  
                       - ngon  th¿c = thÆt  ngon : xác  ÇÎnh  phÄm  chất và  khÄu  vÎ  là  tÓt = ngon 
 
     ñoän  væn  : Trên  con  ÇÜ©ng  ngang  qua  nhà , nhân  tiŒn , ngÜ©i  bån  m©i  mình ghé  vào   
                          nhà  nó  chÖi , mình  tØ  chÓi , nhÜng  nó  cÙ  m¶t  m¿c  lôi  kéo , m©i  cho  kÿ  
ÇÜ®c , yêu  cÀu  Ç‰n  Ç‹  thÜªng  thÙc  nh»ng kËo - mÙt  Çang  làm , nhà  nó  là  lò  kËo  mà , nên  
cÛng  cÀn  d†  hỏi  một  vài  kẻ  tin  cậy , để  cho  bi‰t  Çích  xác  xem  kËo  mÙt  nhà  nó  có  th¿c  
s¿  là  ngon  hay  không ?  Th¿c  tình  mà  nói , tôi  Çâu  có  ham  ăn  mÙt - kËo , nhÜng  cÛng  
muÓn  xem  lò  kËo  mÙt  nhÜ  th‰  nào ?  Cách  làm  mÙt  ra  làm  sao ?  Nên  nhÆn  l©i  làm  
giám  khäo  bất  Çắc  dï . M§i  Ç‰n  ÇÀu  hÈm , Çã  ngºi  ÇÜ®c  m¶t  mùi thÖm  phÙc , làm  cho  
mình  càng  thêm  háo  hÙc , muÓn  nhanh  chân  t§i  nhà  ngÜ©i  bån , Ç‹  xem  mÙt  kËo  nhà  
anh  ta  th¿c  s¿  ngon  c«  nào ? NgÜ©i  bån  chỉ  vào  cái  chäo  thÆt  to , to  h‰t  mÙc , bên  trong  
Çang  nấu  kËo  chuÓi  Çen  nhÜ  m¿c , tỏa  m¶t  mùi  hÜÖng  thÖm  phÙc , ngÜ©i  th®  Çang  ra  
sÙc  quÆy  cho  Çều , lë  nhiên  là  không  phäi  cÀm  ÇÛa  rồi , mà là  m¶t  cái  cây  nhÜ  mái dÀm 
để  chèo  ghe  vÆy  Çó , khí  tr©i  thì  oi  bÙc , Çã  vÆy  mà  còn  làm  viŒc  bên  lò  lºa  Çang  cháy  
phØng  ph¿c , nh»ng  cøc  than  hồng  cháy  Çỏ  r¿c , càng  thêm  nóng  n¿c ! N¶i  chỉ  ÇÙng  nhìn  
không  thôi  mà  trong  ngÜ©i  thấy  nóng  hØng  h¿c , xem  ra , làm  nghề  này  quä  th¿c  rất  Ü  
là  c¿c ! Phía  bên  kia  là  ch‡  Ç‹  công  nhân  gói  kËo , mÙt ... thích  thÙ  nào  thì  cÙ  lấy  mà  
ăn  thº , mÙt  ngon  nhÙt  có  lë  là  mÙt  mãng  cÀu , mà  thÖm  nhÙt  låi  là  kËo  chuÓi .    
Ngoài   hiên  là  m¶t  băng  gh‰  dài , m¶t  vài  khách  hàng  ngồi  ch©  lấy  hàng , h†  không  bỏ  
Çi  Çâu  cä , dù  bao  lâu  cÛng  ch© , ngồi  nhÜ  ngồi  chÀu  ch¿c , th¿c  ra  còn  ch‡ nào  mà  ngồi  
ngon  hÖn  là  ch‡  này , chung  quanh  phäng  phất  m¶t  mùi  hÜÖng thÖm  phÙc , vØa  uÓng trà , 
vØa  ăn  mÙt ...  nóng  nực  thì  có  nóng  n¿c thiệt , nhÜng  kẹo - mứt  thì  ngon   th¿c  . 
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                                                     ĐỒNG  HẠNG ! 
                                               Kiêu  xa , l¶ng  lÅy ... MË  sang  nhÙt 
                                         Th©i  trang  nÄy  lºa ... ChÎ  xinh  nhÙt 
                                               Ăn  chÖi  sành  ÇiŒu ... Anh  oai  nhÙt 
                                         H†c  hành  chăm  chỉ ... Con  ngoan  nhÙt 
                                               Ÿ  trong  nhà  nÀy , ai  cÛng  nhÙt . 
                                         VÆy  ch§ , Ba  là  cái  gì  nhÙt ? 
                                               Ba  hỏi , thì  con  phäi  nói  th¿c 
                                         Då ... thÜa ... thì ... là ... Ba  tŒ  nhÙt ! 
 
   Chú  giäi : - sang : bi‹u  hiŒn  cûa  kÈ  giàu  có  qua  cách  xài  tiền , ăn  mặc  ... 
                     - Xinh  = ÇËp : m¶t  s¿  hấp  dÅn  mãnh  liŒt  cûa  n»  gi§i , nét  ÇËp t¿  nhiên 
                     - oai : dáng  ÇiŒu  anh  hùng , uy  vÛ , làm  ngÜ©i  ta  ngÜ«ng  m¶ , kiên  n‹ 
                     - ngoan : bi‰t  vâng  l©i , không  làm  Çiều  sai  trái , bi‰t  lÍ  nghïa 
                     - ai  cÛng  nhÙt : ai  cÛng  sÓ (1) , tất  cä  Çều  ª vào  hång  t¶t  Çỉnh  nhất , hÖn  h‰t 
                     - nói  th¿c = nói  thÆt : nói  lên  s¿  Çúng  Çắn  cûa  s¿  viŒc , không  vë  v©i 
                     - tŒ  nhÙt : kém  quá , thua  h‰t  m†i  ngÜ©i , dª  hÖn  kÈ  dª , bÎ  chê  thÆm  tŒ 
 
   ñoän  văn  : Trong  ngôn  ng»  ViŒt - Nam , có  ngÜ©i  dùng  ch»  ( nhÙt ) , có  ngÜ©i  dùng   
                        hoặc  nói  là  ch»  ( nhất ) , ( nh¿t = nhÆt ) .  
Thí  dø : Sinh  nh¿t = sinh  nhÆt ; nhÙt là = nhất là ; nhÆt th¿c = nh¿t  th¿c ; l§p  nhÙt = l§p  nhất ; 
l§p  ÇŒ  nhÙt = l§p  ÇŒ  nhất ; hång  nhất = hång  nhÙt ....  dùng  ch»  nào  cÛng  Çúng  cä , n‰u  có  
khác  nhau , thì  Çó  chỉ  là  chọn  dùng " chữ " khác  nhau , hay  giọng  nói  = cách  phát  âm  tùy  
theo  ÇÎa  phÜÖng  tính , m‡i  ngÜ©i  mà  thôi . 
Ch»  nhÙt = nhất , hàm  chÙa  s¿  so  sánh , mang  tính  chất  tuyŒt  ÇÓi , và  thÜ©ng  nằm  ª  hai  
c¿c , m¶t  ÇÀu  là  tích  c¿c , và  ÇÀu  kia  là  tiêu  c¿c , và  cÛng  thÜ©ng  mang  tính  chất  ÇÓi  
lÆp , trái  nghïa  lẫn  nhau :  Hay  nhÙt / dª  nhất ; giỏi  nhÙt / tŒ  nhÙt ; cao  nhÙt / thấp  nhÙt ; 
ÇËp  nhÙt / xấu  nhÙt ; hång  nhÙt / hång bét ; quang  minh  nhÙt / hắc  ám  nhÙt ... 
Tu°i  thÖ  là  tu°i  hồn  nhiên  nhÙt  trong  cu¶c  Ç©i , nào  phäi  lo  nghï  chi  cho  c¿c , làm  gì  
có  chuyŒn  hằng  Çêm  nằm  trằn  tr¶c  thao  thÙc ! Lúc  nào  cÛng  chỉ  nghï  Ç‰n  vui  chÖi , và  
Çòi  hỏi  cái  gì  cÛng  nhÙt , dù  thÜÖng  dù  ghét , dù  ÇËp  dù  xấu , dù  hay  dù  dª , miÍn  sao  
trong  lòng  mình  Üa  thích  thì  Çều  cho  là  nhÙt . Cách  Çánh  giá  và  x‰p  hång  cûa  trÈ  thÖ  
không  hoàn  toàn  giÓng  nhÜ  chúng  ta , Çâu  cÀn  bi‰t  gì  về  giá  trÎ  th¿c  s¿  cûa  s¿  viŒc , 
làm  gì  có  chuyŒn  xét  Ç‰n  các  khía  cånh  chû  quan  hay  khách  quan , mÏ  thuÆt  hay  xäo  
thuÆt ... không  cÀn  bi‰t  ai  đó , bản  chất  thực  sự  ra  sao ?  HÍ  cho  nó  tiền , tiêu  pha  không  
dè  sÈn  thì  là  sang  nhÙt , ăn  mặc  th©i  trang  ki‹u  m§i  nhất  thì  cho  là  xinh  nhÙt , ăn  chÖi  
liêu  lổng , tø  năm , tø  ba  theo  ki‹u  anh  chÎ  b¿ , hù  thiêng  hå  là  oai  nhÙt , còn  cái  ngÜ©i  
chỉ  lo  ki‰m  tiền , nuôi  sÓng  gia  Çình , ch£ng  bi‰t  ăn  chÖi , Çua  Çòi , lòe  thiêng  hå , thì  là  
cù  lÀn , tŒ  nhÙt  nhà .  Khi  thằng  bé  nói  là  tŒ nhÙt , mà  kèm  thêm  ti‰ng  cÜ©i  hồn  nhiên , 
khoái  chí , cho  thấy  cái  tŒ  nhất  này , bên  trong  låi  chÙa  Ç¿ng  m¶t  tình  thÜÖng  sâu  ÇÆm  
nhứt , m¶t  niềm  vui  cha  con  gÀn  gÛi  nhau  nhÙt , so  v§i  nh»ng  cái  nhất , nhứt  nhứt  kia . 
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{ Üng }   - chim  Üng - Üng  ý  - Üng  thuÆn - Ùng  bi‰n - Ùng  nghiŒm - ºng  hồng - 

                       - bÜng  bít - chÜng  hºng - Çiêu  ÇÙng - xây  d¿ng - ngÆp  ngØng - l»ng  th»ng 
 

                                                         TRÊN   SÂN 
                                               ñá  qua , Çá  låi ... Çá  tÜng  bØng 
                                         Reo  hò , c°  võ , nhäy  lÜng  tÜng  
                                               CÓ  công , cÓ  thû , cÓ  chÎu  Ç¿ng 
                                         Tr†ng  tài : MŒt  nghỉ , chåy  không  ngØng ! 
                                               Tung  lÜ§i  bất  ng© , Goal  chÜng  hºng ! 
                                         Chồng  chất  lên  nhau , n‡i  vui  mØng 
                                               L†t  Çài , thất  chí , đứng  không  vững ! 
                                         Ôm  ÇÀu , tÙc  tÜªi , lŒ  rÜng  rÜng ! 
 
   Chú  giäi : - trên  sân : cänh  tÜ®ng  cûa  m¶t  cu¶c  tranh  tài  th‹  thao ( Çá  banh ) 
                    - tÜng  bØng : nói  lên  m¶t  sinh  hoåt  náo  nhiŒt , thôi  thúc , hào  hÙng  
                    - nhäy  lÜng  tÜng : Ç¶ng  tác  nhäy  lên  nhäy  xuÓng liên  hồi  
                    - cÓ  chÎu  Ç¿ng : kiên  trì  kéo  dài  tình  trång ra dù  Çã  quá  mÙc  gi§i  hång 
                    - mŒt  nghỉ , chåy  không  ngØng : chåy  hoài , không  ÇÜ®c  nghỉ  ngÖi ! 
                    - chÜng  hºng : m¶t  bi‰n  cÓ  bất  ng© , làm  ngåc  nhiên  không  tÜªng  n°i 
                    - vui  mØng : m¶t  s¿  bi‹u  l¶  cûa  tâm  linh  khi  Çåt  ÇÜ®c  ýšmuÓn 
                    - đứng  không  vững : ÇÙng  không  n°i  n»a , ( thất  chí  làm  mất  sinh  l¿c ) 
                    - lŒ  rÜng  rÜng : m¶t  s¿  xúc  Ç¶ng  dồn  nén  làm  mắt  Ùa  lŒ ( khóc  thÀm ) 
 
   ñoän  văn  : Túc  cÀu , hay  là  bóng  Çá , là  m¶t  trong  nh»ng  b¶  môn  th‹  thao  ÇÜ®c  rất  

                        nhiều  ngÜ©i  trên  thế  giới  Üa  chu¶ng , vì  nó  rất  sinh  Ç¶ng  và  hào  hÙng , 
ÇØng  nói  chi là  con  nít  chúng  nó  khoái  coi Çá  banh , thanh  niên  nam  n»  cÛng  Çều  thích , 
không  nh»ng  là  th‰ , mà  ngay  cä  ông  già , bà  cä  cũng  bị  lôi  cuốn , hứng  chí  cổ  võ . 
N‰u  tôi  nh§  không  lÀm  thì  trÜ§c  Çây , chúng  ta  có  cä  nh»ng  Ç¶i  banh  thu¶c  vào  hàng  
Çàn  anh , lão  luyŒn , nhà  nghề , g†i  là  các  Ç¶i  " Lão  TÜ§ng "  nghe  cÛng  oai  lắm  ch§  b¶ ! 
ñØng  thấy  có  ch»  lão  mà  cụt  hứng  , khinh  thÜ©ng , l§  qu§  là  bÎ  mấy  cø  làm  cho  Çiêu  
ÇÙng  , và  thua  luôn  cÛng  không  chØng !  
B¶  môn  túc  cÀu  hiŒn  diŒn  trên  hÀu  h‰t  các  quÓc  gia  trên  th‰  gi§i , và  Çang  phát  tri‹n  
m¶t  cách  hÜng  thÎnh , nhiều  quÓc  gia  mÖ  Ü§c  Çåt  ÇÜ®c  danh vÎ  vô  ÇÎch  túc  cÀu  th‰ gi§i , 
tÜ®ng  trÜng  cho  tinh  thÀn  dân  t¶c  và  quang  vinh  t¶t  Çỉnh  cûa  quÓc  gia  mình , vì  th‰  mà  
h†  h‡  tr®  nhân  tài , vÆt  l¿c  và  dồn  n‡  l¿c  tÓi  Ça , cố  Çào  tåo  cho  ra  m¶t  Ç¶i  banh  hùng  
månh , đứng  vào  hạng  chuyên  nghiệp  thứ  dữ , có khä  năng  làm  mÜa  làm  gió  trên  sân  cỏ  
quốc  tế , không  ngừng  Çè  bËp  và  nuÓt  ch»ng  các  Ç¶i  cÀu  ÇÓi  ÇÎch , một  thế  đứng  vững  

chắc  với  tiếng  tâm  lẫy  lừng . MuÓn  ÇÜ®c  th‰ , các  nhà  dìu  dắt  phäi  có  kế  hoạch  đầu  tư  

trong  thời  gian  dài , t°  chÙc  và  huấn  luyện  nh»ng  Ç¶i  tuy‹n  tØ  dång :Đ¶i  thi‰u  nhi , thi‰u  
niên , Ç¶i  thanh  niên , đội  nam , n» ... và  tØ  nh»ng  Ç¶i  này , ch†n  lọc , k‰t  h®p  và  Çào  tåo  
thành  Ç¶i  tuy‹n  quÓc  gia , Ç‹  d¿  tranh  giäi  túc  cÀu  th‰  gi§i . 
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ñặc  biŒt , giäi  túc  cÀu  th‰  gi§i  kÿ  rồi ( năm 2002 ) có  hai  quÓc  gia  ÇÙng  ra  Çồng  t°  chÙc  
giải  túc  cầu  thế  giới  m¶t  cách  tÜng  bØng , náo  nhiŒt , Çó  là  nÜ§c ñåi - Hàn và  NhÆt - Bän . 
M¶t  rØng  c©  Çåi  diŒn  cho  các  quÓc  gia , m¶t  rØng  ngÜ©i  ÇÙng  chÆt  cÙng  trên sân ,và  các  
Ç¶i  tuy‹n  thû  Çang  hÙng  chí  ch©  dÎp  thi  thÓ  tài  năng , sau khi  ban  t°  chÙc  tuyên bÓ  khai  
måc  Çåi  h¶i , các  Ç¶i  së  giao  tranh  không  ngØng , Çá  vòng  loåi  cho  t§i  khi  đội  mình  là  
kÈ  chi‰n  thắng  cuÓi  cùng , giành  lấy  danh  vÎ  vô  ÇÎch , gi»  chi‰c  cúp  vàng  th‰  gi§i .  
Khai  måc  trÆn  Çấu  là  ÇÜÖng  kiêm  vô  ÇÎch  túc  cÀu  th‰  gi§i ( Pháp ), Çá  v§i  Ç¶i  banh  m§i  
xuất  hiŒn , chÜa  tØng  có  thành  tích  hay  tên  tu°i gì  n°i  bÆt  trong  làng  bóng  Çá , Çó  là  đội 

Senago , m§i  ÇÀu , ai  cÛng  nghï  rằng : Tài  nghŒ  cûa  Çôi  bên  quá  chênh  lŒch , không  cân  
xÙng , thì  cu¶c  tranh  tài  này  së  kém  phÀn  hào  hÙng , đội  Senago  th‰  nào  cÛng  sẽ  bÎ  Ç¶i  
Pháp  nuÓt  chửng  nhÜ  chÖi ! 
NhÜng  hình  nhÜ  m†i  ngÜ©i  Çã  lÀm  to  !   
Trong  khi các  c°  Ç¶ng  viên  reo  hò  nhäy  múa  cà  lÜng tÜng , thì  Çôi  bên  Çã  tấn  công  liên  
tøc  không  ngØng , làm  cho  tr†ng  tài  phäi  chåy  theo  mŒt  nghỉ !  
Trong  m¶t  giây  phút  thật  bất  ng© , Ç¶i  Senago  Çã  Çá  thûng  lÜ§i  Pháp , làm  cho  m†i  
ngÜ©i  ngåc  nhiên , chÜng  hºng ! ? 
ñ¶i  Pháp  Çã  xuÓng  tinh  thÀn , gÀn  nhÜ  kiŒt  quŒ , m¶t  mặt  cÓ  chÎu  Ç¿ng  và  ngăn  cän  sÙc  
ti‰n  công  không  ngừng  cûa  phe  ÇÎch , m¶t  mặt  cÓ  tấn  công  lại  Ç‹  g«  huềŠ ...  
NhÜng  than  ôi , giây  phút  cuối  cùng  đã  đến , Trọng  tài  thổi  dứt  ti‰ng  còi  ngưng  đấu ! 
M¶t  bên  thì  ôm  nhau  vui  mØng , hí  hºng  nhäy  lÜng  tÜng ... 
M¶t  bên  ngồi  bŒt  xuÓng  sân  , ôm  ÇÀu  tÙc  tÜªi , lŒ  rÜng  rÜng ... !      
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{ÜÖc  ÜÖt}- Ü§c  mÖ - Ü§c chØng - hiŒp Ü§c - bÜ§c chân - ÇÜ®c  nÜ§c - trÜ§c kia - dÜ®c sï 
                             - ngÜ®c  chiều - cây  thÜ§c - có  phÜ§c - bắt  chÜ§c - nhÜ®c  Çi‹m - mÜu  lÜ®c 
                             - Ü§t  ÇÅm - Ü§t  sÜ©n sÜ®t - bánh  Ü§t - rÜ®t  Çu°i - tÆp  dÜ®t - vÜ®t  qua - sÜ§t 
                             - khóc sÜ§t  mÜ§t - lä  lÜ§t - dài thÜ©n  thÜ®t - mít  Ü§t - say  khÜ§t - trÜ®t  giá   
 

                                                      KHÔNG   ĐƯỢC ! 
                                           Năm  lÀn , bäy  lÜ®t ... dặn  con  trÜ§c   
                                               Mà  sao  con  vÅn  cÙ  làm  ngÜ®c 
                                           MË  bäo  không  ÇÜ®c  , là  không  ÇÜ®c 
                                               ñØng  Ç‹  mË  phäi  xài  Ç‰n  thÜ§c  ! 
                                           Thói  hÜ  ,  tÆt  xấu  ...  ÇØng  bắt  chÜ§c 
                                               Xon  xỏn  v§i  mË  là  h‡n  xÜ®c 
                                           LÀn  này  phäi  phåt  cho  kÿ  ÇÜ®c 
                                               ñØng  thấy  mË  thÜÖng  mà  ÇÜ®c  nÜ§c ! 
 
     Chú  giäi : - dặn  con  trÜ§c : nh»ng  l©i  cha - mË  Çã  dåy  d‡ , dặn  dò  hay  cấm  cän  
                      - làm  ngÜ®c : không  chÎu  nghe  l©i  dåy  bäo , cÓ  tình  làm  sai 
                      - không  ÇÜ®c : s¿  cấm  Çoán , không  cho  phép , không  chấp  thuÆn 
                      - thÜ§c : m¶t  døng  cø  dùng  Ç‹  kÈ ÇÜ©ng  th£ng , hay  Ço  Çåc 
                      - bắt  chÜ§c : h†c  theo  hay  coi  theo  ngÜ©i  ta  mà  làm 
                      - h‡n  xÜ®c : thái  Ç¶  vô  lÍ , không  có  tôn  ty  trÆt  t¿  
                      - cho  kÿ  ÇÜ®c : không  bỏ  ngang , theo  Çu°i  cho  t§i cùng , xong m§i  thôi 
                      - ÇÜ®c  nÜ§c : có  tr§n nên  làm càn , thấy  không  bÎ  quª  phåt  nên  làm  t§i 
 
   ñoän  văn : TrÜ§c  khi  Çi  h†c , mË  thÜ©ng  căn  dặn  là : Khi  qua  l¶ , con  phäi  nhìn  trÜ§c ,  
                       nhìn  sau  cho  cÄn  thÆn , không  ÇÜ®c  chåy  gi«n , rÜ®t  Çu°i  trên  ÇÜ©ng  phÓ , 
nguy  hi‹m  lắm , nghe  chÜa ? Và khi  vô  l§p  học , phäi  chăm  chỉ  h†c  hành , ÇØng  có  bắt  
chÜ§c  cái  Çám  tøi  thằng  PhÜ§c , h‡n  xÜ®c  vô  phép  vô  tắc  ấy  nghen , mË  mà  bi‰t  ÇÜ®c , 
mË  Çánh  Çòn  Çó ,  giỏi  Çi mË  thÜÖng . 
  - Tôi  liền  kÿ  kèo , xin  xỏ :  MË  mua  cho  con  cuÓn  truyŒn  Bá  tÜ§c  và  chú  mèo  mÜu  
lÜ®c   nghen  mË ? 
  - MË  tôi  Üng  thuÆn : ĐÜ®c  rồi , thÙ  sáu  mË  tan  sª  s§m , mË  Ç‰n  rÜ§c  con , s¤n  Çó  ra  
tiŒm  sách  mua  luôn , con  mà  h†c  giỏi , biết  vâng  lời , thì  cái  gì  cÛng  ÇÜ®c . 
  - Tôi  ÇÜ®c  nÜ§c , bèn  lấn  thêm  m¶t  bÜ§c : Chiều  nay , khi  tan  h†c , mË  cho  con  Çi  chÖi  
v§i  bån  con  nghen  mË ? 
  - MË  tôi  bäo : Không  ÇÜ®c , con  còn  phäi  lo  làm  bài  vª , lo h†c  thi , ch§  cÙ  lo  chÖi  
không  thì  tÜÖng  lai  ch£ng  ÇÜ®c  gì  Çâu . 
Trên  ÇÜ©ng  về , Çang  lững  thững  Çi  ngang  qua  sân  vÆn  Ç¶ng  Hoa - LÜ , thì  có  ai  kéo  
ngÜ®c  mình  låi , tôi  ngÜ§c  qua  nhìn ,  m§i  hay  là  tøi  thằng  PhÜ§c , rû  mình cùng  chÖi  Çá  
banh , bÎ  lôi  kéo  m¶t  hồi , tôi  xìu  lòng , nên  nhÆp  cu¶c , thÆt  ra  thì  tôi  cÛng  rất  mê  Çá 
banh , và  ao  Ü§c  sao  này  l§n  lên , së  là  m¶t  cÀu  thû  trÙ  danh  với  đường  banh  lả  lướt . 
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Th©i  gian  trôi  qua ... không  bi‰t  là  bao  lâu , ước  chØng  nhÜ  là  năm  , mÜ©i ... phút  mà  
thôi , hôm  nay  thÆt  là  khoái  chí !  NhÜng  khi  bÜ§c  chân  vô  nhà , chåm  ngay  ánh  mắt  cûa  
mË !  Mẹ  lắc  đầu , thở  dài  sườn  sượt ! 
NgÜ§c  lên  nhìn  cái  Çồng  hồ  treo  trên  tÜ©ng , thì  h«i  ôi ! Tôi  Çã  về  trÍ  quá  rồi !    
Nhìn  trân  trân  vào  cáo  kim  đồng  hồ , mà  tôi  cũng  thở  dài  thườn  thượt !        
Ước  gì  tôi  có  phép  vặn  trª  ngÜ®c  låi  th©i  gian  thì  hay  bi‰t  mấy !  
Và  n‰u  bi‰t  trÜ§c , tôi  không  theo  hùa  v§i  tøi  thằng  PhÜ§c , thì  Ç«  kh°  bi‰t  bao ! 
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                                                      SAY   KHƯỚT ! 
                                                  Cái  quÀn  dài  lÜ®t  thÜ®t 
                                                      ñi  nhÆu  về  say  khÜ§t 
                                                  Leo  lên  nền  Çá  hÜ®t 
                                                      Bi‹u  diÍn  ÇÜ©ng  lä  lÜ§t ... 
                                                  Tr©i  mÜa , thì  trÖn  trÜ®t 
                                                      Áo  quÀn  thì  ÇÅm  Ü§t 
                                                  Té  lăn  , nằm  sóng  sÜ®t 
                                                      Toàn  thân  da  bÎ  sÜ§t ! 
      
     Chú  giäi : - dài  lÜ®t  thÜ®t :  kích  thÜ§c  dôi  ra   quá , dài  hÖn  nhiều , thÆt  là  dài 
                      - say  khÜ§t : uÓng  rÜ®u  quá nhiều , quá  say  không còn  t¿  chû  ÇÜ®c  n»a 
                      - Çá  hÜ®t : m¶t  loåi  Çá  có  bề  mặt  rất  trÖn  láng 
                      - lä  lÜ§t :  nét  uy‹n  chuy‹n , lất  phất ; nhÜ  Ç‹  khoe  khoang , bi‹u  diÍn 
                      - trÖn  trÜ®t : khó  bám  vào , dÍ  làm  mất  thăng  bằng , dÍ  tu¶t  Çi , dÍ  té 
                      - ÇÅm  Ü§t : bÎ  Ü§t  hoàn  toàn nhÜ  bÎ  ngâm  vào  nÜ§c 
                      - nằm  sóng  sÜ®t : tÜ  th‰  nằm  không  nhÜ  bình  thÜ©ng như  đã  bất  tỉnh 
                      - bÎ  sÜ§t = xước :  bÎ  cái  gì  nó  cåo  m¶t  lằn  dài , trÀy  trøa , bÎ  sây  sát 
 
     ñoän  văn : Xã - XŒ  Çang  nhÆu  nhËt  cùng  m¶t  sÓ  bån  bè , uÓng  rÜ®u  say  khÜ§t , m¡t   
                         nhá  nhem , ch§p  ch§p , lè  nhè  hỏi : ñ‰n  lÜ®t  ai  nè , mày  hä ?  © ... í ... t§i  
lÜ®t  cûa  tao  mà , TÜ - Mít - Ướt , mày  nhỏ  mà  giành  uÓng  trÜ§c , là  vÜ®t  mặt  ngÜ©i  l§n , 
là  h‡n  xÜ®c  Çó  nhen  mÆy , rồi  tay  qu©  quång  tìm  rÜ®u , l§  qu§ , quÖ nhÀm  bình  giấm  Çỏ  
mà  tu  cái  ¿c , nhăn  mặt  nhíu  mày ... chû  quán  Öi , cho  mÜ®n  cái  Çồ  lÜ®c  coi , rÜ®u  gì  mà  
cặn  không hà ...! Cô  hÀu  bàn  có  m¶t  làn  da  láng  mÜ§t , trắng  mÜ®t , thấy Xã  XŒ  mặt  mày  
lem  luÓc , giấm  Ç°  tùm  lum , nên  Çem  ra  m¶t  vỉ  khăn  lông  trắng , Çã  hấp  nóng , Ç‹  cho  
khách  lau  tay , hay  lau  mặt ...  Xã - XŒ  mÖ  màng , nhìn  m¶t  cách  m©  äo  mà  hỏi , cái  gì 
Çây , r i  t¿  trä  l©i : Ừ ... bánh  Ü§t , tay  thä  b§t  dây  nÎt , Ø  ăn , ăn  chÙ , quái ...! Bánh  Ü§t  này  
quá  hång  rồi , dai  nhách  hà  ! ... M†i  ngÜ©i  Çã  say  xỉn , lÀn  lÜ®t  mà  nằm  gøc , chỉ   còn  có   
Xã - XŒ  là  còn  gắn  gÜ®ng  Çi lất  khất  bên  lềŠÇÜ©ng , có  con  dê  lÄn  quÄn  bên  chân  kêu : 
Be - he ... Xã - XŒ  cào  nhàu , ê ! Çồ  chó  má , tao  mà  mày cÛng  dám  sûa  hä , liền  vung  tay , 
vung  chân , rÜ®t  Çu°i  con  dê , con  dê  chui  rào vào  trong  sân  Çình , vì  ăn  nhÆu  say khÜ§t , 
bøng  phình  b¿ , nên  khó  khăn  lắm , Xã - XŒ  m§i  vÜ®t  qua  ÇÜ®c  b©  rào  thấp  lè  tè , và  cái  
móc  gài  bÎ  bung , thành  thº  cái  quÀn  bÎ  thøt  xuÓng , thành  dài  thòng , dài  thÜ®t , Xã - XŒ  
ÇÙng  trên  nền  Çá  hÜ®t , vØa  xăn  quÀn , vØa  múa  máy  bi‹u  diÍn  vài  ÇÜ©ng  lä  lÜ§t : 
B§  cái  con  chó  m¿c , mi  có  trèo  cây , vÜ®t  bi‹n , tao  cÛng  rÜ®t , tao  Çằng  vân , giá  vÛ , 
tao  lÜ§t , lÜ§t , lÜ§t ...   
Tr©i  Ç°  mÜa  Ü§t  ÇÅm , Çá  hÜ®t  càng  thêm  trÖn  trÜ®t , quÀn thì  vÜ§ng  víu  dài thÜ©n  thÜ®t , 
ngÜ©i  thì  say  khÜ§t , mà  låi  còn  ỏng  Ëo , bi‹u  diÍn  lä  lÜ§t , th‰  thì   làm  sao  mà  không  bÎ  
trÜ®t , th‰  là  Xã - XŒ  bÎ  trÜ®t  té n¢m  sóng  sÜ®t , toàn  thân  da  bÎ  sÜ§t ! Có  còn  say  khÜ§t  
n»a  hay  không  thì  không  rõ ?  Chỉ  thấy  Xã - XŒ  khóc  sÜ§t  mÜ§t  như  mít  ướt !    
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{Üi  ÜÖi} - chºi  - chºi  chó  mắng  mèo - ngºi  = hºi - mắc  cºi - kh¿i  tû - khung cºi 
                         - ÇÜ©i  ÜÖi - con  ngÜÖi - lÜ«i  trâu - rã  rÜ®i - tÜ§i  hoa - tÙc  tÜªi - sÜªi  nắng 
                         - gºi  gắm - gºi r‹ - rác  rÜªi - sÜ©i lông  = s©n  lông = Ç° lông - khÜÖi = khÖi 
 
                                                     MẶT   NẠ   NGƯỜI ! 
                                               Lo  mình  bÎ  chºi , anh  tiên  chºi  ! 
                                         Giä  Çò  bäo  b†c , anh  chºi  tôi  ! 
                                              Công  tôi , anh  lãnh  ;  tôi  bÎ  chºi  ! 
                                         S‡  sàng  b®  Çít  chû  tÜÖi  cÜ©i  ! 
                                              Lăng  xăng  tâng  bÓc  mùi  khó  hºi  ! 
                                         K‹  công  khó  nh†c ...  vÓn  bi‰ng  lÜ©i  ! 
                                              NÎnh  ÇÀm , ngáo  ¶p ... mà  không  tûi ! 
                                         Mang  chi  mặt  nå !  H«i  con  ngÜ©i  ! 
 
     Chú  giäi : - mặt  nå : m¶t  b¶  mặt  giä , Çeo  lên  che  kín , hay  thay  th‰  b¶  mặt  thÆt 
                       - tiên  chºi : chºi  trÜ§c , chÜa  gì  Çã  v¶i  chºi , chºi  chÆn  ÇÀu ... 
                       - tôi  bÎ  chºi : mình  là  ngÜ©i  lãnh  h‰t  nh»ng  l©i  trách  mắng , la  rÀy ! 
                       - tÜÖi  cÜ©i : rất  hân  hoan , hài  lòng , bi‹u  l¶  qua  nø  cÜ©i  rất  vui  tÜÖi 
                       - khó  hºi = khó  ngºi : mùi  hÜ  thÓi / thái  Ç¶ hå  tiŒn  quá  Çáng  !  
                       - vÓn  bi‰ng  lÜ©i : bän  chất  là  lÜ©i  bi‰ng  mà  làm  b¶  giä  siêng  năng  
                       - mà  không  tûi : không  bi‰t  thËn , không  thấy  xấu  h°  
                       - h«i  con  ngÜ©i : m¶t  cäm  khái  nghï  vềŠcon  ngÜ©i ! (ý  là  chê  trách !) 
 

                                                 NGƯỜI   VỚI   NGƯỜI ! 
                                               Bắt  tay , r¿c  r« , miŒng  cÜ©i  tÜÖi 
                                         Hello , thân  thiŒn , thắm  tình  ngÜ©i 
                                               Vài  l©i  thăm  hỏi ... lòng  mát  rÜ®i 
                                         Xã  giao , chồn  cáo , bån ... ÇÜ©i  ÜÖi ! 
                                              Hoa  ÇËp , nylon  !  Đâu  cÀn  tÜ§i  
                                        Không  m¶t , tâng  bÓc ... së  thành  mÜ©i ! 
                                              BÜ§c  chân  ra  ÇÜ©ng , ÇÀy  rác  rÜªi ! 
                                        Làm  sao  phân  biŒt :  "  NgÜ©i  v§i  ngÜ©i  " ! ? 
 
   Chú  giäi : - cÜ©i  tÜÖi : s¿  bi‹u  l¶  hân  hoan , vui  mØng , vØa  lòng  mát  då ... 
                    - thắm  tình  ngÜ©i : m¶t  s¿  tác  Ç¶ng  làm  cho  con  ngÜ©i  nghï  Ç‰n  nhau 
                    - lòng  mát  rÜ®i : rất  là  hài  lòng , m¶t  cäm  giác  dÍ  chÎu , thỏa  mãn 
                    - ÇÜ©i  ÜÖi : m¶t  loåi  khỉ  to l§n ( dã  nhân ), nó  hay  nhăn  răng  cÜ©i 
                    - tÜ§i : hành  Ç¶ng  cung  cấp  nÜ§c  cho  cây  cỏ , hoa lá  nhÜ ( phun , Ç° ) 
                    - së  thành  mÜ©i => 10 : ý  nói giá  trÎ  bÎ  hoán  Ç°i  tØ  dª  thành  hay  
                    - rác  rÜªi : Çồ  vÆt  ph‰  thäi , Çồ  bỏ ( nh»ng  kÈ  không  ra  gì , ngÜ©i  xấu ) 
                    - ngÜ©i  v§i  ngÜ©i : ý  muÓn  nói  là  : Khó  mà  phân  biŒt  ra , ai  tÓt , ai  xấu !  
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   ñoän  văn : Tôi  nh§  mày  måy , trong  ca  dao , tøc  ng»  có  câu : 
                       " Sông  sâu , bi‹n  r¶ng  dÍ  mò , lòng  ngÜ©i  gian  hi‹m , khó  dò , khó  tin  " ;  
và  tøc  ng»  Trung  Hoa , cÛng  có  câu  : " Ki‰n  diŒn , bất  ki‰n  tâm ",  nghïa  là  bi‰t  mặt  mà 
ch£ng  bi‰t  lòng ;  khi  ấy , tôi  chỉ  là  m¶t  ÇÙa  con  nít , th‰  gi§i  cûa  tôi  vÅn  còn  lòng  vòng  
quanh  nh»ng  chuyŒn  c°  tích , thÀn  thoåi  ...  Th¿c  t‰  ngoài  Ç©i , tôi  nào  hi‹u  gì  Çâu !   
Tôi  nh»ng  tÜªng  rằng  , b¶  mặt  thÆt  cûa  con  ngÜ©i , là  cái  gÜÖng  mặt  mà  tôi nhìn  thấy , 
rõ  ràng  và  ÇÖn  giän  nhÜ  bÙc  hình  chøp  trong  thÈ  căn  cÜ§c , Ç‹  rồi , tôi có  th‹  nhÆn  diŒn  
m¶t  cách  rất  dÍ  dàng , Ç‹  g†i  tên , chỉ  h† : Chú  Bäy , anh  Hùng , chÎ  MÜ©i ... và  tôi  nghï 
rằng  tôi  Çã  bi‰t  h†  nhiều  lắm , bi‰t  rõ  nhÜ  trª  bàn  tay  vÆy ! 
Khi  tôi  l§n  lên , lăn  l¶n  trong  cu¶c  sÓng , tr¿c  diŒn  v§i  Ç©i , m§i  bi‰t  mùi " Ç©i "! 
Ôi  cha ! Nhiều  khi  nó  bÓc  mùi  khó  hºi ! Bän  chất  cûa  con  ngÜ©i  thÆt  không  ÇÖn  giän , 
thấy  vÆy  mà  không  phäi  vÆy , nghe  th‰  mà  không  phäi  th‰ , và  dÀn  dÀn , tôi  m§i  hi‹u  rõ  
hÖn  về  nh»ng  câu  ca  dao , tøc  ng»  k‹  trên .  
Có  ngÜ©i  sÓng v§i  Ç©i  bằng  gÜÖng  mặt  thÆt , tức  là  sống  đúng  theo  bản  chất hay  tư  cách  

của  mình , nhÜng  låi  có  rất  nhiều  ngÜ©i , ti‰p  cÆn  v§i  ta  bằng  s¿  giä  tåo , h† có  nhiều  cái  
mặt  nå  khác  nhau , tùy theo  tØng  hoàn  cänh , tØng  ÇÓi  tÜ®ng  mà  đeo  mặt  nạ vào , Ç‹  thích  
nghi  v§i  møc  Çích  mà  h†  muÓn  Çåt  t§i !  Còn  b¶  mặt  thÆt  thì  giấu  kín  tÆn  Çáy  lòng ! 
Thật  khó  đoán , khó  mò , dÍ  gì  ta  hiểu  ÇÜ®c ý  đồ  của  họ !  
Khi  cÀn Ç‰n  mình , thì  h†  vồn  vã , tÜÖi  vui , nhÜ  Çi  ch®  chiều  mà  mua  ÇÜ®c  tôm  tÜÖi ! 
Khi  không  cÀn  Ç‰n  mình , thì  coi  mình  nhÜ  rác  rÜªi ! ChÜa  gì  Çã  chºi , làm  cho  mình  
b¿c  mình , tÙc  tÜªi ! Có  khi  thì  h†  chºi  chó , mắng  mèo , chºi  Ç°ng , chºi  xéo, có  khi  h†  
mÜ®n  văn  hoa  mà  chºi  rất  khéo , làm  mình  buồn  lòng , mặt  méo  xËo !  
Qua  bên  Úc , tôi  không  còn  con  ÇÜ©ng  nào  khác  hÖn  là  làm  cu-ly , làm  m¶t  công  nhân  
hång  bét ! H‰t  ngÜ©i  này  sai  khiến , Ç‰n  kÈ  khác  chỉ  trỏ , mình  làm  mŒt  nghỉ , công  thì  
ngÜ©i  khác  lãnh , h†a  thì  mình  gánh , mình  bÎ  chºi !  
Có  gì  Çâu ? M‡i  ngÜ©i  có  m¶t  trách  nhiŒm  và  vÎ  th‰  cao  thấp  khác  nhau , con  ngÜ©i  ai  
không  vÎ  k› !  ChuyŒn  b®  trên , Çåp  dÜ§i  là  chuyŒn  thÜ©ng  tình !  
Lúc  thÜ©ng thì  thÆt  là  lÜ©i  bi‰ng , hÍ  thấy  chû  t§i , thì  lăng  xăng , chåy  t§i  chåy  lui , chåy  
nhÜ  mắc  cºi ! Săn  Çón  h§n  hª  nhÜ  con  ÇÜ©i  ÜÖi  nhăn  răng  cÜ©i , dù là  cái  cÜ©i  trÖ  trën , 
dù  nh»ng  l©i  b®  Ç« , nÎnh  hót , Çê  tiŒn , khó  nghe , sặc  mùi  khó  ngºi !  
Dòng  Ç©i  cÙ  xoay  Çều  nhÜ  khung  cºi , có  khi  vÜ§ng  mắc , tÖ  bÎ  sÜ©i , nh»ng  gì  gút  mắt  
ráng  mà  khượi !Con  ngÜ©i  trong  cõi  trÀn  tøc  này , Ç‰n  và  Çi , Çông  nhÜ  mắc  cºi , Ç©i  dÀn  
cho  ta  thân  rã  rÜ®i , tôi  vÅn  bình  tâm  mà  Çón  nhÆn , và  xin  nhắn  gºi  Çôi  l©i :   
Vòng  luân  hồi  vÅn  chi  phÓi , m‡i  m¶t  Ç©i  ngÜ©i , có  m¶t  giá  trÎ  nào  Çó , thì  phäi  sÓng  
sao  cho  Çáng  làm  ngÜ©i , sÓng  v§i  chính  mình , chÙ  Çeo  chi  "  Mặt  nå  h«i  con  ngÜ©i  "! 
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{ ÜÖm }  - vÜ©n  ÜÖm  cây - ÜÖm  tÖ - Ü§m  thº - Ü§m  hỏi - bÜÖm  bÜ§m - cÜ©m  tay  
                       - ÇÜ®m  tình - gÜ©m gÜ©m - lÜ®m - lÜ©m - tÜÖm  tất - rÜ§m  lŒ - rÜ©m  rà 
 
                                                        ƯỚM   HỎI 
                                             Thấy  m¶t  ÇÙa  bé , áo  rách  tÜÖm 
                                       Trên  tay , lấp  lánh , m¶t  cặp  cÜ©m 
                                             Giä  v©  thân  thiŒn , mình  hỏi  Ü§m 
                                       Có  phäi  håt  này  , tØ  thanh  gÜÖm ? 
                                             Bao  ki‰m , chåm  tr° , m¶t  Çôi  bÜ§m ? 
                                       CÄn  vào  Çôi  mắt , bằng  h¶t  cÜ©m ? 
                                             Cûa  ngÜ©i  ta  cho , hay  em  lÜ®m ? 
                                       ñÙa  bé , ÇÙng  gÜ®m , mắt  lÜ©m  lÜ©m ... 
 
   Chú  giäi : - rách  tÜÖm = rách  bÜÖm : bÎ  hÜ  håi  nhiều  mänh , rách  tét  tä  tÖi  
                    - cÜ©m : håt  nhỏ bằng  thûy  tinh , Çá , b¶t  ... màu  sắc  đẹp làm  Çồ  trang  sÙc  
                    - hỏi  Ü§m : không  hỏi  m¶t  cách  tr¿c  ti‰p , mà  là  dÅn  dø  trÜ§c , hỏi  sau 
                    - thanh  gÜÖm = thanh  ki‰m : là  m¶t  vÛ  khí  sắc  bén , dËp , thon , và  dài  
                    - Çôi  bÜ§m : hai  con  bÜ§m = hồ  ÇiŒp : có  cánh  hay  bay  lÜ®n  bên  hoa 
                    - lÜ®m : nhặt  ÇÜ®c , thấy  và  lấy  lên  tØ  mặt  Çất  ;  xí  ÇÜ®c  cûa  kÈ  khác 
                    - lÜ©m  lÜ©m : nhìn  ngÜ©i  khác  v§i  ánh  mắt  không  thiŒn  cäm  
 
    ñoän  væn : Hồ  ñiŒp  CÓc , là  m¶t nÖi  có  phong  cänh  h»u  tình , thÖ  m¶ng , có  rất  nhiều   
                        hoa  thÖm , cỏ  lå , và  nhất  là  có  rất  nhiều  bÜÖm - bÜ§m , có  Çû  loåi , Çû  màu  
tÜÖi  ÇËp , sặc  s« , Çâu  cÛng  là  bÜ§m , nh»ng  con  bÜ§m  này rất là  dån  dï , chúng  nhªn  nhÖ  
bay  lÜ®n  quanh  ta , có  khi  chúng  còn  dám  ÇÆu  ngay  trong  lòng  bàn  tay  ta , lay  nhË  Çôi  
cánh  m¶t  cách  thänh  thÖi , an  nhàn ; và  nÖi  Çây  cÛng  là  nÖi  hËn  hò  lý  tÜªng , cho  nh»ng  
cặp  thanh - niên , nam - n»  ăn  mặc  tÜÖm  tất , lÜ®t  là , thä  hồn  theo  mÖ . 
Hôm  nay , khác  v§i  m†i  khi , Vån  ti‹u  thÖ , không  còn  tÜÖi  cÜ©i , chåy  tung  tăng  Ç‹  hái  
hoa , bắt  bÜ§m  n»a , mà  buồn  hiu , Çôi  mắt  rÜÖm - rÜ§m  lŒ , nhìn  theo  ÇÙa  nô  tÿ  Çang  lÀn  
mò  ven  con  suÓi , våch  tØng  lùm  cây , bøi  cỏ , tØng  khe  Çá , hÓc  núi ...v..v...   cÛng  chỉ  vì  
m¶t  phút  ham  chÖi  quá  tr§n , vói  tay  bắt  bÜ§m , Çã  bất  cÄn , làm  rÖi  thanh  gÜÖm , tØ  trên  
V†ng - NguyŒt  Çình  xuÓng  thung  lÛng , mặc  dù thanh  gÜÖm  này  không  phäi  là  thanh  bäo  
ki‰m  chém  sắt  nhÜ  chém  bùn , nhÜng  thanh  gÜÖm  này  lại  có  m¶t  giá  trÎ  Çặc  biŒt về  tinh  
thÀn  ÇÓi  v§i  nàng , nó  là  m¶t  tín  vÆt  cûa  tình  yêu , mà  Çåi  sÜ  huynh  Çã  trao  tặng  cho  
nàng , h®p  v§i  thanh  gÜÖm  cûa  chàng , thành  m¶t  cặp , g†i  là "  Song  phi  hồ  ÇiŒp  ki‰m  ". 
Thanh  gÜÖm  này  ÇÜ®c  chåm  tr°  m¶t  cách  tinh  xäo , ÇÀy  mÏ  thuÆt , và Çôi  mắt  con  bÜ§m  
ÇÜ®c  cÄn  bằng  håt  cÜ©m , tỏa  sắc long  lanh , trông  rất  sinh  Ç¶ng .   
Nhìn  thấy  hai  em   bé cånh  hÓc  Çá , trông  dång  nhÜ  ÇŒ  tº  cái  bang , ÇÙa  thì  mặc  áo  r¶ng  
phùng  phình , dài  thòng , dài  thÜ®t , trông  rất  lươm  bươm , ÇÙa  thì mặc  cái  quÀn  cøt  ngûn , 
áo  thì  rách  tÜÖm , Çang  cãi  vã , giành  gi¿t  nhau  m¶t  vÆt  gì  đó  mà  Çôi  lúc  nó  lóe  sáng  
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khi  bÎ  ánh  nắng  mặt  tr©i  chi‰u  vào , hình  nhÜ  là  viên  ng†c  quí  , hay  håt  cÜ©m , nhÜng  
låi  không  thấy  thanh  gươm  nÖi  Çâu ?!  
Ch£ng  lë  mình låi  Çi  giành  gi¿t  cùng  lÛ  trÈ , và  có  chắc  gì  là  cûa  mình , tÓt  hÖn  h‰t  là  
dùng  l©i  diu  ng†t , gå  gÅm , Ü§m  hỏi :  
Ti‹u  huynh  ÇŒ  Öi , hai  ti‹u  ÇŒ  chÖi  gì  vÆy ?   
Ô !  Håt  gì  trên  tay  các  đệ  trông  ÇËp  quá , có  phäi  là  håt  cÜ©m  không ?  
Có  phäi  nó  r§t  ra  tØ  thanh  gÜÖm , có  tråm  tr°  hình  con  bÜ§m  không ?  
Cûa  ngÜ©i  ta  cho , hay  là  các  ÇŒ  lÜ®m  ÇÜ®c ?  
Nói  cho  t›  t›  nghe  Çi , t›  t›  së  có  quà  tặng  cho  .  
Hai  ÇÙa  bé  liền  nắm  chặt  låi  lòng  bàn  tay , giấu  ra  sao  lÜng , ÇÙng  gÜ®m , Çôi  mắt  lÜ©m 
lÜ©m , ch£ng  chút  thân  thiŒn !  
Con  nô  tÿ  liền  nói : Ti‹u  thÜ  cÀn  gì  phäi  Ü§m  hỏi , v‡  ng†t  làm  chi  v§i  b†n  này , cho  
nó  rÜ©m  rà , l¶n  x¶n , cÙ  gi¿t  Çåi  xem  thº  là  xong  chuyŒn . 
Vån  Ti‹u - ñiŒp  lắc  ÇÀu , ÇÜ®m  vÈ  buồn , mắt  rươm  rướm  lệ ,  và  Çáp :  không  nên  .... !  
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{ÜÖn  ÜÖng}- cá  ÜÖn - ÜÖn  Ü§t - ÜÖn  hèn - Ü«n  ng¿c - Ü«n  Ëo - nằm  Ü©n  ngÜ©i  ra     

                                  - dÜ§n = rÜ§n  c° = vÜÖn   - rÜ®n  chÖi - mÜ§n - lÜÖn  lËo - sÜ©n  xe                   
                              -  ÜÖng  bÜ§ng - trung  ÜÖng - ao  ÜÖng  cá - dª  dª  ÜÖng  ÜÖng - quä  °i ÜÖng 
                              -  trung  ÜÖng - chÜÖng  chÜ§ng - ÇÜÖng  cøc - dÜ«ng  thÜÖng - giÜ©ng - sÜ®ng 
 

                                                       D�O   SŸ   THÚ 
                                               Hôm  nay  lÍ  h¶i , nhiều  c© , phÜ§n 
                                           ñi  chÖi  sª  thú , dåo  khắp  vÜ©n 
                                               HÜÖu , nai , h° , báo , voi , gấu , vÜ®n ... 
                                          Dã  nhân , khỉ  Ç¶t ... ng¿c  : To , Ü«n ... 
                                               Thăm  loài  bò  sát :  Sấu , rắn , lÜÖn ... 
                                          Muôn  mÀu , muôn  sắc , bÜ§m  bay  lÜ®n ... 
                                               Con  két  bi‰t  nói , ÇÆu  dÜ§i  lÜ©n 
                                          Rỉa  lông , xòe  cánh , c° :  VÜÖn - vÜÖn ... 
 
  Chú  giäi : - Çi  dåo : Çi  chÖi , thä  b¶  lang  thang  Ç‹  nhìn  phong  cänh 
                   - sª  thú = thäo  cÀm  viên = vÜ©n  bách  thú : ch‡ Ç‹  ngắm  hoa  và  thú  vÆt 
                   - phÜ§n : c©  cûa  nhà  chùa , hình  dài  dËp , phÀn  dÜ§i  xÈ  ra ; c¶t  phÜ§n 
                   - vÜ©n : m¶t  khu  v¿c  có  trồng  nhiều  hoa  thÖm , cỏ  lå , nhiều  cây  cänh  
                   - vÜ®n : m¶t  loåi  khỉ , tay - chân  và  Çuôi  dài  hÖn  loåi  khỉ  Çen   
                   - Ü«n : làm  phình  ra  và  ÇÜa  về  phía  trÜ§c  ( Ü«n  ng¿c  nhÜ  Ç‹  khoe ) 
                   - lÜÖn : m¶t  loåi  cá , hình  dång  tròn  dài , giÓng  nhÜ  con  rắn 
                   - bay  lÜ®n : s¿  di  chuy‹n  trên  không  m¶t  cách  uy‹n  chuy‹n ( lÜ§t , Çäo ) 
                   - lÜ©n : thÎt  ª  hai bên , mé  sÜ©n , hª  lÜ©n , Çáy  tàu .( lÜ©n  xe , lÜ©n nhà ) 
                   - vÜÖn - vÜÖn : ÇÜa  th£ng  cao  lên , ngóc  c° , vÜÖn  c° , kéo  dài  cÀn  c°  ra 
 
 ñoän  văn : Hôm  nay  là  ngày  lÍ  PhÆt - ñän , nên  chúng  em  ÇÜ®c  nghỉ  m¶t  b»a , khỏi   
                    phäi  Çi  h†c , sÜ§ng  quá ! Ngoài  ÇÜ©ng , c© , phÜ§n ... giăng  khắp  phÓ  phÜ©ng , 
các  khách  thÆp  phÜÖng , tø  về  chùa , cúng  bái  thÆt  tấp  nÆp , ti‰ng  tøng  niŒm  thăng  trÀm , 
quyŒn  cùng  khói  hÜÖng  nghi  ngút , xen  lÅn  ti‰ng  gõ  mõ , và  ti‰ng  Çåi  hồng  chung  vang  
xa ... làm  rung  Ç¶ng  lòng  ngÜ©i , tåo  m¶t  cäm  giác  bình  thän , quên  Çi  nh»ng  Çua  tranh , 
phiền   muộn  ... lòng  thành , thánh  thiŒn , cùng  hÜ§ng  tâm  vềŠcõi  PhÆt . 
Trên  ÇÜ©ng  về , nhân  tiŒn , gia  Çình  em  ghé  vào  sª  thú  dạo  chơi , còn  g†i  là  vÜ©n  bách  
thú , hay  thäo  cÀm  viên ; là  m¶t  khu  vÜ©n  có  rất  nhiều  hoa  thÖm  cỏ  lå , chúng  em  tung  
tăng  räo  khắp  vÜ©n , có  m¶t  khu  nhà  ki‰ng , nuôi  rất  nhiều  loại  bươm  bÜ§m , chúng  có  
Çû  loåi  màu  sắc , bay  lÜ®n  quanh  nh»ng  bông  hoa  , cây  cänh  ÇÜ®c  bày  trí  nhÜ  là  m¶t  
khu  vÜ©n  nhỏ  riêng  biŒt , nhÜ  cänh  thÀn  tiên hay  như  trong  vườn  Thượng  Uyển  của  nhà  

Vua ;  rồi  chúng  em  låi  Çi  qua  xem  nh»ng  chuồng  thú vật , nhÜ  nai , hÜÖu , voi , h° , báo , 
sÜ  tº , ng¿a , khỉ , vÜ®n ..v.v...  
Ô  kìa ! Con  dã  nhân  to  l§n , nó  vÜÖn  mình  lên  cao , Ü«n  ng¿c  v‡  nghe  bành  båch , trong  
oai  vŒ  bi‰t  bao ! Bên  bờ  hồ , con  hÜÖu  Çang  rÜ§n  c°  dài  thòng , nhai  nh»ng  Ç†t  lá  non  
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tuÓt  trên  ng†n  cây ; m¶t  Çàng  cá  Çang  nhªn  nhÖ  bÖi  l¶i  theo  dòng  nÜ§c , và  kìa , có  con  
chim  le  le , nó  Çang  bay  lÜ®n  trên  không  Çäo  quanh , rồi  bất  thÀn  xà  xuÓng , chúi  th£ng  
vào  trong  nÜ§c , m¶t  lúc  sau , nó  tØ  dÜ§i  nÜ§c  ngoi  ÇÀu  lên , cái  mỏ  kËp  chặt  m¶t  con  
cá  màu  hÜ©ng  hÜ©ng , rồi  vÜÖn  cánh  bay  Çi ;  k‰  Ç‰n  là  các  chuồng  thu¶c  loåi  bò  sát , 
nhÜ  kÿ  Çà , trăn , răn ..v.v...  Ba  em  nói , cÛng  có  m¶t  loåi , giÓng  hŒt  con  rắn , nhÜng  nó  
låi  rất  hiền , không  cắn  ai , không  có  n†c  Ç¶c , ngÜ©i  ta  liŒt  nó  vào  m¶t  loåi  cá  Ç‹  ăn , 
Çó  là  con  lÜÖn , thÜ©ng  sÓng  ª  mÜÖng , ao , hồ  ... và  con  cá  chình  thì  to  hÖn  con  lÜÖn  
rất  nhiều , thÜ©ng  ra  bi‹n  Ç‹  ÇÈ , thÎt  rất  b°  dÜ«ng .  
Phút  chÓc , chúng  em  låi  Ç‰n  vÜ©n  bách  cÀm , có  Çû  cÀm  Çi‹u , tØ  gà , vÎt , thiên  nga , Çà  
Çi‹u , con  công , cho  t§i  nh»ng  con  chim  rất  là  lå , em  chÜa  tØng  thấy , em  thích  nhÙt  là  
Çi  xem  chuồng  két , không  phäi  là  Ç‰n  Ç‹  nhìn  chúng  bay  lÜ®n , mà  là  Ç‹  ch†c  ghËo , 
kìa - kìa , có  con  Çang  nghËo  ÇÀu , rỉa  lông  bên  cånh  lÜ©n ...  
     Ê !  xuÿa , xuÿa  !  
     Con  két  liền  xù  lông , c°  vÜÖn - vÜÖn , chºi  cho  m¶t  tràng  ti‰ng  khó  nghe ! 
     Má  Öi , con  két  nó  chºi  con  ! 
     Ba  em  bäo : Ai  mÜ®n  mÀy  ch†c  nó , nó  chºi  mÀy  ráng  chÎu , ha  ha  ha ... ! 
 
--------------------- 
 
 
 

                                                           XEM  TƯỚNG ! 
                                             Trông  ông  :  Có  phÜ§c , ngÜ©i  tÓt  tÜ§ng 
                                       Tài  danh :  N°i  ti‰ng  khắp  muôn  phÜÖng 
                                             TÜÖng  lai :  Sáng  lång  , th£ng  m¶t  ÇÜ©ng 
                                       Có  sÓ  Çào  hoa , nhiều  cô  thÜÖng . 
                                             Tuy  nhiên , có  phÜ§c  không  ÇÜ®c  hÜªng ! 
                                       Tai  ách  ch¿c  ch© , thÆt  khôn  lÜ©ng ! 
                                             ViÍn  änh  về  sau ...  khó  mÜ©ng  tÜ®ng ... ! 
                                       Ăn  mày , khất  cái ...  chung  m¶t  phÜ©ng ! 
 
   Chú  giäi :   - Xem  tÜ§ng : nhìn  tÜ§ng - sắc  cûa  m¶t  ngÜ©i  mà  suy  Çoán  vÆn  sÓ ... 
                      - tÓt  tÜ§ng : tÜ§ng  ngÜ©i  tÜÖng  Ùng  v§i  vÆn  mŒnh , tÜ§ng  tÓt  thì  sÜ§ng   
                      - muôn  phÜÖng : khắp  m†i  nÖi , khắp  bÓn  phÜÖng  tr©i , bất  kÿ  nÖi  Çâu 
                      - th£ng  m¶t  ÇÜ©ng :( ý  là ) không  bÎ  trª  ngåi  gì  cä ; dÍ  Çåt  ÇÜ®c như  ý 
                      - thÜÖng : m¶t  thÙ  tình  cäm  gÀn  gÛi , thân  ái , quy‰n  luy‰n , tØ  con  tim 
                      - hÜªng : nh»ng  gì  tÓt  ÇËp  có  ÇÜ®c , thu¶c  về  ta , và  phøc  vø  cho  ta 
                      - khôn  lÜ©ng : không  th‹  d¿  Çoán  hay  tính  trÜ§c  ÇÜ®c ; ghê  g§m  lắm ! 
                      - mÜ©ng  tÜ®ng : tÜªng  tÜ®ng , ngÅm  nghï  vë  v©i  trong  ÇÀu  ... nhÜ  là ... 
                      - chung  m¶t  phÜ©ng : cùng  m¶t  loåi , m¶t  thÙ  nhÜ  nhau ; chung  cä  lÛ 
 
 



178 

 

  ñoän  văn : Xem  tÜ§ng  là  gì ? Có  rất  nhiều  ngÜ©i  tin  tÜªng  vào  viŒc  Çi  coi  bói , Ç‹  cho   
                     các  nhà  tÜ§ng  sÓ hay  thÀy  bói , d¿a  vào  tÜ§ng  måo , sắc  diŒn , các  ÇÜ©ng  chỉ   
tay , vì  sao  tÜÖng  Ùng  v§i  vÆn  mŒnh  cûa  mình , thuy‰t  âm  dÜÖng , thiên  can , môi  trÜ©ng , 
phÜÖng  hÜ§ng ..v.v... d¿a  vào  các  mÓi  tÜÖng  quan  trong  tº  vi , s¿  liên  hŒ  h‡  tÜÖng  trong  
mÓi  vÆn  hành  cûa  vÛ  trø ... TØ  viŒc  xem  tÜ§ng ấy , mà  ta  bi‰t  ÇÜ®c  vÆn  mŒnh  cûa  mình , 
nh»ng  gì  trong  quá  khÙ  liên  quan  tới  hiŒn  tåi , và  tÜÖng  lai .  
Mặt  khác , qua  xem  tÜ§ng  cÛng  có  th‹  cho  ta  bi‰t  ÇÜ®c  bŒnh  tÆt , tØ  Çó  cho  ta  m¶t  s¿  
chuÄn  bÎ  trong  chiều  hÜ§ng  sắp  t§i .  
NhÜng , cÛng  có  rất  nhiều  ngÜ©i  chê  trách , cho  Çó  là  mê  tín , dÎ  Çoan , là  m¶t  sän  phÄm  
tÜªng  tÜ®ng , không  d¿a  trên  cÖ  sª  khoa  h†c , m¶t  viŒc  không  tÜªng , làm  sao  låi  có  th‹  
tin  tÜªng  vào  nh»ng  viŒc  hoang  ÇÜ©ng  nhÜ  th‰ ! Lấy  gì  ki‹m  chÙng  và  Ço lÜ©ng  mÙc  Ç¶  
chân  thÆt  và  khä  tín  ấy ?   
Phe  chÓng  ÇÓi  mãnh  liŒt  nhất , là  các  nhà  khoa  h†c  gia , h†  cho  rằng : M†i  s¿  vÆt , mọi 

s¿  viŒc , m†i  hiŒn  tÜ®ng , phäi  ÇÜ®c  phân  tích  và  giäi  thích , bằng  khoa  h†c , ch§  không  
bằng  trí  tÜªng  tÜ®ng , lë  ÇÜÖng  nhiên , h†  Çã  Çồng  chung  quan  Çi‹m  cûa  m¶t  sÓ  ngÜ©i , 
Çánh  giá  các  nhà  tÜ§ng  sÓ , các  vÎ  chiêm  tinh  gia , là  l®i  døng  và  khai  thác  trí  tÜªng  
tÜ®ng , nói  chuyŒn  hoang  ÇÜ©ng , Ç‹  lÜ©ng  gåt  hay  trøc  l®i . 
Cho  t§i  ngày  hôm  nay , s¿  ÇÓi  nghÎch  gi»a  khoa  h†c  hiŒn  Çåi , và  khoa  h†c  huyền  bí , 
Çã  không  còn  quá  gay  gắt  như  lưởng  cực  n»a . HiŒn  nay , chính  các  nhà  khoa  h†c  gia ,  
låi  Çi  sâu  vào  nghiên  cÙu  song  song  v§i  viŒc  ÇÓi  chi‰u , so  sánh  thiên  văn  h†c , Ç‹  
cÓ  gắng  Çi  tìm  mÅu  sÓ  chung , cho  cä  khoa  chiêm  tinh  Tây - PhÜÖng  và  khoa  Tº  - vi  
ñông - PhÜÖng . M¶t  sÓ  thí  dø  Çi‹n  hình  cho  cái  g†i  là  nghiên  cÙu  khoa  h†c  cûa  các  
nhà  khoa  h†c  nhÜ  sau : 
 ( trích ) tài  liŒu  tham  khäo : BÓi  toán  sÓ  mŒnh  m‡i  ngÜ©i , tác  giä  ñoàn - Væn - Thông , 
   ñåi  - Nam  xuất  bän  , trang  10 ... 13 ) 
-  Nhà  thiên  văn , kiêm  bác  sï  Nostradamus ;  nhà  khoa  h†c  kiêm  bác  sï  Frank  Anton  
Mesneur ; ti‰n  sï  Percy  Seymour ... khám  phá  tÜÖng  t¿  nhÜ  nhau :  Các  tinh  tú , các  hành  
tinh  trong  vÛ  trø , Çã  änh  hÜªng , tác  Ç¶ng  månh  më  lên  m‡i  con  ngÜ©i , nhất  là  Ç©i  
sÓng  tâm  lý .  Khám  phá  quan  tr†ng  cûa  ti‰n  sï  Seymour  là  hai  y‰u  tÓ  Âm - DÜÖng :  
"  Tất  cä  vÛ  trø  Çều  tràn  ngÆp  hai  y‰u  tÓ  Âm - DÜÖng , tåo  ra  tØ  tính , và  chính  tØ  tính  
ấy  Çã  änh  hÜªng  Ç‰n  vÛ  trø , và  quä  Çất  mà  con  ngÜ©i  sinh  ra , phát  sinh , phát  tri‹n  
trong  Çó " . ThÆt  ra  thì  sáu  nghìn  năm  về  trÜ§c , c°  nhân  Çã  nói  rồi : B¶  kinh  dÎch  xÜa  
c° , chÙa  Ç¿ng  trong  Çó , chỉ  hai  y‰u  tÓ  chính  là : Âm - DÜÖng , nhÜng  låi  nói  lên  nguồn  
gÓc  và  änh  hÜªng  tác  Ç¶ng  cûa  cä  vÛ  trø  vån  vÆt .  Bi‰t  ÇÜ®c  nguyên  lý  âm  dÜÖng  là  
bi‰t  ÇÜ®c  cái  lë  huyền  vi  cûa  vÛ  trø , k‹  cä  con  ngÜ©i  trong  Çó .   
----------- 
( Giải  thích  thêm )  

Thiên  Can : Ký  hiệu  chữ  Hán , xếp theo  thứ  tự  : Giáp , Ất , Bính , Đinh , Mậu , Kỉ , Canh , 

Tân , Nhâm , Quý .  

Dùng  kết  hợp  với  mười  hai  Chi  trong  phép  đếm  thời  gian  cổ  truyền  của  Trung  Quốc . 
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{ ÜÖp }   - Ü§p - Ü§p  lånh - cá  Ü§p - xác  Ü§p - cÜ§p  giÆt - trái  mÜ§p - mÜ§p hÜÖng -   

                       - mÜ§p  Ç¡ng - rách  mÜ§p - rách  tÜ§p - nói  tÜÖm  tÜ§p - nÜ©m  nÜ®p -  
 
                                                     CÙNG    ĐƯỜNG ! 
                                            Ÿ  nhà  v®  la , miŒng  tÜÖm  tÜ§p  ! 
                                       Buồn  hiu , than  thª ...  dài  thÜ©n  thÜ®t ! 
                                            Nghèo  hèn , Çói  rách  nhÜ  xÖ  mÜ§p  ! 
                                       Ngºa  tay  xin  tiền ... coi  sao  ÇÜ®c  ! 
                                            PhÓ  ch® , ngÜ©i  qua  låi  nÜ©m  nÜ®p 
                                       Thò  tay  chôm  Ç«  vỉ  cá  Ü§p  
                                            ThÆt  tình , Çâu  muÓn  làm  tr¶m  cÜ§p ! 
                                       PhÆp  phòng  lo  s®  bÎ  ngÜ©i  rÜ®t  ! 
 
     Chú  giäi : - tÜÖm  tÜ§p : nói  lia  nói  lÎa , nhäy  vô  c°  h†ng  ngÜ©i  ta  mà  nói ! 
                      - dài  thÜ©n  thÜ®t : chiều  dài  thÆt  dài ; (ý là  rất  Ü  là  buồn ) 
                      - xÖ  mÜ§p : trái  mÜ§p  phÖi  khô  chỉ  còn  xÖ  => ch£ng  còn  gì  Ç‹  ăn ! 
                      - nÜ©m  nÜ®p : nÖi  rất  Çông  ngÜ©i  
                      - cá  Ü§p ; Ü§p  cá  bằng  muÓi , bằng  nÜ§c  Çá , hay  gia  vị  
                      - tr¶m  cÜ§p : ăn  cắp  hay  hù  d†a  Ç‹  lấy  hay  cướp  giÆt  Çồ  kÈ  khác 
                      - cùng  ÇÜ©ng : ngõ  cøt , không  còn  lÓi  Çi (ý  là không  còn  cách  nào  hÖn !) 
 
    ñoän  văn : Nghèo  kh° !  HÍ  nghèo  là kh° ! Có  phäi  chỉ  có nghèo  m§i  kh° ? 
                       Chắc  hẳn   ai  cÛng  bäo  rằng : Giàu  thì  sÜ§ng  là  cái  chắc  rồi !  
Này  nhé , giàu thì  nhà  cao  cºa  r¶ng , bån  bè  t§i  lui  nÜ©m  nÜ®p , tấp  nÆp  nhÜ  h¶i  ch® , nó  
vui  làm  sao  ấy , mấy  bà  nhà  giàu  thì  có  cái  th‰  thÜ®ng  phong , cÙ  tÜÖm  tÜ§p , tÜÖm  tÜ§p  
mà  cÜ§p  l©i  ngÜ©i  khác , có  tiền  thì  phäi vÎ  n‹ , có  tiền  thì  có  quyền  Üu  tiên , n‰u  cÙ  kê  
các  thÙ  xấu  cûa  kÈ  giàu  sang  quyền  th‰ , thì  k‹  sao  cho  h‰t !  
V§i  cái  nhìn  ganh  ghét , thù  nghÎch ... có  khi  ngÜ©i  ta  bu¶c  t¶i  họ  m¶t  cách  phi  lý , quÖ  
ÇÛa  cä  nắm , cho  rằng  b†n  nhà  giàu  là  b†n  cÜ§p , h†  giàu  là  vì  h†  chèn  ép , bÓc  l¶t , ăn  
chÆn , ăn  cÜ§p  cûa  ngÜ©i  ta  mà  có , nhÜ  cÜ§p  Çất  Çai , nhà  cºa  , ru¶ng  vÜ©n  cûa  ngÜ©i  
nghèo , cÜ§p  con  , cÜ§p  v® , cÜ§p  chồng  ngÜ©i  ta , nói  chung  là  cÜ§p  công , cÜ§p  cûa , 
cÜ§p  công  lý , cướp  sự  thật , cÜ§p  h‰t  nh»ng  Üu  quyền , Çặc  l®i , cái  gì  họ  cũng  cướp ! 
ThÆt  ra , nhà  giàu  cÛng  kh°  nhÜ  ai , tuy  không  kh°  về  vÆt  chất , nhÜng  vÅn  kh°  về tin  
thần , n¶i  tâm  lúc  nào  cÛng  sÓng  trong  căng  th£ng , lo  âu , phiền  não !  
TrÜ§c  tiên  là  h†  s®  bÎ  tr¶m  cÜ§p , s®  bÎ  tÓng  tiền , bị  hôi  cûa , nên  ăn  ngû  không  yên .  
VềŠmặt  tâm  linh , trong  cái  Çám  bån  bè  t§i  lui  nÜ©m  nÜ®p , tấp  nÆp  ấy , h†  låi  rất  cô  
Ç¶c , vì  h†  không  có  tri  k› , bån  thù  khó  phân , cái  s¿  quan  hŒ  có  vÈ  quá  thân  thi‰t  ấy , 
ch£ng  qua  cÛng  chỉ  là  quan  hŒ  xã  giao  theo  ki‹u  thÜÖng  måi  mà  thôi !  
VềŠthÜÖng  trÜ©ng , s¿  nghiŒp , h†  s®  bÎ  cÜ§p  mất  th©i  cÖ , bÎ  cÜ§p  mất  mÓi , bÎ  cÜ§p  mất  
thÎ  trÜ©ng ...  và  chính  trong  n¶i  b¶  cûa  công  ty , h†  s®  các  Çåi  c°  Çông  cÜ§p  mất  quyền 
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quän  trÎ , lë  nhiên  là  cä  cái  s¿  nghiŒp  Çồ  s¶ , nhÜng  ÇÀy  gian  kh° , do  cä  Ç©i  gÀy  d¿ng  
nên , së tiêu  tan  thành  mây  khói , cái  ngÜ©i  giàu  s®  nhất  là  s®  bÎ  nghèo !  
Ôi  kh°  thay :   
     " Cá  không  hóa  long , thành  cá  Ü§p ! 
     MÜ§p  hÜÖng  r‡ng  ru¶t , thành  xơ  mÜ§p ! " 
Riêng  về  các  bà  mŒnh  phø  phu  nhân ... hí  ha , hí  hºng  Çi  mÏ  viŒn , cắt  ch‡  này , Çắp  
ch‡  kia , Ü§p  hÜÖng , Ü§p  phấn ... tÜÖi  cÜ©i  v§i  m†i  ngÜ©i , Ç‹  khoe  cái  ÇËp  giä  tåo , cao  
sang , l¶ng  lÅy  mÏ  miều ...  NhÜng  khóc  thÀm  khi  soi  gÜÖng , h†  rất  hi‹u  rằng : V§i  tiền  
tài , quyền  th‰ , h†  có  th‹  cÜ§p  gì  thì  cÜ§p , nhÜng  không  th‹  cÜ§p  trª  låi  cái  tu°i  thanh  
xuân  mà  th©i  gian  Çã  cÜ§p  Çi !  
Låi  có  kÈ  ngông  cuồng , hoang  ÇÜ©ng  hÖn , h†  bỏ  m¶t  sÓ  tiền  kh°ng  lồ  cho  m¶t  công  
ty  nào  Çó , hy  v†ng  rằng , khi  h†  ch‰t  Çi , xác  cûa  h†  ÇÜ®c  bäo  quän , Ü§p  låi  bằng  m¶t  
k›  thuÆt  nào  Çó , ch£ng  khác  gì  là  cá  Ü§p  hay  xác  Ü§p . M¶t  ngày  nào  xa ... khoa  h†c  
k›  thuÆt , y khoa , y h†c  ti‰n  b¶  vÜ®t  bÆc , h†  së  ÇÜ®c  Çánh  thÙc  sÓng  låi , khi  ấy  họ  có  

khác  nào  nh»ng  cái  xác  Ü§p  bi‰t  Çi ... ôi  thÆt  là  khûng  khi‰p , Çánh  dấu  một  th©i  kÿ phát  
tri‹n  Çen  tÓi  nhất  cûa  xã  h¶i  loài  ngÜ©i !    
"   CÜ§p  ngÜ©i , ngÜ©i  cÜ§p  låi  ta 
    CÜ§p  qua  , cÜ§p  låi ... bôn  ba  thÜÖng  trÜ©ng 
    Chû  thì  làm  viŒc  không  lÜÖng 
    MÜ§p  hÜÖng , mÜ§p  Çắn ... khó  lÜ©ng  ngày  sau 
    Nghèo : Không   dám  thÓt   ti‰ng  nào ! 
    Giàu :  thì   tÜÖm  tÜ§p , ồn  ào ... Çi‰c  tai ! 
    Ướp  hÜÖng  , Ü§p  phấn   hằng  ngày 
    CÛng  không  cÜ§p  låi  ÇÜ®c  ngày  thanh  xuân  ! 
    Tr©i  Öi , sao  giàu  låi  kh°  quá  vÆy  nè  ! " 
 
 *   Ghi  chú :  Xin  quí  vÎ  Çộc  giä  hãy  hiểu  theo  ý :  Con  ngÜ©i  tÓt  hay  xấu , không  phäi  
là  giàu  hay  nghèo , mà  là  tÜ  cách , hay  bän  chất  cûa  cá  nhân  ngÜ©i  ấy !  
S¿  viŒc  phäi  trái , Çúng  sai , xét  cho  cùng  thì  cÛng  không  là  giàu  hay  nghèo , mà  là  ª  
công  tâm , ª  pháp  luÆt  và  kÈ  hành  xº  pháp  luÆt .  
Trong  bài  tÆp  Ç†c  này , vì  vÀn ( ÜÖp ) có  quá  ít  tØ  ng»  mang  vÀn  ( ÜÖp ) , nên  tôi  Çã  cÓ  
tình  khai  thác  cái  xấu ( cÜ§p ), cûa  kÈ  xấu , lồng  trong  khung  cänh  giàu  sang  quyền  th‰ , 
møc  Çích  chính  chỉ  là  lÆp  Çi  lÆp  låi  các  vÀn ( ÜÖp )  mà  thôi !  
Xin  quí  vÎ thông  cäm  và  hi‹u  cho .   
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{ ÜÖu }    - bÜÖu  ÇÀu - cái  bÜ§u - bÜ§u  c° - con  hÜÖu - nói hÜÖu  nói  vÜ®n - chim  khÜ§u 
                - nÜ§u  răng - rÜ®u - rÜ®u  chè - giấm rÜ®u - rÜ®u  thuÓc - cất  rÜ®u - rÜ®u  nhåt 
 

                                              RƯỢU !                                                                                    
                                      Cùng  nhau  ÇÓi  Äm  , bàn  về  rượu 
                               RÜ®u  làm  ngÜ©i  nóng , sÜng  cä  nÜ§u 
                                      Hàm  bÎ  dÎ  Ùng  , nhÜ  có  bÜ§u 
                              Có  ngon  lành  gì  , mà  cÙ  tu ... ! 
                                     Tôi  thích  vào  rØng , Çi  săn  hÜÖu 
                              SØng  hươu  rất  bổ , Çem  ngâm  rÜ®u . 
                                     Còn  tôi , låi  thích  ngâm  chim  khÜ§u 
                              Nhâm  nhi , hà  hít ...  rÜ®u  hång  Üu  ! 
 
    Chú  giäi :  - rÜ®u : chất  lỏng , vÎ  cay  nồng , thÜ©ng  cất  tØ  chất  b¶t  nhÜ  gåo , n‰p ,  
                                    hoặc  trái  cây  nhÜ  nho , táo ... 
                      - bàn  về  rÜ®u : trao  Ç°i ki‰n  thÙc , nói  cho  nhau  nghe  nh»ng  gì  liên  
                                   liên  quan  Ç‰n  rÜ®u 
                      - sÜng  cä  nÜ§u : phÀn  thÎt  mềm bao  b¶c  chân  răng , bÎ  n°i  u và  Çau 
                      - bÜ§u  : cøc  u , ch‡  thÎt  n°i phòng  to , thÎt  phát  tri‹n  bất  thÜ©ng nhÜ   
                                   cái  b¶c , cøc  gù ...  bÜ§u  c° , bÜ§u  não ; Låc  Çà  lÜng  có  bÜ§u   
                      - cÙ  tu : uÓng  Øng  ¿c , uÓng  bất  k‹ , uÓng  hoài , uÓng  cho  Çã . 
                                   Ch»  tu  này , không  có  nghïa  là  Çi  tu , nhà  tu , thÀy  tu ...   
                      - săn  hÜÖu : lùng  bắt  hay  bắn  hå  con  hÜÖu ,( nhỏ  con  hÖn  con  nai ) 
                      - ngâm  rÜ®u : cất  rÜ®u  là  làm  ra  rÜ®u ; Ngâm  rÜ®u là : sau  Çó ngâm  
                                  thêm  vÎ  thuÓc , hay Ç¶ng  vÆt  nhÜ : rắn , nai , hÜÖu , chim  khÜ§u . 
                      - chim  khÜ§u : m¶t  loåi  chim  màu  Çen , Çuôi dài , hay  hót , c«  con  sáo. 
                                   Nói  nhÜ  khÜ§u  cä  ngày  
                      - rÜ®u  hång  Üu : là  rÜ®u  thÜ®ng  häo  hång , rất  ngon , rất  quí , Çắt tiền 
 
    ñoän  væn  :  M¶t  hôm , sau  khi  Çi  săn  về , tiŒn  ÇÜ©ng , tôi  ghé  thăm  m¶t  ngÜ©i bån  rất   
                         thân , vai  khŒ  nŒ  vác  theo  m¶t  con  hÜÖu , vài  con  chim  khÜ§u ;  
Anh  bån  mØng  r« , kêu  v®  lo  cÖm  nÜ§c  ÇÀy  Çû  Ç‹  ti‰p  Çãi  tôi  m¶t  b»a  cÖm  thân  mÆt  
gia  Çình . S¤n  có  con  hÜÖu , anh  ta  Çề  nghÎ :  Hay  là  hôm  nay  , anh  em  mình  nhÆu  chÖi  
nhen , rồi  tÜÖi  cÜ©i  híp  mắt .  
Tôi  nói :  Ừ , nhÆu  thì  nhÆu , cái  gì  ch§ , rÜ®u  là  tôi  không  tØ . 
Anh  ta  hí  hºng , hà  hà , nhà  này  cất  nhiều  rÜ®u  lắm . 
Tôi  nói : Mình  dùng  tåm  rÜ®u  Ç‰  hay  rÜ®u  n‰p  than  là  ÇÜ®c  rồi . 
 Anh  ta  cằn  nhằn , không  chÎu , ấy  bÆy  nè , tôi  mà  Çãi  anh  bằng  rÜ®u  Ç‰ , hay  rÜ®u  n‰p  
than  thì  coi  sao  ÇÜ®c ! Không  phäi  là  tôi  khoe  khoan , nhà  tôi  cất  Çû  thÙ  rÜ®u , rÜ®u  gì  
cÛng  có , mà  là  rÜ®u  thÖm  ngon  häo  hång  Çấy  nhen .  
Tôi  hỏi : Thôi ÇØng  có  ba hoa  chích  chòe , nói  cho cÓ , anh  có  rÜ®u  gì  nói  nghe  coi nào ?    
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Anh  bån  vểnh  râu , hỉnh  mÛi  ra  mà  khoe : Ch£ng  nh»ng  tôi  t¿  cất  rÜ®u , mà  còn  ngâm  
nhiều  thÙ  rÜ®u  khác  nhau  n»a kìa , nhÜ  rÜ®u  tắc  kè , rÜ®u  rắn  h°  mang , hÜÖu ngâm  rÜ®u , 
chim  khÜ§u , rÜ®u  sØng  tê  giác , rÜ®u  h° ...  
Tôi  hỏi  ti‰p :  Chỉ  th‰  thôi  sao ?  ChÜa  Çû  . 
Anh  ta  tr®n  mắt , cái  gì  chÜa  Çû , b¶   anh  còn  đòi  phäi  có  rÜ®u  Tây , rÜ®u  Tàu , rÜ®u  
Sake  n»a  hay  sao ? NhÜng  ÇØng  có  lo , dân  chÖi  thÙ  thiŒt  mà , rÜ®u  gì  cÛng  có , bây  gi©  
anh  muÓn  rÜ®u  gì  nào ?   RÜ®u  cÀn ,  rÜ®u   thuÓc ,  rÜ®u  mÖ , rÜ®u  nho ,  rÜ®u  Çỏ ,  rÜ®u  
Tây  champagne , hay  là  uÓng  rÜ®u  Whisky  Çi  nhen ?  
Tôi  le  lÜ«i , lắc  ÇÀu  quÀy  quÆy , thôi , tôi  không  có  uÓng  rÜ®u  månh  Çâu ! H°m  rày  nóng  
trong  ngÜ©i , nó  sÜng  cä  nÜ§u  răng  Çây  nè , c°  h†ng  thì  Çau  rát , n°i  phù  m¶t  cøc  nhÜ  
cái  bÜ§u , thấy  không ?! 
Anh  ta  không  hài  lòng  cho  lắm , b¿c  d†c  nói : VÆy  ch§  hồi  nãy  anh  nói  sao ?  
B¶  anh  chê  rÜ®u  cûa  tôi  là  thÙ  rÜ®u  lÆu , rÜ®u  d°m  hay  sao ?!   
RÜ®u  m©i  không  chÎu  uÓng , b¶ muÓn  uÓng  rÜ®u  phåt  à  ?  
Tôi  chÜa  bi‰t  nói  sao , thì  bà  chû  nhà  bÜng  dïa  thÎt  hÜÖu  mới  nÜ§ng  ra , chÎ  ta bäo :    
ƒy , hai  anh  em  låi  cãi  nhau  gì  n»a  Çây ?  Cho  em  xin  Çi , Ç‹  em  hát  cho  mà  nghe  nè : 
Hò  ơ  ớ  ơ ... lẳng  lặng  mà  nghe ,  chÙ   rÜ®u  này  là  rÜ®u  tiêu  pha , rÜ®u  làm  Çau  då , rÜ®u  
làm  bÆy  bå , rÜ®u  làm  sa  ngã  ... ớ ... ơ  ... rÜ®u  vào  mà  l©i  ra , rÜ®u  Üa  Çä  phá , rÜ®u  gây  
Äu  Çä , rÜ®u  phá  nát  nhà , bao  nhiêu  hÆu  quä , do  rÜ®u  mà  ra , bỏ  rÜ®u  thay  trà , anh  em  
thuÆn  hòa , yên  ấm ... m¶t ... nhà . 
Chúng  tôi  bắt  tay  nhau , cÜ©i  xòa ...  
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{ Üu } - Üu  hång - Üu  Çi‹m - Üu  tiên - Üu ái - phân  Üu - Üu sÀu - Üu  mÏ - Üu  ÇÃi - Üu  tÜ 
                 - bÜu  ÇiŒn - bºu  bÓi - cÓ  h»u - lÜu  tr» - cÙu  giúp - tề  t¿u - khÙu  giác - con  ngÜu 
 

                                                        HỮU   HẠN ! 
                                                 NÓi  dòng  quí  t¶c , sÓng  phong  lÜu 
                                         Hành  vi  bất  thiŒn , lắm  oán  cØu 
                                                Khinh  ngÜ©i  thái  quá , không  bån  h»u 
                                         Ti‹u  nhân , nhỏ  m†n ... kÈ  gian  mÜu 
                                                Cấm  cung , náo  loån , sặc  mùi  tºu 
                                         ñích  thân  T‹  TÜ§ng  bắt  câu  lÜu 
                                                Nghï  tình  tiên  phø  là  QuÓc  C»u 
                                         TÜ§c  hàm , l¶t  chÙc , tÓng  về  hÜu  . 
 
  Chú  giäi : - phong  lÜu : người  khá  giä , có  dáng  vÈ , cº  chỉ  lÎch  s¿  hào  hoa , phong  nhã 
                   - oán  cØu : s¿  căm  giÆn , hÆn  thù ... vì  kÈ  khác  gây  nguy  håi  cho  mình 
                   - bån  h»u : là  m¶t  ngÜ©i  bån  rất  thân , rất  tÓt  cûa  mình 
                   - gian  mÜu : mÜu  mËo , k‰  sách , dùng  thû  Çoån  Çánh lØa , håi  ngÜ©i 
                   - sặc  mùi  tºu : tºu  là  rÜ®u , tØ  trong  ngÜ©i  toát  ra  nồng  nặc  mùi  rÜ®u 
                   - câu  lÜu : bắt  gi»  , kèm  ch‰  không  cho  Çi , quän  thúc  mất  t¿  do 
                   - quÓc  c»u : anh  em  cûa  ông  vua  
                   - vềŠhÜu : khi  t§i  tu°i  già nghỉ  làm  viŒc , già  rồi  không  làm  viŒc  n»a 
                   - TÓng  về  hÜu : bÎ Çu°i , không  cho  ti‰p  tøc  làm  viŒc  n»a 
 
   ñoän  văn :  XÜa  kia , còn  là  th©i  phong  ki‰n ,ThÜ®ng  Häi  Çã  là  m¶t  häi  cäng  sÀm  uất ,  
                       cao  sang , thành  phÓ  hoa  lŒ  cûa  nÜ§c  Trung  Hoa , là  m¶t  trung  tâm  giao  
thÜÖng , giao  dÎch  có  tÀm  c«  quÓc  t‰ , là  tø Çi‹m  giao  lÜu  gi»a  hai  nền  văn  hóa  ñông  và  
Tây , nÖi  ấy  vØa  có  công  th¿  theo  ki‰n  trúc  c°  xưa , Ç‹  các  cơ  quan  hữu  trách , quan  låi  
cûa  triều  Çình  làm  viŒc , cÛng vØa  có  nguyên  m¶t  dãy  phÓ  thÜÖng mãi  sang  tr†ng , các Çåi  
tºu  lÀu , h®p  Çem  nguy  nga , tráng  lŒ , tân  kÿ  theo  ki‰n  trúc  tây  phÜÖng , n°i  bÆc  nhất  là  
các  dinh  th¿  v§i  ki‰n  trúc  Çặc  thù của  Tây  Phương , là  nÖi  lÜu  trú  cûa  các  nhà  lãnh  s¿  
ngoåi  quÓc , tÜ®ng  trÜng  cho  væn  h†c , mÏ  thuÆt , và  uy  quyền  cûa  quÓc  gia  h†  ...  
Nh»ng  kÈ  thích  giang  hồ , phiêu  lÜu , hoặc  dân  nghèo  đi  tìm  k‰  mÜu  sinh , Çều  lÜu  bÜ§c  
Ç‰n  ThÜ®ng  Häi , trÜ§c  là  vì  phong  cänh  cao  sang , mỹ  lệ , sau  là  vì  nơi  đó  có  nhiều  cÖ  
h¶i  thành  t¿u  trên  con  ÇÜ©ng  xây  d¿ng  tÜÖng  lai , s¿  nghiŒp . 
Những  nơi  khác , hữu  danh  vô  thực , sao  bì Hồ  Tây , phong  cänh  h»u  tình , thi  nhân  h¶i  
h»u , tä  tình  Tây  thi ! Những  đại  gia  phong  lÜu , h»u  vÎ , kẻ  tha  hương  h»u  vÆn , Ç©i  së 
lên  mây , h»u  tài , h»u  sän  còn  gì  hay  hÖn , ThÜ®ng  Häi  phát  tri‹n  dÆp  dồn , h»u  tâm  lÆp  
nghiŒp , Ç°  dồn  về  Çây .  
T¿u  trung , nÖi  Çây  có  nhiều  Üu  Çi‹m  hÖn  các  thành  phÓ  khác . Tuy  nhiên , ThÜ®ng  Häi  
cÛng  là  nÖi  gian  kh° , nguy  hi‹m , bất  an  ninh , ví  nhÜ  long  ÇÀm , h°  huyŒt , rồng - rắn  
lÅn  l¶n , rất  phÙc  tåp . Cho  dù  ai  thu¶c  giai  cấp  thÜ®ng  lÜu , trung  lÜu , hay  bÀn  cùng  hå  
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lÜu  tam  khấu ... cÛng  chỉ  là  con  trØu  non , ngÜ©i  dân ,  không  dÍ  gì  thoát  khỏi  tÀm  änh  
hÜªng  cûa  các  bang  h¶i  h»u  danh , kÿ  c¿u  nhÜ  : " Hồng  Hoa "  h¶i  , v§i  trào  lÜu  cách  
mång : Phän  Thanh , phøc  Minh ; Hoặc  các  th‰  l¿c  xã  h¶i  Çen  nhÜ :  Çäng  " cái  búa  "   
quy  tø   rất  Çông  tay  chân , b¶  hå  lÜu  manh  , tr¶m  cÜ§p  ..v.v..  h†  tranh  giành  ÇÎa  bàn  
hoåt  Ç¶ng , h†  bày  mÜu  tính  k‰  Ç‹  chi‰m  Çoåt  hay  tiêu  diŒt  lÅn  nhau , hå  thû  bất  lÜu  
tình , oán  cØu  vai  trä , trä  vai , cÙ  th‰  mà  chồng  chất ... k‹  sao  cho  h‰t  ? !  
Trên  Ç©i  này , không  có  gì  là  vïnh  cºu , vån  vÆt  Çều  thay  Ç°i , dù  có  thû  c¿u  cách  mấy  
Çi  n»a , thì  thÆt  t‰  cÛng  Çã  ngấm  ngÀm  thay Ç°i , theo  ti‰n  trình  văn  minh  cûa  nhân loåi , 
änh  hÜªng  l§n  lao  nhất  là  các  trào  lÜu  cách  mång  về  dân  sinh , dân  chû , dân  quyền , tØ  
Çó  xã  h¶i  tÓt  ÇËp  hÖn , con  ngÜ©i  hi‹u  bi‰t  hÖn . Các  Çäng  phái , bang  h¶i  cÛng  Çã  thay  
Ç°i  rất  nhiều , ti‰n  b¶  nhất  là  s¿  chuy‹n  dÀn  các  hành  vi  phi  pháp , thành  h®p  pháp , xa  
r©i  các  hoåt  Ç¶ng  Çâm  thuê  gi‰t  mÜ§n  thấp  hèn  kia . 
S¿  chuy‹n  bi‰n , cø  th‹ , thÆt  hÜ  nhÜ  th‰  nào  thì  khó  nói , nhÜng  có  câu  chuyŒn  giang  hồ  
Çồn  Çại (tin không  chính  xác) lÜu  truyền  trong  dân  gian , (X) là  m¶t  tay  anh  chÎ , trÜ§c  thì  
lÜu  manh , sau  låi  lÜu  danh  trong  lòng  m†i  ngÜ©i , cä  hắc  båch  lÜ«ng  Çåo  Çều  kính  n‹ , 
vì  Çã  có  công  hòa  giäi , hòa  nhÆp  các  Çäng , xóa  oán  cØu  thành  bằng  h»u , trong  phong  
cách  m§i  : Chung  sống  hòa  bình  và  làm  ăn  chính  đáng  và  hướng  thiŒn  . 
--------------------------- 
 
 
 
                                                         

                                               GIAO   HỮU                                                                                       
                                  Mã  thì  tÀm  mã , ngÜu  tÀm  ngÜu 
                                  M¶t  Çám  côn  Çồ , Çang  tề  t¿u 
                                  Bắt  tay  thân  mÆt ,  k‰t  bằng  h»u 
                                  Toàn  dân  ba  Çá , gi§i  hå  lÜu 
                                  Nhiều  tay  lÎch  lãm  và  kÿ  c¿u 
                                  Cáo  già  tinh  quái , lắm  gian  mÜu 
                                  Ba  nén  nhang  thÖm , m¶t  chung  tºu 
                                  TØ  nay  xóa  bỏ  h‰t  oán  cØu . 
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{ y } :    BIẾN  ÂM  

 

Xem  låi  phÀn  trên  v§i  các  vÀn  ( i ) - ( y ) - ( ui ) - ( uy ) , các  bài  nhÜ  :  

                  -  CÜ©i  lên  Çi   (59) 

                  -  Chân  giá  trÎ  (60)  

                  -  Bi‰n  âm          (144 - 145) 
 
 
 

                                                   TµNH   NGH¸A  ! 
                                          Yêu  nhau  cho  Çã , rồi  låi  Çi 
                                          Hóa  ra , tình  ch£ng  giá  trÎ  gì ! 
                                          Phäi  chăng ? Tình  chỉ  là  ( hú  hí ... ) ? 
                                          Bøi  trÀn , làm  xÓn ...  lŒ  hoen  mi  ! 
                                          Ta  không  tính  kÏ , ngÜ©i  tính  kÏ 
                                           L©i ... thì  yêu  quí , l‡ ... thì  Çi ! 
                                           Yêu  nhau  tr†n  ki‰p  ?  Là  m¶ng  mœ  
                                       "  Tình "  nghïa  là  gì ?   " Yêu "  là  chi ? !   
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{yêm}  - yêm  bác - yêm  hoån - yêm  nhân - yêm  nhiÍm  - yêm  thÙc - y‰m - y‰m dãi 

                    - bóc  y‰m  cua - y‰m  rùa - y‰m  bùa - y‰m  th‰ - y‰m  v†ng - y‹m - y‹m  h¶ 
                    - y‹m  ma - y‹m  sát -  y‹m  tÆp - y‹m  tài - y‹m  tr® - y‹m  tr®  t°ng  quát 
 
                                                        YẾM   THẾ  
                                          Chán  Ç©i !  y‰m  th‰ !  là  y‰m  nhân 
                                    Yêm  nhiÍm  tiêu  c¿c : Không , cóc  cÀn 
                                          BÓi  quÈ , y‹m  bùa  ... tâm  cÀu  khÄn 
                                    Y‹m  ma , y‹m  h¶ ...  cho  an  thân  ! 
                                          Yêm  hoån  y‹m  tài , nên  lÆn  ÇÆn  ! 
                                    Y‹m  tÆp , y‹m  sát ... diŒt  trung  thÀn 
                                          Yêm  bác  ? !  Hoån  quan  tìm  gây  hấn 
                                    Yêm  thÙc  mà  chi  cho  thiŒt  thân ! 
 
  Chú  giäi : -  y‰m  th‰ : có  tÜ  tÜªng  chán  Ç©i , tâm  trång  bi quan , không  sinh  Ç¶ng 
                   -  y‰m  nhân : ngÜ©i  nhìn  Ç©i  m¶t  cách  chán  chÜ©ng , y‰m  th‰ , tiêu  c¿c 
                   -  yêm  nhiÍm : thấm  nhuÀn , nhÆn  thÙc  ÇÜ®c ; làm  ÇÀy hay  gây  cho ... 
                   -  y‹m  bùa : pháp  thuÆt  huyền  bí (dùng  Ç‹  trừ  tà  ma , ho¥c  håi  lén  ngÜ©i khác) 
                   -  y‹m  ma : dùng  bùa  hay  thÀn  chú ... Ç‹  ngăn  chÆn , trØ  tà  ma 
                   -  y‹m  h¶ : h‡  tr® , bäo  vŒ , phù  h¶ , che  chª 
                   -  yêm  hoån = hoån  quan = ( thái  giám ) : NgÜ©i  bÎ  thi‰n  Ç‹  trª  thành  m¶t 
                                           hång  ngÜ©i làm  viŒc  trong  cung  cấm  cûa  triều  Çình .  
                   -  y‹m  tài : ngăn  chÆn  không  cho  ngÜ©i  có tài  năng  có  cÖ  h¶i  làm  viŒc 
                   -  y‹m  tÆp  :  Çánh  lén , tÆp  kích  m¶t  cách  bất  ng© 
                   -  y‹m  sát  : ám  sát , rình  rÆp , lén  lúc  v§i  mÜu  Çồ  gi‰t  ngÜ©i 
                   -  yêm  bác  =  yêm  thÙc  : thông  thái ,  có  hi‹u  bi‰t , ki‰n  thÙc  sâu  r¶ng 
                     
  ñoän  văn : Trong  bài  này , nói  lên  m¶t  sÓ  mặt  tiêu  c¿c  cûa  th©i  phong  ki‰n , quân  chû   
                      lÆp  hi‰n . Th©i  ấy , ÇÜ®c  nhÆn  ÇÎnh  rằng : Ông  vua  là  Thiên - Tº ,  tÙc  là  con  
Ông  Tr©i , ÇÜ®c  Ng†c Hoàng ThÜ®ng  ñ‰  cº  xuÓng  trÀn  gian  Ç‹  cai  trÎ  muôn  dân .  
ñó  là  quan  niŒm  giai  cấp  Ç¶c  tôn , th‹  hiŒn  qua  tÜ  tÜªng  và  cách  hành  xº  " Vua - Tôi ". 
Trong  dân  gian , ngÜ©i  ta  thÜ©ng  than  thª  câu :  " Trăm  dâu  Ç‡  ÇÀu  tằm " , ý  nói  là  mình  
phäi  làm  và  gánh  vác  quá  nhiều  viŒc , mà  không  ai chÎu  san  sÈ  b§t  giùm  mình , nói khác  
Çi là bÎ  trút  h‰t  trách  nhiŒm  lên  mình , nên  buồn  tình , chán  Ç©i , trª  thành  y‰m  nhân , 
y‰m  th‰ , tiêu  c¿c !  
Th‰  thì  trong  trÜ©ng  h®p  cûa  m¶t  Ông Vua  thì  sao ?  Về  m¶t  khía  cånh  nào  Çó , n‰u  v§i 
cÜÖng  vÎ  là  m¶t  ông vua , m¶t  vÎ minh  quân , vì  dân , vì  nÜ§c , thì  trách  nhiŒm  và  n‡i kh°  
tâm  còn  nặng  nề  hÖn  người  dân  nhiều ! N¶i  cái  viŒc  m‡i  sáng  phäi  khai  chÀu , nghe  các  
văn  võ  bá  quan  tâu  bi‹u , dâng  s§  không  thôi , cÛng  Çû  mŒt  rồi , chÜa  k‹  viŒc " nhÆt  kinh  
vån  lý "... bao  nhiêu  chuyŒn  không  tÓt  lành  cÙ  xäy  Ç‰n  dồn  dÆp , sÀu  tÜ , y‰m  th‰  nào  ai  
bằng ?! Chỉ  y‰m  v†ng  duy  nhất  là : " Tr©i  y‹m  h¶  cho  quÓc  thái  dân  an , là  mãn  nguyŒn  
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l¡m  rồi  "! Cho  dù  triều  Çåi  ấy , Çã  ti‰n  b¶  theo  Çà  ti‰n  hóa  chung  cûa  nền  văn  minh  
nhân  loåi (nói  chung), hay s¿  ti‰n  b¶  cûa  quÓc  gia  Çó ( nói riêng) , thì  phong  ki‰n  vÅn  còn  
là  phong  ki‰n , vÅn  yêm  nhiÍm  nh»ng  tÜ  tÜªng , nhÆn  thÙc , không  d¿a  trên  cÖ  sª  khoa  
h†c  nhÜ  nền  væn  minh  hiŒn  Çåi , thí  dø  nhÜ  nh»ng  chuyŒn  mê  tín  dÎ  Çoan , nó  vÅn  Än  
tàng  trong  tâm  thÙc  cûa  m†i  ngÜ©i , ch£ng  nh»ng  ª  ngÜ©i  dân  thất  h†c , tÀm  thÜ©ng , mà  
còn  tồn  tåi  ngay  cä  trong  gi§i  trí  thÙc , h†c  cao , hi‹u  r¶ng , yêm  thÙc , yêm  bác  ...  
Nh»ng  hình  thÙc  y‹m  bùa , y‹m  h¶  trØ  ma  bắt  quỉ ... rất ph°  bi‰n , nhằm  trÎ bŒnh , xä xui , 
hay  giäi  quy‰t  các  s¿  viŒc  khó  khăn , bao  gồm  cä  viŒc  tr†ng  Çåi  nhÜ  :  TÜÖng  lai ,  vÆn  
mŒnh  quÓc  gia  dân  t¶c  ! 
Mặt khác , trong  cung  Çình , có  m¶t  gi§i  ngÜ©i  chuyên  phøc  dÎch  cho  Vua , Hoàng  HÆu , 
Thái  Tº , Công  Chúa  ..v.v..  Çó  là :  Yêm  hoån , tÙc  lá  Thái  Giám ,  ngÜ©i  ta  thÜ©ng  xÜng  
hô  là  Công  Công , nh»ng  vÎ  yêm  hoån  này , tuy  h†  không  có  tr¿c  ti‰p  can  d¿  vào  triều  
chính , không  có  quyền  hành  gì  liên  hŒ  Ç‰n  các  vấn  Çề  chính  trÎ , quân  s¿ , kinh  t‰ , văn  
h†c , xã  h¶i ...v.v... Tuy  nhiên , trong  th¿c  t‰ , các  vÎ  yêm  hoån  này  Çã  gián  ti‰p  can  d¿  
vào  triều  chính , Çôi  khi  còn  änh  hÜªng  tệ  hại  Ç‰n  s¿  hÜng  vong  cûa  cä  m¶t  quÓc  gia , 
dân  t¶c !  Vì  sao  ?  Vì  h†  là  nh»ng  ngÜ©i  ÇÜ®c  tr¿c  ti‰p  hÀu  cÆn  nhà  Vua , Hoàng  HÆu , 
Hoàng  t¶c ... ngÜ®c  låi , bất  kÿ bá  quan  văn  võ  nào , muÓn  diŒn  ki‰n  Vua , hay  Hoàng  gia  
nào , cÛng  phäi  qua  trung  gian {thông  truyền  cûa  Thái - giám }, vô  hình  chung  tåo  cho  h†  
m¶t  vÎ  th‰ , m¶t  nút  chÆn  Çáng  ngåi , änh  hÜªng  tr¿c  ti‰p  Ç‰n  các  s¿  viŒc  hÜ - thÆt  trong  
triều  chính ; N‰u  là  " Tôi  trung  " thì  Công  công  khuyên  can , hay  y‹m  tr®  nhà  Vua  trong  
viŒc  chiêu  hiền , Çãi  sï , hÜng  thÎnh  nÜ§c  nhà ! N‰u  là  " Tôi  gian "  thì  yêm  hoån  së xi‹m  
nÎnh , sàm  tấu  Ç‹ y‹m  tài , lÛng Çoån  triều  chính , ngấm  ngÀm  y‹m  tr®  cho b†n  loån  thÀn , 
tặc  Çäng , y‹m  tÆp  và  trØ  khº  các  trung  thÀn , nghïa  sï ! Trong  bÓi  cänh  ấy , không  có  vÎ  
Vua  nào  có  th‹  dÍ  dàng  Çåt  ÇÜ®c   danh  hiŒu  "  Minh  quân  " , và  bi‰t  Çâu  chØng  Çã  trª  
thành  m¶t   " Hôn  quân  vô   Çåo  "  mà  không  hay  ! 
         "  Yêm  hoån   dù  ch£ng  là  chi  ! 
     MuÓn  ÇÜ®c  diŒn  ki‰n , phäi  tùy   Công - công 
    Xin  Công - công  hãy  vui  lòng 
    KhÄn  tâu  Thánh  ThÜ®ng , QuÓc  - công   Çang  ch© 
    CÓ  tình  :  Yêm  hoån  giä  v©  ... 
    Kính  thÜa   T‹  TÜ§ng  :  hãy  ch©   lŒnh  ban 
    Ch©  hoài  ch£ng  thấy  ngó  ngàng  ! 
    Yêm  hoån  giª  quÈ  ...  gi»a  Çàng  trª  ngăn ! 
    Vua   Öi  , Vua  có  bi‰t  chăng 
    Tình  hình  th‰  giặc  xăm  lăng  v«  b©  ! 
    Thâm  cung  vắng  lặng  nhÜ  t© 
    Khoanh  tay  yêm  hoån  trÖ  trÖ  mắt  nhìn ! 
    Phó  mặt   vÆn  nÜ§c  Çiêu  linh 
    Sinh  linh  ta  thán  ...  triều   Çình  làm  ngÖ ! 
    Nghe  l©i  xi‹m  nÎnh  vu  vÖ ... 
    Giang  sÖn , gấm   vÓc , cõi  b©  nát  tan  ! 
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{yên   yêng} :  - yên  tâm - yên  ng¿a - yên  nghỉ - yên  trí - yên tïnh - yên  °n -                    
                                      - yên  thäo - yên th° - yên  lặng - yên  phÆn - yên  giấc - yên - 
                                      - y‰n  oanh - y‰n  sào - y‰n  tº - y‰n  tÙc - y‰n  ng†a - y‰n  phÓc - 
                                      - y‰n  Äm - y‰n  tiŒc - y‰n  h¶i - y‰n  måch - y‰n  anh -  m¶t  y‰n  gåo 
                                      - y‰ng  sáng  -  yêng  hùng  -  y‹ng ( một  loại  chim  sáo )  
 
                                                 HOÀNG   HOA  THÁM 
                                      Chi‰n  khu  oanh  liŒt  , ngài   ñề - Thám 
                                            DÜ§i  ách  Çô  h¶ , quy‰t  ch£ng  cam ! 
                                      Một  lòng  yêu  nÜ§c  và  dÛng  cäm 
                                            Giäi  phóng  dân  t¶c  ,  ngài  cÜu  mang ! 
                                      Giặc  Pháp  Çánh  vào , mÜ©i  mất  tám 
                                            ñánh  cho  giặc  Pháp  phäi  kinh  hoàng 
                                      Hùm  thiêng   Yên  - Th‰ :  Hoàng - Hoa - Thám 
                                            NgÜ©i  hùng  cách  mång , nÜ§c  ViŒt - Nam . 
 
  Chú  giäi : -  Hoàng - Hoa - Thám : Là  tên  h†  cûa  m¶t  nhà  cách  mång  chÓng  Pháp   
                                                           lØng  danh   ViŒt - Nam  
                  -  ñề - Thám : Hoàng - Hoa - Thám  , ông  ÇÜ®c  phong  làm  ñề - ÇÓc , nên  ngÜ©i     
                                                       Çồng  th©i  g†i  là  ñề  - Thám  
                  -  Ách  Çô  h¶ : s¿  bó  bu¶c  phäi  bÎ  cai  trÎ  bªi  m¶t  nÜ§c  hùng  månh  khác 
                  -  lòng  yêu  nÜ§c  : m¶t  tình  cäm  thiêng  liêng  cao  cä  ÇÓi  v§i  quÓc  gia ,  
                                                  dân  t¶c  , tình  yêu  nÜ§c  Çặt  trên  tất  cä  các  thÙ  tình . 
                  -  dÛng  cäm :  m¶t  trång  thái  tâm  linh  kiên  nghÎ , phÓi  h®p  v§i  hành  Ç¶ng  can   
                                          cÜ©ng  trÜ§c  tình  cänh  gian  nguy . 
                  -  giäi  phóng  :  làm  cho  dÜ®c  t¿  do , thoát  khỏi  tình  trång  bÎ  nÜ§c  ngoài  
                                            (ngoại  bang ) chi‰m  ÇÓng  , cai  trÎ . 
                  -  cÜu  mang : chất  chÙa  mang  nặng  trong  lòng , gánh  lấy  trách  nhiŒm    
                  -  kinh  hoàng : m¶t  trång  thái  tâm  thÀn  bất  ÇÎnh , s®  hãi   c¿c  Ç¶ 
                  -  hùm  thiêng : con  c†p  tr©i , ýšlà  nói  về  m¶t  nhân  vÆt  dÛng  mãnh  Çáng  s® 
                  -  Yên - Th‰ : là  tên  cûa  m¶t  ÇÎa  danh , m¶t  nÖi  hi‹m  trª , rØng xanh , nÜ§c  Ç¶c ,  
                                        ÇÀy  thú  d»  và  lau  sÆy .  
                  -  cách  mång : m¶t  s¿  bi‰n  Ç°i  xã  h¶i , chính  trÎ  l§n , nhÀm  lÆt  Ç°  m¶t  ch‰  Ç¶   
                                          xã  h¶i l‡i th©i , lÆp  nên  một  chánh  quyền  mới , theo  thể  chế  mới . 
                                            
 
    ñoän  văn :  Sau  Çây  là  nguyên  văn  bài  h†c  lÎch  sº  :  Hoàng - Hoa - Thám , 
                         bài  này  ÇÜ®c  trích  løc  tØ  sách  QuÓc  Sº   - National  History ,  
 soån  giä  Phåm - Væn - Tr†ng  và  Huÿnh - Væn - ñồ , in  låi  bªi  UNCHR , trang 117...120 . 
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                                           HOÀNG  - HOA  -  THÁM 
  1-   LÆp  chi‰n  khu . 
        Hoàng - Hoa - Thám  , ngÜ©i  phû  Yên - Th‰ , tỉnh  Bắc - Giang , theo  Cai - t°ng : 
 Hoàng - ñình - Kinh , Çánh  nhau v§i  Pháp  tØ  lúc  hai  mÜÖi  tu°i , ÇÜ®c  phong làm  ñề - ÇÓc  
nên  ngÜ©i  Çồng  th©i  g†i  Ông  là  ñề  - Thám . 
        Sau  khi  Cai- t°ng  Kinh  thất  båi , ñề  - Thám  vào  Hà  - Tïnh  xin  c¶ng  tác  v§i  Phan - 
ñình - Phùng .  NhÜng  Phan - ñình - Phùng  khuyên  ông  hãy về  Bắc  hoåt  Ç¶ng  Ç‹  gây thêm  
änh  hÜªng  cho  phong trào  cách  mång , ñề - Thám  bèn  về  Çất Bắc lÆp  chi‰n  khu Yên - Th‰. 
 
  2-  Chi‰n  khu  Yên - Th‰ : 
       Chi‰n  khu  này  là  m¶t  vùng  r¶ng  mênh - mông  toàn  là  núi  cao  rØng  th£m , cây  to , 
cỏ  rÆm , lÓi  Çi  quanh  co , gÆp  ghềnh , ÇÀy  cåm  bÅy .   
ñồn , tråi  xây  d¿ng  ª  nh»ng  nÖi  hi‹m  y‰u , và  có  Çào  ÇÜ©ng  hÀm  ăn  thông  v§i  nhau .  
NÖi  nào  cày  cấy  ÇÜ®c , quân  lính  làm  ru¶ng  Ç‹  lấy  lÜÖng  th¿c , còn  súng  Çån  thì  mua  
tÆn  bên  Tàu   do  m¶t  con  ÇÜ©ng  bí  mÆt  Çem  vào  . 
 
 3 -  Gây  t°n  thất  cho  Pháp  . 
       TØ  chi‰n  khu , ñề - Thám  thÜ©ng  bất  thình  lình  xua  quân  Çánh  tỉa  các  Çồn  giặc  lÈ  
tÈ  , ho¥c  phøc  kích  các  Ç¶i  binh  Çi  tuÀn  tiÍu  Ç‹  cÜ§p  gi¿t  vÛ  khí .  
Có  m¶t  Çêm , Ông  kéo  nghïa  quân  về  Ç¶t  kích  Hà - N¶i , tuy  không  thành  công , nhÜng  
cÛng  làm  cho  quân  Pháp  kinh  hồn  hoäng  vía  . 
NhÜng  khi  quân  Pháp  Çánh  phá  chi‰n  khu , Ông  dø  chúng  vào  sâu  trong  rØng  núi , rồi  
Çem  binh  Çánh  bọc  hÆu  , làm  cho  chúng  Çåi  båi . 
       Ngót  30  năm  tr©i  , Pháp  t°n  håi  rất  nhiều ! 
       ThÆt  là  oai - danh   "  Hùm  thiêng  Yên - Th‰  "  lÅy  lØng  trong  xÙ  . 
 
 4 -  BÎ  thích  khách  . 
       Sau  , Pháp  dùng  qu›  k‰ , mÜ§n  tên  khách  LÜÖng - Tam - Kÿ , cho  thû  hå  Ç‰n  
nhÆp  Çäng  ông , rồi  thØa  lúc  ông  ngû  ám - sát   ông ! 
 
 5 -  NhÆn  xét  . 
       Nh©  có  dÛng  cäm  và  mÜu  trí , låi  thêm  cÜÖng - quy‰t  và  kiên - nhÅn ,  
Hoàng - Hoa - Thám  là  vÎ  lãnh  tø  cách  mång  VIỆT - NAM  , Çã  chÓng  c¿  v§i  Pháp 
lâu  dài  và  kÎch  liŒt  nhất  . 
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 *** { yêng }  :  

                         -  y‰ng  sáng :  ánh  sáng 
                         -  yêng  hùng  :  anh  hùng  ( nói  tråi  v§i  døng  ý  châm  bi‰m  , giÍu  c®t ) 
                                                   n°i  máu  yêng  hùng 
                         -  y‹ng  :  chim  cùng  h†  v§i  sáo , lông  Çen , phía  sau  mắt  có  hai   
                                         mÄu  thÎt  màu  vàng , có  th‹  bắt  chÜ§c  ÇÜ®c  ti‰ng  ngÜ©i 
 

                                                         SÂU  THĂM  THẲM 
                                                 RØng  núi  bao  la   , cao  ngút  ngàn  
                                           ñoàn  ngÜ©i  thám  hi‹m   vùng  Çất   hoang 
                                                 Phát  hiŒn  vách  núi  ÇÜ©ng  nÙt  rån 
                                           Bên  trong  tiềm  tàng  m¶t  cái  hang . 
                                                 Thåch  nhÛ  tåo  hình  muôn  vån   trång 
                                           Gió  lånh  , u  ám  ...  lòng  hoang  mang ! 
                                                 V¿c   sâu   thăm  th£m  ...   không  y‰ng  sáng 
                                           Ho  nhË  ,  khe  khë  ... ti‰ng  ngân  vang . 
 
  Chú  giäi : - cao  ngút  ngàn : rất  là  cao , xa  tít , vÜ®t  khỏi  tÀm  mắt , cao  tÆn  tr©i xanh  
                   - sâu  thăm  th£m : sâu  thÆt  là  sâu , nhìn  xuÓng  không  thấy  Çáy 
                   - thám  hi‹m : Çi  vào  nh»ng  ch‡  lå , kÿ  bí , nhằm  khám  phá ra  cái gì  Çó  
                   - Çất  hoang : nÖi  không  ngÜ©i  ª , m¶t  khu  v¿c  thiên  nhiên  vô  chû  chÜa 
                                         có  v‰t  chân  ngÜ©i   Çặt  t§i . 
                   - nÙt  rån :  nh»ng  ch‡  bÎ  b‹  ra  thành  nh»ng  khe  hay  ÇÜ©ng  rãnh 
                   - cái  hang : hang  Ç¶ng  , m¶t  ch‡  trÓng  r‡ng  trong  lòng  núi 
                   - muôn  vån  trång : có  thÆt  là  nhiều  hình  dång , trång  thái  khác  nhau    
                   - hoang  mang : trång  thái  tâm  linh  không  °n  ÇÎnh , lo  âu , lo  s® 
                   - y‰ng  sáng :  m¶t  danh  tØ  không  ÇÜ®c  xº  døng  m¶t  cách  ph°  bi‰n      
                                          so  với  danh  tØ thường  dùng :  ánh  sáng . 
                   - ngân  vang : ti‰ng  v†ng  låi  to  và  kéo  dài  cûa  âm  thanh  träi  khắp  vang  xa . 
 
  ñoän  văn :  Có  m¶t  lÀn  tôi  Çi  du  lãm  bằng  thuyền , nhìn  mÛi  tàu  rë  sóng  cuồn  cu¶n ,  
                       tÜªng  chØng  nhÜ  có  m¶t  huyền  l¿c  nào  Çó  Çang  chÈ  tan  cºa  ngõ , và  Çang  
dÅn  tôi  l†t  vào  m¶t  th‰  gi§i  lå , bao  la , bát  ngát , v§i  mây  bay  lÖ  lºng  trên  các  dãy  núi  
hùng  vï , trồi  lên  khỏi  mặt  Çåi  dÜÖng  mênh  mông , m¶t  khung  tr©i  yên  tïnh , thanh  bình !  
NgÜ©i  tài  công  chỉ  về  phía  xa  xa , m¶t  Çàn  chim  Çang  bay  lÜ®n  quanh  m¶t  khe  núi , và  
nói :  Đäo  này  có  rất  nhiều  chim  y‰n  nên  g†i  là  Çäo  y‰n , nh»ng  con  chim  y‰n  làm  t°  
bên  vách  núi , khe  núi , hang  sâu , t°  y‰n  thường  thì  g†i  là  y‰n  sào , các  anh  có  bi‰t  t°  
y‰n  làm  bằng  gì  không ? Làm  bằng  nÜ§c  mi‰ng  cûa  nó  Çó , cho  nên  t°  y‰n  rất  trân  quí , 
và  là  m¶t  th¿c  phÄm  rất  b°  dÜ«ng , tuy  nhiên  loåi  y‰n  này  cÛng  chỉ  là  y‰n  thÜ©ng  mà  
thôi , g†i là  y‰n  quan , có  khi  nó  nhä  nước  miếng  quá  sÙc , ra  cä  máu , g†i  là  y‰n  huy‰t ,  
yến  loåi  này  càng  trân  quí  hÖn  nhiều !   
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Tôi  hỏi , vách  núi  cheo  leo  hi‹m  hÓc , làm  sao  ngÜ©i  ta  lấy  ÇÜ®c  y‰n  sào  anh  hä  ?   
Anh  tài  công  cho  bi‰t , viŒc  lấy  y‰n  sào  thÆt  là  gian  kh°  nguy  hi‹m , nhất  là  h†  phäi  
len  lỏi  lòn  lách  vào  các  khe  núi  chÆt  hËp  sắt  bén , và  có  khi  h†  phäi  ép  sát người  mà 
lòn  tÆn  trong  hang  sâu  không  m¶t  y‰ng  sáng , ngay  cả  chính  nh»ng  tay  chuyên  nghiŒp  
thiŒn  nghŒ , vÅn  có  th‹  bÎ  tai  nån , có  th‹  ch‰t  ngÜ©i  ch§  không  phäi  chÖi  !   
Nói  chung , trên  Çäo  có  th‹  nói  là  cái  gì  cÛng  quí , thÆt  là  cám  Ön  tr©i  thÜÖng  mà  ban  
bÓ  cho  m¶t  kho  tàng  quí  báo , để  ngÜ©i  dân  nÖi  này  ÇÜ®c  hÜªng .  
Tôi  cÜ©i  thÀm , quä  là  mèo  khen  mèo  dài  Çuôi , nhà  quäng  cáo  có  khác , v§i  cái  gi†ng  
ÇiŒu  này , Çất  sét  cÛng  nói  thành  vàng  mấy  hồi  , ha ha  ... ! 
Xuôi  dòng  ý  tÜªng  có  chút  châm  bi‰m , có  chút  trào  phúng , tôi  lÀm  thÀm  t¿  nói  v§i  
mình  mà  không  hay ! Anh  bån  Çồng  hành  v§i  tôi  nhìn  tôi  ngåc  nhiên ! Hỏi  tôi  rằng : 
MÀy  lÄm  bÄm  läm  nhäm  cái  gì  Çó ? Mày  nói  gì  yên  th° , yên  thäo , yên  phÓc , yên  ng†a , 
yên  tÙc ... ? Tôi  phì  cÜ©i , ấy ! Chỉ  là  nh»ng  mÄu  chuyŒn  mÖ  màng  theo  ki‹u  giang  hồ  
ki‰m  hiŒp  ấy mà , tôi  Çang  liên  tÜªng  Ç‰n  m¶t  câu  chuyŒn  phi‰m , cûa  m¶t  anh  chàng  kœ  
sï , bÎ  ngÜ©i  ta  ch‰  giÍu , mÜ®n  danh  xÜng  kÈ  khác  để  gán  cho  hắn  cái  biŒt  hiŒu  là : 
"  kim  y‰n tº  "!  M¶t  Çàng  là  anh  hùng , hiŒp  sï  kÿ  tài , võ  công  cái  thế , và  thuÆt  khinh  
công  nhanh  lË  thÀn  tÓc , ví  nhÜ  con  chim  y‰n  vàng  vÆy ! Còn  m¶t  Çàng  chỉ  là  một  tên  
kœ  mã  ÇÜa  tin  ngàn  dÆm , nhanh  là  vì  con  ng¿a  quí , ch§  anh  ta  thì  ...  h«i  ôi ! ChÆm  løc  
lề  mề  h‰t  ch‡  nói ! Bên  hông  yên  ng¿a , lúc  nào  cÛng  Çeo  lûng  l£ng  m¶t  bao  yên  thäo , 
tÙc  là  thuÓc  lá  vấn  lấy  mà  hút  khi  nghỉ  chân  trong  hành  trình  xa  xôi  ấy  mà , còn  bên  
trong  túi  áo , lúc  nào  cÛng  có  m¶t  gói  nho  nhỏ  yên  th° , tÙc  là  thuÓc  á  phiŒn  Çó , khi  
xong  công  viŒc , th‰  nào  anh  ta  cÛng  chÖi  cái  màng  yên  phÓc , yên  ng†a , yên  tÙc  cho  
coi , tÙc  là  phê  quá  té  nhào , nằm  dài  ngû  luôn ... ! 
Anh  tài  công  cÛng  pha  trò  ti‰p  l©i  :  À!  Thì  ra  kim  y‰n  này  không  phäi  là  con  én  bằng  
vàng  nguyên  chất , mà  là  vàng  da  bŒnh  hoån , không  phäi là  anh  hùng  mà  là  yêng  hùng , 
n‰u  không  là  con  y‰n , chắc  là  con  y‹ng  Çó , rồi  anh  ta  phá  ra  cÜ©i .  
Anh  bån  cûa  tôi  cÛng  không  vØa  gì , hỏi  cắc  c§  m¶t  câu :  VÆy  ch§  trên  tàu  cûa  anh  có  
chª  thÙ  trân  quí  nhÜ  yên  thäo , yên  th°  không ?   
Anh  tài  công  cøt  hÙng , h‰t  cÜ©i , nói  nhỏ : Í  Ë !  ĐØng  có  nói  chÖi  ki‹u  này , ch‰t  em , l§  
qu§  bÎ  hÓt  vô  tù  oan  u°ng  Çấy ! Cái  gì  ch§ , thÙ  thuÓc  Ç¶c  håi  này  em  không  chÖi !  
Tôi  trấn  an , anh  yên  trí Çi , anh  bån  cûa  tôi  cÛng  không  phäi là  con  y‹ng  ch£ng  bi‰t  gì ! 
Nháy  bÆy  nháy  bå , nói  tùm  lum  m¶t  cách  vô  tri  nhÜ  con  y‹ng  Çâu  ...  ha  ha  ha  ... ! 
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{  yêt  }  : y‰t  - niêm  y‰t -  y‰t  bäng - y‰t  ki‰n - y‰t  thÎ - y‰t  giá -  y‰t  hÀu - y‰t  hÆu 

                

 ***   [ ( xem  låi  bài  YẾT   THỊ (67)(156)  trong  phÀn  vÀn :  { IÊC  -  IÊT  - YÊT } ] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

{  yêu } :  - yêu  -  yêu  cÀu  -  yêu  chu¶ng  -  yêu  thích  -  yêu  dấu  -  yêu  Çåo  
                     - yêu  nÜ§c -  yêu  thỉnh  -  yêu  thuÆt  -  yêu  thÜÖng  -  m‰n  yêu  - yêu  quái  
                     - tình  yêu - yêu  tinh  -  tin  yêu 
              -  y‰u  -  y‰u  ÇÎa  -  y‰u  Çi‹m  -  y‰u  ÇuÓi  -  y‰u  lÜ®c  -  tr†ng  y‰u  -  y‰u  th‰ 
              -  y‰u  tÓ -  y‰u  văn  - y‰u  vø  - thi‰t  y‰u  - y‰u  quy‰t  - khÄn  y‰u  - y‰u  nhân 
              -  y‹u  -  y‹u  chi‰t  -  y‹u  tº  -  ch‰t  y‹u  -  y‹u  tÜ§ng  -  y‹u  ÇiŒu  
 
 ***     [  xem  låi  phÀn  vÀn  : [ {  êu  -  iu  -  iêu  -  uyu - yêu  } (56 => 58)] 
 
                                                  U    MÊ    ! 
                               Gió  mát  trăng  thanh  bên  cành  liÍu 
                               Là  nÖi  tØng  cặp  nói :  "  ThÜÖng  yêu  " 
                               Quán  Tre  , quán  Trúc  ,  v§i  quán  Chiều  ... 
                               U   mê  ,  ngây  dåi  ,  tình   c®t  trêu ! 
                               ThiŒt  thòi  , xấu  h°  ...  còn  chÜa  hi‹u ! 
                               VÅn  còn  mê  mŒt   cái  "  tình   yêu  " ! 
                               Hiền  lÜÖng  , Çåo  ÇÙc  ...  Çâu  nào  thi‰u ? 
                               ñeo  chi  chặt   cÙng  lÛ  : "  Tinh  " ,  " Yêu  " ! 
 
    Chú  giäi  : - cành  liÍu : m¶t  nhánh , cành  cây  liÍu  ( tÜ®ng  trÜng  cho  m¶t  n»  gi§i ) 
                      - thÜÖng  yêu :  m¶t  thÙ  tình  cäm  sâu  ÇÆm , t¿  Çáy  lòng  con  ngÜ©i  
                        dành  riêng  cho  kÈ  mà  mình  có  cäm  tình , thÜÖng , yêu . 
                      - quán  Chiều :  tên  hiŒu  "  Chiều "  cûa  m¶t  quán  nÜ§c  
                                  ( tên  thí  dø  mang  vÀn  { IÊU } mà  thôi , không  có  ý  chỉ  Çích  danh       
                                    quán    "  CHI“U  "  hay  quán  TRE ,  TRÚC   thÆt  n‰u  có ). 
                      - c®t  trêu  : Çùa  c®t  , gi«n  chÖi  , trêu  ch†c , ch†c  ghËo  
                      - chÜa  hi‹u  : vÅn  còn  mù  m©  chÜa  nhÆn  thÙc  ÇÜ®c , còn  không  bi‰t 
                      - tình  yêu : m¶t  loåi  tình  cäm  sâu  ÇÆm  dành  cho  m¶t  ÇÓi  tÜ®ng  nào  Çó  
                                         ( có  th‹  là  tình  yêu  t°  quÓc , dân  t¶c , ông  bà , cha  mË , 
                                         anh  chÎ  em ,  tình  yêu  lÙa  Çôi  , nhân  loåi  ..v.v.. ) 
                      - Çâu  nào  thi‰u : ý là : còn  rất  nhiều  ngÜ©i , không  chỉ  có  bao  nhiêu  ấy  thôi . 
                      - tinh / yêu  : chữ  " Tinh " mang  rất  nhiều  nghĩa  khác  nhau , tinh  trong  bày   
                                           này là VÆt tÜªng  tÜ®ng  theo  mê  tín , sÓng lâu  năm  thành yêu  quái  
                                           håi  ngÜ©i ! (yêu  tinh )=(tinh , yêu )  khác  với  (tin  yêu ) . 
                     -  tin :  tin  tÜªng , tin  cÆy , không  thắc  mắc  vì  nghï  rằng  là  Çúng , 
                                s¿  thÆt  hi‹n  nhiên , ngÜ©i  ta  không  có  gåt  mình . 
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                         *  yêu     :  con  yêu  tinh , chằng  tinh , m¶t  loåi  ma  qu›  theo  mê  tín 
                            YÊU    : tình  cäm , s¿  rung  Ç¶ng  cûa  con  tim  dành  cho  ÇÓi  tÜ®ng ,       
                                          thÜ©ng  xº  døng  nhiều  trong  quan  hŒ  tình  cäm  lÙa  Çôi . 
                         * Tinh , Yêu : lÛ  qu› , hay  kÈ  gian  manh  bất  chính , chuyên  mÜu  håi  
                                                hay  tính  chuyŒn  lọc  lØa , l®i døng (ý  là  nh»ng  hång  này   
                                                không  có  ch»  tín , không  có  lÜÖng  tâm , không  hề " yêu " 
                                                theo  nghïa  Çúng  Çắn , khi  h†  nói  tin  yêu , tình  yêu ... là  h†   
                                                giä  dÓi , møc  Çích  là  lØa  Çäo  ái  tình , tiền  bạc , mà  thôi ) . 
 
  ñoän  văn : Tình  yêu  là  m¶t  thÙ  tình  cäm  sâu  ÇÆm , m¶t  nhu  cÀu  rất  cÀn  thi‰t  cho  Ç©i   
                      sÓng  tâm  linh  cûa  con  ngÜ©i . 
   *    Khi  ÇÜ®c  yêu  thì  tràn  ÇÀy  nh¿a  sÓng  , và  cäm  thấy  hånh  phúc .  
   *    NgÜ®c  låi , khi  không  ÇÜ®c  Çáp  låi  bằng  tình  yêu , thì  cä  Ç©i  sÀu  kh° ! 
   *    CÛng  có  tình  trång  dª  sÓng , dª  ch‰t , dª  dª  ÜÖng  ÜÖng  vì  bÎ  yêu ! Hay  chính  mình   
không  phân  biŒt  rõ  cái  g†i  là  "  Tình  yêu  " ! ( Dở  dở  ương  ương : Có tính khí , tâm thần  

không   được  bình  thường , tỏ  ra  không  hẳn  khôn  mà  cũng  không  hẳn  dại ). 
Th‰  thì  ngoài  s¿  ÇÎnh  nghïa  theo  t¿  Çi‹n , thì  trong  thÆt  t‰  cûa  cu¶c  sÓng , ngÜ©i  ta  hi‹u  
th‰  nào  là "  tình  yêu " ? 
Quan  Çi‹m  cá  nhân  tôi  là : Tình  yêu  là  m¶t  y‰u  tÓ  tinh  thÀn , nằm  sâu  trong  lòng , thu¶c  
về  tâm  linh , nên  chính  bän  thân {tình  yêu} rất  mÖ  hồ , không  th‹  s©  mó , không  th‹  nhìn  
thấy  nhÜ  nhìn  thấy  m¶t  vÆt  cø  th‹ , chúng  ta  chỉ  có  th‹  cäm  nhÆn  s¿  hiŒn  h»u  cûa  nó  
mà  thôi !  M¥t  khác , tình  yêu  låi  chia  ra  nhiều  loåi , nhiều  ÇÓi  tÜ®ng , có  thiêng  hình  vån  
trång  khác  nhau , tùy  môi  trÜ©ng  sinh  sÓng , tùy  hoàn  cänh , tùy  giáo  døc , hay  giáo  døc  
gia  Çình , tùy  hi‹u  bi‰t , nhÆn  thÙc , cách  bi‹u  hiŒn , hành  xº , kinh  nghiŒm  cá  nhân ..v.v...  
mà  m‡i  ngÜ©i  có  quan  Çi‹m  hay  cái  nhìn  về "  tình  yêu "  khác  nhau . 
Trong  bài  thÖ  trên , tác  giä  chỉ  muÓn  nhấn  månh  m¶t  Çi‹m  tr†ng  y‰u  là  :  
Trong  tình  yêu  cÀn  có  lý  trí  Ç‹  phân  ÇÎnh  hÜ  thÆt , cÛng  nhÜ  cûng  cÓ  các  y‰u  tÓ  tích  
c¿c  nhằm  xây  d¿ng  tÜÖng  lai  hånh  phúc , m¶t  tình  yêu  chân  thÆt  vïnh  cºu  . 
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(4/4)       TÌNH  YÊU  ?       A /D / A / D / E / A /    nhạc  - lời : Ngọc - Quân  2003 

Tình yêu (A) là chi hỡi người (A) 

    Tuổi trẻ (D) ôm ấp trong lòng (A) 

    Làm si (A) mê , chạy theo khát vọng (A) 

    Tưởng chừng (D) như có như không (A) 

Tình yêu (A) dệt bao giấc mộng (A) 

    Tìm vào (D) nơi cõi Tiên Bồng (A) 

    Dù vẫn (A) biết , chìm trong ác mộng (A) 

    Còn đắm (E) đuối , lòng gian dối lòng (A) 

Từng đêm (A) ngày trông ngống (A) 

    Mà người (D) hờ hửng như không (A) 

    Tình yêu (E) như cái thòng lọng (E) 

    Chờ kẻ ngu si (E) mà lọt vô tròng (A) 

Đê mê (D) ân ái tình nồng (A) 

    Tình xây trên (D) mộng đẹp viễn vong (A) 

    Để   u   mê (E) xóa mờ tâm trí (A) 

    Rồi đau thương (E) tàn phá cuộc đời (A) 

Yêu (A) nhau , như sấm chớp (A) rồi lại đi (A) 

    Thì hóa ra (E) tình chẳng có (D) một giá trị gì (A) 

    Và phải chăng (A) là tình yêu (E) chỉ là vui thú (A) 

    Bụi tình yêu (E) làm xốn xang (E) lệ ứa hoen mi (A) 

Sao (A) không , yêu trong sáng (A) dìu nhau đi (A) 

    Thiết tha (E) cùng chia sớt (D) gian khó muộng phiền (A) 

    Đừng dối gian (A) mà phải yêu (E) chân thành tương kính (A) 

    Sống vì nhau (E) ta mới biết (D) tình nghĩa là chi (A) 

    Sống vì nhau (E) ta mới biết (D) yêu nghĩa là gì (A) . 
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MỤC  LỤC 
[ 1 ] -  ThÜ  ngỏ                                                                                                           { trang  2 } 
[ 2 ] -  ñÓi  tÜ®ng  và  PhÜÖng  thÙc                                                                                       {5}                                                 
[ 3 ] -  PhÀn  m¶t  :  Gi§i  thiŒu  Çåi  cÜÖng                                                                            {6} 
                    1 - 1 :  Bäng  Ch»  Cái                                                                                        {6} 
                    1 - 2 :  Dấu                                                                                                          {6} 
                    1 - 3 :  Phø  Âm                                                                                                   {7} 
                    1 - 4 :  Phø  ÂM  Liên  K‰t                                                                                 {7} 
                    1 - 5 :  Chû  Âm , NhÎ  Trùng  Âm , Bán  MÅu  Âm , Phø  Âm  cuÓi                 {8} 
                                      { Møc  løc  các   VÀn  MÅu  và  ThÖ }                                              {8} 
                    1 - 6 :  Cách  ñánh  VÀn                                                                                    {15} 
[ 4 ] - PhÀn  Hai : LuyŒn  Ç†c  và  vi‰t  cÖ  bän  (đọc  cho  các  em  nghe  giọng  nói VN)  {16}                                 
                               #  PhÜÖng  pháp  g®i  ý :   RÁP  CHỮ  +  PHÁT  ÂM 
                               #  Vi‰t  chính  tä  
[ 5 ] -  PhÀn  Ba   : Trình  bày  tØng  VÀn  qua  ThÖ - Væn  ...                                                 {17} 
[ 6 ] -  Tài  liŒu  tham  khäo                                                                                                  {195} 
[ 7 ] -  Phụ  khảo : Thơ - nhạc  :  -  Hành  Trang  Trong  Đời                                                  {4} 

                                                     -  Tình  Yêu ?                                                                   {194} 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

  * [ 6 ]       Tài  liŒu  tham  khäo : 
-  ViŒt  - Anh  t¿  Çi‹n , tác  giä  NguyÍn - Væn - Khôn , nhà  xuất  bän  Khai - Trí 
-  Anh - ViŒt  t¿  Çi‹n  ( NguyÍn - Væn - Khôn ... ) Sài Gòn   10-4-1966 . 
-  T¿  Çi‹n  ViŒt - Anh  và  - T¿  Çi‹n  Anh - ViŒt : Trung  tâm  khoa  h†c  xã  h¶i  và  nhân  væn     
   h†c  QuÓc - Gia ,VIỆN  NGÔN  NGỮ  HỌC , nhà xuất  bản TP Hồ Chí Minh  1997 
   Biên  soạn : (Đặng  Chấn  Liêu - Lê  Khả  Kế - Phạm  Duy  Trọng)   
- T¿  Çi‹n Ti‰ng ViŒt 1994 , nhà xuất  bän  Khoa H†c Xã H¶i ,Trung  tâm  t¿  Çi‹n  h†c Hà - N¶i 
- Việt-Nam Tự Điển : Lê Văn  Đức  cùng  một  nhóm  văn  hữu  soạn , nhà  sách  Khai Trí 1970 

   Lê  Ngọc  Trụ  hiệu  đính . 
-  C°  Tích  Nhi  ñồng / Folk  Tales  For  Children  ( không  rõ  tác  giä )! 
-  QuÓc - Sº   / National  History , soån  giä  Phåm - Væn - Tr†ng  và  Huÿnh - Væn - ñồ, 
   tái  in  bªi  UNCHR  (  không  rõ  nhà  xuất  bän ) 
-  Châm  CÙu  H†c  Th¿c  Hành , soån  giä  ThÜ®ng - Trúc , nhà  xuất  bän  Xuân - Thu . 
-  BÓi  Toán  SÓ  MŒnh  M‡i  NgÜ©i , Tác  giä  ñoàn - Væn - Thông , ñåi - Nam  xuất  bän . 
-  Hầu  hết  thơ - văn  là do  Ngọc - Quân  sáng  tác  theo   " Vần  mẫu " .                                              
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