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AVANT-PROPOS

Le poème que 110118 publons en quc-ng, est

eelui qui est dansa boúche de tous lès Annamites,

hommes comme íemmes, garons comme íìlles. II esl

le plus estimé, le plus goùté des lettrés, des illettrs

et mme des 1‘emmes, à cause de la morale qu’il

renferme, si bien explique, si heureusement pré-

sentée sous tous les rapports, si uslement appro-

prie à toutes les crconstances de la vie humaine.

Est-on chagriné, on y puise des consolations ; est-on

au comble de ses voeux, on ytrouve 1’image de son

bonheur peinte avec des couleurs si vives. qu'on en

ressent doublement le prix.

Les maximes, les locutions exquises, les expres-

sions sentimentales y abondent ; les prncpes géné-

raux et particuliers de la vie sociale y sont nette-

ment et clarement exposés. S’agit-il des vicissitudes

de la vie humaine ? On y voit une description

merveilleuse de ce labyrinthe de 1’existence.

L’effet moral de ce poème sexerce sur toules les

classes et dans toutes les conditions des hommes.
(I’est là son mrite tbndamental, appuy d’ailleurs

de tout le poids de rinstruction. de l’expérience et

du talent de 1’auteur, homme très versé dans la

littrature annamite, second père, on peut le dire,

de la langue vulgaire versíie.

Nguyn-Du, ce poète émiment, fut Hu-tham-tri

du ministère des rites. Son père était le grand
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prince (i-vong Nghim, du teinps de la dynas-

tie de Lè. II composa son pome sous le règne de

Gia- long, premier empereur de la dynastie actuelle

(Nguyn) et il conquit d’un seul coup les suffrages

du souverain et de la cour.

L’autorité et i’approbation des honnnes de lettres

sanctionnèrent son ouvrage comme le chef-d'oeuvre

de la poésie en angue annamite parle.

Nous avons mis loute notre attention à en faire

une transcription rigoureuse, et 1’orthographe pré-

cise que nous avons observe dans les accenls

comme dans les íìnaes des mots, pourra proíìler,

nous l’espérons, à ceux qui poursuvent rtude et

la connaissance du quc-ng, cette forme du anga-
ge crit, nouvelle encore bicn que comptant plus

de deux siècles et demi dexistence el destine à faire

marcher rapidemcnt ceux qui s’y adonneront, dans
la voie des connaissances humaines.

Remarquons encore ici qu’il est bien regrettable •

de voir aujourd’hui des innovations 1‘utiles el même
compliquées íailes par suite de caprices de certains

auteurs de livres publiés en quc-ng, qui ne pro-

duisent que les sons faux ou aíectés (1) el la pro-

(1) L’afTectation des sons ch pour tr; X pour s provient primi-

tivement des femmes de Chln collées aux Chinois, qui

venaient en jonques une ou deux fois par an en y apportant

des niarchandises du Nord. Les Annamites leur louent dcs

magasins construits en briques (làu-khu) à Chln : pied-à-

terrc ou lieux de réunion des marchands chinois. Coinme
eeux-ci ne peuvent prononcer certaines lcttres consonnes,

prononcent, par exemplc, le (1 conune /. ou / ; Yr comme qi;

et tr eoinnie ch,.. Pour laciliter 1’intelligence de mots (ifHciles



nonciation vicieuse locale, au dtriment de la vraie

orthographe vritablement et homognément an-

namte
;
qu’il en est de mème pour les langues

laotiennes du haut et du bas Laos, qui sont d’ori-

gine siamoise. Pourquoi ne veut-on pas adopter le

quc-ng siamois sanclionn déjà par 1'usage et par

des pubications séreuses ? Comme pour le cambod-

gien, il existe un quc-ng consacré à lui, déjà íìx

par l’usage et par des publications dans cette langue.

pourquoi veut-on inventer un autre système aussi

conventionnel que celui qui existe ?

Revenons à notre -quc-ng. Dans le poème popu-

laire du Kim, Vân, Kiu transcrit et publé dernire-

ment à Hàni, on adopte par simpli/cation, en con-

1'ondant comme orthographe, pour les consonnes ch

et //•, une seule et nime consonne ch ; pourles (. gi *

et r celle du d, non barré, et pour 8 et Xy celle de 1’ .V,

Je demande comment on peut distinguer les mots,

en les crivant suivant la simpli/ìcation innovée, des

phrases suivantes ?

à prononcer à leurs amants, CCS femmes alectent la )i*o-

nonciaton chinoise
;
ansi, elles disent chái chúm pour trái

trám; tu ou lu phông giang pour u phông rang; li

lu pour i àu Par suitc du tcmps, on croyait, commc

c'étàit nouveau, que ces faux Sons étaient nieilleursou plutòt

plus agréables à 1’oreille ct plus à la mode.

Cela se répandait chez les femmes vulgaires el puis, peu à

peu, chez certains hommes peu instruits ou illettrés.

Les relations commerciales entre Sàigòn et Hàni deve-

nant de plus en plus actives et quentes, les gens de Hàni

dans leurs rapports avec les gens venus de Sàigòn tnirent

par imiter et adopter cette prononciation aíectée.
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Dì dy (lny (li I1ÌÙ núìy (lì chm
(li chm dt thê ?

Du n dìu-dì dèn-sit dí-da dí-

dit cùng chng du dì ? ng da tòi ly
da cày da, da cày dà da v làm thuc
dã diri e dành , ngòi-ta (lòn-dc
dành nhau mà mua.

C (lì duòt dÌ) dônq dì mà S' ?

Ch —
poui’ ch

Ir.

Chditq chn chony chunq tun.
Che chài chonq chòm che cho chan

cháu ngòi choi,

Cho chn ch th chiinq phi chon

chông cho chung tin.

Sao a sinh da chc scm sinh-

§ _ dp sn-so' sch-s, a sinh sau sao

por '* et <

Sl ' l

!:
w tl-'ldy

*

j

Sy sa sp sung sông sâu chi

I
càng sa càng siêu ddn-dìn sl suny

\
mt (li.

Cctle contusion evenant simpli/icalion coni)li-

tuéé nuit à la vraie prononciation annamite ct

crée au\ Europécns (le Iiouvelles (liHicultés. Je déíìe

nMmporte (uel Annamite (le rAnnam et de la Co-

chinchine dc pouvoir les lre suivanl la vraie pro-

nonciation et la vraie orthographe. à )lus forte rai-

son UI1 Kuropéen. Voici lortliographe exacte des

phrases ci-dessus cilées.:
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1

\

Ch, ír.

Di dy ging gi mà may i chm
ri chm rt th v.
Du n rìu-r rên sit rí-ra ri-ril

cung chng ra-gì.

Ong da tôi ly (la cây da, (la cày
dà gia v làm thuc dã nru dành
ngiròi-la rnrc giành nhau mà mua.C di rut giúp ging gì 111ÌI s?
Tràng tròn trong trung tuân. Che

chòi trong chôm tre cho chùn trâu
ngoi choi.

Cho trn ch th chung phai chn
chòng cho trung tin.

I
Sao úa sinh ra trc xem xinh

I

cp sn-s sch-sr,a sinh sau xem
sao xu-xa d-(táy ?

Sy sa sp xung sòng sàu tròi

càng xa càng xiêu dn-dn (ln-ln)
st xung mt i.

Quc chacun les prononce à sa 1'antaisie et suivanl
sa prononciation localc. cn respcctant la vraic or-
thographe. Hcrits et prononcés ainsi.ccs inots sonl
lous parlaitcmcnt compris par lcs Tonkinois de
iCimporte quelle provincc (lu Tonkin. I)onc,

ccst hien là la vraic orthographe.

Sách này là sách ng Xgiiycn-I)u. hu tham tri

h l, làm ra: sách nav dt hay hon ht các sách.

(Mày coi trong ta ting langsa .



TÍCH TY-KIÈr

Bòi Gia-tình nhà Minh, có h Vng làm quan
viên-ngoi, sinhc ha a con. con út trai là

Vng-qium, con àu lòng hai a gái là Tùy-Kieu
vui Túy-Vùn, hai gã nhan sc p- xinh-tt quá
chng, li thèm hc-hành thòng-minh, lch-s
u, cm, k, thi ha chng thua ai.

Lúc y nhm tit tháng ba, ngi-ta hay i to
m. Ba ch em mói r nhau i choi xuân, di qua
khi sui. Túy-kiu thy cái m con m-tèn,
không ai giy c, không ai vicng-thm, thì ngh li
cái iu hng- nhan hc phn mà khóc, hn ni-
tin v hòa th vui Túy-kiêu. Va chiu ti. ha ch
em dc nhau ra v, gp Kim-lrnq là hn hc vói

Vng-quan , chào hi chuyn-vãn, hai ch em l
khép-nép giu mt.
V nhà Túy-kiu dèm nm trn-trc, chièm-bao

thy tìm tiên v nói chuyn v ni on trngn sau. Túykicu vùng khóc lên, m nghec
hi làm sao vy. thì nó nôi chuyn chiêm-bo li

cho m nó nghe. Thì m n la nó, hiu n dng
c tin chim-bao mng-m, có tht vào àu.
Còn chàng Kim-trng t khi gp mt Ty-ki'êu

v c tng nhó luôn-luôn, nên chy tói ch gp
khi trc, thì li càng không thy ngi, li càng
thng nh lm: Cun gi i tháng qua Lam-kiêu
tìm nhà Túy-kieu, Tói thy tòa nhà cao ln. mà
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xung-quanh có xy tng kin i ht. Ng lliy dàng
sau có cái nhà, mói hi mn ng có r mà hc.
Bem òn dem sách ti, dn d dã hn hai

tháng mà không gp mt Tùy-kiPu.

Ba y Túy-kihi ra do vn hoa choi dui gc
cày dào. anh ta nghe hoi có 11 ra. thì chy ra, trèo

vách dòm vô. Con kia nghe dng dà tut v dng
ca li rdi. Ngó quanh ngó qut thy cày tràm git
ni nhánh dào. lin vói lay ly tràm câm v. Sáng
ngày ra Túy-kieu dy chi-g bit mt tràm mói ra

mói kim.
Bèn này anh ta mói lèn ting hi ai c mt tràm

hay không? Túy-kiêu thua, ai cc thì xin cho li.

Anh ta chy vô ly thèm hai chic xuyn vàng gói

vò cái khn la. ra, leo lên, mói t s-tinh vói Túy-
kiP. Con KiPu nói. s dng v- g chng là ti cha
m, minh còn tho- u dám bit dâu. Km-trny này-
ní gn-vó xin cho mt ting cho chc rang chu thì

thòi. Ki?li lin chu, giao tràm, khan, xuyn, qut
roi ai v nhà ny.
Cách ít ba tói ngày n l sanh-nht ông ngoi

Ty-keu, c hai ng hà và hai em Tùy-kihi, u
di. de ch va - nhà coi nhà. Ch ta nhà mt mình
thong-th, deo vào, ánh áo ánh qun, óng
ca, ra phía sau, tut qua nhà Kim-lrny. Leo qua

gp Kim-trny dc vào nhà, dó trò-chuyu, làm
th, làm ph. ánh (lòn ánh dch, th nguyn vói

nhau cho mt ngày mt dèm ; khuya li Kim-trny
mun xáp vic, mà va khng cho. Sáng ra t-giã tr-

v. Kim-trng dc tho- nói chú cht, nên lo v chu
tang. Con Kiâu v, thì k ly cha m n v. Bui

dâu vic chi khng bit, quan quân ti ht cha nó.
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tcli-phong nhà ca ht. Tg-ku thng cha, nn
lo i hán mình mà chuc cha. MS-gim-sânh là lay
ngoàim T-bù làm táu-kè, mua ly 11Ó.

em nó vc lu xanh, 11Ó không chu làm nó
ly dao ct co. tc mình v lng mua v làm VO’

ai hay mua vê ht làm (l, thy vy mói d nó thoi

thì ó’ ó, chò' có ai mun thì gà 11Ó ly vn li
Thúc-nanh UVi buôn hán, (tì choi ó gp Tíiy-ltiu

ng lin chuc ly, em v lãm v. Cha Thùc-
innh la-dc con sao có ci (1(5 (l làm gì. Thúc-
xanli không chu b, thi Tluìc-òng là cha va (ti tfri

ph (tng má tha. ng ph tra hi ri em Kin
ra ánh òn. Thúc-xcmh an lng ng thíit-tliít

khóc, quan hi. hàm nói n là (la có tai nên tic
Quan mi (ly nó làm th, ánh (lùn mà coi. Hàn
no là ga có tàí li c nhan sc, nên quan phu
khuyên cha Tluic-sanli bieu cho I1Ó ly nhau. T v
vc sau cha con hòa-hip, li càng em lòng thng
Tiy-ku.
Cn Kiêu làa bicí (lì?u, bict Thúc-sanh c V’

lòn bén nhá, nén nng nói bièu ve mà núi cho VO’

chính hay keo sau I'àv-1'à khó-Iòng. Mà Tuìc-xtính
vè thi v ch’ giu không cho con Houi-th là v
chinh bit. Trong n bn-bè có tháng í "// vó'i lliíing

Khuyn vi? mét thót v'i Hon-lli. Con Hcm-tlr
ni máu ghen, cho quàn y qua lén (tt nlià, bt
con Túy-kn em v giao cho m I1Ó lùmh-hà (làv-

a.
Lúc cháy nhà, thi quàn bn vt xác cht trôi ném

vào ó làm tang. Thùc-mnh khi y i khi. Cha
va nhà chy qua thy nhà cháy tan-hoaug, li có

gp xng nên tng Túg-kn ã b cht thiêu
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ri. Thc-sanh v nghe nói li râu-rí klióc-lc. Mi
mu''11 thay )liáp ánhng thip mà kim Túy-kiu.

Thì thiêp nói nó còn sng, không c cht : Mt nm
na s tháy nhau mà khng dám nhìn. Thc-sunh

không tin máng thy nói by.
Bn kia bà m Hon-th hành con Kiêu cho n,

ri li giao ve cho con tíon-th .

Thúc-sunlì v thì con Hotì-lh bt n ra ly
mng thay, bt háu-h dó. Tluìc-sanh tháy biêl mã
không dám nhìn. Sau thy dày-da quá li- nghip

thì nói vói Hon-th bièu nói tay. dung có hành-ha

quá mà thát c, thì Hon-lh mi cho ra O' gi'

ciiùa Quun-cm-các.

Cách ít ba, Hon-th gi dò v tham m, mà
trá núp rinh coi; mi thay Túic-sanh vò chua nói

chuyn voi Tiiy-kiêu. V iii di àu vy, thì nói di

coi ngi viet kinh, ch viêl tt lam. Hai v chòng

dem nhau ve, de con òi li dó. Kiêu hi thi hiòt

nó vói Hon-UiO' da rình nghe ngoài vách, nèn S'

tinh b tròn di. Mà S' bo-vo' dói bièl ly chi mã n,
nen n-cp cái chuông vàng vi cái khánh bc,

khuya nhay vách ra di. Sáng ra Lói chùa Giác-duyèn,

v dó nói minh (V lic-kinli, s*trng sai dem

chuông khánh cúng, thi bà (lidc-duyrn bicu ' d
mà chò' s-trng qua.

Il láu có nguôi ' am Uon-liìo qua choi tháy

chuông vàng, khánh bc mi noi bèn am áy có maL

d dó. ri li ba Giác-duyèn tra Túy-kicu, thì Túy-

kiêu nói lldl ra. Bieu lo má trn di, thi li gói

cho bà Bc- bà lành v, dem gá cho cháu lèn ììilc-

huh. lic-hnT dem ve Cliáu-lhai bán lai cho làu-

kè. Mà Ty-Kiu, cng không chu làm .



II

Sau T-hi ti choi thích ý mun chuc nó

dem v làm v. Dn nhà cra ch (V dc na nm.
Khi y Tìr-hui tinh i làm gic. Kiu xin i theo,

mà T-luìi không cho, nói hn chon, hn cng, khó

lòng hy (V li nhà, ni trong mt nam sèv rc.
Thi tht mt nam Tìr-hi làm gic irc tr’ ve

rc. Khi y oai quòn ln, anh-hùng nht x. làm

ln thiên h, Túy-kíèu mi xin mà tràn oánchordi.

Vy sai quàn di mòi Thúc-sunli, m già ’ vói m
con Hon-lh vói hà (ìiác-diièn

;

bìit Tii-bày Mù-

yiám-sanh. con Hon- h, lic-hnlì, Hc- hà, thang

T'ny, thng Khuyn, dem v dn on tra on.

Thúc-sanli thi cho mt trm cun gm, mt ngàn

càn hc;
M già và bà Giríc-duyèn mt trm lng vàng

;

Hon-th thi nhic h xó ri tha v ;

Còn hao nhiêu chém ht.
Hòi ra ly t chòng vi nh chòng mà dn I1 tra

oán c.
Túy-kiu cm bà Giríc-duyèn li chi it làu, vì

còn cha nh s, s sau khó gp nhau, thì bà

Gác-duyên nói: « Không h gì; nm nm na gp
nhau ti sòng Tin-dirng , y là lòi hà Giác-s nói

tièn-tri .

»

Lúc y Trào sai ng Hô-tng-Hin ranh T-hi
mà liu the ánh không li, nên sai s em lè vt
cho Túy-kiu vi T-hiy khuyên ra hàng-âu thú

ti. T-hi dùng dàng không chu dâu. Túy- kiêu

nn-ní nói thit hn, biêu thì âu di choc ch
trung ch hiu : Trc là c v gp cha m,
sau làc trung vi vua. T-hi bèn nghe li bó

giáo hàng-u.



Túy-kiu cho tin cho Hò-tóng-Hin em quàn-gia
ra rirc, chng ngó' dy quàn bn T-hi i. T-ii
cht mà không ngã. Quàn v nói li vi Tú-ku.
Túy-ku ra khóc-lóc nói là ti minh cho nn chmi
mói cht làm-vy, thi xác té xung. Quân bt Túy-
kiêu em vô, H-lny-Hin hòi Túy-ku mun XIII

di-gi vi Triu-ình vì còng ã giúp lói cho Tìr-hi
ra u. Túy-kihi hàm không có công gi, mt xin
xác T-hi dem VÈ chòn.

HÍÌ-tôiig-Hinm tic dãi quan quân tng s, em
Túy-kíêti v chi mt èm. Sáng ngày ra tinh ru
mi git minh s e minh ly v gic có ti vi
Triu inh, nên em g cho thò-quan t y.
Thô-quan dem kiu rc v'ê em xung tàn u

ni sông Tin-dng. Nghe sóng gió am-íìm, hi
quàn *ó là àu ? Quàn nói là sòng Tin-ng

,

lin nh li li tin-tri bà Giác-s dà bà Tam-hip)
bèn ám âu xung sóng.

BÙ-Gidc duyên bit li tièn-tri y thu trc, ã
ti che lu ó sm ti mn chai, chài lên chài
xung hoài, khi y mi chài dc vt lèn dem v
am nu.
Còn Vny-quan vá Kim-trng ly Túy-ván th

con Ty-kiu, thiu vua sai i ngi tri-huyn cácx y, nhn hi thm ngi la có bit có nghe
tích con Túy-ku hay khng, thi ngi-ta nói có, mà
không bit bày-gi âu. Kim tim hoài không ra.Nm y cài nhm, vua sai i ngi x khác" hai
anh em i ti sông Tin-dng, nghe nói Tùy-kêu
cht ti ó thi rc thy làm chay,t bài v mà t.M Gidc-duyèn i coi thy mc-v thì bit là t con
Túy-kiu, mi hi là ai ti làm chay ; bit là anh
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em, cham Tùy-ku thì nói Tii-kihi còn sng '

ti am minh. Dc v nhìn ra thit tích. Dem 11Ó v,

11Ó không chu vè. Cha m lac nói mun tu thi

s lp am ti nhà cho mà tu, cúng rc ha Gic-

diin vê ó tu vòi nó, thi nó mi chu v.

Am-t lp xong ri, cho i tim rc hà GUi-

(lut/ên thì (tà mt (ti hao giò' bit lm hit tích.



KIM, VÂN, KIU TRUYN

Tài cao thì mng kém
;c bè ny, mt bè kia

không h cân nhau bao- gi.

Trm nm, (1 trong cõi ngi-ta,
ch tài ch mng (2) khéo là ghét nhau !

Tri qua mt cuc bê dâu, (3)

nhngu trông thy à au-dn lòng!

L chi b sc t phong? (1)

tròi xanh quen vi má hng ánh ghen?

Tài sc ba ch em Túy-Kiu.

Kiêu thm (5) ln d trc èn,
phong- lình c lúc còn truyn s sanh.

Hng nm Gia-tnh triu Minh,

bn phng phng-lng, hai kinh ((>) vng-vàng;
Ló nhà Vin-ngoi h Vnq,

gia-t ngh cng thng-thng hc trung.

Mt trai con th rt lòng,

Vng-quan là ch ni dòng nhu-gia.

íl) — Bi ng-ta mt trm nm làm hn, vi vv : V Ba
vn sáu ngàn ngày » « Bá nièn giai lo.»

(2) — Hu tài vô mng, hu mng v tài, tài mng tng. H c tài thi không có mng, mà có mng thi li khùng
có tài, nên rng: tài mng ghét nhau, ganh nhau.

(3) —Tam thp Iiièn vi nht bin,thng hài hin vi tang
‘lin, tang in bin vi thng hài.—Ch cuc (li hay oi-
(li. Vc hóa cn, còn ha vc.

(4) — Kia rít y chi. - Bc cái kia ít, thi cái y nhiu,
không cân nhau bao-giò'.

(5) — Sách hay, bn hay.

Rb — I-à Nam-kinh vi B:1c-kinh. — Bc là Yèn-kinh, nam
là Kim-lng.
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Bu lòng hai T-nga, 1 )

Túy-kiêu là ch, em là Túy-ván.

Mai ct- cách, tuyt tinh-thn, (2)

mt ngi mt v, mi phân vn mi.
Vàn xem trang-trng tót vi,
khuôn lngy-dn, nét ngi n-naug

lloa ci ngc tht oan-trang, (3)

my thua nc tóc, tuyt nhng màu da.

Kiêu càng sc-so mn-mà,
so b tài sc li là phan hon.

Gng thu thy, vít xuân sn, 1)

hoa ghen thua thm, liu hn kém xanh;

Mt i nglìièng nc nghiêng thành,

sc ành òi mt, tài ành hòa hai :

Thông-minh vn sn t (õ) tròi,

vn ngh thi ha, ngh ca ngâm.
Cung thng làu hc nm m, 6)

ngh riêngn t, h cm (7) mt trng.
Khúc nhà tay la nên chng,
mt thiên bc-mng li càng nào nhân.

(1)
—

• Nàng T-nga, hay-là gã Hnq-nqa, là thng cui '
trên trng.— Ch! là tiên, xnh-tt.

(2) — Ct-cách diu-àng nh mai, tinh-thn trng trong
nh tuyt.

(3) — Ngãy-thng, t-t, ct-ra.

(4) — Nhan hoành thu thy, mi t vin son. — Con-nit
trong nh n-c mùa thu, chang-mày nh hình núi coi xa.

(õ) Thiên t. — Tánh tròi cho.

(6) — Là cung, thng, giác, tr, vo.

(7) H cm. — Cái nguyt cam. Dáng nó b-i bên mi Ii
bày ra nên kèu là H cm.



ili trong tit tháng ba, le là to m, gi l p thanh,

t-ne én-anh, ch em sám-sa b hành chi xuân.
(Coi irng 2)»
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Phong-lu rt mc hng-qun,
xuân-xanh xp-x ti tun cp-kè. (1)

Ym-nim (haiÌà ièm-lim trng x màn che.

tng ông ong bm, i v mc ai.

Ba ch em i n thanh-minh.

Mùa xuân con én ua thoi,

thu-quang /2) chín chc a ngoài sáu moi.
C non xanh tn chon tri,

thành lè trng im mt vài bòng-hoa.

Thanh-minh (3) trong tit ngây ha.

l là to m, gi làp thanh.

Gn xa no-nc én-anh,

ch em sm-sa h hành choi xun.
Dp-du tài t giai-nhn,

nga-xe nh nc, áo-qun nh nêm. M,

Ngn-ngang gò ng ko ln,
thoi vàng b rc, tro tàn giy hay.

Túy-Kiu ghé ving m m-Tiên.
Tà-tà hng ngã v tày, (5:

ch-em th-thn ran lay ra v.

(1) — Thp lum ng niên nhi kè. Bn mi lãm tui gái

mi git trm, nên ku Tun cp k, là t(Vi chng mi lam

tui.

(2) —Cu thp thiêu quang. — Chì mùa xuân ba tháng (lù

90 ngày) mà ngoài sáu nnroi là (tà qua khi hai tháng ri,
va qua mòng ba tháng ba.

(3) Tit thanh-minh.— Ngày mng ba tháng ba i giy m.
— Hàn thc, tích '1 n-vàn-công tìm Giâ-lsuy ; cm la ba
ngày vì thng tit T-suyb trng cho mà ra mà không
ra trong y mà cht.

Í4) — Ngi-ta (lng dp-iu, cht nh nêm.
(5) — Chiu, mt-tròi xièng ln.
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Bc dn theo ngn tiu khê,

ln xem phong-cnh c b thanh-thanh.

Nao-nao dòng nc un quanh,

nhp cu nh nh cui gành bc sang.

S s nmt bên àng, 1)

dàu-dàu ngn c na vàng na xanh.

Rng sao trong tit thanh minh,

mà ây hng-khi vng-tanh th mà?
Vng-quan mi dn gan xa,

m-tin nàng y xa là ca nhi
:
(2»

Ni danh tài sc mt thi,

xôn xao ngoài ca him gi én anh?

Kip hng nhan có mong-manh, ÚI

na chng xuân, thot gãy nhành thièn-hng

!

Có ngi khách vin-phng,
xa nghe cng nc ting nàng tìm chi;

Thuyn tình (5) va ghén ni,

thi à tràm gãy bình ri bao gi: ())

Phòng không lnh ngt nh t,

du xe nga ã rêu lò’m xanh ;

Khóc than khôn xit s tình,

khéo vô duyên by là mình (7 vi ta

!

{) Ním t. Mà,p mò lèn.

(2) — Con hát. — Con <t.

(3) Mong-manh. Mng-meo, mdng-mánh. Hng nhan

phn.
(4) — Quc-sc thiên hng. — Trang mì n. — Con

xnh

.

(5) Tình nhn. - Ngi c tinh, phai lòng

(6) — Trâm chit binh trm. — Cht <1i ri.

(7) — Minh là chí con m-lìcn.
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ã khng duyèn trirc chng Ihà,

thì chi chút ích 1 gi là uvèn sau?
Sm-sanh-nip giy xe cháu, 2

vùi nng (3) mt nm mc du c hoa
;

Tri bao th ln ác tà, (4

y m vô ch, ai mà ving-tham ?

Lòng àu sn mn thng-làm,
thot nghe, Kiu ãmm chàu sa.

au-n thay phn n-bà !

lòi rng : bc-mng cùng là li chung.

Ph-phàng chi by ha-công ? (õ)

ngày xanh mòn-mi m.bng phui- pha ?

Sng làm v khp ng<Yi-ta,

hi (6) thay thác xung làm ma không chng ?

Xào ngiri phng ch loan chung ?

nào ngi tic lc tham hng là ai ?

ã không kê oái ngi hoài,

san ày ta kim mt vài nén hng.
Gi là gp gò' gia àng,
ha là ngi di sui vàng (7 bit cho.

(1) - Chát nh, chút xiêu

(2) Nip giy. — lò rng e (t minh-khi. — Xe châu —
Nhà táng, nhà vàng, rp (te chôn xác.

(3) — Chôn cn-cn.
(4) — Bit à hao lu nm à qua ri. (Nht nguyt vàng

lai bt tri k niòn,. Th lã th hc Mt trng. Ác là ác-

vàng. — Mt tri.

(5) — To hóa còng — Th tri ; Bng ng nên tri (lt

muôn vt.

(6) — Thng hi thay !

(7) — Hoàng tuvcn khách. - Sui vàng. Àm-ph.



Dp-n tài-l giai-nlnrn, nga-X'

Ngn-ngang gõ ng kéo lèn, thoi

>quan nh nôm.
tro tàn gi bay

.

(Coi tnrii W).



Làm dàni khn-vái nh lo,

sut ngi và gt 1 trc md bc ra ;

Mt vùng c áy bng tà. 2

gió hiu-hiu thi mt và ngn lau.

Hút trâm san git mái au.
vch da cày, vnh bn câu ba van.

Li càng mè-mn tàm thn.

li càng ng sng tn-ngàn chng ra V

Li càng -dl nt hoa,

sáu tuôn t ni chàu sa vn dài.

Vân rng : ch, cung nc ci
khéo d nc mt klìc ngi di xa V

Rng hòng-nhan t thu xa.
ci iu bc-mng c cha ai àu V

Ni nim tngn mà au,
thy ngi nm y bit sau th nào ?

Quan rng : chi nói hay sao ?

mt iu là mt vn vào khó nghe ‘?

ày àm-khi nng-n,
bóng chiu à nga, dm v còn xa.

Kiu rng : nhng dng tài-hoa.

thác là thy-phách, ;.T còn là tinh-anh.

D hay tình li gp tinh,

ch xem t thy hn-linh bày-giò.

Mt lòi nói cha kp tha.

phút àu trn gió cun cn ngay.

Ào-ào ò lc rung cày.

trong dng có hng bay ít nhiu.

(1) Và gt Vi cái gt àu. - Ly vài ci.

2) C áy — C xííu. Bóng tà. Chiu. (Thái (lng nh là

(3) —T kin tinh phách. -Thy vía ngtrl mt. Tinh

anh (Sanh th anh minh). Thòng-minh.



Bè chng ngn gió ln Iheo,

vít giày tng hc in rêu rành-rành.

Mt nhìn ai ny u kinh,

nàng rng : nv tht tinh thành chng xa :

Hu tình ta li bit ta,

chng n 11 hin mi là ch em ?

ã lòng hin hin cho xem,

l lòng nv li ni thèm và lòi

Lòng th lai-láng hi hi,
gc cày li vch mt hài c thi.

Túy-Kiu gp Kim-Trng phi lòng mình.

Dùng-díing d ’ d' v.
lc vàng àu ã ting nghe gn-gn.

Trông chng thy mt vn-nhàn,
lng buông tay khu bc lân dm bng 1)

Bc-liu lng túi gi trng, 2)

sau chon theo mt vài thng con-con.

Tuyt in sc nga cu don. (3

c pha màu áo nhum non da tròi. (1)

No xa mi t mt ngi,
khách à xung nga ti ni t- tình. 5

Gai-nhn (6; ln bc dm xanh,

mt vùng nh thy cây quình nhành dao, (7)

(1) —ng i
(2 ) — Chí ngi có tình hay ve-vàn.

(3) — Con nga cu on-don.

(4) — o xanh. (Thièn thanh),

(5) T tình. — Nói chuyn.
(6) — Ngi tr-t.

(7) — Ngó vô dám ííy thy hai nguôi con gái xinh him.



Chàng Vng quen mt ra chào,
hai Kiêu e mt nép vào di hoa.

Nguyên ngi quanh-qut âu xa.

h Kim tên Trng vn nhà trâm-anh. (1

Nn phú-hu, bc tài-danh, (2)

vn-chong nét t, Ihòng-minh tánh tri.
Thiên-t tài-mo tót vi,

vào trong phong nhã (3) ra ngoài hào hoa.
Bòng-quanh (4) vn nc t nhà,

V(VÌ Vng-quan trc vn là òng-thân. (Tì)

Vn nghe thm nc hong-làn.
mt nn ng-tóc 6)-to xuân hai kiu. (7

Num* non cách my budng thèu, 8)

nhng là trm nh thm yêu chóc-mòng.
May thay giái-cu tng phùng ! (9)

gp tun d lá 10 thoa lòng tìm hoa.
Bóng hng lic thy no xa,

xuàn lan, thu cúc mn-mà cà hai

1) Trm anh.- Con nhà quan, con nhà t-t.

(2)

— Con nh giàu ã lâu (ti, hc hành gii.

(3) Phong nhà.— phong lu nhà.— Hào hoa. — Lch s c
the có tliip.

(4)

— Xung-quanh. Chung-quanh
(5|— Quen ló-n li là hn hc.
'() Bong tiró*c. — Bài (tong linVc, (l(Yi hu Hán, To-

mnh-dc làm ra (lo lav choc Bòng-ngò bt nh kiu
mà em v ó.

(7) Toâ xuân. — Khoa phng xuân
(8) Bung thèu.— T phòng. — Buòng con gái.
'9) — (rp-gò- nhau.

(10) Tiìn (lo lã — là mùa (tòng lá rng; Mai khi rng lá

ht i ri. thi mói tr hòng.





— 28

Ngi quc sc, k thiên lài (1 1

tình trong nh ã, mt ngoài còn e.

Rp rình con tnh cn mê,

rn ngi chang tin, írt v chín khn.
Gi chin nh gic cn bun.
khách (tà ln nga, ngi còn ghé theo.

Nhp cu di nc trong veo.

hên cu t liu bng chiu tha-a. (2)

Túy-Kièu v nhng thng m-Tiên, nh Kim-Trng.

Kiêu t tr gót trng hoa,

mt-tròi ln núi, chiêng à thu không.

Gng nga |3 vnh-vnh 4)y song,

vàng gieo ngn nc, cày lng bng sàn. (5

Hi-ng (6) rã ngn ông làn,

git sng gieo nng, nhánh xuân là dà.

tìm-m lng ngm bng nga 7)

on (8)ng gàn vi no xa bi-hi.

Ngi màn th thì thôi,

di phin-hoa (9) cng là i b di.

Ngi àu gp-g làm chi ?

trm nm bit có duyên gì hay không?

(1) Ngi quc Silc. Là Ty-Kiêu

.

— Kè lliièn lùi, lã chì

vè Kim-trnq.

(2) Tha-la. là ra, phíít-ph.

(3) — Mt trng. —
(4) — Trùn tròn

(5) — Mt tròi (tà ln di ri. èm tliàm tràng mc dà gie

bng ra trc sàn.

(6) — Ten cày hi dng n rà ngn qua nhà gtn d mà (V

phía ông.
(7) Bm-dm ngòi nhm bóng tràng.

(8) — Bon-rcn. Hi trong mình, nghi. . .

.

(9) Phien hoa. — I.clì s, xinh tt
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Xgn-ngang trm mi bèn lòng :

nôn câu tuyl-diu ng trong tánh-lình.

Dm-Tiên hin chim-bao cho Tuy-Kiu bit Túy-kiu
cng phi mc s on trng.

Chênh chênh bng nguyt x mành, 1 1

da toan bén trin mt mình thiu-thiu.

Thoát àu thy mt tiêu kiu,
c chiu phong-vn, 2) c chiu thanh-làn. .'»)

Sng ÌI1 mt tuyt pha thân,

trèn vàng T) lng-ng nlnr gn nh xa.

Chào mng on-hi dò-la,

ngun dào lc li. àu màn dày ?

Tha rng : thinh khi (5) xua nay,

mi cùng nhau lúc ban ngày ã qun ?

Hàn gia (6 mi tày thiên,

di dòng nc chy, bén tmi có càu.

My lòng h c O)n nhau,

my lòi h t (8 ném châu gieo vàng,

Vàng trình hi ch (9) xem ltYng.

mà xem trong s on-trng (10) c tên.

(1) — Khuya ri.
f2ì Phong-vn. — Xinh-tl.

(3) Thanh-tân. • Sch-sè.

(4) Trôn cu ln vàng. Còn nhir (lc : sen vàng... thi chi

là Dm-tièn (ti ti nùi bc tròn lá SCI1 vng Vua-Tr mè
làm cho con tìt-K (li vy.

’>) Thinh khi. (Dong thinh to-ng ng, (lng khi tngciìu'.
6) Hàn-gia.— Nhà ngèo. (M con l)m-tièn .

(7) ll c. — Ng xung. - Cy, cúng, qui.
8) M t. — Cho xung. (Lm th cho hay nh ném châu

gieo vàng).

(9) Hi ch. — M trùm. Coi lv bn (ì-(lim.

10) Don-trng. — s quàn (li (lim.
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Au ành qu kip nhon-duvèn,

cng ngi mt hi mt thuyn (tàu xa.

Xav mi bài mi, mói ra,

càu thán li mn bút hoa vc-YÒi.

Kiôu vàng lành Ý bài,

tay tièn mt v, mi khúc ngàm.
Xom th thc thm khen tham, „

giá ành lú khu cm tàm (1) khác thng.
Vi em vào tp on-trng,

thì treo di nht, chi nhng cho ai ?

Thm hoa khách ã tr hài,

nàng còn cmi mt hai t tinh.

(iió àu trch bc mành-mành,
lnh ra mi bit rng minh chièm-bao.

Tròng theo nào thy àu nào,

hng thùa dng hãy ra vào dàn dày ?

Mt minh lõng-l canh chay,ng xa ngh ni sau ny mà kinh.

Hoa trôi bèo git à ành.
bit duyên mình, bit phn mình th thôi.

Ni 1'ièitg dp-dp sóng doi,

nghi òi con li st—sùi òi cn.

Bà m nghe Túy-Kiu than th* thì la mà nói chiêm-

bao là iu mng-m mà gii.

Ging Kiêu rn-rí trng loan,

nhà huyên (2) cht tnh hi can-c gì ?

Có* sao trn-trc canh khuya ?

màu hoa lè hãy dám-d git ma.

(1) — Ming thêu lng gm. - Khoa ngôn-ng.

(
2) — Huyèn òng. — M.



Chàng Vng quen mt ra chi

Nguvèn ngiri quanh-qulàu
hai Kicit V mt nép vào mVi hoa.

li A’/‘//( .tèn Trng vn nhà tràm-anh,

(Coi trng 26')«
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Tha rng : chút phn ngày tho',

dng sanh ôi n (1) tóc t 1,2' chua n.
Bui ngày choi mà m-tiên,
nhp i phút thy ng lin chiêm-bao.

Bon-trng là s th nào,

bái ra th y vnh vào th kia ?C trong mng-triu mà suy,

phn con bit có ra gi mai sau ? -

Dy rng mng huyên cú' âu.
bng không mua não, chác su ngh nao ?

Vng li khuyn gii thp cao,

cha xong iu ngh, li dào mch tng, ,‘

Ngoài song th thê anh vàng, (4‘

cui tng hông liu bay ngang trc mành.
Hiên tà gác hóng chênh chênh, (5)

ni riêng riêng chnh tc riêng mt mình.

Kim-Trng v Liêu-Dng c khon-khoái nhó-

Túy-Kiu hoài.

Cho hay là thói hu tình,

ai dt mi t mành (6) cho xong ?

Chàng Kim tý' li tho' song,

ni nàng canh-cánh bên lòng bing khuây.

(li Bòi n. — Công cha ngài m.
(2) Te-t. — My-núm, mng-mnh. Dììu mt chút cùng

cha èn c.)
3» — Nóc-niílt. (Mch Tng — Mch sòng Tng.; Ch

hà Ngao-hoàng, Nìr-anh khóc chông I

(4) — Chim vàng anh. (— Oanh.)

(õ) — X chiu.
43) — Mi t hng.
0) — Ngy-ngy.
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Su ong càng khc càng áy, (1)

ba thu dn li mt ngày dài gh. (2)

Mây Tn ta kín song the.
(3)

bi hng lo-o i v chiêm-bao. 4)

Tun trng khuyt, da du hao, (5)

mt m lng mt lòng ngao-ngán lòng.

Phòng vn hi giá nh ng,
tr-c (6) se ngón th, t 7) dùn phim loan.

Mành Tng (8) pht-pht gió àn,
hng gây mùi nh, trà khan ging tình.

Ví chng duyên n ba sanh, (9)

làm chi em thi khuvnh-thành tiêu nguôi ?

Kim-Trng tr* v k-ng mà kim Túy-Kiu.

Bâng-khuàng nh- cnh nh ngi,
nhó’ noi ký-ng vi di chon i.

Mt àng c mc xanh-rì,

nc ngâm trong-vt thy gì na àu.
(iió chiu nh khay cn su,

vi lau (10) hiu ht nh màu khy trêu.

(1) — S bun ru cùng ngh thèm hoài.

(2) — Nht nht tam thu. (Mt ngày hng ha nám).

(3) — Mây mt nh trên Tn-lnh.
(4) — Lúc gp ti hi hng thê nào, thi lo-o chiêm bao

thy hoài.

(5) — Trong tháng cui mun (ti ri, tim ln (lau hao, èm
nào, (tèm ny, ngh nhó’ Túy-kiu hoài.

(6) — Quyên sáo.

(7) — Bn

.

(8) — Sáo tre. (Cung vì tích niróc-nilt Xyao-hoàny, X-unh,
ti sng Tny).

(9) — Ph sanh chi, s giáo chi, quán t chi. — Nhàn
sanh tam, s chi nh nht.

(10) — Ngn (t lau gió thoi hiu-ht pht-pho- nh gic
cn su.
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Ngh riêng nh il tng nhiu,
xm -xm è no Lam-kiu ln sang.

Thâm nghiêm, kin cng, cao tng,
cn dòng lá thm, dt ng chim xanh.

L-th to’ liu buông mành,
con anh (oanh hc nói trên nhành ma-mai.

My ln ca dng then gài,

dy thm hoa 'rng, bit ngi ’ âu ?

Chn-ngn dng trót giò’ làu,

do quanh cht thy mái sau c nhà.

Là nhà Nqô-uií thong-gia,

phòng không do dó ngi xa chua vo.

Ly iu du hc hi tlniò

túi d(Vn cp sách -hu dn sang.

Có cày c á sãn-sàng, (1

)

c hiên Lãm-túy (2 nót vãng cha phai.

Mng thm chn y ch bài,

ba sinh âu hn duyên tròi chi dày.

Song hb '.’>) na khép cánh mây,

tngng ghé mt ngày-ngàv hang tròng,

Tc gang dng toa nguòn- phong, (4)

tuyt mù nào thy bóng hng vào ra.

Kim-Trng gp Túy-Kiu t thit tình mình ra, xin

Tuy Kiu có ành không thì cho bit : ri trâm

qut a cho nhau làm ca tin.

Nhng t quán các làn-la.

tun trng thm-thoát nav dà thòm hai.

(1) Có king vt non b sn-sãng.

(2) — Hiu è : Lm-lúy-hiên thp vàng.

(3) — ca si) phíít giy
(4) — Tuy gn mt bèn m ca (lóng nguycn-phong không

thy Ty-kicu ra.



Thoái ctí

Suo-Iig ii

có chiu phong-vn, có chiu thanh tân.

trèn vùng lngng nhgììu nhu- xa.

{Coi Irng 'U).
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Cách tng phi bui im tròi,

di ào dng thy bng ngi thit-tha.

Buông kìm xóc áo vi ra,

hng còn thm-nc, ngi à vng-tanh

.

Ln theo tÒTig gm (1 do quanh,

trên nhành lic thy mt nhành kim-xoa. (2)a tay vói ly v nhà,

này trong quê-cc àu mà n ày?
(lm àu ngìri y báu này,

chng duyên cha d vào tav ai cam.
Lin tay nhm-nhia bing nm.
hãy-còn thong-thong hng trám cha phai.

Tan sng (3) ã thy bóng ngi,
quanh tng ra ý tìm-tòi ngn-ng.

Sanh à c V i-ch,
cách tng lên ting xa dam lòng.

Xoa âu btc hu-khòng,

bit àu Hip-ph 4) mà mong châu v?
Ting Kiu nghe lt bèn kia,

n lòng quân-t sá gì ca ri

.

Chic xoa là ca my mi?
mà lòng trng ngãi khinh tài xit bao.

(1) TtYng gm. — Vách tmVng di chn có tròng bng
hoa.

(2) Kim xoa. — Trâm vàng, trâm cúc.

(3) Tan sng.— Sáng ra.

(4) — Hip-ph thucv Annamthu- trc, là qun Hip-
ph di bãi bin có châu nhiu mà sau quan Tàu qua tr
dàn, xàu-boi nng, -khô dàn trn di qun khác, thi châu
nó cng di mt i ht; dn sau có quan thanh-lim t-lti
chiêu qui, dàn v thì ch Ííy có châu li nh trc; nên
rng: Châu ve Hip-ph.
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Sanh rng lân-l ra vào,

gn ây nào phi ngi nào xa-xôi.

Bc rày nh chút thm roi,

k à thiu-no lòng ngi by nay.

My lâu mic mt ngày,

dng chon gn chút nim tây (1) gi là.

Vi vào thêm ly ca nhà,

xuyn vàng ôi chic, khn là (2) mt vuông. (3)

Vn mây nhón bc ngn tng,
phi ngòi hôm n r-ràng chng nhe ? (4)

Sng sùng d’ rt-rè, (5)

k nhìn tn mt, ngòi e cúiu

.

Rng t ngàu-nh (5) gcp nhau,

thm trng trm nh by lâu ã dn.
Xong mai tính ã x mòn,
ln-la ai bit hãv-còn hòm nay.

Tháng tròn nh gi cung my,
chng-chng mt phn p cây à liu. (7)

Tn ây xin mt hai iu,
ài gng soi n du bèo cho chng ? (8)

(1) Nim tây. — Chuyn riêng, tình ricng.

(2) Là — La-là, là-lt.

(3) Mt vuông.— Mt ci khn, nh nói vuông, hay-là

chuông nhiu..*

(4) Chng nhe. — Phi không h?
(5) Rt-rè. — Thra-thòi thra-tht.

(6) Ngu nh. — Tình-c.

(7) — c thng tròn nhng p cây ch th.

(8) — Bc ài gng cao trng làm-vy raà có oái n
phn hèn nh bèo ny chng.
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Ngn-ng nàng mi tha rng:
thi nhà bng tuyt (1) cht hàng ph phong. (2)

Du khi lá thm ch hng. (3)

nên chng thì cung ti lòngm cha

.

Nng lòng xót liu vì hoa,

tr tho- ã bit âu mà dám tha.
Sanh rng rày gi mai ma,
ngày xuân ã d tinh-cò- my khi.

Du chng xét tm tình si, (4)

thit ày mà c ích gìn ai ?

Chút chi gn vó mt-hai,
cho ành ri s liu bài mi-manh.

Khuôn-linh (5) du ph tc thành, (6)

cung liu b quá xuân xanh mt i.
Lng xuân dâu quyt hp-hòi,
công eo-n (7) chng thit-thòi lm ru?

Lng nghe li nói nh du, (8)

chiu xuân d khin nt thu ngi-ngùng.
Rng trong bui mói l-lùng,

n lòng c l cm lòng cho ang.

(1) — Gi tuyt. — Trong sch tr-t nh giá nh tuyt.
(2) — Ph phong. — Kinh áo. — Gái còn trinh tit.

(3) L thm.— (Ng càu hng dip), tích bà Hàn-phu-nhn
vit trong lá th theo ntrc, ông Vu-hu c, hoà tho-

li Bn sau phóng cung n ra, thi vù-hu chuc v
làm v.— Sau nói chuyn vi nhau m-i bit thiên duyên ti
Hng-dip — Ch-hng.— Xích thng h túc. — Nhn-duyên.

(4) Si. — Ngây di.
(5) — Linh c. — To hoá lô. — Tri.
(6) Tc thành.— Phng thn. — Lòng thành.

(7) — eo ui.
(8) Nh du. — Tron lu.
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Bã lòng quàn-t a mang,

mt lòi vng tc á vàng thy chung.c li nh ci tm lòng,-

d kim huòn (1) vi khn hng trao tay.

Rng trm nm (2) cng tù' ây,
ca tin gi mt chút ny làm ghi

.

sn tay b (3) qut hoa qui,

vó i nhành xoa y tc-thii trao

.

Mt lòi va gn tt giao, (4)

mái sau dòngcó xôn-xao ting ngi.
Vi-vàng lá rng hoa ri,

chàng v th vin, nàng di lu trang.

T phen á bit tui vàng,

tinh càng thm-thia d càng ngn-ngo'.

Sông Tong mt di nòng tr, (5)

bên trôngu n bên ch cui kia.
'

Mt tng tuyt ch sng che,

tin xuân âu d i v cho nng?

Tú-kiu sa son qua nhà Kim-trng chi
vì cha m i khi.

Ln-ln ngày gió êm trng,

tha hng rm lc (6) ã chng xuân qua.

Ngày va sanh-nht ngoi gia,

trên hai ng, di na là hai em.

(1) Kim hn. — Chic neo, xuyn.

(2) Trm nm. — Bá niên giai lão.

(3) B. — Cm.
(4) Tt giao. — Keo sn.
(5) Nông tr. — Cn xt. •

(6) L uá rng, lc àm ra: qua xuân.
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Tâng-bng sm-sa áo xiêm,

bèn dâng mt l xa em tt thành.
Nhà lan thanh-vng mt mình,

gm c hi ng ã ành hôm-nay.
Thì trân (1) thc-thc sn bày,

gót sen thoát-thoát do ngay mái tng.
Cách hoa s dng ting vàng,

di hoa ã thy c chàng ng trông.

Trách lòng ho-hng by lòng

!

la hng chc lnh lùng by lâu.

Nhng làp nh i su,
tuyt sng nhum na mái u hoa râm.

Nàng rng gió bt ma cm,
ã cam t vi tri-âm by chy.

Vng nhàc bui liôm-nay,

ly lòng gi chút ra ây t lòng.

Ln theo núi gi (2) i vòng,

cui tòng dng có no thông mi rào.

Sn taym ca ng ào, (3)

r mây trông rõ li vào thin-thai.(4)

Mt nhìn mt càng thêm ti,
bên li vn phc (5) bên li hàn huyên. (6)

Sánh vai v chn th hiên,

ngm liphongnguyt, (7)nngnguyn non sông (8)

.

(1) Thì trân. — ngon theo mùa.

(2) — Non b t.
(3)ng ào. — ào nguyên ng (ng-tiên).

(4) Thièn-thai. — Núi Tin , Lu-than, Nguyn triu (Ti hi
thuc mà gp Tiên.

(5) Li vn phc. — Li con gái chào chúc.

(6) Hàn huycn. —m lnh.
(7) Phong nguyt. — Gio trng. — Hoa tình.

(8) —Th nguyn, ch núi sôngm th.
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Trên an bút giá th ng,m thanh mt bc tranh tòng treo trên.

Phong sngc vê thiên nhiên, (1)

mn khen nét bút càng nhìn càng ti.
Sanh rng phác ha (2) va ri,

phm xin mt vài li thèm hoa

.

Mt khi gi táp ma sa,

khong trên dng bút tho và bn càu.

Khen lài nh ngc phun chàu, (3)

nàng Ban T cung àu th ny (4)

Kip lu xa v cha dày,

bc nàoic giá ny cho ngang.

Nàng rng trm lic dong quang, iõ)

chng sân ngc bi cung phng kim môn. (H)

Ngh mình phn mng cnh chun,
khuôn xanh (7) bit c vuông tròn mà hay?

Nh t nm hãy th-ngây,

c ngòi tng s oán ngay mt lòi

:

Anh hoa phát tit ra ngoài,

ngàn thu bc mng mti tài hoa.

Trông ngi li nhmn ta,

mt dày mt mng bit là c nên.

(1) —T nhiên.

(2) Phác ha. — v vng.
(3) — Thô ngc phún chu. — Li nói hay, th làm hay.

(4) Nàng Ban. — Là Ban-c làm Hán sr th cho Ban-c
cht i. — T. — T-o-hun, ngâm th gii.

(5) — Mt mi, hình dáng.

(6) Ngc bi. — Beo ngc. — Kim mòn. — Hàn làm vin
kim mã mòn.

(7) Khuôn xanh. — Tri xanh.



Sanh rng lân-l ra vào, gn (là nì

irc rày nh chúi thm ri, k? dí U'Ò' b% nav.

(Coi trng 37).
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Sanh rng gii cu (1) là duyên,

xa nay nhàn nh thng thiên cng nhiu.
Dâu u gii kit (2) n u.

thì em vàng-á mà liu vói thân.u trung khúc (3) ân-cn,
lòng xuân phi-phi chén xuân tàng- tàng. (4)

Ngày vui vn chngy gang,

trông ra ác ã ngm gng non oài. (5)

Vng nhà chng tin ngi dai,

ga chàng nàng mi kíp di song-sa.n nhà va thy tin nhà,

hai thân còn d' tic hoa cha v.
Ca ngoài vi x rèm the,

xm-xm bng li vn khuya mt mình.

Nht tha gng gi âu nhành, (6)

ngn èn trông thy trng huình ht-hiu.

Sanh va da n thiu-thiu,

d' chiu nh tnh d chiu nh mê.

Ting lên s ng gic hoè,

bóng trng ã x hoa lê li gán.

Bâng-khuâng nh Hip non Thn, (7)

còn nghi gic mng êm xuân m-màng.
Nàng rng khong vng êm tràng,

vì hoa cho phi àng tìm hoa.

(1) Gii cu. — Gp g.
(2) Gii kit — Gii hung cu kit. — Do tích thy phù

thy.
(3) Trung khúc. — Vic kín trong lòng.

(4) Tàng tàng. — Xoàng xoàng.

(õ) — Mt tri ln.

(6) Gng gi àu nhành.— Mt trng gi trên nhành cây.
(7) nh Hip. — Núi Hip-sn. — Non thn. —Tam thn

sn — cnh tiên.
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Bày-giò’ r mt ôi la,

bit âu ri na chng là chm-bao.
Vi vàng làm l rc vào,

ài sen ni nn, song ào thèm hng.
Tiên (1) th cùng tho mt chng.

tóc mày mt món ao vàng mt ôi.
Vang-trng vc-vc gia tri,

inh-ninh hai mt mt li song-song.

Tóc to

1

cn-vn tc lòng,

trm nm tc mt ch ong (2)n xng.
Chn hà (3) snh ging quình tng, (4)

di là hng ln, bình gng bng long. (5)

Sanh rng gió mát trng trong,

by lâu nay mt chút lòng cha cam.
Git sng cha nng cu lam, (6)

s n-khân (7) quá ra sàm-s chng. ;8)

Nàng rng hng-dip xích-thng,

mt lòi cng ã ting rng tng tri.

(1) Tiên. — T.
(2) Ch ng — Bng tch (tong sàng,ng sanh, òng t.
(3) Chén hà,— (hà bôi) chén ngc t hà.

(4) — Tic ru cm ung chúc th.
(5) — Di là — òng tâm kit. Hng tàn èn ln, — Bã

khuya lm.
(6) Càu lam. — iLam-kiu); tích Lam in clur-ng ngc,

L-sanh mun con gái bà quán mà nguôi ta không g, bieu
có mtu ngc em n thi mi c. L-sanh i tói

Cíìu Lam-kiu, gp ng già cho ba ccá dn em trng ni
Lam-in mt trm ngày thi thành mtu ngc, làm
thì qu có làm vy, nên dùng tích y.

(7) Ln-khân. — Ly-ây

.

(8) Sàm-6. — Lãn-ân, bc-mt.
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Bng u nguyt n hoa kia,

ngoài ra ai li tic gì vi ai.

Rng nghe ni ting cm ài,
nc-non lung nhng lng tai Chung-k. (1)

Tha rng tin k s chi ?

ã lòng dyn dy thì phi vung.

Hiên sau treo sn cm trng,

vi-vàng Sanh dã tay nng ngang mày.
Nàng rng ngh mn riêng tv.
làm ch cho nng lòng ngi lm thn.

La dn dày võ dày vn, (21

bn dây to nh theo vn cung thng.
Khúc àu Hán s' chin trng,
nghe ra ting st ting vàng chen nhau.

Khúc âu T-mã hoàng cu, (3)

nghe ra nh oán nh su phi chng.
Kê-khang nay khúc qung-lng, (4

mt rng lu thy, hai rng hành vân. (5)

Qu quan ny khúc Chicu-quàn. 6)

na phn luyn chúa na phn t gia.

Trong nh ting hc bay qua,c nh ting sui mi sa na vi.

(1)—Cmng--k là ngiri lóng tai nghe ông B-nha òn.
(2) Dây vò. — Dày ài. Dàv vn. — Dây tiu.
(3’, — Ông T-m-tirng-nlur hay là Tnrnq-khanh (UVn

khúc Phng-càu-hoàng ; Trác-vuìi-quân nh tuoi góa chòng
êm nghe lièn leo vách thành qua ; sau ly nhau nên v
nên chng

(4) ng Kê-khcing (lòn bn Qung-lng hay lim....

(5) Hành vân. — Bn ctn v vic i do chi.
(6; Bn lúc bà Cltiêu-quân ra Xge-mòn-quan than thân

mà di cng hô.
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Ting khoan nh gió thong ngoài,

ting mau p-p nh tri ò ma.
Ngn èn khi t khi m,
khin ngi ngiy cng ng-ngan sau.

Khi da gi khi ci au,
khi gò chín khúc, 1 khi cháu òi mày. (2)

Rng hay thì tht là hay,

nghe ra ngm ng nut cay th nào.

La chi nhng khúc tiêu tao, (3)

cht lòng mình cung nao-nao lòng ngi.
Rng quen mt nt di ri,

t (4 vui thôi cng tánh tròi bit sao.

Lòi vàng v-ng lãnh ý cao,

ho dãn-dìín bt chút nào ’C không.

Hoa hng càng t thc hng,
au mày cui mt càng nng tâm yêu.

Sóng tình dng dã xiêu-xiéu,

xem trong àu-ym, c chiu l-li. (5)

Tha rng ng ly làm chi,

gi 6) cho tha ht mt lòi ã nao.

V chi mt dáo ýèu ào, (7)

vn hng chi dám ngn rào chim xanh.

ã cho vào bc b kinh, '8)

do tùng phu, ly ch trinh làm ìiu.

(1) — Rut — (cu phúc hi trng).
(2) — Nhn hai cái mày.

(3) — Ai oán, thm thit.

(4) T. — Bun.
(5) L li. — Lá lúa

.

(6) Gi. — (Hm) — Khoan (lã, thng-thng.
(7) — Bào chi vèu-vêu. — Ycu-iu nh lá (lào.

(8) B kinh. — (Qun h kinh xoa) — thto v* chòng.
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Ra tung trên Bc trong (làu, 1

thì con nguôi y ai câu làm chi.

Phi u n xi ()• thi,

tit trm nm n 1)0 (li mt ngày.

(im duyên kv ng xua nay,

la (tòi ai li p tàv Thòi-Trng. 2

Mày-ma ánh á vàng,

quá chiu nên da chán chng én anh.

Trong khi kt cánh trên nhành,

mà lòng re-rímg 3 da trình mt hèn.

Mái tàv è lnh hng nguyn,
cho duvòn dm-thm ra duyên b-bìuig. 4)

(ìieo thoi 5 trc chng gi-giàng, (())

sau nèn thn cùng chàng bi ai?

Vi chi liu ép hoa nài,

còn thân t cungn bi có khi.

Thy lòi oan chánh (7) nghe,

chàng càng thèm n thèm vì mi phân.

Bóng tàu (8) va lt vê ngàn. (9

tin àu ã n ca ngn gi vào.

(li Tròn bc. — Bc thng (Sòng bc). Trong (tâu. —

Tang trung (1)3 i (tàu). I)àuc gâti.

(2) Thòi. — Thòì-oanh-ounh (tèn con gái). Trng —
Tnrn-eunq (tn con trai) ; hai (ta trai gái vi nhau mà
sau n* không g, nèn líív nhau không (lng mà b nhau.

(3) H rúng. — D lít 111.

(4) Bí-bàng. — Ho-thn. xu ho.

(5) Gi ging. — Gifr gìn.

(6) Gieo thoi. Tích con gái kia (Uilng thoi gày rng cái

lào T-cn là con train chc n.
(7) Doa 11 chánh. — Ngay thng.

(8) Bng tàu. — Bóng mt trng.

(9) Ngàn. — Sòng ngàn hà.
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Nàng thi vi tro buông théu,

Sanh thì láo bóc sàn dào vi ra.

Kim- Trng dc tin chú rut mt, phi v
Liéu-Dng mà h tang.

Ca ngoài va ng then hoa,

gia dng vào gi th nhà ni(Vi sang.

em tim thúc ph t ng.
b-v l than (1) tha hng hu. 2)

Íhi-dtu cách tr sn khè,

xuânng (3) kíp gi Sanh v h tang.

Mng tin xit ni kinh-hoàng.

bang mình lén trc dài trang t tinh.

Gót dâu (4 mi ni dinh-ninh,

ni nhà tang tóc v5> ni minh xa-xòi

S àu cha kp ôi hi,

duvn àu cha kp mòl lòi trao t.

Trng th còn ó s s,
dám xa-xuôi mt mã tha-tht lòng.

Ngoài ngàn dm chc ba ng, (>)

mi sáu khi g(V cho xong còn cháv.

Gìn vàng gi ngc cho hav.

cho ành lòng k chon mày cui tròi. '.!)

(1) l,fr thn. Quàn gia dinYng. cht dc irÒMig.

(2) huì\ - Dem v.
(3) Xuân tnVng. Thng thng Iigi ta hay nói

Thung irng mà tht 11Ó là A lùm.) Sn trung hu th hút

thiên niòn vi xuàn.c hiu ph vit xuân. Sanh. -Hc sanh.

(4) (ìt au. - - Bàu uôi, gc ngn.
(5) Tang lóc. - B? tang, (Tì

1

chi* (CÀ) tang thi không nên

chãi gcr làm tt làm t/.

(6) lia ng. Ba nam tam niên tang).

H) - Xa Xuôi.



ca ngoài va ng llien hoa, gia-ong vào gi tho- nhà mi sang,
Bem tin thúc ph t ng, h-v l thín thu hng u hu.

t
Coi trng .>0).



Tai nghe rut ri bi-bòi,

ngân-ng nàng mó i gii (1) lòi trc sau :

ng t (2) ghét b chi nhau ?

cha vui sum-hip ã su chia-phui; (3)

Cùng nhau trót a nng li,

du thay mái tóc. dám di lòng t.

Qun bao thngi nm ch,
ngh ngi n gió nm ma (4) xót tham.

Bã nguyni ch dòng làm,

trm nm th chng ôm cm thuyn ai. (5'

Còn non còn nc còn dài.

còn v còn nh dn ngi hôm nay.

Dùng-dng cha n ri tay.

vng òng (6 tròng dà dng ngay nóc nhà.

(!) Giai Bày ra.

(2) ng to-. Tích ông to- bà nguyt xe dây buc nhon

duyên ngi-ta. Tôn Vi-c nhn tri sáng trng i chi

trên núi, thy ông già ngi xe ch iu. Nó mi hi ong

làm làm chi vy. ng tiên rng: Tao xc nhn duyn v
chng ngirò-i-ta ht thay và tao bit trc ai ly ai, sang,

hèn. kh giàu gi cng bit, li nói tiên tri rng nó sau se

ly v lã con n mày ngoài ch. Vi-cô v gp con m an

may hng con gái nh, thì mun git n di, mà nó bng
con chy khi, phóng gio theo nhm con nh c vít ra, ri

trn di iuít. Anh ta hc hành gii làm quan, sau ci con

quan kia v làm v, tng dà khi s ly con an mày. Ai

ng- sau thíív v c vít thì hi phn ra mo- bit n là con

ãn mày. làm con nuôi ng quan g cho mình, thì mi bièt

s nhn duyn c s tin nh.
Cì) Chia phui. - Chia-chác, phàn-rc nhau ra.

4) — Chan phong tc võ. — Dam sng dái nng.

(5) lìão tì bà quá bit thuyên. m dn ti hà mà

qua ghe khác.

iì) Vng dng. — Mt tròi.
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Ngi-ngùng mt hc mt xa,

mt lòi trân trng, châu sa my hàng.

Buc yên quy gánh vi-vàng,

mi sâu s (1: na, bc àng chia hai.

Bun muôn phong cnh què ngi,
au nhành quyên nht, cui tri nhn tha.

Não ngi chi gió dm ma,
mt ngày nng gánh tng t mt ngáy.

Nàng thì ng r hin tày,

chín chiu vn vít nh vây mi t.

Nhà b hon nn, Tú-Ki'êu lo bán mình chuc cha.

Tròng chng khói ngó t song tha,
hoa trôi chác thm, liu x-xác vàng. ;2)

Chn-ngn ro gót lu trang, (3)

mt oàn mng th ngoi hng mói v.

Hàn huyên (4) cha kp t ê. 5)

sai nha bng thy bn b xôn-xao.

Ngi nách thc, kê tay ao,u trâu mt nga ào-ào nh sôi.

V quàng mt lão mt trai, ((>

mt dày v li 0 ) buc hai thâm tình.y nhà vang ting rui xanh. 8

rng ròi không dt, tan lành qu may. lít)

(1) S. — Xè, st

.

(2) — Qua thu.

(3) Lìtu trang. - Ch con gái ;
phòng con gi .

(4) Hàn huyên, — Lnh m. — Hi thm.

(5) T è. Hi han.

(6) — Bt ngang mt ông già, mt ngtri trai.

(7) Vô ti. — Không nh. — Oan.

(8) Rui xanh.— (Thng nhng). Nha li, l dch.

(9) — Phá, soát, lc c nhá chon không cùi, rò may.



— 54 —

t nhuyn, d' ca riêng tâv,

sch-sành-sanh (2) quét choy túi tham..u àu bay-bc (3; ai làm,

nãy ai on huyn, tri hàm bng nhng.
Hi ra sau mi bit rng:
phi tn xng xut ti thng bán t.

Mt nhà hong-ht ngn-ng,
ling oan dy t, án ng ây mày.
H t (4) van-vái trót ngày,

dit tai làn trut, ph tay ti-tàn. (5'

Rng cao rút ngc dây oan,

du vàng á cng nát gan la ngi.
Mt trông au-n rng ròi,

oan ny còn mt kêu tri nhng xa

.

Mt ngày l thói sai nha, 6ì

làm cho khc hi (7j chng qua vì tin.
Sao cho ct-nhe vn-tuvn,

trong khi ng bin tùng quyn 8: bit sao

Duvên hi-ng,c cù-lao,

ch tình ch hiu, hèn nào nng hn ?

i' li th hi minh SOII. 9)

làm con trc phi dn n sanh thành.

(1) B t nhuyn. — Bà kin, ì nh, ò n trang.

(2) Sch sành-sanh. — Sch bách, ráo ny.
(M) Bav-bc. — Tai bay v gi.
(4) H t — B nh, h mình xung mà xin

(5) — Nó không nghe, khùng vi, c phép kho kp
(6) Sa nha. — Nhà t (K quan sai).

(7) Khc hi. —c d.
(8) Quyn. — B.
(9) — ('hí non ch nc mà the. Li th?.
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Quyt tình nàng mó'i h tinh (1

gi cho thip bán minh chuc cha.

H Chung có k li già,

cng trong nha dch li là l tàm.

Thy nàng hiu trng tình thâm,

vi nàng ngh cng thng thm xót vay

Tinh bài lót ó trn ày,
có ba trm lng vic ny mi xuôi

.

em v tm phú giam ngoái,

nh rng qui liu 2; trong ôi ha ngày.

Thng lòng con trê th ngây,

gp con ha gió tai bay bt kv.

au lòng t bit sinh ly,

thân còn chng tic, tic gìn duyên.

Ht ma sá ngh phn hèn,

liu em tc c quytn ba xuân. (3)

Mã-giám-Sanh ti coi Tú-Kiu, nói di
mua v làm v bé.

S lòng ng vói bng nhân, (Ti

tin sng n-ãi xa gân xôn-xao

.

Gn min có mt m nào,

da ngi vin khách tìm vào vn danh.

Hi tên rng Mã-gidmsanh.

hôi qué rng huvn Làm-lhanh cng gàn.

(t) H tình. — BÊ dp tinh li, mà lo hiu.

(2) Qui liu. — Tinh toán.

(3) Ba xuân. — (tam sanh).

(i) Bng nhon. — K làm mai, k em mi.
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Quá niên gic ngoi bn luân,

ràu mày nhn-nhi (1) áo qun bânh-bao.

Trc thây sau t xôn-xao,

nhà bnga mi rc vào lu trang.

Ghé lên ngi tt sn-sàng,

phòng trong mi ã gic nàng kíp ra.

Ni minh thêm tc ni nhà,

thm hoa mt bc, git hoa my hàng.

Ngi-ngùng thn gió e sng,
xem hoa bóng thn, trông gng mt dày.

Mi còn vén tóc bt tav.

nt bun nh cúc. iu giìy nh mai.

tìn-o (3) càn sc cân tài,

ép cung cm nguyt, th bài qut th.
Mn-nng mt v mt a,
bng lòng khách mi tùy c t-dìu. 4

Itng mua ngcn Lam-kiu,
sính nghi xin dy bao nhiêu dy chng.

Mi rng áng giá ngán vàng,

rp nhà nhò' lng ngi thng dám nài.

Cò-kè bót mt thèm hai,

giò' lâu ngã giá vung ngoài bn trm.
Mt lòi thuyn ã êm dm.
hãya canh thip trc cm làm ghi.

nh k np th vu qui, (5)

tin lng ã có vic gì chng xong ?

(1) Nhn-nhi. — Trn-tru, trn-Iu.

(2) Bnh-bao. Ti-tnh, t-t.
(3)n o. — Bon ren, so do.

(4) Dt-dìu. — Nói pli chng.
(5) Np the vu qui. Ci ria (làu.
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Lo bc vàng lnh Vcrng-ông ra ròi. Vng-ông hay

Túy-Ki'êu bán mình ly tin chuc ti cho mình, thì

than khóc vtu vào tng. Túy-Kiu khuyên gii

ht lòi cùng dn cha m cho em là Túy-Vân th
cho mình, vì ã có th nguyn vi Kim-Trng.

Mt lòi cy vói Chung-còng,

kht t tm lãnh Vmrng ông ve nhà.

Thng tình con tr cha già,

nhìn nàng, ông ã máu sa rut xàu:

Nuôi con nhngc ve sau,

trao t íl phi la, gieo cu (láng noi. (2

Tri làm chi cc bv tri!

nv ai vu thác cho ngi hip lan?

Búa ao bao qun thn tàn,

nv- tr. càng oan khc già.

Mt lòi sau trc cng ra,

thòi thì mt khut, chng thà lòng au.
Nhiu li nh ch (lòng châu,

liu mình ông ã gieou tng vòi.

Vi-vàng k gi ngi coi,

nh lo nàng li tìm li khuyên can.

(1) Trao t. — Tích con gái L-lm-phi quan tc? tung
(ti nhà ng, có nhiu con gái, mi các qnan vièn nhò
trai ti ri trong liu c ch t (t th ra tmi ra ca s,
ông nào nm nhm chí ira nào, ly (la ny làm v.

(2) Gieo cu. — (Tii cu); tich con ông Lir-lán-vng là

con gái tòn Cm-bìnlì-còng-chúti kén chng, may trái cu
thêu, ngòi trên liìu quáng xung, ai bt irc thì là chòng.

Khi íy c hai anh em con chú con bát, là Tit-giao, bt
(tc, Tit-quì, li giành so cái bao gm bt hai ra ; nên
Lir-lìing-vng gii con ch cho Tit-qiao, côn con em a
cho Ti?t-quì. H5 xng, rè kén c.



Mn-nng mt v mt a, bng lòng khách mi tùy c dt-dìu.
Rng mua ngc ctn Lam-kiu

,
sinh nghi xin dv bao nhiêuy chng.

(Coi trng 57),
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Ví chi mt mnh hòng nhan, (1

tóc to’ gi chútn n sanh thành.

Dàng th ã thn Nàng-Oanh. (2)

li thua -lý bán mình hay sao? .‘1)

Xuân huyên 4) tui hc càng cao,

Mt cây gánh vác bit bao nhiêu nhành?

Lòng th du chng dt tình,

gió mây àu hn tan-tành nc non.

Th rng liu mt thân con.

hoa du rã cánh, lá còn xanh cây.

Phn sao ành vy cng vy,
cm nh chngu nhng ngày còn xanh.

Cungng tinh qut lo quanh,

tan nhà là mt. thit mình là hai.

Phi lòi ng cng êm tai.

nhìn nhau git vn git dài ngn ngang. 5)

Mái ngoài h Mã va sang,

tò' hoa ã ký càn vàng mi trao.

Trng-già (6 c-a làm sao;

cm dây chng la, buc vào t-nhièn.

(1) Mnh hng nhan. — Thân phn con gái.

(2) Nàng Oanh.— Tích i nhà Hán Vãn-, nàng ti-oanh

là con Thun-uu-khn. Cha b ti ãng phi hình, thi nàng

-oanh ti ng môn xin bán minh vào cung làm mi mà
chuc cha cho khi hình. Vua cám li tìê-ontìh xung chiu
bô nhc hìnhi Tn i mà tha ti cho Vu-khôn.

(3) — Nàng L-cõ-trinh-nng cha mc ti oan, bán minh

mà chuc ti cha.

(4) Huvên tho vong u, c ciT huvên hô mu vi huyên

-ng — H git c huyn lèn (lu thi quèn ht lo. cho nên

ly (tó mà chì là m.
(5) Ngn-ngang. — Dc ngang.

(6) Trng-già. Ngut-lão, b Nguvt-lo.
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Trong tay sn ng tin,

du lòng i trng thay en khó gi?

H Chung ra sc giúp vì,

l tàm ã t, tng k cung xong.

Mt nhà ã tin thong (long,

tinh k (1 gic gi a mong v.
Mt mình nng ngn (lèn khuya,

áo dm git ly, tóc xe mi su.
Phn du du vy cung du,

xót lòng deo-ng by làu mt lòi.

Công-trình k bit my nioi?
vi ta khng-khit (2) cho ngi d dang.

Th lòng cha ráo chén vàng
li th thôi ã ph -phàng vi hoa.

Tri Liêu 3; non Iióc bao xa.

ngh àu r ca, phân nhà t tôi.

Bit bao duyên 11 th bi,
kip này thi th thì thôi còn gì?

Tái sanh cha dt nhang th,
làm thân trâu nga,n nghi trc-mai.N tình cha tr cho ai,

khi—tình (4> mang xung tuyn dài (f); cha tan.

(1) Tinh k. — K hn (la dâu.

12) Khn-khít. — Cht-cha.
<3) TnVi Liu. — Bt Liêi-dng.
(4) Khi-tình. — Nguyên tich thu xua c ngi con gái

có tình tri giao vi ngi hc trò, b a còn quan git
cht i

;
tình nó cha tha nôn ha ra ngi ta nh nm

di lng,n khi quan ly lut nghim, ngi, tình nhn
tói ngó thy mt khóc lèn mt ting, khi y klii-tình mi
tan di.

(5) l'uyn dài. — cu tuyn. — Chín sui.



Ni riêng riêng nhng bàng-hoáng,

du chong trâng da, lv tràn thm khn.
'Tily-oàn cht tnh gic xuân,

dói èn ghé n, ãn-eàn hòi-hun:

Co' trùi dâu he da oan,
mt nhá e ch riêng oan mt minh.

Có' chi ngi nhng tàn canh,

ni riêng còn mc mi tình chi ày?
Hng: lòngng thn-the áy,
t 'duyên còn vng mi nv cha xong.

Il' mòi ra cng thn-lhùng.

e lòng, thi ph lm lòng vói ai.

Cy em, em có chu li,

ngi lèn cho ch ly ri s tlura.

Gia àngt gánh tng t. (1)

keo loan chp mi t tha mc em.

K t khi gp chàng Kim,

khi ngày qut c, khi èm chén th:

S àu sóng gió ht kv,

hiu tinh có nh (2) hai hê vn hai?

Ngày xuân em hãv còn dài,

xót tình tnáu-m, lliav li nc non.

Ch dtt tht nát xng mòn,
ngm ci chín sui (3) háy còn thm láy.

•Chic vành vói hc t màv,

uvèn nâv thì gi, vt náy cùa clning.

Du em nên v nôn chòng,

xót ngòi mng hc, t lòng ch quèn.

(1)Tng t. Nh nhau.

(2; Nhè. Lè.

(3) Chín sui. cu tuven.



cy em, em có chu lòi, ngoi lên cho ch ly ri s tha.

Gia àng dt gánh t<mg t. kco loan chp mi to- tha
(Coi trng 02),
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Mt ngi còn chút ca tin,

phim òn vói mnh hng nguyn ngày xa.
Mai sau du n bao gi,

t lò hng v, dõ' t phim nay.

Tròng ra ngn c lá cày,

thy hiu ht gió thi hav ch v.
Hôn còn mang nng li th,

nát thân h liu n nghi trc mai. 1)

D ài cách mt khut li,

cha-chan git ly cho ngi thác oan;

Bày-gi tràm gãy binh tan,

k làm sao xit muôn vàn ái n?
Trm ngàn gi ly tinh quàn,

tóc l vn vôi có ngn y thôi.

Phn sao phn bc nh vòi, 2

ã ành nc chy hoa tròi l-làng.

Oi Kim-lang, hi Kim-lang.

thòi thòi thip ã ph chàng t ày!
Cn lòi hn ngt máu say,

mt hi lng ngt, òi tay lnh ng.
Xuân huyèn cht tnh gic nng,
mt nhà cht ních k trong ngi ngoài.

Kê thang ngi thuc bi-bi.

mi dâu cn vng cha phai git hông.

Hi sao ra s l-lùng,

Kiên càng nc-n (3) 111' không ra li.

Ni nàng Ván mi dí tai,

chic vànhv vi t-bi ày.

(1) Bò tiu. — Plin con gái —Trc mai — v clúìng.

(2) Bc nh vòi .
— Trng nh vôi : Bc quá.

(3) Nc-n. — Tc-t.
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Ny cha làm li duyên mây,
thi thì ni y sau này dà em.

Vì ai rng ci roi kim, (1)

e con bèo ni mày chìm vì ai ?

Lòi con nh li mt hai,

dâu mòn bia á, dám sai tc vàng.
Ly ri nàng li tha chng,
nh cha giác nghía chàng cho xuôi.

Sá chi thân phn tòi òi,
du rng xng trng què ngi quan àu. ,2)

Mã-gim-Sanh rc Túy-Kiu v nhà tr. —Túy-Kiu
bun chí, cm dao mun âm hng mà cht i

cho ri
;
ròi ngh li, li thôi i.

Xit bao k ni thm-su,
khc canh ã gic nam làu my hi.

Kiu hoa àu n ngoài,

qun huyn (3) àu li gic ngi sinh ly.

Dau lòng k ngi i,
ly ri thm á, to- chia rã tm.

Tri hôm mây ko ti dm,
du du ngn cm-m nhành sng.
Rc nàng vn trú phng, (4)

bn b xuân to mt nàng - trong.

Ngp-ngng thn lc e hng,
ngh lòng li xót-xa lòngòi phen.

(1) Kim ci. — Kim ri ci rng. —V chng phàn r.

(2) Xng tráng — (Bch ct pháo khí tha hng) : cht
b xng cít ng-i.

(3) Qun huyn. —n ch, nhc tcVi rc dâu.

(4) Trú phng.— Ch tm

.
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Phm tiên ri n tay hèn,

hoài công (1) nng gi ma gìn vi ai.

Bit thânn bc lc-lài,

nhy ào ã bê cho ngi tình chung. 2

Vì ai ngn ón gi òng,
thit lòng khi au lòng khi i.

Trùng phùng (3) dâu ha c khi,

thân ny thi c còn gì mà mong ?

Bã sinh ra s long-ong,

còn mang ly kip má hng ng sao.

Trên án sn c con dao,

giu cm nàng ã gói vào chéo khn.

Phòng khi nc ãn chon,

dao ny thì liu vói thân phn ny.
êm su mt khc mt chy,
bâng-khuàng nh tnh nh say mt mình.

Chng ng gã Mã-giâm-sinh ,

vn là mta phong tình ;4) ã quen.

Qu chi li gp hi en,
quen vùng li kim n min nguyt hoa. (5)

Lu xanh (6) cm Tú-bà ,

làng chi (7) ã tr v già ht duyên.

(1) Hoài công — Tic công, ung công.

(2) Ngi tinh chung. — Kim-trng.

(3 Trùng-phùng. — Gp li,

(4) Phong tình. — Trai gái.

(5) Nguyt hoa. — Trai gái.

(6) Lu xanh.—Làuì hay vc sc xanh, nèn kêu là Thanh lãn.

(7) Làng chi. Hm choi.



Xe châu dng bánh ca ngoài, rèm trongã tliy mt ngi bc ra.

Thoát trông l-t-lt màu da, n chi cao ln y-à làm sao I

(Coi trng 73-74).
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Tình c chng hn mà nèn,

mt ciramp ng 1 ôi bèn mt phng,
('.hung lngm mt ngòi hàng (2

quanh nm buôn phn bán hng ã l (3)

Do tìm khp ch thì quê.

gi danh hu-h dy ngh n-chi.
Ri máy âu cung s tri,

on trng li chn mt ngi vò duvên.

xt nàng chút phn thuyn quyên, (4'

nhành hoa em bn vào thuyn lái-bun.

Mo la a mc vào khuôn, (5)

sinh nghi np giá nghinh hn sn ngày.

Mng tham c a n tay,

càng nhìn v ngc, càng say khúc hoàng.

Dã nn quc sc thn hng.
mt ci ny hn ngàn vàng chang ngoa.

V ây nc trc b hoa,

vng tôn quí khách, t là ua nhau.

Ra bn trm lng th àu,
cng là va vn, còn sau thì li.

Ming ngon k n tn ni,
vn nhà cng tic, cá tròi cung tham.

Dào tién ã bén tay phàm,
thì vin nhành quít cho cam s i.

(1)Mp (lán. — Kh qua, ng ni thèm. Mt cua. — Bò
vô dng

(2) Ngôi hùng. — círa hàng, cái hng.
(3) — Nuôi d, bán <t à quen.

(4) Thuyên quyên. — Con gái tt.

(5) — Mc mp.
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Di trn my mt làng- choi,

choi hoa d my ngi bit hoa ?

Nc v lu máu mòng gà, (1'

mn màu chièu tp li là còn nguyên. v2

Mp-m dánh-ln con en, 3

hao nhiêu cng by nhiêu tin mt chi.

M già hoc có u gì.

liu công mt mt bui quì mà -thôi.

Bn ây àng-sá xa-xui,

mà ta bt ng na ngi sanh nghi.

Tic thay mt óa trà-mi.

con ong à m àng i li v. (4

Mt con ma gi nng-n,
thng gì n ngc, tic gin hng ?

Tic xuàn mt gic m-màng.
uc hoa de mt nàng ngòi tr.

Ni riêng tm-t 5) tuôn ma,
Phn e ni khách, phn lo ni minh.

'l ung chi là ging hòi-tanh ?

thân ngàn vàng d ò danh má hòng.

Thôi còn chi na mà mong,

i ngi thòi th là xong mt òi.

(1)—Nc v lu sc (te màra trong cra minh cho sàn tht.

Máu mng gà, ct ra b vò lá hành mà ch còn con gái, còn

nc (tu. — làm màu

.

(2) Chiêu tp. — Nhóm li, sàn a li.

(3) Con (Ten. — (Lê dàn) = ngi phàm phu

.

í4)— Tic con gái tiY-t nh hoatrà-mi b da by là ong

bm ti nút nhy.
(5) Tm tã. — Lã-chà.
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Gin duyên ti phn bi-bi, (1)

cm dao nàng ã toan bài quyên sinh. (2)

Ngh i ngh li mt mình

:

mt minh thi chó', hai tình (3) thì sao?
Sau dâu sinh s th náo.

truy nguyên chng ko ly vào song thân?

Ni mình âu cng giãn dn, (4)

kíp clùty thôi cng mt ln mà thôi.

Mã giám- Sanh em Tú-Kiu v Lâm-Tri, giao cho
Tú-bà. Tú-bà bt Tú-Kiu vô ly làm l tiên-sir lu-
xanh, Túy-Kiu liu thân ly dao âm hng, ngã chSt

ngt mê thy m-Tiên hin nói s) on trng
trn không khi ng, Túy-Kiu tnh li Tú-bà

theo d ngt.

Nhng là o-n ngc-xuôi,
ting gà nghe ã gáy thôi mái tng.

Lu mai (5) va lúc tan sng,
M-sinh gic giã vi-vàng ra di.

Bo.n trng thay, lúc phân k ! (6)

vó cu khp-khnh bánh xe gp-ghnh.
B ngoái mi dm trng inh, (7

Virng-ng gánh tic tin hành (8) dua theo;

(1) Bi-bi. - Chan-chan; búi.

(2) Quyn sinh, — Liu sng.
(3) Hai tình. — Cha m. Song thân.

(4; Giãn dn. — Bót ln ln.
(5) Lu mai. — Lu quán.
(6) Luc phân k. — Chia tvng. K ' ngi i
(7) Trng ình. — Trm ngh.
(8) Tien hành. —a i. (L a)



Thi thì thòi có tic chi, sn dao tay o tc thi d ra.

S' gan nát ngc lin hoa. m còn tròng mt, nàng à quá tay.

(Coi trng 71).



72 -

Ngoài thi ch khách dp-du,
mt nhà huyn vi mt Kiu trong.

Nhìn càng lã-chã git hng,
d tai nàng mói giãi lòng thp cao.H sanh ra phn th ào,
công cha ngãi m kip nào tr xong?

L-làng ncc vùi trong,

trm nm mòt tm lòng t ày.
Xem gng trong by nhiêu ngày,

thân con chng ko mc tay bm già.

Khi v b vng trong nhà.

khi vào dùi-thng khi ra vi-vàng.
Khi n khi nói l-làng,

khi thy khi t xem thng xem khinh.
Khác màu k qui ngi thanh,

gm ra cho k nh hình con buôn.
Thôi con còn nói chi con ?

sng nhò' t khách, thác chôn què ngi I

Vng-bà nghe by nhiêu lòi.

tiêng oan ã mun vch tri kèu lên.

Vài tun cha cn chén khuyên, (1

mái ngoài ngh ã gic lin rui xe.

Xót con lòng nng bè-bè,

trc yên ông ã nn-nì thp cao.

Xót con liu yu tho' ào,
rp nhàn ni chen vào ti ugui

!

T ây góc biên ven tri,

nng ma thi thi, 2 què ngui mt thán.

(1) Chén khuyên.— Mt tun ung là nhm ba làn rót ru*G'u

la con.

(2) Th-thu,— Tri tri.
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Ngàn tm nhò- bóng tùng quàn, 1

tuyt sng che ch cho thân cát ng.
Cn li khách mi tha rng :

buc chon thôi cng xích thng nhim sao

;

Mai sau du n th nào,

kìa gng nht nguyt n dao qu thn. (2)

Bùng-ùnggió hip mày tan, 3

mt xe trong ci hng trn nh bay. (4)

Trng vi bt ly phàn tay,

góc tri thm-thm, ngày ngàym m. (5)

Nàng thì cõi khách xa-xâm, 6)

bc phau câu giá, chn dam ngàn mày. (7

Bò* lau st-sát hi mai, (8)

mt tri thu riêng tây mt ngi.
Dm khuya*ngt tnh mù khi,
thy trng mà thn nhung lòi non sòng.

Lu thu •tâng bic úa hng,
nghe chim nh nhc tm lòng than hòn.

NluTng là l nc l non,

Lm-íri va mt tháng tròn ti ni.
Xe cháu dng bánh ca ngoài,

rèm trong ã thy mt ngi bc ra.

• li — Chàng là cày tùng cao ngàn tm, xin gi gm con

ta hèn h nh dày ct-dng. Dày cát can, dày ng hon).

(2)
- Cli mttrcVi mt trùng mã the; li th qu thn git di.

1,3) Gió hip.— Gi núi Hip. Màv tn.— Màv non tan lành.

(4) Hng tran. Bi d.
(5) m-àm. Thm-thm mù-niii. l)ãii-dàu

(6) Xa-xni . — Xa-xui.

(7) — Li giá dp tuyt tráng phau phau. - Di xa-xui.

(8 Sng tuvt ày dng day sá.
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Thoát trông lt lt màu da,

n chi cao ln y-à làm sao I

Trc xe hn-h han-chào,

vng li nàng mi bc vào tn ni.
Bên thi my mày ngài, (1)

bên thì ngi bn nm ngi làng soi. (2)

Gia thì hng nn hn-hoi,

trên treo mt tng trng òi lòng mày. (3)

Lu xanh quen li xa nay,

ngh' ny thì ly ông này tiên s.
Hng hm hoa sm phng-th,

cô nào xu vía có tha mi hàng,

ci xiêm lt áo chán-chng.
trc thn s nguyn mnh hong lâm-dm.
Nm hoa lót xung chiu nm,
bum ong bay li m-m t vi.

Kiu còn ng ngn bit gi,

c lòi ly xungm thi khn ngay

:

Ca hàng bun-bán cho may,
êm-èin hàn thc, (4) ngày-ngày nguyên tiêu. (5,

Muôn ngàn ngi thy cng yèu,

xôn-xao anh én dp-diu trc-mai.
Tin ve vch lá th bài,a ngò i ca trc, rc ngi ca sau ?

(1) — Mà}- ngài. — Mày nh con nhng mi ha bm. -

Mày tíìni, bn ánh chang mày tóc con.

(2) Làng soi. — Ngi lch-s t-t.
(3) —T ;

Thn d—(Ngi ta hav vc lng mày trâng.)

(4) Hn thc. — (n tnh). Ngày mòng ba thng ba, tit

thanh-mnh.

(5) Nguyên tiêu.— Hi nguvèn tèu, rm tháng gng, ãn c
thp èn, vân vân



Ngh rng cng v th hng, hoi ra ‘mi bit rng chàng s-khanh.
hóng hoa thp-thong di mành, tròng chàng nàng cng ra tình
(Teo-dai. (Coi trnq 81).
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L tai nghe cha bit àu,
xem tình ra cng nhng màu d-dang.
L xong hng ha gia ng,
Tú-Bà vt nhc 1) ln ging ngòi ngay.

I)v rng con ly m ây,
ly ròi th ly cu mày bên kia.

Nàng rng
: phi hc lu-ly,

phn hèn vng à cam h tiu tinh
; ^2)

Bu âu ly én làm anh ?

ngây-th chng bit là danh phn gi ;u np th vu qui.

ã khi chung ch, li khi dng ngi ;

Giò' ra thay bc di ngòi,

dám xin gi li mt li cho minh.M nghe nàng nói hay tình,

bây-gi mi ni tam bành 3 m lèn :

Ny nv sã qu nhiên,

thôi à cp sng chng min i ròi

!

Bo thì i do ly ngi,
dem v rc khách ly lòi mà n.

Tung v ngãi vò nhn,
bun minh trc ã tn-mn th chi

!

Màu h ã mt i ri,

thôi-thôi vn-licng di òi nhà ma

!

1 1 Nhc. Mà nhc Nm. Xách cái nm Iri mà
klin em lèn giir-ng lót m ngi.

(2) Tiêu tinh. V- bé.

(3) Tam bành. Ba thn Bành. Sách dy phép tu tiên nói

tròng mình ngiròi ta có ba h Bành: Bành-c, Bành-cht,
Bành-kièu. Vic nó thì là xui-gic ngi ta lâm ti ng 11

có (li cáo v<Vi Ngc-hoàng. .... — Tinh hung, nt d.
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Con kia ã hán cho la,

nhp gia phi c phép nhà lao ây.
Lao kia có ' hài-bâv, 1

chang phang vào mt, thi my ng nghe.

C sao chu trót mt h,
gái t mà dà nga ngh sm sao ?

Phi làm cho bit phép tao:

git bì tièn 2 rp sn vào ra tay.

Nàng rng : tròi thm t dày

!

thân náy ã b nhng ngày ra di.

Thòi thì thôi có tic chi,

sn dao tay áo tc-thi d ra.

S' gan nát ngc liu hoa,m còn trông mt, nàng à quá tay.

Thng ôi tài sc mc nay !

mt dao oan nghit dt dày phong trán !

Ni oan võ-l’ xa gn,
trong nhà ngi cht mt ln nh nêm.

Nàng thì bt-bt gic tièn,m thì mt-mt mt nhìn hn bay.

Vc nàng vào chn hiên tây,

ct ngi xem -xóc, chy thy thuc thang.

Nào hay cha ht tran duyèn,

trong mây dng ã dng hên mt nàng.

I) rng : nhân qu d' dang, («3

dã toan trn n' on tràngc sao V

S còn nng nghip m ào
ngi du mun quyt tròi nào ã cho ?

(1) Bài-bây.— Ln-ân, ly-ây ; liu mng.
(2) Bi tiên.— Roi da gióc.

(3) Nhân qu. — (Tin nhon hu qu) = Tin khiên i
tró-c li mình mc.
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Hãy xin ht kip liên b, (1)

sông Tin-ng s hn hò vê sau.

Thuc-thang trót mt ngày thâu,

gic mè nghe ã dâu-'âu va tan.

Tú-bà chc sn bên màn,
gieo li khuyên gii mên-man g dn

:

Mt ngi d có mv thân?

hoa xuân ang nhy, ngày xuân còn dài

;

Cng là l mt 1'âm hai,

dá vàng saon ép nài ma mây

;

L& chn trót ã vào ây,
kha bun xuân, i ngày ào non

!

Ngi còn thi ca hãy còn,

tim ni xng áng là con cái nhà.

Làm chi ti báo oan gia,

thit minh mà hi n ta hay gi ?

K tai my ni nn-nì,

nàng nghe dng cng th phi rch-ròi.

V suy thân mng my li,

túc khiên (2) thì cng có tri trong.

Kip này 11 tr cha xong,

làm chi thi cng mt chông kip sau.

Lng nghe m-thm gót u,
tha lng : ai có mun àu thê ny ?c nh li th là may,

hn rng mai có nh rày cho chng?

(1) Liu b. — Yu ui mm mi nh cây liu cày b. —
Phn con gái.

(2) Túc khiên. — Nghip c, tin khiên.
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S' khi ongbm i-ng,n u sng c, sao bng thác trong.M rng: con hãy thong-dong,

phi u lòng li di lòng mà choi ?

Mai sau chng nh lòi,

trênu có bng mt tri sáng soi.

Thy li quyt oán hn-hòi,

ành lòng nàng cùng s nguôi nguôi dàn.

Túy-Kiu than th* nh nhà.

Trc sau ngng bic ta xuân, (1)

vít non xa tm trng gn chung. (2i

Bn b bát-ngát xa trông,

cát vàng cn n. doi hng dm kia.

B bàng mây sm èn khuya,

nhó' tình nh' cnh nh chia tm lòng.

Tng ngi di nguyt chén dng,
tin sng lung hãy rày trông mài ch.

Bên tri góc bin bo-v.
tm son gt ra bao gi cho phai ?

xt ngi da ca hôm mai, (3)

qut nngp lnh, nhng ai dó ch?
Bng lai (4) cách my nng ma,

có khi gc t à va ngi m. (5)

(1) — Bóng ca bung cm cung.

(2) — 0’ trên lu, ngó du non xa, nhm trng gii vô ca
song.

(3) Da cra hôm mai. — (Trièu m môn nhi vng.) Nó
nhc v cha m nó ngi bun nh- tròng, bit ai chu cp
dng nui giúp.

(4) Bòng lai. — cnh tiên. Xa nhà a lâu

(5) Gc t. — Cây t-lý, tròng nhà bây gi có khi ln
va mt ôm kia ng.
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Bun trng ca bin gàn hòm,
thuyn ai tiip-tliong cánh bum xa-xit.

Bun tròng ngn nc mói sa

hoa trôi mán-mác bit là v âu ?

Bun (ròng ni c dàu-dáu,

chon mày mt t mt màu xanh-xanh.

Bun tròng gió cun mt gành,

om-sòin ting sóng kèu quanh gh ngòi.

Túy-Kiu b Sfr-Khanh gt d em i.

Bông-quanh nhng nc non ngi,
au lòng lu-lc, nên vài bn câu.

-Ngm-ngùi xu bc rèm cháu,

cách lâu nghe có ting âu hòa vân.

Mt chàng va trc thanh xuân,

hình-dung vai-chut ;1) áo khn du-dàng.

Ngh rông cng v th hng, (2)

hi ra mó i bit rng chàng S-khanh,
Bóng hoa thp-thong di mánh,

trông chàng nàng cng ra tinh eo-ai. i.3.)

Than ôi sc nc hng tri,

tic cho àu bng lc-loàin ây 1

Giá ành trong nguyt trn mày,

hoa sao hoa khéo -dày (4) by hoa.

Ni cn riêng gin tri già,

lòng n'y ai t cho ta hi lòng!

(11 Chai chut. — Lch st t, tt trai.

(2) Th hng.— Con nhà hc trò.

(3) Beo ai. — Bèo bòng.

(4) Bã dày. — Rã ri.
6
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Thuyn quyên ví bit anh-hùng,

ra tay tháo ci s long nh choi.

Song tha ã khép cánh ngoài,

tai còn ng vng(l) my li st inh. (2

Ngh ngi thôi li ngh mình,

cám lòng chua-xót t tình b-v.
Nhng là ln-la nng ma,
kip phong trn bit hao gi là thi ?

ánh liu nhn mti li,

nh tay t (3) vó t ngi trm luân.

Mánh tiên (4) k ht xa gan,

ni nhà háo áp, ni thân lc- 1oi,
Tan sng va rng ngày mai,

cánh hng nàng mói nhn li gi sang.

Tri ty lng-ng bóng vàng, (5)

phc th ã thy tin chàng tói noi.M xem mt hc tiên mai,

rành-rành : tích vit () có hai ch.
Ly trong ý-t mà suy,

ngày hai mi mt, tut thi phi chng ?

Ghim hôm thôi thoát v rng, 7)

ctoá trà-mi (tã ngm trang na mành. (8)

(1) Bng vng. — Nghe vng vng ; lóng tai m nghe.

(2) Li st inh. — Li nói chc
; chc nh (tinh st (lóng

vào cày.

(3)T. — Ch* hng ò. - Cu giúp.

(4) Mãnh tiên. Tm giy.

(5) Mt tri x chiu.

(6)

Tích vit.— Xé hai ch ra mà ct nghía làn ngày hai
raoi mt, gi(V tut thi trn.

(7 ) Ti ròi, chim hay v núi

(8) Tráng (tà mc, mà trng ngày hai moã mt còn na cái-



Mt cToàn ua ctn t rirtrc sau. vút àu xung t, cánh àu lèn tri?
T-b tc thang ctcn luri, àiu-am á|) (tiu mt li nhà.

(Coi trng Mì).
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Tng ng lay-ng bóng nhành,

r song (tà thy sr-khanh bc vào.

Sng-sùng ánh dn ra chào

ly thôi nàng mi d trao âit-càn,

Hng: tôi bèo bt chút thn,
lc dàng mang ly n-nân én-anh.

Dám nh ct nhc t sanh, 1

)

còn nhiu kt c ngm vành (2) v sau.

Lng ngi thmngam gt u,
ta ây phi mn ai âu mà rng.

Nàng à bitn ta chng,
bin trm luân (3 lp cho bng mi thôi.

(1) ct nhct sanh. — sng gi nc, thác g'i xng.
(2) Ktc ngm vành. — Bi Chin-quc, con ng Ngy-

Ihù,nc Tn, có ngi hu còn tr, trc khi cht tri vi
conu lòng biêu khi chôn ong, thing có chôn ngi hu
ng i, ti nghip.(Thuv hay chôn sngngi thng theo
ngi cht). Khi hp hi, ng có nói vi thng con nh th
phái chôn. ...mà sau nh ngi anh, giai nói khi y là lúc lon
mng thi con hiu thao chng nên c Hai anh em làm
tngnc r/t,nh vi tng Tn, cm dùi st ánh gay
xe,sau vè ru, ngi tinhmu th,nghe ting nói rng : ((Thanh
thâo pha.i) Kêu em (ly nói chuyn, bàn vi nhau, sáng ra ci
nga ra di nh, gp n, trá bi chy xung cái chòm c tt,
ti ó ngó li thíy qun Tân té lii thì tr li ánh

;
tng

Tn xc li (b có hn cha con hàu ông Xgy-thù, ct tómu
c li mà trác gic b vp té xung), âm (tc cht di; íív là

tích Kl-c.
Bi nhà Thng vua Thi-mu, ngi ta có dâng con chim

Hoàng-lc, vua thy nó s s, li nghe ting con mái bav
ngoài kêu thi thng mà th i. Bêm nm ng thy con chim
y bay n, ngm ngc nh ra xin (lâng ngc n n. Vua dy
qu thy có cái Vành-ngc e trong ci hp; y là tích Ngm-
nành.

(3) Khí) hài. — Tích Tinh-n công chúanc Phiên, chng
b chim noi bien Khô-hi. Còng chúa thù chng bèn bin ra

con Tinh-v, tha á lp cho cn bien mà tr thù cho chng.
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Nàng rng : muòn s n ngi,
th nào xin quyt mt li cho xong.

Rng ta có nga truy phong, (1)

có tên di trng, vn dòng kin nhi. (2)

Tha co; lén bc ra i. •

ba mi sáu chc, chc gì li hon.

Du khi gió kép ma n,
c ta dày cung chng can-c gì?

Nghe li nàng ã sinh nghi,

song dà quá t, qun gì n thân.

Cung liu nhm mt sàv chon.

mà xem con to (3) xây vn n dâu.

Cùng nhau ln bc di lau.

song song nga trc nga sau mt oàn.
ém thâu khc mãn canh tàn.

gió cày lt lá trng ngàn ngm gng. (4)

Li mòn cò lt màu sng,
lòng què di mt bc ng mt au.

Ting gà eo-óc gáy mau,
ting ngi âu dà mái sau dy-dàn. (5)

Nàng càng thn thc gan vàng,

S-khanh ã r dàv-cng nèo nào.

Mt mình không bit làm sao,

dm rng bc thp bc cao hài-himg.

(1) Truy phong. Theo gi. - Nga hay quá.

;2) Kin nhi. — Thng nh mnh.
(3) Con to —(To-hóa-nhi .— Tròi, th- tròi. ng hóa còng

(4) — Gi heo (may) lá rng, ngó trèn non thy trng mói
16 mc.

(5) Dy dàn. — Om sòm, um cà tum.
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Túy-Kiu b Tú-bà theo bt li c, em vô

thanh lâu ba nm.
Hóa nhi (1) tht có n- lòng,

làm chi giày ta vò hng lm nao !

Mt oàn uan trc sau.

vút àu xung t, cánh âu ln tri V

Tú-bci tc thngn noi,

m m áp iu 2) mt hi li nh.
Hng hành (3 chng hi chng tra.

quá tay vùi liu dp hoa ti bi. 1)

Tht da ai cng là ngcri,

lòng nào hng rng thm ri chng au ?

Ht lòi thú phc khn cu,
un lng núi dò, gipu máu sa. (5

Hng : ti chút phn àn-bà,
nc non lìa ca lìa nhà n ây.

Bây-gi sng cht tay,

thn nãy ãn th nav thì thôi.

Nhng ti c sá chi tòi,

phn tôi ành vy, vn ngi âu ? (6)

Thân ln bao qun lm u, (7)

chút lòng trinh bch t sau cng cha.c li m mói tùy c,
bt ngi bo-lnh làm t cung-chiòu.

(1) Hóa nhi. — To ha tiu nhi. — Tròi.

(2j Áp iu. — Áp blt dân vè.

(3) Hng hành. — Làm hung, hung hng.
(4) —Nm óc ánh vùi, không k? thân.

(5) Bt chum hum xung, chà xát vpu chy máu.
(6| — Phn tôi (tày a, ánh my thi ánh, mà s ri tòi

cht i, thì bà mt vn i còn gi.

(7) —Ln âu n lm u.



Thng sao cho vn thi thng, tính sao cho trn mi ng thi vàng.

Sanh rng : liav nói è chng, lòng ây, lòngy cha tng hay sao?

<Coi trng 101).
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Bày vai có Mã-kiu,
xót nàng ra mói ánh liu chu oan.M càng k nht kè' khoan.

gn-gimgn mc, nng-nàn mi tha.

Vc nàng vào ngh trong nhà.

Mã-kiu li h V ra dn li :

Thi à mc ln thi thòi

di àu chng bit con ngirùri S-klumh ‘ì

Ph tình ni ting lu xanh.

mt tay chôn bit my nhành phù-dung.
Bà dao 1 ) sp sn clnróc dùng,

l chi mt ct mt iìng 2) xua nav,

Có ha trm lng trao tav,

không nhung sao có chnvn náy trò kia ?

Rdi ra tr mt tirc-thi,

bt lòi kêu chó' lay chi mà i.
Xàng rng th-thôì nng lòi,

có àu mà li ra lòi him-sàu ?

Còn ang suv trc ngh sau,

mt mo (3 ã thy n dn vào.

s-khanh lòn ling rè-rao,
nghe rng có con nào ò' ày.

Phao cho quen gió r mày.
hãy xem có bit mt nìiy là ai V

Xáng ráng: thôi th thi thòi,

Rng không thì cng virng lòi rng khng.

D) Dà (lao. YtVì Irái.

(-) Ct. Bong chòng. Dòng. Ba ngoi (lòng. — Mt
bn vói nhau.

(ty Mt mo. Mt tiàv, mày (ln.
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s-klumh khoác-mng ùng-ùng,
sri vào va rp th hùng ra tav.

Xàng rng : tri nh c hay!

qun anh r én s ny ti ai ?

hem ngi giy (1 ) xung ging thoi, (2

nói ri ròi li n lic ngay !

Còn tiòn tích vit lav

rõ-ràng mt y mt nav ch ai ?

Lòi ngay (lng mt trong ngoài,

ke chè ht nghía, ngi ci v lng.
Ph tình án a rò-rãng,

lung nghi mói kim àng tháo lui.

Trách tham rièng nhng st-sùi,

nghi thân mà li ngm-ngùi cho thn.

Tic thay trong giá trng ngn !

(ten phong trn cung phong trn 3> nhu- ai.

Te vui cung mt kip ngòi.
hòng nhan phai ging - i mài ru? 4

Kip'.\a dà vng àng tu,

kip nay chang keo dn b mi xuôi.

Du sao hình a v rdi,

ly thân mà tr n òi cho xong.

Va tun nguyt rng gng trong, .”)

Tíì-bù ghé li thong-dong dn dò :

Ngh chi cùng lm còng phu,

làng choi ta phi bit cho (le II.

(1) Giy. Xô.

(2) Ging thoi. Th ging dào nh ming mà sâu, là giêng

thi.

(3) Phong trân. — Gió hi- Nc* cc kho.

(A) Rù. -Sao.

(ã) - Va nhm ngày rm, sáng tràng.
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Nàngrng: mua gió dp diu,
liu thân thi cung phi liu th thi.M rng : ai cng nhu* ai,

ngi ta ai mt tin hoài n ày ?

trong còn lmu hay.

ni êm khép m, ni ngày riêng chung. (1

Ny con thuc ly làm lòng.

vành ngoài by ch vành trong tám ngh (2).

Choi cho liu chán hoa chê,

cho ln- lóc dá cho mè mn i.
Khi nghe hnh, khi nt ngòi, (3)

khi ngàm ngi nguyt, khi ci-ct hoa.

Bu là ngh-nghip trong nhà,

ngn y nt, mói là nginVi choi.

Ci u vng dy my lòi,

dng chàu nét nguyt, dng phai v hng. (4)

Nhng nghe nói dã thn thùng,

nc, i lm ni l-lùng kht khe. 5

Xót mình ca các phòng quê, (6

d lòng hc ly nhng ngh nghip hay.

(1) Vic èm làm phi bit cch-thc, th-thn,cn ban
ngày thì ra vô, rc khách cho t-t cho ngi ta mè.

(2) Vành ngoài by chr — là tht tinh : t vui theo bui
theo khi cho th. Vành trong tám ngh?. — Ch cách khoái,
cùng làm cho khoái trong nghe y.

(3) Nghe hnh. Ke hnh). — Ke chuyn vn vói trai. —
Nt ngài. — Khi thì (tánh chang mày tóc con. . .

(4) Châu nét nguyt. — Châu mày, nhn mt. - Phai v
hng. — Lt má (tào.

(5) Kht khe. — Chua le.

(6) Ca các phòng quê. — Nhà ca minh xa t t.
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Khéo là mt dn mày dày,

kip ngi ãn th ny thì thi.

Thng thay thàn-plìn lc loài,

du sao cng tay ngi bit sao.

Lu xnh mi x trng ào. (1)

càng treo giá ngc, càng cao phm ngi.
Bit bao bm rã ong ri,

cuc say áy tháng, (2) trn ci trót êm.
Dp diu lá gió nhành chim, 3

sm a Tng-ngc . ti tìm Trng-khanh. 4)

Khi tnh ru, lúc tàn canh,

git mình minh li thng mình xót xa.

Khi sao phong gm x là,

giò’ sao tan tác nh hoa gia ng? (5)

Mt sao dày gió dn sng,
thân sao bm chán, ong chng by thn !

Mc ngi ma s. mày Tân,
nhng mình nào có bit xuân là gì ?

(1) Vô làu xanh Nhà (lì). Nhp vò bn.
2) Cho tin trc (ý chi, chim lv mt nàng cho

mt tháng.

(3) Chi nghinh nam bc iêu, dip tng vàng lai phong.
Ong i-tnô có hai a con, mt trai mt gái, trc ca c
trng cây ngò-dong mt bèn ging, chiu ra hng gió, ng
cha bin mt (la ngâm mt câu th. Thng con trai ngm
không hay,a con gái ngm càu trèn ny. Cha khen hay mà
chê nó sau làm (l. Ct tm trâu ; ra vrc mi rc khách

(4) Tng-ngc, hc tr (lòi Chin-quc nc s, lch s
trai. — Trung-khanh. Tir-m-tirng-nhir, hc trò (tòi Hán-
v-í, cng lch s trai.

(5) Xa sao kính-áo phòng the, bàv-gkr sao li lc-loài
nh hoa gia àng, ng ai ny ngi.
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Bòi phen gió da hoa k,
na mành tuyt ngm, bn hè trng thân. 1)

Cnh nào cnh chng eo su ?

ngi bun cnh c vui àu bao gi?
Dòi phen nét v câu th.
cung cm trong nguyt, nirrc c di hoa ! (2)

Vui là vui gn ko là.

ai tri âm , mn mà vi ai ?

Tha-a gi trc ma mai,

ngn-ngo’ trm ni, gi di mài mt thân.

Om lòng i on xa gn,
chng vò mà ri, chng dan mà au.
Nhn chín ch cao sâu, 3)

mt ngày mt nga bóng dàu tà-tà. 4)

Dm ngàn nc thm non xa,

ngh âu thân phn con ra th ny !

Sàn hòe (5) ôi chút th-ngâv,

tràn cam 6 ai k ò’ thay vic mình?

(1) — Mùa nào qua mùa ny cùng không di âu khi irc,

c ngh làm hoài.

(2) Cng có khi gy cm lúc sáng trng, dành c nivn
hoa n.

(3) — Chín ch trong câu th Lc-nga : Ai aiph mn sinh

Iig cù lao. .

(4) - Tan gium cnh. — Vi cha m già yu nh bóng dâu

ã tà.

(o) Sn hòe. — Tích ông Vnq-ànq có trng ha cy hòc

trc sân, ch con sau cùng làm tam công. Nèn i sau ly
ch hòc mà kêu sân hòe. — ôi chút th ngây. — Là Vng-
quang, vi Ty- Vân còn th di.

(J5) Trân cam- — Ming ngon, vt l.
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Nh li nguyn-c ba sinh,

xa-xuòi ai có bit tình chng ai ?

Khi v hi liu chng ài, 1

nhành xuân ã b cho ngi chuyên tay.

Tinh sâu mong tr ngãi dày,

hoa kia ã chp cày này cho cha? (2

Mi tình òi on vò t,
gic hng quan (3) lung nhngm canh dài.

Song sa võ-võ phng tri,

nay hoàng hn ã li mai hòn hoàng. (.4)

Lân-lân th bc ác vàng, (5)

xót ngi trong hi on tràng òi cn. (6)ã cho ly ch hng nhan,

làm cho, cho hi, cho tàn. cho cán !

Bã ày vào kip phong trn,
sao cho s-nhc mt lan mi thôi.

Túy-Kiu gp Thúc-Sanh ci v làm v bé. Thúc- ông

gin i tha quan, b òn ri sau li cho hip li

vi nhau ba nm * vi Thúc-Sanh hng gic Thúc-

Sanh thú vi v chánh. Thúc-Sanh v. Túy -Kiu
" làm du Thúc-ông ba nm.

Khách du bng có mt ngi,
K-tâm h Thúc cung loài th hng.

(1) Liu chng ài. — Cây liu ’ chô tr-t- — Nó nói l nào
Kim-trng tr'v cng c ó mà hi thm.

(2) — Không bit - nhà em minh n à th cho m ình mà làm
bn vi Kim-trng hay cha?

(3) Gic hng quan. — Ng mà chiêm-bao thy quê.

(4) Hòn hoàng. — Ngày ln tháng qua, ngày nào ti ngày

nv, cng là t ngi, ht ngày ti èm. ht ti ti sáng.

(5) — Ngày qua, èm ln. . .

,6) Nh con m-tiên



Thng nhau xln nh li nhau, nm cliììy cùng chng i àum chy,
('.hen ítu-a nh bìm hòm nay, chn mang xini him nv nm sau.

loi lrtrnfi 10S).



Vn ngi huyn Tích chu Thng,
theo nghiêm thân mr ngòi hàng 1 Lâm tri.

Hoa khi
k
2 m ting KiPi-nhi,

thip hng 3 timn InroTtg quê 4 gi vào.
Trng Tô .) hip mt hoa ao,

ve nào chng mn, nt nào chng a ?

Hing (6 mn-mn nhành to

1

,

ngày xuàn càng gió càng ma càng nng.
Nguyt hoa, hoa nguyt no nùng.
èm xuàn ai dê cm lòng ng chang ?

L chi thanh khi (7 le hng,
mt dày a buc ai ging (8) cho ra?

Sm ào ti mn làn la,

trc còn trang gió, sau ra á vàng.

Dp àu may-mn l dng!
li va gp khoang xuânng v quê.

Sanh càng mt tnh mi mè,
ngày xuân lm lúc quên v vói xuàn.

Khi gió các, khi trng sàn,

bàu tiên chuc ru, càu thân ni th.
Khi hng S111, khi mây tra,
bàn vàvm nc, ng t hòa dn.

(1) Ngòi hàng. Cúi hang buòn.
(2; Hoa khi. — (Bihi hoa, Lch s, xinh tt nht.
(3) Thip hng. Vit thip giííy hng dào.

(4)Hng què. - Bung thm.
(5) Tró-ng T. Trng ông Tò-dng-pha, tuy già mà con

gái còn mun.
(6) Hi dng. - Bông hing thm tt.

(7) Thanh khi. — Ting h<vi. nng thinh tng ng. dng
khi tng cu.

(8) Ging. - Git.



Mp-m trong cuc truy hoan, (1)

càng quen thuc nt, càng dan-du i2i tình.

L cho cái sóng khuinh thành, (3)

làm cho quán, xièu dinh nh choi!

Thúc-sanh quen nt bc ri, ,4)

trm ngàn mt trn ci nh không

M càng tô lc chut hng,
máu tham h thy hi dong ;õ> thi mé.

Dói trng quyên à gi hè, 6)u tng la lu lp-loèm hòng.

Phòng là phai bui thong-dong,

than hng nng bc trng hng rch hoa. (7)

Rõ-ràng trong ngc trng ngà,

dy-dy sn úc mt toà thiên nhiên. (8)

Sanh càng t nt, càng khen,

t tình tay tho mt thiên lut Bòng. itì)

Nàng rng : vng bit chàng,

li li cháu ngc, hàng hàng gm thêu.

(1) Truy-hoan.—Nóis vui cù. — Nhc vic vui thu trc.
(2) l)an-(iíu — Bn bu, dc-du, mn-mòi.

(3) Kêu là sóng khuinh thành, là sc bt ba ào, quc sc
khuinh nhn thành ; tích Tág-tht a cho Ngô-phù-ta, vua

nc Ngô, mè nób vic nc, c lu Cô-tô vi nó, sau

git Tr-tir ri, nc Vit qua ánh ly nc.
(4) BC ri. — Bc tèn ri mà thng. Tc ngoài Bc
thng con hát nhà trò thi thng tin ri.

(5) Hi ng. — Tin bc.

(6) — Quyên là con quc, —(B quyên, v, t qui, vng
() — Con quc kêu thì à qua mùa thu.

(7)

—B than hng xông, ngi mà thèu.

(8) — Khen nó cn dy-v t-t nh còn con gái

.

(9) Lut ng. — Th tht ngôn ; nhn bày ra (li nhà

Bng.
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Ilav hèn l cng ni iêu, (1)

ni sanh ngh mt hai iu ngang ngang.

Lòng còn gi (tám mây vàng,

hòa vììn xin hãy chu chàng hôm nay.

Hng sao nói l lùng thay

!

nhành kia chng phi ci ny mà ra.

Nàng càng git thu ha, (2

on trng lúc y nghi mà bun tanh.

Thip nh hoa à lìa nhành.

chàng nh con bm ling vành chút choi.

Ch xuàn (3) nh cts c ni,
vn ngày thôi ch* dài li làm chi.

Sanh rng: t thuô* tng tri,

lòng riêng, riêng nhng nng vì nc non.

Trm nm tnh cuc vuông tròn,

Phi dò cho en ngn ngun lch sòng. (4)

Nàng rng : muôn di I1 lòng,

chút e bên thú bên tùng d âu. (5)

Hình khng áng ná hây lâu, (6)

yèu hoa yèuc mt màu im trang.

Ri ra lt phn phai hng,
lòng kia gic thng-thcVng mài chng?
V trong thm qu cung' trng, (7)

ch trng ành ã ch hng (8) trong,

(1 Ni (liêu. Ni uôi con iêu th: ngha là hòa th li.

(2) Thu ba. — Sóngnc mùa thu. —Nc mt.
(3) Chu xuân. —V chu qu, v- ln.
(4) Phi truy nguyên cho bit àu uôi gc tích.

y>' Thú. - Thiic-súnh th : Ci. Tùng — Tùng lng, là

Tí-kiêu chu theo ve, ly Thcsanh làm chng.
(6) — làm by làu, cho áng nguyt hoa...

7) Thm qu cung trng. Trongà c v chính han-hòi.

(8) — Trong nhàãc v chánh cai qun nh gã Hang-nga
trong mt tràng.
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Bày-gi khn-khit di òng, (1)

thèm ngi, ngòi cung chia lòng riêng tày.

V chi chút phn hèo màv,
làm cho b ái khiy khi vi.

Trm u ngang-ngra vì lôi,

thân sau ai chu ti tri y cho?
Nh chàng c vng tay co, (2)

mòi phn xin p-im cho mt vài.

Th trong dâu ln hn ngoài,

trc hàm s-t gi ngi ng la. (3)

Cúiu lòn xung mái nhà, (4)

giu mùi li ti hng ba la hng,
trên còn có nhà xuân,

bit trén tròng xung phng chng c thng.
Sá chi liu ng hoa tng,

lâu xanh li b ra phng lu xanh. (6)

Li càng nh dng di hình,

dành thân-phn thip, ngh danh-giá chàng. (7)

(1 ) Klin-khít. Cht-cha — Di-ng. — ong tâm kit,
cái dây the nguyn vi nhau.

(2) Tay co: (thúc thu)—Là cái then ngang thùng gánh nc,
hay là cong ghe : Chc, mnh

;
quyn th. Li cái cây ngòi

ta dùng gióng ki mà khiêng, ti ch , buông n ra thì o
trm xung, cùng kêu là cái tay co.

(3) Hàm SU' tr (Ch kèuv hay ghen hay ry là con s t
XU' Hà-ông) ng la. — Dày leo, chí yu ui, ít qun ít

th, nh cái dây mt mình, nh không có cây mà da, thi

không sngc.

(4)

— Ti nhon oái thim h, tliùy cm bt êu 1—Di
nhà thp, ngcVi ai dám chng ciu ?

(5) — Giu mùi.— Giu màu, giu mo.
(6) — H làm thi li v làm
(7) - Phn tòi thì chng nói gi, mt u ngh ci danh

chàng mà thòi, s chàng h danh mt ting vi ngi ta.
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Thng sao cho vn thì thng,
tính sao cho trn mi ng thi vàng.

Sanh rng : hay nói è chng,
lòng ây, lòng y cha tng hay sao?

Bàng xa ch ngi Ngô Lào, (1)

trmu hãy c trng vào mt ta.

Bã gân chi cóu xa?

á vàng cng quyt, phong ba cng liu.

Cùng nhau cn-vnn u,
chí non th bien, nng gieon li.

N-Iion èm vng tinh dài,

ngoài hiên th ã non oài ngm gng. (2)Mn u trúc vin tha lng, (3)

rc v hãy tm giu nàng mt noi.

Chin, hòa sp sn hai hài,

cy tay thây th (4) mn ngi dò la. (5)

Bn tin n mt Tú-bà ,

thua co-m cung cu hoà dám sao.

Rõ-rng ca dn tay trao,

tòng lng (6) mt thip thân vào ca công.

Cng xem hai lu xong,

gót tiên phút dã thoát vòng trn ai.

Mt nhà sum-hip trc mai,

càng sâu ngãi bin, càng dài tình sòng.

Hng càng dm, la càng nng,
càng xuê v ngc, càng lng màu sen.

(1) Ng Lào. — Bèn Ngò bèn Lào.

(2) — Trng ln.
i3) Trúc vin tha lng. — Ra nhà c ám trúc mà hng

mát.

t4) Thy th. — Ngi làmn trng.
(5) I)ò la— Mai mi, ti d tình hình.

t6) Tùng lng.— Làmn ti tha quan xin ra ly chng.
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Na nm hi ting va quen,

sân ng nhành hích â chen lá vàng. (1)

Mn thu va nav giò sng, (2)

xe b ã thy xuânngn ni. (3)

Phong lôi ni trn hòi- bi,

st long e-p (1) tinh bài phân chia.

Quyt ngay bin bch mt b,
dy cho má phn li v lau xanh.

Thy lòi nghiêm hun rành rành,

anh liu Sanh mi ly tình nài kêu.

Rng: con bit ti dà nhiu,

du rng sm sét búa rìu cng cam.

Trót vì tay dà nhúng chàm.

di ri còn bit khôn làm sao ày ?

Cùng nhau v ting mt ngày,

ôm cm ai n dt dày cho ành ?

Lng trên quyt chng thng lình,

bc en thòi c tic mình làm chi.

Thy li vàng (lá tri tri, (5)

st gan ng mi cáo quì ca còng.

Bt bng ni sóng dùng ùng,
ph ng sai lã phiu hng thòi tra.

Cùng nhau theo gót sai nha,

song song vào trc sàn hoa ly quì.

(1) Ngô dng úa ló ny chi thi là qua dong.

2 ltt thu thì mn ny chi sng.
(3) Xcb — (An xa b luân . Xe diròi bánh c vãn co b

cho êm, là xe cha Thc-sanh 'là Thiu -chnh) v thm quê li

tr qua hng.

(4) E-p. S-st.
(õ)Tri-tri. — Nng-nng, try-trày.
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Tròng lèn mt st en sì,

sp uy trc ã ra uv nng lòi

:

(ìà kia di nt chi-btYi,

mà con ngi ây là ngi ong-a.
Tung chl lniè thi hng tha?
mn màu son phn ánh la con en. (I)

Suy trong tình trng nguyên n,
b nào thì cung cha an l) nào.

Phép còng chiu án lun vào,

có hai ng y mun sao mc minh.

Mt là c phép gia hình,

mt là li c lâu xanh phú v.
Nàng rng : dã quyt mt h,
nhn nâv vng ly t kii my ln?c trong thán cung là thân,

yu th vng chu trc sàn lòi-dình.

Dv rng: c phép gia hình,

ha cày cht li mt nhành mu-dn. (2)

Phn dành chi dám kêu oan,

dào giun cun má, liu tan-tác mày.

Mt sàn lm cát dà dâv, (3)

gng l nc thy, mai gây vóc sng.
Ngh tình chàng Thúc mà thng,
no xa tròng thv lòng càng xót xa.

Khóc rng: oan khúc vi ta.

c nghe mình (4> trc, cha dà khi sau.

( 1 ) Con en. — Búa kh (ii.

(2) - Bóng xà ngc Túy-kiu li. c mang trng, tay li

úc vào trongy na.
(3) — Ngi di t. di ct, li b giàng nc.

(4) Minh. — Nó, ngi ta, phái minh nghe lcVi ngi ta. .
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Cn lòng chng bit ngh sâu,

è ai trng ti huê su vì ai?

Phng nghe thong vào tai,

ng lòng li gnn li rièng tàv.

St-sùi chàng mi tha ngav,u (tui li k s ngày câu thân. (1)

Nàng à tinh ht xa gân,

T xa nàng ã bit thân c rày.

Ti tôi xng ly mt tay,

è nàng chon ni ny vi ti.

Nghe li nói cung thng li.

dp oai mi dy m bài giai vi

;

Hng: nh hin có th thì,

trng hoa song cng th phi bit u.
Sanh rng: chút phn bt-bèo,

theo òi cng v ít nhiu bút nghin.

Ci rng : ã th thì nèn,

mc già (3) hv th mt thiên trinh ngh.

Nàng vng ct búc tay ,
tiên hoa (4) trình trc án phè xem tng.

Khen rng: giá lt thnh BtYng (5)

tài ny sc y ngàn vàng cha cân.

Tht là tài-t giai-nlum, (0)

Châu Trn còn có Châu Trn nào hon. (7)

(1) Càu / hàn. — Ngày di ci nó.

(2)

—Tuy nó là -tha mc lòng, nó cng bitu hon thit.

(3)

—Gông cày xà ngc —ng ph ly ch Mc-yià làm dè

inà ra cho nó làm th.
Í4) Tiên hoa. — Giy bòng.

(5)

Thnh ng. — Vn lúc nhà tìny còn dang thnh.

(6) Tài-tr giai nhàn. K hc trò hay, con gái lch s.
<7( Châu Tran. H Châu vi h Trân.
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Thi ng chác (l mua hòn,

làm chi lõ’ hc chon ngang cung. (1)

Bã ira n trc ca còng,

ngoài thì là lý, song trong là tình.

Dâu con trongo gia ình,
thôi thì dp ni bt bình là xong.

Kip truyn sm-sa l công,

kiu hoa lt gió, uc hng dim sao.

Bày hàng c-nhc xôn-xao,

song songa ti trng dào sánh dôi.

Thng vì nt, trng vi tài,

Thúc-ông thôi cung dp li phong ba.

Hu lan náo-nc mt nhà,

lng cay ng li mn-mà hn xa.
Mang vui ru sm c tra,

(tào à bay thm, sen va ny xanh. (2)

Trng h vng-v èm thanh,

e tinh nàng mi bày tình riêng chung;

Phn b (3) t vn ch tùng,

di-thay nhàn cá a hòngy niên.

Tin nhà ngày mt tham tin,

mn tình cát ly, (4) lt nn tào khang. (5)

Ngh ra tht cng nên dng,
tm-hi ai k giu-giàng cho ta ?

(1) — Nó ang tir-t vi nhau, mà làm cho n chi ly ra thi

cùng nh dàyò n dang trúng bc mà mình vn nó sái i.

(2) — Bà qua lúc ào chi yêu yêu, tó-i mùathng lc hà trì.

— Qua h.
(3) B. — Cày xng b. — B liu. — Phn con gái.

(4) Cát ly. — Dày cát leo. — Phn v bé.

(5) To khang. — Tm mn. — Bo v chng. — Phn v
chinh.



Bã em minh bán ca lao, li còn khng-khính lâm cao th Hy.
(tia pháp ctàii tr 11 bay, hãy cho ba chc bict tay mt lìn.

v (Coi tnrng 122).
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Trm nghe k ln trong nhà,

vào khuôn phép, nói ra mi -ging.

E thay nhng d phi thng,
de dò rn hiên, khòn lng áy sòng.

Mà ta trót mt nm ròng,

th nào cng chng giu giungc nào.

Bây gi cha t tiòu-hao, (1

hoc là trong c làm sao chng là ?

Túy-Kiu là a bit u, bit Thúc-Sanh có v bên

nhà, nên nng nói biu vè mà nói cho v chính hay

ko sau ry rà khó lòng. Thúc-Sanh vè thì v ch
giu không cho con Hon-th là v chính bit.

Xin chàng kíp liu li nhà,

trc là dp , sau ta bit tình.

èm ngàv gi mc giu quanh,

rày ln inai la. nh hình cha thòng.

Nghe li khuyên nh thong dong

nh tình Sanh mi quyt lòng hòi trang. 2

Hng ra gin xuân ng,
Thúc ông cung vi gic chàng ninh gia. 3

Tin da mt chén quan hà, 4)

xuân nh 3 thoát da do ra cao dinh. 0)

Sòng Tn mt di xanh xanh,

lòi thòi lxY liu mv nhành dng quan.

(liTièu-hao. - Tin-tc.

'2.1 Hi trang. — sm sa i vi?

(3) Ninh gia. — Thm nhà.

(4) Sm tic ticn-hành màa kè trèo non ln sui, di

ng xa-xui.

(5) Xuàn inh. — T gi cha ròi, li ra trng inh màa nhau.

6
;
Cao ình. Ch trng inh nia (ln nhau.
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Câm tay dài th' vn than,

chia phui ngng chén hip tan nghn lòi.

Nàng rng : non mróc xa khi,
sao cho trong m, thì ngoài mói êm.

I)e lòn ch thm tròn kim,

làm chi bng mt, ht chim khó lòng. 1

Dòi ta chút ngha èo-bòng, 2n nhà trc liu nói sòng cho minh.

Du khi ma gió ht binh,

ln ra oai lm, tôi ành phn tòi.

Hn u giu ngc giu xuôi,

li mang nhng vic tày tri en sau.

Thng nhau xin nh li nhau,

nm chy cùng chng i âu mà chây.

Chén a Iili' ba hôm nay,

chén mng xin i ba ny nm sau.

Ngi lên nga k chia bàu, (.3

rng phong thu ã nhum màu quan sn. (4)

Dm hng bi cun chinh an, tõ)

trông ngi ã khut my ngàn cày xanh.

Ngi v chic bóng nm canh,

k i muôn dm, mt minh pha-phui.

Vng trng ai r làm ôi,

na in gi chic, na soi dm trng.
K chi nhng ni dc ng,
phòng trong li ni ch trng nhà.

(1) Bng mt bt chim. — Thoa tròng en ngi ta.

(2) Bèo bòng. — Vá múc thèm. (Thèm trái bòng na).

(3) Chia bâu
:
(Bit m). — Phân r nhau ra.

(4) — Lá cây phong à nhum màu a, ch qua thu kièng.

(5) Chinh an. — Bi hng ã bay lm cái yn nga k i
ng.
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vn dòng h Hon danh gia,

con quan li b tên là Hon-lh.
Duyên ng thun no gió a,
cùng chàng kt tóc xe t nhng ngày,

n thì nt cng hay.

nói u ràng-buc thì tay cng già. DT nghe vn mi thèm hoa,

ming ngi ã lm, tin nhà thì không.
La tâm càng dp càng nng ("2'

trách ngi en-hc ra lng trng hoa. (2)

Vi-hng thú tht cúng ta,

cng dung k di mi là ng trên.

Di chi chng gi ly nn,
st gì mà chác ting ghen vào mình ?

Li còn bng-hit giu quanh
làm chi nhng thói tr ranh (4) nc ci.

Tính rng: cách mt khut li,

di ta ta cng liu bài giu cho.

Lo chi vic y mà lo,

kin trong ming chén có bò i âu ?

Làm cho nhìn chngc nhau,

làm cho y-a ctu chng lén.

Làm cho trông thy nhãn tin,

cho ngi tham ván bán thuyn bit tay. (5

Trong lòng kín chng ai hay.

ngoài tai mc gió bay mái ngoài.

(1) — Hav xoi-xla, hay ghen tng lm.
(2) — Cái máu ghen càng nin càng hung.

(3) Trng hoa.— (Nguyt hoa) — Ngoi tình, trai gái.

(4) Tr ranh.— Con nít, còn tr.

(5) — Thy ván mó’i mun mua, khng tin tr phi bn ghe

di mã trã.



Tiu-th ón ca gi-gie, hàn huyên va cn mib gn xa.
Nha hng cao cun bc là, phòng trong truvíu gi nàng ra ly mng

(Cvi trng 126),
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Tuân sau bng thy bai iiginVi.

mách tin V cng liu bài tn còng.

TiPu-th ni gin ùng ùng,
gm thay thèu-dt (tem lòng trêu ngi

!

Lang quân nào phi nh ai,u náy hn bi nhng ngi th phi.

Vi-vàng làm d ra uy,a thì vá ming,a thì b rng.

Trong ngoài kín-mít nh bng,
nào ai còn dám nói nng mt li?

Bung thêu khuya sm thnh-thoi,

ra vào mt mc nói ci nh không
Bêm ngày lòng nhng dn lòng,

Sanh dà vn lu hng xung yên.

Li tan hip ni hàn huyên,

chu* tình càng mn, ch duyên càng nng.
Tay trn (1) vui chén thong-dong,

ni lòng ai trong lòng mà ra ?

Chòng v xem ý-t nhà,

s mình cng rp lân-a gii bày.

My phen ci tính nói sav,

tóc t chngng my may s tình.

Ngh dà bng kín ming bình. (2)

nào ai có kháo mà mình li xng ?

Nhng là e-p dùng-dng,
rút dây s na ng rng li thôi.

Có khi vui truyn mua ci,
Tiu-th li d nhngu âu dàu.

(1)Ty trn. — Tic rra bi.— Tic bing.
(2) — NghT trong minh vic à kín áo nlnr b trong bìnhy nút li-
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Hng : trong ngc á vàng than.

mi phn ta à tin nhau c muôi.

Khen cho nhng ming dòng-dài,

bm ong li (lt nhng li 11 kia.

Thip dâu vng chng hay suy,

ã d bng ngh, li l)ia ming ci,
riiy li thng thính nh choi,

thun lòi chàng cung nói xuôi d òn.
Nhung là ci phn ct son,

èn khuya chong hóng trng tròn. sánh vai.

Non xuân gi vc bén mùi,

ging vàng à nay mt vài tin ngô. (1)

Chnh nim nh cnh giang hò,

mt nim quan tái (2) my mùa gió trng.

Tinh rièng cha dám dí rng,
Tihi-th trc dà liu chng nh qua.

Cách nam mày bc (3) xa xa,

Làm-tri cng phai tinh mà thn hn. (4

Birc li nh m’ tc son, '

vó cu thang rui nc non què ngi.
Long-ong áy nc in tri,

thành xây tr bic, non phi bóng vàng. (5)

V cu va gióng dm trng,
xa hng nàng ã thunng qui ninh. (6)

(1) - Ngông ny ìnt ch â quau th.

(2) Quan ti. — ca i.

(3) Mày bc. — Cách mt cha mình là òng Thc-chnh.

(4) Tliiìn hôn. — iThn tnh hôn nh). — Sm ving t
tham, sa-sang cho cha.

(5) — Nhm mùa thu.

(6) Qui ninh. — Con gái ve thm m.
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Tha nhà huyên ht mi tình,

ni chàng hc, ni mình chu en.
Ngh rng gin ly hn ghen,

xu chàng mà c ai khen gì mình ?

Trong n bn-bè có thng ng thng Khuyn, v nói

vi con Hon-tho*. Hon-th ni máu ghen, cho quân

y qua lén t nhà, bt con Túy-Kiu em v giao

cho m nó hành hà ày-a.
Vy nên ngnh mt làm-thinh,

mu cao vn dà rp-ranh nhng ngày.

Lám-tri àng b tháng chây,

mà àng hio sang ngay thì gn.
Dn thuyn la mt gia nhàn,

hãy dem dày xích buc chàn nàng v.
Làm cho cho mt cho mè,

làm cho dau-dtVn è-h cho nao.

Trc cho b ghét nhng ngi,
sau cho de mt trò cèri v sau.

Phu-nhàn (1) khen chc rt mu,
chiu con mi dy mc dâu ra tay.

Sa-sang bum gió lèo mây,

Khuyn, ng li la mt bây còn-quang. (.2)

Dn-dò ht các mi àng,
thun phong mt lá vt sang hin T.

Nàng t chích bóng song the, (3)

dàng kia ni n nh chia mi su.

(1) Phu-nhàn. — V quan nht phm, nhi phm thi kêu

là phu nhem.

(2) cn-quang. — Quân hoang-àng.

(3) —T Thc-Sanh i v thm nhà, Ty-kìu cr li mt
mình chèo-queo.



Tha c Sanh mi lén ra, xam-xmn mc vn hoa vi nàng.
St-sùi kì* ni on tràng, git châu tm-tt tràng áo xanh.

(Coi tritng 133).
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Hng dâu x ngang u, 1)

bit àu m lnh bit àu ngt bùi.

Tóc th ã chm quanh vai, (2)

nào lòi non nc nào lòi st son.

èo bòng chút phn con-con,

nhn-duyên bit c vuông tròn cho chng?
Thn sao lm ni bt bng,
liu nh cung qung (3) ch Hng (4) ngh nao.

êm thu gió lt song ào,
na vành trng khuyt, ba sao gia tròi. (5>

Nén hngn trc thiên ài,

ni lòng khn cha cn li vàn vân.

Lúc chy nhà thì quân bn vt xác cht trôi ném vào

làm tang. Thúc-Sanh khi áy i khi. Cha Thúc

Sanh chy qua thy nhà ca cháy tan hoan, li có

gp xng nên tng Túy-Kiu ã b cht thiêu ròi.

Di hoa dy lù ác-nhn.

m âm khc quí kinh thán mc ra.

Dáy sàn gm tót sáng lòa.

tht-kinh nàng cha bit là làm sao.

Thuc m âu cti ri vào,

m-màng nh gic chicm-bao bict gi.

Giy (6; ngay lcn nga tc-thi,

phòng thèu, vin sách bn b la dông.

(t) — Gan ht mùa thu.

(2) — Tóc ct mà the vi Thc-satt ra xung cham vai.

(3) Cung qung. Qung hào cung. —Trên mt trng.

(4) Hng-nga. — Là v Hu-nhg, n cp thuc trng
sanh ca Hu-ngh náu, nèn s chng (lánh lin bay lèn

nguyt cungm .
(5) — Tam tinh ti thiên. (Sách Thi-kinb).

— Xô, bòng, rinh.
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sn thâv vô ch bèn sông,

ném vào ánh ln sòng (1 ) ai hay.

Tòi-òi phách lc hn hay,

pha càn (2) hi c gc cày n mình.

Thúc-ng nhà cung gan quanh,

cht trông ngn la tht-kinh rng-ròi.

'r’ thay chy thng ti ni,

ti-b ri nc, tìm ngi lao-xao.

Gi tung ngn la càng cao,

tôi-òi tìm, nàng nào thy âu ?

Ht-li ht-h (3) nhìn nhau,

ging sâu bi rm, trc sau tim quàng,

Chy ra chn c phòng hng,
trong tro thy mt ng xng cháy tàn.

Ngay tình ai bit mu gian,

hán nàng thi li có hàn rng ai?

Thc-ônq ri ly vn dài,

ngh con vng-ve, thng ngi nl-na.

Di hài nht gi (4) v nhà,

nào là khàmlim. lõ) nào là tang trai. 6)

L thng à vn mt hai,

lc trình (7) chàng cùngn noi by-gi.

(1) Bánh ln sòng. — Bánli ln, gt.

(2 Pha càn. — Chy by.
(3) Ht-hcr ht-hi. Sng-sác síVng-si.

(4) Di hài nht gi. — Lm-lt mà gi cái xng còn li

. . . .

(5) Khâm lim. Bém mà lim xác. iBi kliàm, tiu khm;
(ti lim, tiu lim).

(6) Tang trai. — Be tang, làm chay.

1

.

7
.
Lc trinh. — Bi b.
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Thúc-Sanh v nghe nói li, thì ràu r khóc lóc. Mi
i ánh òng thip mà kim Túy-Kiu, thì nói

còn sng. Mt nm na s gp nhau mà không
dám nhìn

;
va không tin lòi thy nói.

Bc vào chn c lu tho-,

tro than mt ng nng mua bn tng.
Sang nhà cha ti trung ng,

linh sàng bài v th nàng trên.

H(f'i ôi nói ht s duyên,

to’ tình t rut, la phin cháy gan.

Gieo Ì.ninh vt-vã khc-than,

con Iigaròi th y, thác oan th nv

!

Chc rng' : mai trc li vy,
ai hay vnh quyt (1) là ngàya nhau.

Thng càng ngh, ngh càng au,
d ai lp thm, qut su cho khuày.

Gn min nghe có mt thy,

phi phù trí qu (2) cao tay thông huyn. (8)

Trên tam bu (4) di cu tuyn,

tìm áu thi cung bit tin rõ-ràng.

Sm-sanh l-vta sang,

xin tìm cho thvmt nàng hi-han.o nhn (5) phc trc tnh àn, (G)

xut than ày-phút cha tàng nén hng.
Tr- v minh-bch nói Lng,
mt nàng chng thy, vic nàng ã tra.

(1) Vnh quyt. - Tri-ài.

(2) Phi phù tri qu. Troi bùa nh (tng thip.

(3) Thông huyn. — Thòng tói huyn ò. (Di âm phii).

(4) Tam bu. — Ch Pht. c.u-tuyhi l di Diêm-la

(5) Do-nhon. Lo thy phù thy
gi)Tnh àp. — Bàn thò-



ting gà (tèm c díu giày cu somg.
(Coi trng 138)
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Ngi này nng kip oan gia, (1

còn nhiu n- lm sao à thác cho.

Mng cung (2) ang mc nn to,

mt nam na mi tham dòc tin.

Hai bên giáp mt clùn-chìn, (3)

mun nhìn 111 ÌI chng dám nhìn l thay

!

Buu nói l-lùng thay

!

s nàng dã th, lòi thay dám tin ?

Chng qua òng-ct quàng-xuyn, (4)

ngi àu mà li thy trên cõi trán ?

Tic hoa nhng ngm-ngùi xuân,

thân nay d li my ln gp tiên.

Nc trôi hoa rng dà yèn,

hay àu a-ngc ’ min nhn-gian.

Khuyên
,

( "ny dàn mu gian

vc nànga xung an di thuyn.
Bum cao lèo thng cánh xiên,

è chng huyn Tích, bng min vt sang.

en bn lên trc thnh-ng, (f)

Khuyên, ng hai da np nàng dàng còng.

Vc nàng tm xung mòn phòng, 6)

hay còn/thíp-thip gic nng cha-phai.

'1
)
Oan-gia. S khn nn cc kh.

2) Mng cung. — Miri hai cung mng ngirói ta.

3) Chin chín. Chng chng.
'b Quàng-xuyèn. Bánhng thip, lèn ct bóng chàng

làu by-b bá-láp bá-lu.

(5) Thinh ng. — Nhà khách quan.

(<)) Mòn phòng. - Nhà di, ch sau bp núc.
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Hunh lng r cht tnh trc mai,

ca nhà âu mt lu ài nào ày ?

Bàng-hoàng d- tnh d* say,

thnh-ng mng ting òi ngay lèn hau.

A-hn (2) trII di gic mau.
hãi-hùng nàng mi theo sau mi ngi ?

Lóc trông toà rng dày dài.

thiên quan truug-te, có hài treo trên ;

Ran ngày èn thp hai bén,

trén ging tht* bu, .‘1 ngi trên mt bà.

(ìn-gùng ngn hi ngành tra,

s mình nàng c mà gi tha.
Bt tình ni trn mày ma,
mng ning nlrng ging bo- thò* quen thn.

Con nv chng phi thin nhàn,

chng màu trn ch thi quàn ln chng.
Ra tung mèo má, gà dng, (4)

ra tung lúng túng chng xong b nào.

1) ITunh-lng. Chín ni cháo kè mi tnh hn li.

—

l.à có tích Tòrnh chiêm bao. Tò-nh tính (li thi, ra quán
xin thíìy coi tng coi thiV sò (lu hay là không. ngthv nói

(Ti thi không có (T II (lc (làu mà (li, ng i thì hay hn.
T-dnh máng tr- li, không chu. Sao vùng bun ng, ng
thây cho nnrn cái gi nm xiu (t mà ng; lin nm chiêm
bao thy (Ti th (T làm quan ln chon chc t tng, sau

b còng ti vua qu xin ve hu tri, vua gin cách (Ti ht, li

giam ti noi trn ph, (>• trng, khi bà con vò thm, ritu khóc

òa lên,m mt ra mi bit là chiêm bao. Ni cuc làm quan
(t (Tà hn hai imri nm. Trc khi ng thy vò chò kè,

thc dy thi kê (Tà chín. y là tích hunh-Urng.
(2 1 A-h u(Yn . Hiì V t gá i n h à (| ua n .

(3) Ging tht-bu. — Ging cn ngc báu qui.

(4) Mèo mã. — Mèo hoang. —Gà ng. Con ch. (Bin kè.)
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em minh bán ca lao,

li còn khng khnh (1) làm cao th ny.
Gia pháp âu tr n hay, (2)

hãy cho ba chc bit lay mt ln.
A hn trên di d rân,

du rng: trm ming khôn phàn l nào,

Trc côn (3) ra sc sp vào.

tht nào chng nát, gan nào chng kinh?

Xót thay ào lý 1) mt nhành.

mt phen ma gió tan-tành mt phen.

Hoa-nô Iruvn dy i tên,

phòng thêu dy áp vào phiên Ih-tì. (f)

Ha vào theo l thanh y, (6)

dai du tóc ri da chì qun hao.

Qun -gia c mtm nào.

thy ngi thy nt ra vào mà thng.
Khi trà chén, khi thuc thang,

giúp lòi phng tin, 7 m dàng hiu sanh. (S

Dy rng: rnay ri ã ành,
liu b mình gi ly mình cho hay.

Cng là oan -nghip chi dàv,

sa c min th ny chng rng? (9)

(1) Khng-khnh. Huig-hnh.
i2) Gia pháp. — Roi

.

(3) Trc côn. — Hoi tre.

(4) Bào lý.— Cây (tào, cây lý.— Thán phn con gái yu ui,
b òn to*-ti nhir cây (to cày lý b dng nnra xo*-xi.

(5) Th-tì. By tó* gái hu.
(6) Thanh y. — Bay tó*mc áo xanh.

7) Li pho*ng tin. 1 -cVi an ùi, nói hon thit cho mà gii

su.

(8) M*ng hiu sanh. - Ko mà cht i ung mng.
(9) Rung. — Nhng.
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()' ây tai vách, mch rng, (1)

thy ai ngcVi cu, cngng nhìn chi,

Ko khi sm sét bt k.
con ong cái kin kêu gi ng oan ?

Nàng càng ngc (2) nhtr chan.

no lòng no nhng bàn-hoàn nim tây.

Phong trn kip ã chu ày,
lm than i3) li c th ny bng hai.

Làm sao hc chng va thi?

chng-chng buc mãi ly ngi hng nhan?

ã ành túc trái tin oan, (-1)

cung liu ngc nát hoa tàn mà chi.

Nhng là nomg-nu qua thì,

Tíu-th phi bui mi v ninh gia.

Bà m con Hon-tho* hành hà Túy-Kiu cho n, ri

giao li cho Hon-th em v bên nhà nó.

M con trò-chuyn ln-la,

phu nhn mi gi nàng ra dy li.

TíPu-th duói trng thiu ngi,
cho v bên y theo òi dài trang.

Lãnh li nàng mi theo sang.

bit àu a-ngc, thiên-àng là dàu ?

Sm khuya khn mt, lc du,
phn con háu gi con hu dám sai.

Phai êm êm- .)) chiu tri,

trc t hin ngh chi mi ngày.

(1 Tai vách, mch rng, —' dày rngc mch, vách c tai.

(2)Ô ngc. — Bdnc mt.

(3) Lm than. Í thân) — Cc khô.

(4) Túc trái tin oan. —N cù, oan Ircrc

(5) Êm . Êm ái, im mát.



Lãnh li nàng mi nhc dày, 1 >

n-non thnh-thót d say lng ngi.
TÍPu-th xem cng thng tài,

khuôn oai dng cung ht vài bn phàn.

Ca ngi dày a chút thân,

sm nn-nl bóng, dèm ng-ngan lòng.

Láin-iri chúc ngha èo-bòng,

nc, hèo ch tng phùng kip sau.

Bn phng mày trng mt màu,

tròng vi c quc bit àu là nhà.

Lân-1'n tháng ln ngày qua,

ni gàn nào bit àng xa th này.

Lâm-tri t thu* oan hay, (2.

phòng khng thng k tháng ngày chic thn.

Mày xanh trng mi in ngn, (3)

phn tha hng cù bi phân xót-xa.

Sen tàn mai li ching hoa, 4)

su dài ngày vn dòng dà sang xuân.

Thúc- Sanh tr* v tháy Túy-Kiu ti nhà v ln là

Hon-th, mà không dám nhìn
;
khi y mi bit

li thy oán hay.

Tìm dâu cho thy c nhân?

ly càu mng vn ci dn nh thng.

(1) Nhc dày.— Lèn dày ly bc n.
2) Oan bay.—Chim oan ng, chv chng khngròi nhau,

nn Tg-kiii ly mà nói mình vi Thc-sanh là nh cp
chim oanng mà chúng bat i, nên phàn r ra v chng
cách nhau.

(3) —Chang mày khi trc hay trau-tria co-gt mà by-
gi không c gt na, nèn n mc làn ra nh trng non (làu

tháng

(4) Sen tàn. — Ht h. Ching hoa. — Qua thu, mai, tráim (ô mòi) tro bòng.
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Chnh lùng nh cánh gia hng,
nh qu chàng li timng thm què.

Tíhi- th ón ca gi-gi, ' 1

hàn huyên va cn mi b gàn xa.

Nhà hng cao cun hc là,

phòng trong truyn gi nàng ra ly mng.
Bóc ra mt hc mt ngng,

trông xa nàng ã t chng no xa.

Phi rng, nng quáng èn loà.

rõ-ràng ngi y chng là Tkúcsanh.
Bây-giò’ tinh mi rõ tinh,

thôi thi ã mc vào vòng chng sai.

Chóc àu có chc l i,
ngi àu mà li có ngi tinh ma?

Rõ-ràng tht la òi ta,

làm ra con , ch nhà ôi ni.
B ngoài lt lt nói ci,
mà trong nham-him (2 git ngi không dao.

Báy-giò' dt thp tri cao,

n làm sao, nói làm sao bây-gi?
Càng trông mt càng ngn-ng,
rut tm òi on nh t ri bi.
S oai dám chng vng li,

cúi dâu nép xung sàn mai mt chiu.

Sanh a phách lc hn xiêu,

thng ôi! chng phi nàng Kiêu ây?
Nhân làm saon th ny ?

thôi thôi ta ã mc tay ã ri 1

S quen dám h ra li,

khôn ngn git ngc st-sùi nh sa,

(1) Gía-gic. — Chào hi vui mng.
(2) Nham-hiêm. —Bc a.



có nhàm Bc bên kia, ain mây quen li i v du hng.
Nhàn sang dn hít mi ng, dnnhà hãy lm cho nng tr chon,

[Coi trng ihí).
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Tu-th trng mt hòi tra,

mói vè mà có vic gi ng (long. ( 1 i

Sanh rng: hiu ph va xong,

suy lông trc t ,2> au lóng chung thièn. 3)

Khen rng: hiu t ã I1Ô 11 !

lay trn (4) mirn chén gii phin èm thu.

V- chòng chén tc chén thù, (5)

ht nàngng chc hu h (6) hai noi.

Ilat khoan bt nhtn lòi,

ht quì tn mt ht mi tn tay.

Sanh càng nhu- di nh ngày,

git dái git vn chén dy chén voi.

Lng di cht nói cht ci,
cáo say chàng dã tinh bái giãn ra.

Tu-th vi thét con Hoa, )
khuyên chàng chng cn thi ta có òn.

Sanh cáng nát rut tan hn,
chén mi phi ngm bòn-hòn troru ngay. '8)

Tu-ili ci tnh nói say,

cha xong cuc r-u dã bày trò chi.
Rng: Hoa-nô mi tài,

bàn dn th do mt bài chàng nghe.

Nàng à tn-mn tê-mê,

Vung li ra trc binh the vn àn. (òn)

(1) Dng dong. — Thng khó, bun bc.
(2) Trc t. —Ln núi T mà trông mây trng. (M)

.

(3) Chung thiên. —c i, trni
(4; Tây tran. — Ra bi. (Tic mìng k mi v).

(5) Tc thù - Mi luân phin nhau.

(6) Hu h.—Cm ve (mà rót).

(7)

— La nt con Hoa-nò (là Tú-ku) . Tên Hoa-nô là tên

bàm con Hon-th mit sau.

(8) Bòn-hòn. — Trái bòn-liòn. — Dng lm.
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Bn dày nh khóc 'nh than,

khin ngi trên tic cng tan-nát lòng.

Cng trong mt ting t dng,
ngi ngoài cò'i r, ngi trong khóc thm.

Git châu lã-chã khôn cm,
cúiu chàng nhng bt thm git sng.

T.u-th li thét ly nàng,

cuc vui khy khúc on tràng y chi ?

Sao chng bit ý t chi,

cho chàng bun-bã ti thi ti ngi.
Sanh càng thm-thit bbi-hb,

vi-vànggng nói gng ci cho qua.

Khúc rng (Tl canh ã diêm ba,

Tiìu-lh nhìn mt dng à cam tâm.

Lòng riêng khp-kh'i mng tham,

bun iùy ã b au ngm xa nay.

Sanh thì gan héo rut gây,

ni lòng càng ngh càng cay-ng lòng,

Ngi vào chung gi lang-phòng,

nàng ra da bóng èn chong canh dài

:

Bn nay mi bit âu uôi.
máu ghen àu có l i nhà ghen

?

Chc àu r túy chia uyên, 2)

ai ra àng ny, ai nhìnc ai?

Bâv-giò' mtt mt tròi

htu dùi thng ht lòi th phi.

Nh nh bc nng nh chì,

gõ' ra choc còn gì là duvèn ?

(1) Khúc rng. (Bng long). — Bongh nirc làm hình con

rng phun nirtVc t bn mà ch gi(V.

2) Túy. Con chini sã. — lvén. — Oan. — Oan-ng.
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L-làng chút phn thuyn quyên,

b sâu sóng c có tuync vay !

Mt mình âm- canh chy,
da du vi, nc mty nm canh.

Sm khuya hu-h ài-inh,

Tiu-th chm mt è tinh hi tra.

La lòi nàng mi tha qua,

phi khi mình li xt-xa ni minh.

Tu-ih li hi Thúcsanh :

cy chàng tra ly tht tinh cho nao.

Sanh à rát rut nh hào,

nói ra chng tin, trông vào chang ang.

Nhng e li lyn nàng,

phô sòng (1) mi s liu àng hi tra.

Ciu quì trc sân hoa,

t cung nàng mi lên qua mt tò'

:

Din tin trinh vói Tihi-th,

thoát xem dng có ngn-ngo' chút tình.

Trên tay trao li Thúc-sanh,

rng : tài nên trng, mà tình nên thng.
Vi sinh có s giàu sang,

giá nSy du úc nhà vàng ,2) cng nên.

Bin trn chim ni thuyn quyên,

hu tài thng ni vò duyên l i.
Sanh rng : tht có nh lòi,

hng nhan hc mng, mt ngi nào vay ?

(1) Phô sòng. — Trình tay.

(2) — Tích Hán-v-dê’ yôu sác ii-a-kiêu, nên khi a vô

làm hoàng hu, thi làm nhà vàng cho hoàng hu , y nh lò i

ông vuaà nói vói cò, khi h hi : Nhì ái A-kiêu ph? Thì

vua rng : Nh (lc A -kiu (lo-ng (l kim c tr chi. . .

.
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Ngàn xa àu cng th náy ;

t- bi àu liu bt tav mi va.
Tu-th rng

: ý trong tò*,

rp em mng bc xin nh ca không.

Thúc Sanh thy ày a Túy-Kiu nh vy thì nói vi
Hon-tho* biu ni tay, ng có hành hà quá mà
tht c, thì Hon-th mi cho ra - gi chùa

Quan-Âm các.

Thôi thì thôi cung chiu lòng,

cng cho cho ngh trong vòng bc ra.

sn Quan-âm các vn ta,

có cây trm thc có hoa hn mùa. (1)

Có tho th, có sn h,
cho nàng ra ó gi’ chùa vit kinh.

Tng-tng tri mi bình minh,

hng hoa ngu cúng sm-sanh l thng.
Ba nàngn trc pht ng,
tam qui 2) ngu giúi, (3 cho nàng xut gia.

Áo xanhi ly ca sa, (4)

pháp danh li i tên ra Trc-tuyn

.

Sm khuva sm du èn,
Xuân , Thu ct sn hai tên hng trà. (5

Nàng t lnh gót vn hoa.

dng gn rng tia, dng xa hi hng.
Nhn duyên àu li còn mong,

khi u thn phn tíii hng thì thôi.

( 1 )
()'ó có cày ,c ó hoa, có c,c hò,c non b, king vt (1

.

(2) Tam qui. Là: qui y Pht, qui y pháp, qui y Tng.
(3) Ngu gii. - Sát sanh,m tu, tà dâm, gian (to, khi trá.

(4) — Khi trc làmy t thì mc áo xanh, bây gi mc
áo ca sa là áo sài vài hay may nhiu ming nhp li

(5) — Cp cho hai (la phc dch, con Xuân-hoa. con Thu-

nquyt.
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Pht tin thm lp sau vùi,

ngày phò th t, (1) èm nòi làm hng.
Cho hay git nc nhành dng, (2)

la lòng ti tt ming trn duyên.

Nàn sng t tr màu thuyn. 3

sàn thu trng dà vài phen ng au.
Quan phòng thn mt li mau, (4

nói ei tróc mt, ri châu vng ngi.
Các kinh, vin sách òi ni,
trong gang thc li bì mi quan sn. 5)

Nhng là ngm th ngùi than,

Tiêu-th phi bui vn an v nhà.

Hon- th giã ò v thm m, mà trá núp rình coi;

mi thy Thúc-Sanh vô chùa nói chuyn vi Túy-Kiu.

V hi i âu vy, thì nói i coi ngi vit kinh,

ch tôt lm
;
hai v chông em nhau v, è cony t * li ó.

Tha c Sanh mi lén ra,

xm-xmn m vn hoa vi nàng.

St-sùi k ni on tràng,

git châu tám t ,6) t tràng áo xanh.

Rng: cam chu hc vi tình,

ch ông 7) ti mt mình cho hoa.

1) Th t. -Chép kinh. - Ni tàm hng. —Nhang èn.
'2) Nhành dng. Dng chi sái thy. Nc cam

l, nc phép ca bà Quan-àm.
(3) Nâu sng. - Màu nu xung sc sng. Màu thuyên.—.

Màu v chùa chuyn.
(4) —ì qua hai tháng, ca (lúng cht,li dày ;cm cung

’ ti chùa.

(5) — Tuv <)• ni Quàn-âm các, là gàn, mà cách xa nhau
không ti lui vi nhau (lc, nh ng xa quan sn vy.

(6) Tm-ta. — Dm d.
7) Ch òng. - Phnn ông.
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Thp CO’ thua tri dàn-bà,

tròng vào au rut, nói ra ngi lòi.

Vì ta ch lyn ngiri,

cát lam ngc trng thit-thòi xuàn xanh.

Lun chi lèn thác xung gành,

cng loan sng thác vi tlnli cho xong.

Tôngng (1) chút cha cam lòng.

cn rng b mt ch ng làm hai. (2)

Thn mình á nát vàng phai,

trm thân d chuc mt lic sao?

Nàng rng: chic bá sóng ào (3)

phù trm cung mc lúc nào ri may.

Chút thân qun-qui (4) vùng-váy,

sng tha còn tngn rày na sao ?

Cung liu mt git ma dào,

mà cho thiên h tròng vào cho hay.

Trót vì cm ã bén dày,

chng trm nm cung mt ngày duyên la.

Liu hài U 1 ca cho ra,

y là tình nng y là n sàu.

Sanh rng : riêng tng by làu.

lòng ngi nham-him (5) bit dâu mà lng.
Na khi dng-t ph phàng,

thit riêng ày cng li càng cc dày.

Liu mà cao chy xa bay,

ái ân ta c ngn ny mà -thi.

(1) Tngng. Cha.

(2) — Ra nh à d nhau ri, nhau thi be dng tin ra

hai, ch chic ùa ra làm hai.

(3) Chic bá sóng ào. Cái thuyn tình là phn con gài b
sóng gió.

(4) Qun-qui. On-oi.
(5) Nham-hiêm. — Triêng núi hm. Sàu-him.
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Bày-gik ngc ngi xuôi,

bit bao gi li ni lòi nc non.
Dâu rng : sòng cn á mòn,
con tm n cht cung còn kéo t.

Cùng nhau kc-lc sau xa,
nói ri li nói li cha ht lòi.

Mt trông tay chng n ròi.

hoa-tì 1) à ng ting ngi no xa.

Ngan ng nói ti bc ra,

Ta-tho' àu dà thm hoa bc vào.

Ci ci nói nói ngt ngào,

hi chàng mi chn nào li chi ?

Di quanh Sanh mói liu lòi,

tìm hoa quá bc xem ngi vit kinh.
Khen rng : bút pháp a tinh,

so vào vi thip lan-ình (2) nào thua
Tic thay lu-lc giang h,
ngàn vàng tht cùng nên mua ly tài.

Thuyn trà rót nc hng mai, (3)

thong-ong ni gót th trai (4) cùng v.

Kiu hi bit nó vi Hon-th ã rình nghe ngoài vách
nên s tính b trn i. Mà s b-v ói bit ly chi

mà n, nên n-cp cái chuông vàng vi cái khánh
bc khuya nhy vách ra i.

Nàng càng e-l (õ -è,
dí tai hi li huè-ti trc sau.

(1) Hoa-ti hay lù huè-ti. Bày t gái.

(2) Lan-dình. Lan ình bút thip. —Ch chi các ngi
hay ch t-t hi li vói nhau.

(3) Thuyn trà. Chén trà có dìa ài làm cong cong, con
Túy-ktèu pha trà hng mai mà dài

(4) Th trai. Th phòng.
(5) E-l. — s-st.
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Hoa rng : bà n ã lu
chn chon ng nép àu na giò'.

Rành-rành chon tóc k t,

my lò i nghe htãd t-tng.
Bao nhiêu on kh tình thng,
ni ông vt-vã, ni nng th-lhan.

Dn lôi ng li mt hèn.

chán tai ri mói hc lên trên lau.

Nghe thòi kinh-hãi xit âu,
òn hà dng y th àu mt ngi

.

y mi gan, ây mói tài.

ngh cang thèm ni rn gai rng- ri. (D

Ngi àu sâu-sc (2) nc oi,

mà chúng Thúc cung ra ngi bó tay.

Tht tang htc dng ny,

máu ghen ai cng cháu mây cn rng.

Th mà èm chng ãi-ng,
chào mòi vui vê ni nng du-dàng.

Gin ru ra d th thng,
ci ru mi tht không lng hiem sâu.

Thân ta, ta phi lo àu,

ming hùm nc rn ' àu chn nay.

Ví chng chp cánh cao hay,

rào cày lâu cng có ngày b hoa.

Phn bèo bao qun nc sa,

lênh-ènh âu na cng là lênh-énh.

Chn e què khách mt mình.

tay không cha d tìm vành m no.

Nghi i ngh li quanh co,

pht tin sn có mi kim ngàn.

(1) Rn gai. - - I)n c, mc gai.

(2) Sâu-sc. — Bc-hm.
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Bèn mình git h thân,

lóng nghe canh ã mt phn trng ha.

Ct mình qua ngn tng hoa (1)

ln àng theo bóng trng tà v tây.

Mt-mù dm cát chi càv,

ting gà ém c du giày cu sng. '2j

Canh khuya thân gái dm trng,
phn e àng-sá, phân thng dãi-du.

Tri ông va rng ngàn dàu,

b-v nào ã bit âu là nhà.

Sáng ra i ti chúa bà Giác-Duyên, vô ó nói - Bc-

kinh s-tr-ng sai em chuông khánh cúng, thi Giác-

Duyên t-ng thit cm r ki ch s-tr-ng qua.

Chùa âu trông thy no xa,

rành-rành Cliiêu-ìn-cim ba ch háy.

Xm-xm g ca birc vào.

tr-trì (3) nghe ting róc mi váo trong.

Thy màu n-mc nâu-sng,

Gic-duyên s trng lành lòng lin thng.
(in-gùng nhành ngn cho tng, (4)

l-lùng nàng hãy tìmng nói quanh.

Tin thuyn què Bc-kinh,

qui s qui pht tu hành by làn.

Bn s ri cngn sau,

dy da pháp bu (5) sang hâu s huynh.

Rày vâng din hin 6) rành rành,

chuông vàng khánh bc bèn minh dó' ra.

(1) — Trèo vách tng mà ra.

(2) — Chn p tuyti thm ban êm...

(3) Tr-trì. — ng t.
(4) — Bà Giác-duyên hôi gn rtàu uôi gc ngn cho tng'
(5) Pháp bu.— Kinh ngàn, chuông vàng, khánh bc.

(6) Din hin.'— Li thSy tôi dy...
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Xem qua S mi dy qua,

phi ni Hàng-thy là ta hu tình?

Hin ò (2) àng-sá mt mình,
' ày chò-i s huynh it ngàv.

Gi thàn da chn am mây,

mui da p-i tháng ngày thong-dong.

K-kinh càu cu thuc lòng,

hng èn vic c, trai phòng quen lay.

Sm khuya ra mái phên mày.

ngn èn khéu nguyt, ting chày nng sng. 3

Thy nàng thng-hu khác thng,
s càng nê mt, nàng càng vng chn.

Ca thuyn va tit cui xuân,

bóng hoa áy dt. v ngàn v-4- : ngang tri.

ng ít lâu có ngi am Hon th qua chi thy
chuông vàng và khánh bc, mi nói bên ó có mát ò
y, ti bà Giác-Duyên hi, thì Túy-Kiut thit. Bà Giác-

Duyên biu lo mà trn i, thì li gá cho Bc-bà lãnh

v g cho cháu tên là Bc-Hnh. Bc-Hnh em v
Châu-thai bán li cho tàu-ké. Mà Túy-Kiu cng

không chu làm .
Gi quang mày tnh thánh-thoi,

c ngi àn vit t lên chi ca già.

I) d chuông khnh xem qua,

khen rng khéo ht ca nhà Hon-vuxrng.

Giác-duyên tht ý lo-lng,
ém thanh mi hi li nng trc sau.

<1) Hàng-thy. -Tên chùa Hànq-thy.

(2) Hin. — Vài em....

(3) — èm thílp èn thp nhang, dng chuông.

(4)V ngân. — Sòng ngàn-hà,

(5) Bàn vit. — K hay cúng chùa
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Ngh rng khôn ni giu màu,

s mình nàng mi gótu bày ngay.

Bây-gis ã dng này,

phn hèn dâu ri du may ti ngi.
(ìic-duyên nghe nói rng-rò'i,

na thng na s bi-hi chng xong.

Dí tai nàng mi giãi lòng,

âv ca pht là không hp gi.

E chng nhng s bt-k,
è nàng chon th thi cng thng.

Lánh xa tróc liu tìm ng,
ngi ch ncn nn dng còn què. (1

Có nhà m Bc bèn kia,

am mày quen li i v dâu hng.
Nhn sang dn ht mi ng,
dn nhà hy tm cho nng trú chon.

Nhng mangc chn an thân,

vi-vàng nào kp tính gn tính xa.

Nào ng cng t bm già,

Bc-bà hc vui Tú-bà ng môn.

Thv nàng lt phnm son,

mang thâmc chn bán-buôn có li.

H khôngt b nên li,

nàng à gin-giác rng-ri lm phen.

M càng xua-ui cho lin,

ly lòi hung-him ép duyên châu trn.

Bng nàng muôn dm mt thn,

li mang ly ting d gân lành xa.

Khéo oan gia ca phá gia,

còn ai dám cha vào nhà na ây.

(1) — B' ncn trôn mi nhy sao cho kp ?
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Kíp toan kim chn xe dây,

không nhng cha d mà bay àng tri.

Noi gn thì chng tin ni,
ni xa thi chng có ngi nào xa.

Ny chàng Bc-hnh cháu nhà,

cng trong thân-thích rut-rà chng ai.

Ca-nhà buôn-bán Chu-lhai,
Iht-thà có mt, n-sai chng h.

Th nào nàng cng phi nghe,

thành thân ri s liu v Châu-Thai.

Bày-giô' ai li bit ai,

du lòng bin rng, sông dài thinh-thinh.

Nàng du chng quyt thun tình,

trái lòi nu trc, ly mình n sau.

Nàng càng mt mày châu,

càng nghem nói, càng au nh dn.
Ngh mình túng t sy chon,

th cùng nàng mi xa gân th-than,

Thip nh con én lc oàn,
phi cung rày ã S' làn máy cung.

Cùng àng du tính ch tùng,

bit ngi bit mt bit lòng làm sao?

Na khi muôn mt th nào,

bán hùm buôn qu chc vào lng âu?(l
Du ai lòng có s' câu,

tâm minh (2) xin quyt vui nhau mt lòi.

Chng minh cót có tri,

bày-giò' vt hin ra khi qun gì.c lòi m mói ra i,

mách tin h Bc tc thì sm sinh.

(1) — Mua trâu v bóng, chc-chn vào àu ?

(2) Tàm minh. —Th.



Kéo cò- ly, phát súng thành, Tìr-công ra nga thân nghinh ca ngoài.

R mình l v càn ai, hãy còn cm én mày ngài nh xa.
(Co/ trng /ã2).
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Mt nhà dn-dp linh-inh, (1

quét sàn t trác (2) ra bình thp nhang.
Bc-sanh qui xung vi-vàng,

qu lòi nguyn ht Thành-hoàng, Th-công.
Trc sân lòng ã giãi lòng,

trong màn làm l t hng kt duyên.
Thành thân mi rirc xung thuyn

.

thun bum mt lá xuôi min Chu-thui
Thuyn va da bn thnh-thoi,

Bc-sanh ln trc tim ni gi ngi.
Cng nhà hàng vin (3) xa nay,

cng phng hán tht, cng tay buôn ngi.
Xem ngi nh giá va ri,
mi hàng mt ã ra mi thì buông.Mn ngi thuê kiu rc nàng,

hc em mt bc 4) kim àng cho xa.

Kiu hoa dt trc thm hoa,

bên trong thy mtm ra vi-vàng,
Ba nàng vào ly gia ng,
cùng thn mày trng cùng phng lu xanh.

Thoát trông nàng ã bit tình.

chim lng không nh (5) ct mình bay cao.

Chém cha cái s hoa ào,
gõ' ra ri li buc vào nh chi

!

Ngh òi mà ngán cho i,
tài tình chi lm cho trit ghen !

Tic thay nc ã ánh phèn,

mà cho bùn hú nhum lèn my ln

!

(1) Lnh-nh. — Rn-ràng.
(2) Trác. — Gh nghi (ng).
(3) Hàng vin. — Làu xanh, nhà tr ì.
(4) — Ly bc ri, cái bn bc tình kim lrng xo (ti mt.
(5) Nh. - L.



Hdng-quàn 1) vui khách hng-quàn. (2

dà xàyn th còn hn cha Uia?

1 -0* l lc birc lurc ra,

cái thán liu nhng t nhà liu i.
Dàn xanh a ti tình chi?

má hngn quá na thì cha thôi!

Bit thn chy chng khi tri,

cung liu mt phn cho ri ngày sanh.

T-Hi ti chi gp Túy-Kiu, chuc em v làm v.
Lan lluiu gió mát trang thanh,

bng dà l có khách bièn-ình n choi.

Uàu hùm, hàm én, màv ngài.

vai nm vng rng, tliàn miròi thc cao.

Dtrngng (3) mt ng anh-hào.

cn quyn I) hcni sc. lc thao (5 gm tài.

Di tròip (tt (V (Vi,

h T lèn Hài vn ngi yit-dìU.
(ìiang h quen thú vy-vùng,

gm àn na cánh, non sòng mt chèo. (6

Qua choi nghe ting nàng Ki?II,

tm lng nhi-iùr cng xiêu anh-hùng.

(l)llng qun. — Kliun in. Tròi.

(2i Hng quân. — c.on gái. (Hi hay mc qun (lo.)

(l) Bng-íhrng. r.ham-hm.

( I r.òn quyn. — Lam roi (tánh quò' 11 - Ngh v.
(5) H hrc. — LÌI lirnq lc, trn hrc, chin lc. — Sáu

thao là : Loii thao, h thao, báo thao, nân thao, phong thao,

lòi thao.
(ti) Tay cm giro-m. — Trên b vic v cung tài

;
vic thiìy

cùng là tài tình lm, nh mt mình cm lái ht thy.
10
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Thip-ânhan láu hng,
hai bên cung lét (1) hai lòng cng a.T rng: làm ph tng c, (2)

phi ngi trng gió vt-v (3; hay sao ?

lìv làu nghe ting m ào,
mt xanh chng e ai vào ng không. (4)

Mt dic my anh-hìmg?

bõ (5) chi cá chu chim lng mà chi.
Nàng rng: ngi (ly quá li,

thân này con dám xem ai làm thng.
Chút rièng chn á llì vàng,

bit dâu mà gi can-tràng vào àu?
Cùn nh vào trc ra sau.

ai cho kén chn vàng thau li mình.

T rng : li nói hu tình,

khin ngi li nhó* càu Bình-nguvèn-quàn. (G)

Li dày xem li cho gán,

phng tin dc mt vài phn hay không?
Tha rang : lng c bao-dong,

Tn-dong (7) d*i thy bay rng c phen.

(1 ) Két- Lic.
(2) Tàm ph tong cò'. — Tàm (lm tng ki. Lííy lòng (l

luù - vi nhau.

(3) Vt-v(V. Víít-v.

pl) Mt xanh. . . - Thanh nhàn lng khán. — Tích ông
X</iiyn-Tcli là bn Tht-hicn, gp ngmVi phàm-phu tc-t thi

(ng ng mà con mt ong trng; gp ngi ch-nghìa vìin-

chng t-t, thì ng ngó mà con mt ng xanh.

ì) B. — Sá chi.

(t) Binh-nguyòn-quàn là ng Trii-lhny (li Chin-quc,
nguôi hay hiu khách,rc dài ngi ta, khách cho (li giày

cn ngc là khách Irng, s 3000 nguôi.

(7) Tn (long. Tích òng Birng-catì-l làm lu th Tn
(lirng thành, ánh Võ-iùtn lióa-cp (lirv, ly thiên h làm
vua nèn trong s bièn : Loi/ phì 'un-íìii/.
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Rng thng c ni hoa hèn,
cht thân hèo-bt, dám phin mai sau.

Nghe lòi va ý gc u,
cu-ò-i rng : tri k trc sau my ngi?

Khen cho con-mt tinh òi,
anh-hìmg lim gia trn ai mi già.

Mt li ã bitn ta,

muôn chung ngàn t (1) cng lá có nhau.
Hai hèn ý hip, tâm u,

khi thân chng la là cu mi thân.
Ng li nói vui bng-nhàn,
tin trm li c nguyên ngàn phát hoàn,

Phòng riêng sa chn thanh-nhìin,t ging tht-bo 2) váy màn bát-tién. (3

ì

Trai anh-húng, gái thin-quyên.
ph nguyn sính phngp duyên cõi rng.

T-Hi tính i làm gic. Kiu xin i theo, mà T-Hi
không cho, nói bn chn, bn cng, khó lòng; hãy

li nhà, ni trong mt nm s v rirc
Na nm hng la ang nng,
trng-phu phút ã ng lòng bn phng.

I ròng vò i tri dt mnh-mông,
thanh gm vèn nga lèn ng thng xng.

Nùng rng: phn gái ch tòng,

chàng i thip cng quyt lòng xin di

) 1 Chung = 4 Thch. — 1 Thch = 4 hc. - 1 hc= 2
vuông (la). — 1 T = 4 con nga' — Sang giàu muôn h.

(2) Thíít-bo. — Tht hu. — Cùrò-ng cn ngc.
(3)— Màn thêu bát tiên.
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T rng: tàm ph tng tri, 1

sao cha thoát khi n-nhi thcmg tinh?

Bao gi mi vn tinh binh,

ting h (2) dy t bóng sinh 3 dp ng.
Làm cho r mt phi-thng,
bv-gi ta s rc nàng nghi gia.

Hng nay bn bin không nhà.

theo càng thèm bn bit là di âu.
ành lòng ch ó il lâu,

chy chng là mt nm sau vi gì?

Quyt lòng dt «áo ra di,

gió mày hng àn k dm khi.
Nàng thì chch bóng song mai, (4)

ngày tháu ang-ang (5) nht gài then mày.

Túy-Kiu nhà mt mình bun nh ti cha m cùng

ch em và nh li nguyn thu xa vi Kim-Trng.
Sàn réu chang v du giàv,

c cao hn llióc, liu gay vài phàn.

oái thong muôn dm l phn, ()

hn què (7 theo ngn màv hng xa-xa.

Xót thay liuvòn ci xuân già,

tam lòng thng nh bit là c nguôi ?

Chc là mi mv nam tròi,

còn ra khi dà da mi tóc sng.

: 1) f)ì bit lng bit (in nhau.

(2) Ting bo. Trng quàn.
(3) Sinh. (Sanh ki.) — Bóng cò' xi.

( lý Túy-kieu le ra mt minh «• nha.

Dàng-àng. — Dài lam.

(O)Tir pliãn. ('.ày lr, càv phn ; nó nh (len quê quán
cha m.

(7) Ilon què. — llon nhó' què-



— 150 —

Tic thav chút ngãi c-càng!
du lìa mi ch còn vng t lòng.

Duvèn em du ni ch hng,
may ra khi dà tay bng tay mang.

Tc lòng c quc tha hng,
dng kia ni n ngn-ngang bi-bi.

Cánh-hng (1) hay hng tuyt vi,
ã mòn con-mt phng tri m-m. (2)

tìèm ngày lung nhng àm-thíim,

la binh àu ãm m mt phng.
T-i làm gic c,em binh tr v rc

Túy-Kiu.

Ngt tròi sát khí m-màng,
dy sông lùnh-ngc, cht àng giáp binh.

Ngi quen-thuc. k dòng quanh, (3)

r nàng hây tm lánh mình mt ni.
Nàng rng : trc ã hn lòi,

du trong nguy-hiem dám ric xa ‘?

Còn dang giii thng ngn ng,
mái ngoài ã thv ngn c, ting la. (4)

Giáp binh kéo n quanh nhà,

dng thanh (5) cùng hi nào lá phu-nhán.

llai bèn mi v tng quàn,

dt gm ci giáp trc sàn khu u.
Cung-nga th-n theo hau,

rng : váng lnh ch rc chu (6) vu qui.

1 c.ánh-hung.—v1 T-llâi (tc ra (t nhcliiin hòng hc.
(2) Bm-ctim. — Mù mù.
(.‘ÌI Bng quanh. — Xung quanh.

I) Ting la. Ting thanh la

( Bbng thanh. — ùpint ting.
(0) Chau. — (Bc chau.)— Ting lèu V' quan ón-



Roi ày hèo hip mây tan, bit àu hc ni mày ngàn là âu.
Sir rng: cung chng my lâu, trong nin nm li gp nhauó mà.

(Coi trng Í5S).
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sn sàng phng tn loan nghi, (1)

hoa-quang (2) gip-giói, hà-y r-ràng. (3

Kéo c ni trng lèn àng,
trúc t ni trc, kiu vàng kco sau.

Ha-bài (4, tin l rui mau,

nam inh nghe ng trng chu i-tlinh.

Kéo C(Y lfiy, phát súng thành,

Tìr-công ra nga lliàn nghinh ca ngoài

H’ mình l v càn ai,

hv còn cm én màv ngài nh xa,
Ci rng : cá nc duyén a,
nh li nói nhng bao-gi hay không ?

Anh lìùng mi bit anh-hùng.

rày xem phng cta cam lòng y cha ?

Nàng rng: chút phn ngy-th,
cung may dày cát (lc nh hóng cày,

Hang : bàv-gi mi thy dày,

mà lòng dã chc nhng ngày mt hai.

Cùng nhau tròng mt ca ci,
dan tav v? chn tróng-mai t tinh.

Tic bàv thng tuxVng khao binh, í.))

àm-ãm trng trn rp-rình nhc quàn.

Yinh-hoa b lúc phong-trn.

ch tinh ngàv li thèm thàn mt ngày.

Túy-Kiu nh oai qun T-Hi ;
Vìi y mi xin

n n tr oán

Trong quàn lìhon lúc vui-vy.

thong-dong mi k s ngày hàn vi.

1 Tán thêu phng, vói song loan.

2 llnn-quang. Mào T-IIãi goi vê.

(Hi Ià-V. Áo Sílc ràng tròi Tìr-II(ii gi ve.

(4 Hâ-bài. Tin báo tiurÔT. và có oàni bn hpi l túc tnh

õ) Khao binh. Bài binh.
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Khi Vò-tich khi Lám-tri,

ni thì la o, noi thì xt-thng.
Tm thn rày ã nh nhàng,

chút còn àn oán òi àng cha xong.

T công nghe nói th chung.

bt-bnh ni trn ùng-iing sm vang.

Nghiêm quàn tuyen tng sn-sàng
di c mt lnh vi-vàng rui sao ? 1

Ba quàn (2) chí ngn c ào.
dó ra V-iíclì, do vào Lm tri.

My ngi ph-bc xa kia.

chiu danh tam hoch bt ve dâi-tra.

Li sai lnh-tien 3 truyn qua,

gi-giàng h Thúc mt nhà cho yên.

M Quãn-gia , vãi (ìiác duyên .

cung sai lnh-tin. em tin rc mi.
Th-s (4) ke ht mi lòi,

lòng lòng cung gin, ngi-ngi chóp uy.

Bo tròi báo-phc chín ghè,

khéo thay mt my tóm v dây noi

Quàn trunggm ln giáo dài.

v trong th lp, 5) CO' ngoài song phi. (0)

Sn-sàng te-ehính oai-nghi,

vác ddng '7) elìt t, sanh k (.8) dp sàn.

1 Mui sao. Chy l nh sao virt.

(2) Ma quAn—(Tiêu quc tam quàn)t MI quân hai imi'0'i

v. — Mtv= nm trm binh Ma muôn binh.

(3) Lnh tin. C lnh tien.

(
)
Th-sir.— The vi quàn.

(5) Th lp. Bng hau.

tì) Song phi. Dirng imr cánh (leu vây ngoài

|7) Vác (tng. Khi giãi

(8) Sanh k. C xi.
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Tng hùm m gia trung quàn,

T-công sánh vui phu nhàn cùng ngi.

Tièn nghiêm 1) trng cha dl hi,
im danh trc dn chc ngoài ca viên.

T rng : àn-oán hai bèn,

mc nàng x quyt báo en cho minh.

Nàng rng : nhò-cv uy-linh.

hay xin báo áp ân tình cho phu.

Háo n ròi se tr thù,

T rng : vic y cho mc nàng.

Chogm truyn Thúc lang,

mt nh chàm d, thân dng cây run. (2)

Nàng rng : ngha trng ngàn cân,

Làm tri ngi C chàng còn nhó* không?
Sàm thng (3; chng vn ch ng,
ti ai há dám ph lòng c-nhn ?

Gm trm cun, bc ngàn càn

l lòng d xng báo n gi là ?

V chàng qu-qui tinh ma.

phen nv k cp, bà già gp nhau. (4

Kin hò ming chén ch làu, 5)

mu sàu cng tr ngha sàu cho va.
Thúc sanh tròng mt by-gi,
mò-hi chàng ã nh mat dm.

1) Tiên nghiêm. Bánh ha hi trng tiên nghiêm.

.2) Chàm (to. Xanh mt tái-lét i .
— City run. - Hun-rny

nh cy síy. - [Ch si la).

(3) Sàm thng . — (Sao sàm, sao thng. Sao hòm. sao

mai).- Duyênv chng không hip vi nhau, nh sao hòm
vói sao mai.

(4) - Bà già htdc ke c|)=Thi là chc cng di ri.

(5) — Kin b ming chénc bao làu.
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Lòng riêng mng s khôn cam,
S' thav mà li mng thm cho ai.

M-qià, S trng (1) th hai,

thot iran trc, vi mi rc lèn.

Dc tav mò mt cho nhìn :

Huè-n kia vui Trc-tuyn cng tòi.

Nhó' khi lbcs vòi,

non vàng cha dn bi tm thong.
Ngàn vàng gi chát l thng,
mà lòng Phiíu-mu my vàng cho càn ?

Hai ngi tròng mt chn-ngìtn.

na phân khip-s. na phn mng-vui.
Nàng rng : xin hãy rn ngi,

xem cho rõ mt, bit tôi báo thà.

Kíp truyn ch tng hin phù, (2)

li em các tích phm-tù hâu tra.

Di cò' gm rút np ra,

chinh danh th phm tên là Hon-lho'.

Xa trông nàng dã chào s:
Tihi-th cng có bày—giò'n âv!

tìàn-bà d có mây tay?i xa my mt i này my gan?

(ii-giang là thói hng nhan,

càng cav ngt lm, càng oan trái nhiu.

Ilon-th hn lc phách xièu,

khuu di trng, lau kêu ca.

Hng: tòi chút d àn-bà,
ghen-tng thì cng ngi-ta thòng-tinh.

Ngh cho khi các vit kinh.

vui khi khi ca, dt tinh chng theo.

t ] M già là l)à uãn-iia. - S-lrung là bà Giác- duyên-

2; Hin phù. Dem ti nluyn vò.
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Lng riêng riêng cng kinh yêu,

chng chung cha d ai chiu cho ai ?

Trót lòng dy vic chóng-ga,
còn nhò' lng biln, thng hài nào chng?

Khen cho tht ã nên rng

:

khôn-ngoann mc nói-nug phi li.

Tha ra thì cng may òi,
làm ra thì cng ra ngi nh-nhen.

Bã lòng tri quá thì nn,
truyn quân lnh xung trng tin tha ngay.

T lòng ly trc sân mày,
ca viên li dác mt dày dn vào.

Xàng rng . lng lng tròi cao,

hi nhàn, nhàn hi s nào ti ta ?

Trc là tìc-hnh, Bc-bà.
hên là ng, Khuyên bén là s-khnnh,

Tú-bà cùng Mã-giám-Sanh,
dang danh ti y xt tình còn sao?

Lnh quàn truyn xung ni dao, 1

th sao thi li c sao gia hình.

Máu 10'i tht nát tan-tành,

ai ai trông thy hn kinh phách di.
Cho hay muôn s ti tri,

ph ngi chng bõ, (2) khi ngi ph la.

My ngi bc-ác tinh-ma,

minh làm minh chu ku mà ai thng?
Ba quân ng mt pháp-trng,
thanh thiên bch nht rõ-ràng cho coi.

(1) Ni-ao. — Quân t (tao.

(2) Chng b. —B ghét.



Ân oán va xong thì bà Giác-Duyên nói tiên tri vi
Túy-Kiu rng : trong nm nm na s gp nhau

ti sông Tin ng.
Vic nàng báo phc va ri,

Giác-duyên vi gi li t qui.

Nàng rng : thiên ti nht thi. (1)

c nhn ã d my khi bàn hoàn.

Hi ày bèo hip mây tan,

bit àu hc ni, (2) mây ngàn là àu.
Sir rng : cng chng mv làu,

trong nm nm li gp nhau dó mà.

Nh ngày hànhc I.‘l phng xa,

gp sir Tam-hp vn là tiên tri.

Bo cho hi-hp chi k,
nm nay là mt, na thì nm nm.

Mi hay tin nh chng lm,
dã tin du trc, t nhm u sau.

Còn nhiu ân ái vui nhau,

c-duyên nào ã htu vi gi ?

Nàng rng : tin nh tiên-tri,

li S ã dy, t thì chng sai.

Ha bao gi c gp ngi,
vì ti cy hi mt li chung thân. I)

(Ìic-duyìì vàng dn àn cn,
t t thoát 'ã di chàn cõi ngoài.

(1) Mt ngàn nm mi gp mt làn, mà lt-t vi-vìí gì,

* li choi (1ÌÍ.

(2) Hc ni. — Nh hc ngoài (lng, nlur mây trên núi bit
àu UÙ1 tim.

(3) Hành óc. Di pho khuyn. (V? thin chùa thy sãi.)

(4) Cy bù hoi cho r trn cúi di tôi làm sao ?



t)óng quân lmchc chiêu an, ngc-vàng gm-vóc sai quàn thuyt hàn{
Li rhg mt 1? vi nng, hai len th-nngc vàng ngàn càn.

(Ci tnvng 161
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Túy-Kiun ân bào oán ròi, ra ly t n T-Hi.

Nàng t àn oán rch-ròi,

bin oan dng ã vi-vi cnh lòng (1)

T n ly trirc T-cng :

chút thn bd-liu nào mng c rày?

Trm nh sm-sét ra tay,

tc riêng nh ct gánh àv i.

Chm xng ghi d xit chi,

d em gan c n nghi tròi mây ? (2'

yVrrng
:
quc s xa nav.

chn ngircVi tri k mt ngàyc chng?
Anh-hùng ting ã gi rng :

gia dàng du thy ht bng mà th ?

Hung chi vic cng vic nhà,

la là thn t mói là tri àn ?

Xót nàng còn clnìl song thân,

by nay ke Vit ngi Tan cách xa.

Sao cho muôn dm mt nhà,

cho ngi thy mt là ta cam lòng.

Vi truyn sa tic quàn trung,

muôn binh ngàn tng hi ng tây oan. (3

Tha co- trc ch á tan. (4)

binh oai t y sm ran trong ngoài.

Trieu-dình riêng mt góc tròi

sánh hai vn võ rch ôi sn hà.

(1) — Bà phi lòngn 11 trâ oán.

(2 -Gan c bao nhièu màn nghi tri mày cho (lc.
(3) — Ân oán báo (len ri m tic (lài các tuông, vi quân

binh.

(4; Trc chá tan. - (Phá trc thch ln). — Bn (tàu

thng ó, (tánh âuc (ló.



Bòi 'con gi qut ma sa,

huvn thànhp nam lòa còi nam.
Phong trn mài mt liri gm.
nhng loài giá áo túi COI11 1) sá gì ?

Nghnh-ngang mt ci hiên lliiiv.

thiu gi cô qua 2) thicu gi l)á vuông 0

Trc c ai dám tranh cng

Y

Iihi nam hùng-c mt purng hai Tân.

Vua sai H-tng-Hin ra ánh T-Hi, m liu th
ánh không li, nên sai s dem dáng l vt cho

Túy-Kieu và T-Hi khuyên ra hãngu thú ti.

T-Hi dùng dng khng chu. Túy-Kièu nn-n nói

thit hn, T Hi bòn nghe li bó giáo hàng-àu.

Có quan tng-c trng thân,

là H-tôig-Hin kinh luàn gm tài.

(ìiay xe vàng chì dc sai.

tin nghi hát tiu t.'i vic ngoài dng nhung. (1

nit yVrlà ng anh-hùng.

bit nàng cung d quàn trung lun hàn.

Dóng quàn làm chc chiêu an.

ngc vàng gm vóc sai qun thuvt hàng.

Li riêng mt l vói nàng.

hai tèn the n ngc vàng ngàn càn.

Tin vào gi triróc trung quàn,

T-CIU riêng nghi mi phàn lìd : 5

( 1
)
Loài giá áo túi 00*111. (Xung hao phn nang). Ngi hèn

h không tài không trí gi.

( 2) Cò ((lúi. (Xngc (to qu). Lù licng quan ló*n vòi vua

nói v minh. Mun lãm th gi, mun (lng chc gi cùng ctirc.

(.'ii Tin nghi liànli s. sai hát. liii b. Quyn ông Il-

tny-lln.

(4 ) Dng nhung. Dom hnh (li

(5) Hb-. - Còn nghi ngi. II
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Mt tay gv-dng c-,
by làu bin s’ sông Ngò tung-oành.

B thân v vói triu ình,
hàng thân l-láo, phn mình ra àu?

Áo xiêm buc-trói ly nhau,

vào lòn ra cúi cng hu mà chi?

Sao hng rièng mt bièn-thùy,

sc ny à d làm gìc nhau.c tri khuy nc mc dâu,

dc ngang nào bit trênu c ai?

Nàng thi tht d tin ngi,
l nhiu ni ngt nghe li d xiêu.

Nghi minh mt nirc cánh hèo,

ã nhiu hru-lc, li nhiu gian-chuàn. (1)

Rng: nay chu ting vng thn,
thinh-thinlì dàng cái, thanh vàn hp gì?

Còng t vn c hai b,
dn-dà ri se liu v c-hirng.

Cng ngòi mng-ph dng-ng, ' 2
)

n-nang mày-mt r-ràng m cha.

Trên vì nc di vì nhà,

mt là dc hiu, hai làc trung.

Chng hon chic bá gia dòng.

E-dè sóng gi. hãi hùng c hoa.

Nhân khi bàn-bc gn xa.

tha c nàng mi bàn ra nói vào.

Rng: trong thánh d di-dào, (3)

ri ra ã khp, thm vào sâu.

(1) Gian-chuân. Qu khn.- Khn khó, cc kli.

(2) - Mình ã v? vói Triu-clinh thi cng danh-gi t-t,
vinh vang.

(3) — Nhn (lc vua còn i-dào. ang thnh lm.





164 —
Binh thành (1) cng-c bv lâu,

ai-ai cung i trên au xit bao ?

(rám l dv vic binh-ao,
ng xong vò (lnh dã cao hn u. (2)

Làm chi e ting v sau,

ngán nam ai c khen àu Iioànq-sào

Sao bang lc trng (uvn cao,

còng-danh ai dac lòi nào cho qua ?

Nghe lòi nàng nói mn-mà,
th còng T mi tr- ra th hàng.

Chính nghi tip s vi-vàng,

hn k thúc giáp, (1) quyt dàng gii binh.

Tin lòi thành h yêu minh, (5

ngn c ng ngác, (>) trng canh si-trng.
Vic binh b chng giìr-giàng,

vng s 7) dòm da l-tng tht h.

Hò-tông-Hin, dng k tin s hu binh, nên T-Hi
tc mình b bn cht mà không ngã, nh có Túy-

Kiu ra khóc-lóc thì mi ngã.

Hò-cng quvcl k tha c,
l tin binh hu, 8 khc kì giáp công.

1) Binh-thành. — Ke t Minh-thâi-td khai sng.

(2, Làm c cho nguôi ta cht.khng bit tòng tích n
’ (tàu.

(3; Hoàng-sn. Ngirò i tàm lon mt nhàng gày rai
Nqi-qu.

(4) Thúc giáp. Bó giáo mà (Tu.

(5) Thành h yu minh. Li th vói nhau iri thành.

(6) Ngír-ngác. Xgà ngang ngà nga. — Si-trir(Vng.—Trng
canh ánh so-sà i

.

(7) Quàn sir. - - Dàng binh' vua.

(8) Tien sir, hu binh.



Kéo cò’ chièu-plnì lièn-phong,

lê-nghi giàn trc, váe-òng phc 'sau.

T-công ho-hng bit âu,i quan l phc, ra (lu cfra.vièn. 1

Hò-công ám hiu (2 trn lin,

ha b phát súng bn bèn kco c.
Bang khi bât- chng ng,
hùm thiêng khi a sa c cung hèn. ùT sinh liu gia trn lin,

n-dàv cho bit gan lin tinVng quân.
Khí thiêng khi ã v thn, 4

nhon nhn còn ng chôn chân gia vng. (5)

Tr nh á v ng nh ng,
ai lay chang chuyn, ai rung chng ri,

Quan quàn truy sát ui dài,

ù ù sát khí ngt tri ai dang.

Trong hào ngoài líív tan-hoang,

lon quàn va dc tay nàngn ni.
Trong vòng lèn dá bi- l)(Vi,

thy T cn dng gia tri tro-tro’

Khóc rng: tri dng có tha,
bõi nghe li thipn c-h nay!

Mt nào tròng thy nhau dày?
thà liu sng cht mt ngày vói nhau.

Dòng thu nh chay mch su,
dt li nàng cung gieou mt bèn

.

L thay oan khi long trin, (b

nàng va phc xung T lin ngà ra

!

(1) — Mc áo, (li mù ra rirc.

|2) nì hiu. — Hô-công ra liiu lnh thihn cho quân ánh.
(3) — Mnhh nan ch qun h.
(4) — Cht i ri.
(5) Nhn nhn....— Cht (tng sng i (ló, ai thy cùng kinh.

(6) Oan khi tng trin. — Khí oan nó buc ly nhau.
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Quan quàn k li ngi qua.

xót nàng s li vc ra dn-dn.

Quân bt Túy-Kiu dem vô, H'ô-tông-Hin hi Túy-Kiu
mun xin i-gì vi Triu-ình vì có công ã giúp lòi

cho T-Hi ra du. Túy-Kiu bm không có công

gì, mt xin xác T-Hi em v chôn.

em vào n trc trung quân,

Hô-Cnq thy mt ân-cn hi-han.

Hng: nàng cliiit phàn hng nhan,

gp cn binh-cách (1 nhiu nàn cng thng.
hay thành toán miu ng, 2)

giúp công cng c li nng mói nên.

Bày-gUY s dà vn-tuyn,
mc lòng ngliT ly mun xin b nào?-

Nàng càng d ngc tuôn dào,

ngp-ngng mói gi thp cao s lng.

Rng: T là dng an h-h ùng,

dc ngang tròi rng, vy vùng bin khi.
Tin tòi nén quá nghe li,

da thân bá chin làm lòi triu-lnh.

Ng là phu quí thê vinh. (3)

ai ng(Y mt phút tan-tành tht xng.
.Nm nm tròi bin ngang-làng,

(lem mình di b chin-tràng nh không!

1 ) Binh-cách. I .úc lon-lv, gic-gi.
(2) Thành toán miu (iirò-ng. — Cái cluróc â nen vì plnnVcc vua

(3) Phu quí thè vinh. Chng sang thi v- cùng sang.
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Hi chng ke líiv làm còng,

ke l)ao nhiêu li au lòng by nhiêu !

Xét mình cng ít li nhiu,
sng tha tòi ã nên liu minh li !

Xin cho tin th 1 mt doi,

gi là áp-im ly ngi l sinh.

U-Còit nghe nói thng tình,

truyn cho kiu táng di hình 2) bèn sòng.

H-tông-Hin m' tic i quan quân tng sì, và òi
Túy-Kièu vào òn choi mt êm. Sáng ra git mình
s e ti vi Triu-dình, nên em Túy-Kièu g cho

Th-quan t y.

Trong quàn 1U tic h còng,

xn-xao t trúc, hi ng quàn quan.
Hat nàng th vn di màn,
d say li ép vn dàn nht tàu.

Mt cung gió thm ma sau.

bn dày nh máu nam u ngón tay.

Ve kòu vn hót nào tàv,

lt tai // cung nhn mày ri châu.
Hoi rng : nãy khúc -âu?
nghe ra muôn thm ngàn su lm thay V

Tha rang : bc-phn khúc nay,

ph vào 3) dn v nhng ngày còn th.
Cungn la nhng ngày xa,
mà gng bc-mng by-gi(Y là dày.

Nghe càng ngm, ngm càng say,

l cho mt st cng ngày vì tình !

(1) Xin cho t mà chôn, phu-ph tinh ngài vi nhau.

V-' Kiêu táng di hình. - Bem chôns sài i cho ròi.

(3) Pho vào. — Sp vò.
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Dy rng : hng ha ba sinh,

dày loan xin ni kim lành cho ai. (1)

Tha rng : chút phn lc loài,

trong mình ngh dã có ngi thác oan.

Còn chi na cánh hoa tàn.

t lòng ã dt dày dn Tiu-Iàn. (2

Rng cho còn mnh hng-quin,
hi tànc thy góc phn là may.H công chén dã qná say.

H-cngn lúc rng ngày nhó' ra.

Ngh minh phng-din qnc-gia,

quan trên nhm xung, ngò'i-ta trông vào.

Phi tung trng gió hay sao

s ny bit tính thí* nàoc ày ?

To-nha (3) va bui rng ngày,

quyt tình Công mòi oán ngay mt bài :

Lnh quan ai dám ci lòi,

ép tình mói gán cho ngi th-quan.
ng-t tht nh da-oan, |4)

xe t khen khéo v quàng VO' xiên.

Kiu hoa áp thng xung thuyn,
lá màn x thp, ngn èn khêu cao.

Nàng càng ù liu phai dào,

trm phân nào có phau nào phàn ti ?

Dành thân cát dp sóng vùi,

cp công cha m. thit òi thông-minh.

í
1 )— -CÒII say xoàng xoàng, nói vi Túy-kihi rng

Bây-gi chng cht ròi, cho tao lâm chng th cho.

(2) Tu-lân. — Tieu-lìên, tên ngi òn nam hay.

(3) To-nha. — Bui hau mai.

(4) Dà.(loan. — Cc-c.
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Chon tri mt bin lènh-ênh,
nm xng bit gi t-sinh chn nào ?

Duyên âu ai dc t ào,
n- âu ai ã dc vào tn tay ?

Thân sao thânn th ny !

còn ngàv nào cng do- ngà}' y thôi.

ã không bit sng là vui,

hoài thân nào bit thit—thòi là thng !

Mt minh cay-ng trm ung,
thôi 'hi nát ngc tan vàng là thôi.

Th-qi m rc Tú-Kiu i n sông Tin-ung, lin

nh li li tiên-tri bà Giác-s và li lúc thn mng
m-Tiên ã nói, bèn àm u nhy xung sông.

Mnh gng ã ngm non oài, (4)

mt mình lung nhng ng ngi cha xong.

Triu (2) áu ni ting ùng ùng,
hôi ra mi bit rng sòng Tn-dng.

Nhó' lòi thn mng rõ-ràng,

ny thôi ht kip on-tràng l ày :

Dm Tiên nàng hi có hay !

hn ta thìi di nây rc ta.

Di èn sn bc tiên-hoa. (3)

mt thiên tuyt bút (4) gi là sau.

Ca bòng vi m rèm châu,

tri cao biên rng mt màu bao-Ia. (5)

(1) — Mt tròi chen ln.

(2) Triu. — Thy triu. —Nc l n.

(3) Bc. tièn hoa. — Giy e sn mà vit.
— Làm th bn câu c li.

(5 ) Bao-la. — Ba vây. — Mènh-mông.





Hng : Tù-cáng hu ãi ta,

chút vì vic nc mà ra ph lòng.

Git chng mà li ly chng,
mt nào còn lai ng trong cõi òi ?

Thôi thì mt thác cho ri,

tm lòng phú mt trên tri di sông.

Trông vi con nc mênh-mng,
em mình gieo xung gia dòng tràng-gang.

Thh-quan theo vt vi-vàng,

thì àm ngc chìm hng mt ri.

Thng thay cng mt thân ngi

!

khéo thay mang ly sc tài làm chi?

Nhng là oan-kh lu-ly, (1

chò' cho ht kip còn gì là thân ?

Mi lm nm by nhiêu ln,

làm gng cho khách hdng-quán th soi.

òi ngi n th thì thôi,

trong c dng cc m hi không hav. (2)

My ngi vì ngãi xa nay,

tròi làm chi n lâu ngày càng thng ?

Giác-diiycn t tit giã nàng,

treo hu quy níp rng dàng vân.du. (3)

Gp hà Tam-hp do c,
thung-dung hi ht nh to s nàng.

Ngi sao hiu ngha àng?
kip sao mc nhng on tràng th thi?
S rng ha phc do tri,

ci ngun cng lòng ngi mà ra.

(1) Lu ly. - Trôi lìa.

(2) Dirngcc âm hi. - Ht dng ri thi àm tr' vè.

(3) Vàn du. — Chi mây. - Bi tu.
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Có tri mà cng ti ta,

tu là ci phc, tình là dây oan. (1)

Ty-kíêu sc-so khn-ngoan,

vô duyên là phn hòng-nhan dà dành.

Li mang ly mt ch tình,

kh-kh mình buc ly minh vào trong.

Vy nên nhng chn thong-dong,

không yên-n, ngi không vng-vàng.

Ma dc li, qu dem dàng,

li tìm nhng chn on tràng mà i.

Mt nn y n nn kia,

thanh-lâu hai lt thanh-y hai lan. (2)

Trng vòng giáo dng gom trn,

k rng hùm si, gi thân tòi-dòi.

Gia dòng nc chy sóng di,

trc hàm rng cá, gieo mình thy tinh.

Oan kia theo mãi vui tinh,

mt minh mình bit, mt mình minh hay.

Làm cho snga thác dày,

on trng cho ht kip nay mi thôi.

Gidc-duyêiì nghe nói rng-ròi,

mt i nàng hi thng òi còn gì !

S rng : song chng h chi,

nghip duyên càn li nhc i cn nhiu.

Xét trong ti-nghip Túy-kiu !

mcu tình-ái khiu tà-dm. 3)

(1) - Tinh ái là nlur dây oan n ràng buc ly mình.

(2) _ B làm hai ln, mt ln ti Tú-b, mt ln ti nhà

Iìc-htxh l làm dav tó' hai ln. (Làm con òi thì plii mc
ão xanh, nên kèu là thanh-y) : Mt ln ti nhà bà Phu-nhn
là m Hon-th, mt ln na ti nhà con Hon-th.

(3) Mangu tinh i thì có, mà cái bng tà-dâm thi không.



Ly tình thâm, tr ngãi thâm,

bán mình ã ng hiu tàmn tròi.

Hi mt ngò-i cu muôn ngi,
bit àng khinh trng, bit li phi chng.

Tha cngc y ai bng?
túc khiên ã ra rng-rng sch ri.

Khi nên tròi cng chiu ngi,
nh-nhàng n trc, n-bi n sau.

Gitíc-uyên du nhó' ngha nhau,

Tíên-ng th mt vi lau (1 ) rc ngi.

Bà Giác-duên nghe li tién-tri bà Giác-s ã nói

trc nên ã ti che lêu r ó sm ti mn chài,

chài lên chài xung hoài, khi y mi chàic Tú-
Kiu vt lên em v am nuôi.

Trc sau cho vn mt li,

duyên ta mà cng phc tri chi không.

Giác-duyên nghe nói mng lòng,

iàn-la tìm thú bên sòng Tin-dnq

.

ánh tranh nhóm nóc tho ng, (2)

mt gian nc bic, mây vàng chia ôi. (3)

Mn nm ng-ph hai ngi,
ng thuyn chc bn, kt chài ging sông.

Mt lòng chng quân my còng,

khéo trong gp-g, cng trong chuyn-vân. (4)

(!) Vi lau. — Xung nh nh.
(2 Tho-ò-ng. — Nhà tranh.

(3) —Mt ngn sòng Tin-nq nc xanh lêo-lo, m
bng mày thì vàng na che sông na che chùa. ,

(4) Chuyen-van. — Máy tri.
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Kiu t gieo xung dòng ngân,

nc xuôi bng ã tròi dân tn noi.

Ng-ông ct li V(Vt ngi,
gm li Ttun-hi) rõ mi chng ngoa.

Trn mai t lt o là, (1)

tuy dìùn hoi nc, cha lòa hóng gng.
(itic-duyén nhn tht mt nàng,

nàng còn thíp-thip, gic váng cha phai.

Mo-màng phách qu hon mai,

m-tiên thoái ã thy ngi ngày xa.
Rng : tôi ã có lòng ch,
mt công ã my nm tha ây.

Ch sao phn môngc dày,

kip ny cng vy, lòng nãy d ai ?

Tm thành ã thu n tri,

bán mình là hiu, cu ngi là nhân.

Mt mình vi nc vì dân,

dng-công (2) nhc mt ng càn ã già.

Don trng s rút tên ra,

on trng phin mà giã nhau.

Côn nhiu hng th v sau,

duyên xa tròn-trn phc sau i-ào.
Nàng còn ngo-ngn bit sao,

Trc-tuyn nghe ting gi vào bên tai.

Git mình thoát tính gic mai,

bàng-khuàng nào ã bit ai mà nhìn.

Trong thuyên nào thy m-tiên ?

bên mình ch thy Gic-duên ngi k.

(1)

Trn mai. — Trên 1T1U.

(2) Dng-công.— Tlir tri.—- Tròi
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Thy nhau mng-r trm b,
dn lhuyn mi rc nàng v tliao l; 1)

Mt nhà chung-ch sm tra,
gió trng mát mt. mui da chay lòng.

Bn b bát-ngát mènh-mông,
triu dàng hôm sm, mây lng trc sau. 2)

Nn xa trút sch làu- làu,

duyên xa cha d bit âu chn này ?

Ni nàng tai-hi ã y,
ni chàng Kim-trng by chy mói thng

!

Kim-Trng chu tang Thúc-ph ri, tr* qua thì thy
nhà ca Túy-Kiu âu mt. Hi thm, gp Vng -

Quan am vào nhà ra mt ông bà Viên-ngoi.

T ngày muôn dm tri tang, «3)

na nm t Liêu-dng li nhà.

Vi sang vn tv dò-la,

nhìn phong-cnh c, nay à khác xa.y vn c mc lau tha,
song trng qunh-qu, vách ma rã ri.

Trc sau nào thy bóng ngi,
hoa ào nm ngoái còn còi gi òng.

Qu hoa én lnh rng không,

c lan mt t, rêu phong du giày.

(1) Tho l. — Lu tranh.

(2) —p (li tháng ngày, nh nc ln ròng. — Ngày ny
qua ngày kia, noi chùa thanh-vng qunh-quc, li gn
sông, gan bn nc.
t3)Tri tang. — Bi (tem quan tài ch v, chu tang.

12
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Cui tng gai-gc mc ây,
i v ny nhng li ny nm xa.

ng-quanh lnh-ngt nh t,
ni nim tâm-s bây-gi hi ai.

Láng-ring có k sang chi,
Lân-la s hi mt hai s tình :

Hi ông, ông mc tng ình,
hi nàng, nàng ã hán mình chuc cha.

Hi nhà. nhà ã dòi xa,

hi chàng Virng vui cùng là Túy-vân.u là sa-st (1) kh-khn,
may thuê, vit mn, kim n ln-hi.u âu sét ánh lng tri !

thoát nghe chàng thoát rng-ri xit hao?

Hi thm di trú ni nào ?

nh ng chàng mi tìm vào tn ni.
Nhà tranh vách dt t-ti,

rêu lan rèm nát. trc gài phên tha. (2)

Mt sân dt c dm ma,
càng ngao ngán ni, càng ng-ngân dng !

Bánh liu lén ting ngoài ng,
chàng Vng nghe ting vi-vàng chy ra.

Dc tay vi bc vào nhà.

mi sau Viên-nqoi ông bà ra ngay.

Khe than k ht nim tày :

chàng i bit ni nc Hy cho cha ?

Kiu-nhi phn mng nh t,
mt li dã li tc-t vui chàng.

(1) Sa-sút. — Sac phi.kém sút thu xa. — Sa nghèo-nàn

(2) Vn-tc x-r, nhà ca xích-xác, ca gài bng tre.



Vi vng Sitm-sa chn ngày, uyn Vân smà ni dày cho chàng.
NgíVi you-iu, k vn chng, trai tài, gái sc, xuânng kp tliì.

(Coi trng 18t).
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Gip con gia bin l dng,
bán minh 11Ó ã tìm rrng cu cha.

Dung dng khi bc chân ra,

,cc trm ngàn ni, dn ha bn lân.

Trót li nng vui lang-quân,

•mn con em nó, Túy- Vân thay lòi.

Gi là tr chút ngãi ngi,
sâu ny dc dc, muôni cha quên.

Kip ny duyên ã ph duyên,

d ài (1) còn bit s n lai sinh.

My li ký chú inh ninh,

ghi lòng ê d, ct minh ra i.

Phn sao bc by Kiu-nhi !

chàng Kim v ó con thì i àu ?

ng bà càng nói càng au,
chàng càng nghe nói, càng ru nh da. (2)

Vt minh chi gi tuôn ma,
dâm d git ngc dt-d hn mai.

Bau òi on, ngt òi hi,

tnh ra li khóc, khóc ri li mè.

Thy chàng au ni bit-ly.

ngân-ng ông mi v-v li khuyên :

Bây-gi ván ã óng thuyn,
ã ành phn bc, khônn tinh chung.

Quá thng chút nghía èo-hòng,
ngàn vàng thân y thi hòng b sao ?

D-dành khuyên gii trm chiu,

la phiên khôn dp, càng khêu mi phin.

(1)D ài. — M.
(2) Ru nh da. - RÌUi r' xàu di, nh da cai hóp mui

thì no xàn i vv.
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Th xa dn kim hun. (1)

ca xa li dn dn vui hng. 2)
Sanh càng tròng thy càng thng,
gan càng tc ti, rut càng xt-xa.

Rng : tòi trót quá chn ra

e cho n ni tri hoa git ho.
Cùng nhau th tht â nhiu,
nhngu vàng dá phiu nói không ?

Cha chn gi, cng v chng,
lòng nào mà n dt lòng cho ang?

Bao nhiêu ca my ngày àng,
còn ti, tòi mt gp nàng mi thôi.

Kim-Trng rc ông bà Vin-ngoi v nuôi, và mn
ngi i kim Túy-Kiu. Kim-Trng ci Túy-Vân

th cho Túy-Kiu.

Ni thng ni chng ht lòi.

t-t Sanh mi st-sùi tr ra.

Vi v sa chn vn hoa,

rc mi Viên-ngoi ông bà cùng sang.
Thn hôn (3) chm-chút l thng,
dng thân thay tm lòng nng ngày xa.

inh-ninh mài ly chép th,
ct ngi tìm-ti,a t nhn nhe.

) D xuyn vàng ra là ca cm Kiììì-trng (la cho
Ty-kiêu, ông bà còn gifr (ó.

(2) — Phim n.vi ming hng ca Ty-kihi a cho
Kim'trng.

(3) Thn hn. — (Hòn nh thn tnh). Kim-lrny rc
cha m v ve nui-nng xetn-sc êm ngày.
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Bit bao còngmn ca thuê ?

Lâm-tri niv i v dm khi.

Ngi mt ni hi mt noi,

mênh-mông nào bit bin tri ni nao ?

Sanh càng thm-thit khát-khao,

nh nung gan st, nh bào lòng son.

But tm ngày mt héo-on,
tuyt sng ngày mt hao mòn minh ve.

rhn-th lúc tính lúc mê.

máu theo nc mt, hn lìa chiêm bao.

Xuân huvên lo s xit bao.

quá ra khi n th nào mà hay ?

Vi-vàng sm-sa chn ngày,

duyên Ván sm ã ni dày cho chàng.

Ngi yu-iú, k vn chng
trai tài, gái sc, xuân ng kp thi.

Tuy rng : vui ch vu-qui,

vui nv ã ct su kia ng nào ?

Khi n-% lúc ra-vào,

càng âu duyên mi, càng dào tinh xa.
Ni nàng nhó'n bày-gi,

tuôn châu òi trn, vò t trm vòng.

Có khi vng-v hiên phòng,t lò hng d phím òn ngày xa.
B-bai r-ri ting t,

trm bay lt khói, gia lay rèm.

Dng nh bên nóc trc thm,
ting Kiu ng vng, bng thêm m-màng.

Bõi lòng tc á ghi vàng,

tng nàng nên li thy nàng v ây.
Nhng là phin munm ngày,

xuân thu bit dã i thay my n?



n khoa gp hi trng vân, Vng, Kim, cùng chim bng xuân mt
ngày. ...

Ca tri m rng àng mày, huê chào ngó hnh, ho-ng bay dm phan.

(Coi trng Í84-),
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Kim-Trng vi Vng-Quan thi u vua sai

i ngôi tri-huyn Lâm-tri.

Bn khoa gp hi tnrng vàn.

Vng, Kim cng chim hng xuân mt ngày.

Ca tròi m rng áng mày.
hué chào ngõ hnh, hng hay dm phn.

Chàng Vng nhó'n xa gán.

sang nhà Chunq-lão t n cháu trin. 1)

Tình xa n tr ngãi n.
gia thân hèn mi kt duyèn Chàu-Trãn.

Chàng càng nh bc thanh vân,

ni chàng càng ngh xa gán càng thng:
y ai dn ngc th vàng
bây giò' kim-mã (2) ngc-àng (3) vui ai ?

Ngn bèo chon sóng lc loài,

ngh mình vinh-hiên thong ngi lu ly !

Vàng ra ngoi nhm Lâm-tri,

quan-sn ngàn dm thô-nhimt oàn.
Cmng (4) ngày tháng thanh-nhàn,

sm khuya ting hc ting àn tièu-ao.

Phòng hng trng x huê ào
nàng Vân nm hng chiêm hao thy nàng.

Tnh ra mi d cùng chàng,

nghe lòi chàng cng hai àng tin nghi :

(1) Châu trin. — Xây quanh mà lo-lng cho.

(2) Kim-raã. — (Kim mã môn) — C-a Hàn-lâm.
(3) Ngc-ng— Hòn lâm vin. — Bu tn-s.
(4) Cm ng. — Huyn ng. Vì tích ông Triu-bin

i có câyn vi con hc nên kèu ch huyn ng tà

câm (ng
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N Lùm (hanh vui Làm tri,

khác nhau mt ch, hoc khi cólìiin.

Trong c thanh khi tng tm,

ày hoc có giai àm chng lá.

Thngng chàng mi hi tra,

h tìù có k li già tha lèn:

S náy ã ngoi mi nièn,

tôi à hit mt bit tên rành-rành.

Tú-bà cùng Mâ-giám-sanh,

i mua ngi Bc-kinha v.

Túg-kiu tài sc ai bi 'ì

co ngh òn, li ngh vn-th.
Kiên trinh (1) chng phi gan va.
liu mình th fiy, phi la th kia. (2

Phong-triin chu <lã è h,
dy duyên sau li g v Thúc-Umg.

Phi tay v cã ph-pháng,

bt V v-tich toan àng h hoa.

Ct mình nàng mi trn ra,

chng may li gp mt nhà Iic kia.

Thot mua v, thot bn i,

mây tròi bèo nôi, thiu gi là noi ?

Bng âu li gp mt ngi,
hon ngi tri dõng nghiêng tri oai linh.

Trong tay muôn vn tinh binh,

kéo v óng cht mt thành Lám-tri.

Tóc t các tích mi khi,

oán thì tr oán, n thi n n.

(1) Kin trinh. — Ben chnh — Nói Ty-ki'êu là ngi trinh

'tit vng lòng

(2; —Liu minh ct hng mà cht... ri li mc la làm vy
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Bà nên có ngãi có nhàn,

trc sau trn-vn xa gn ngi-khen.
Cha tngc hc tên,

s ny hi Thúc-sanh viên mi tng.
Nghe li tì nói rõ-ràng,

tc thì tng trát òi chàng Thúc-sanh.
Ni nàng hi ht phàn-minh,
chng con àu tá, (1) tánh danh là gì?

Thc rng
: gp lúc lon- li,

trong qun tôi hi thiu gi tóc-t.
i-tnrng tên Hih T
ánh quen trm trn, sc d muôn ngòi.

Gp nàng ngày Chu-thni,
l chi quc-sc thiên-tài phi duyên.

Vây vùng trong by nhiêu niên,

làm nên ng-a kinh thiên ùng-ùng.
Bi quânn óng cõi ông,
v sau chng bit vân-mng (2) làm sao.

Nghe tng nhành ngn tiêu-hao,

lòng riêng chàng lung lao-ao thn-th.
Xót thay chic lá b-vo\
kip trân bit gi bao giò’ cho xong ?

Hoa trôi ncVc chây xuôi dòng,

xót thân chìm ni, au lòng hip tan !

Lòi xa ã li muôn vàn,

mnh hng còn ó, phim dàn còn ây.
òn-cm khéo ngân-ngo' dây,

lò hng bit có kip này na thòi

(1)

Tá. - Tingê mà lii.

(2) Vân-mãng. — Nông-n.



C duyênn hng l sao? Giúc-duyên àu bng tiin vàon ni.
Trông lèn linh-v ch bài, tht-knli mi hi nhng ngi àu ta ?

(Coi trng 18U),
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Bình bong còn chút xa-xôi,

nh-chung (1) sao n n ngi cho an ?

Hp mong treo n t quan,
my sông cng li, my ngn cng pha.

Sn minh trong ám can-qua,

vào sanh ra t, ha là thy nhau :

Nghu tròi thm vc sâu,

bóng chim tm cá, bit áu mà nhìn.

Nhng là nn-ná (2) i tin,

nngma ã bit my phen i-di V

Nm ã ci nhm, vua sai i ngôix khác
;
hai anh em

i ti sông Tin-rag, nghe nói Túy-Kiêu cht ti
ó thì rc thy làm chày, t bài v mà cúng.

Nm mây ã thy chiu tri, (3)

khâm-sai sc-chn ni rành-rành.

Kim thì ci nhm Nam-binh,
chàng Vng cng cài nhm thành Hoái-dng.

Sm-sanh xe nga vi-vàng,
hai nhà cng thun mt àng phó quan. (4)

Xy nghe th gic ã tan,

sóng êm Phc-kin, tro tàn Ttch-giang.Bc tin Kim mi r Vng,
tin àng cùng li tim nng sau xa.

(1) Bnh chung. — (Vc chung). — Giàu sang phú túc.

(2) Nn-ná— Ln-hò.
(3) Chiu tri. — (Thiên t chiu). — Chiu vua sai.

(4) Phú quan Báo nhm. —B nhm s.
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Vin-châun bây-gi,

tht tin hic tc-t rành rành.

Rng’: ngày hôm 11 giao binh.

tht c T ã thàu linh (1) trn tin.

Nàng Kiu công c chng n,
lnh quan li bt ép duyên th-tù. (2)

Nàng dà gieo ngc trm chu,

sông Tin-nq, y m hng nhan.

Thng ôi! không hip mà tan,

mt nh vang-hin riêng oan mt nàng

!

Chiêu hn thit v l thng,
gii oan lp mt àn-tròng bèn sông. (3)

Ngn triu non bc trùng-trùng, (4)

vi trông còn tng cánh hng lúc gieo,

Tinh thàm bin thm l chiu,

nào hn tinh-v (5) bit xiêu chn nào?

Bà Giác-duyên i coi thy mc-v thì bit là t Túy-

Kiu, mi hi là ai ti làm chay ;
bitc là cha

m, anh em Túy-Kiu, thì nói nó còn sóng * ti am
minh.

C duyên àu bng l sao ?

Giác-Duyên âu bng tìm vàon ni.

Trông ln linh-v ch bài,

tht-kinh mi hi nhng ngi âu ta ?

(1 )
— Thâu linh. — Cht.

(2) Thô-tù. — Quan tho.

(3)— Làm àng thy lc (vic vt) cho Ty-kiu, vi nghe

nói ã gieo mình xung <íò mà cht.

(4) —Nc ln sóng bom m.
(5) Tinh-v.— Chim tinli-v, hình công chúa bin ra mà tha

líp bin mA kim xác chng.
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Vui nàng thàn-thich gn xa,

ngi còn sao bng làm ma khóc ngi ?

Nghe tin gión-giác rng-ri,
xúm quanh k h rn li hi tra :

N'ây chng ny m, n'áy cha,

ny là em rut, ny là em dâu.

Tht tin nghe ã by làu,

pháp s dy th s âu l dng !S rng: nhân qu ,1) vui nng,
Lm-tri bui trc Tiên-ng bui sau.

Khi nàng gieo ngc áy sâu,

ón theo tòi ã gp nhau rc v.
Cùng nhau nng ca B-,
tho-am ó cng gn k chng xa.

Pht-tin nhà bc lân-Ia,m-m (2) nàng cng nhó- nhà không khuây.
Nghe tin n- mt m- mày,
mng náo li quá mng nSy na chng ?T phen chic lá lia rng,
thm tìm lung nhng liu chngnc mây.

Rõ-ràng hoa rng hng bay,

kip sau ha thy kip ny hàn thôi.

Âm-dng ôi ngã chc ri,
cõi trân mà li thy ngi eu-nguyên !

Dc v nhìn ra thit tích
;
em Túy-Kiu v nó không

chu v. Cha m la-dc nói có mun tu thì lp ant

ti nhà cho mà tu cùng rc bà Giác-duyên v na
thì nó mi chu v.

Sp nhau ly t Gidc-Dugên,
b-hành mt l theo lin mt khi.

(!) Nhàn qu. — Nhân duyên, qu báo.
(2) Bi-m, — Ngíni-ngni. ngni-ngun.
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H lau vch c tìm i,
tình thm lung hãy h-nghi na phan.

Quanh-co theo (lãi giang tàn, (1)

khi rng lau ã ti sân Pht-àng.
Gitíc-Duyên lèn ting gi nàng,

phòng trong vi khin sen vàng bc ra.

Rõ ràng mt mt nhà,

xuân già còn mnh, huyên già còn ti.
Hai em plnrong trng hòa hai.

n chàng Kim là ngi ngày xa.
Tng bày-gi li hao-gi ?

rõ-ràngm mt còn ng’ chièm-bao.

Git châu thnh-thót quyn bào, (2

mng-mang s-s bit bao là tinh !

Huyên già di ci gieo mình,

khóc than mình k s minh âu uôi

:

T con lu-lc quê ngi,
bèo trôi sóng ba chcmi lm nm.

Tính rng : sông nó'c cát lm,
kip náy ai li còn cmc ây ?

Ông bà nhìn mt cm tay,

dung-quang chng khác gì ngày bc ra.

By chy dãi nguyt du hoa,

mòi phn xuân có gày ba bn phn.
Ni màng ng ly gì cân

li tan hip truyn xa gn thiu àu ?

Hai em hi trc han sau,

ng trông nàng ã tr' su làm toi.

ll) Giang tàn. — Bc sòng.

i2 Quyên bào. - Bâu áo.
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Sp nhau ly trc Pht-à,
tái sanh trn t, lòng ngi t-bì.

Kiu hoa gic rc tc thì,

Vng-ông dy rc cùng v mt ni.
Nàng rng : chút phn hoa ri,

na òi nm tri mi mùi ng cay.

Tính rng : mt nc ch 11 màv,
lòng nào còn lng có rày na không.

Dc rày tái thê tong-phùng.
khát-khao ã tha tm lòng làu nay.

tìã em mình b am mây,
tui ny gi vi c cây cng va.

Mùi thin ã bén mui da,
màu thin n-mc ã a nàu sng.
Si ã tt la lòng,

còn chen vào chn bi hng làm chi?

D-dang nào có hay gì?

tu tu trót quá thì thì thi.

Trùng sanh n nng b tròi,

lòng nào n dt ngha ngi ra di?

ng rng : hí th nht thi,

tu-hành thì cng phi khi tùng quvn.
Phi u cu pht cu tiên,

tình kia hiu n ai n cho ây?
sanh (1) nhc cao dày,

lp am ri s rc thy chung.

Nghe li nàng phi chiu lòng,

giã s giã cnh u cùng bc ra.

'Mt àng vn quan-nha,

oàn vin (2) vim tic hoa vui-vy.

(1) B sanli. — Virt cho sng, khi cht.

(2) oàn viên.— Sum hip.
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Tà-là chén cúc d’ say,

ng lên Vàn mi gii bày mt hai.

Rng: trong tác hip c tri,

hai bên gp-gõ* mt lòi kt-giao.

(ìp con bìnha ba ào,
mà dem duyên ch gá vào cho em.

Cng là phn ci duyên kim,

cng là máu chây rut mm ch sao ?

Nhng là rày c mai ao,

mi lam nm y bit bao nhièu linh ?

Râv-gi gng b (1) li lành,

khuôn linh (2) la-do dã dành c noi.

C.ÒI1 duyén may li còn ngi,
còn vng trng bc còn li nguyn xa.

Trái mai ba by khi va, (3)

dào non sm liu xe l kp thì.

Dt li nàng mi gt di,

s muôn nm c k chi bây-gi?
Mt lòi tuy cóc xa,

xét mình dãi gi dam ma dà nhiu.
Nói càng hò-thn trm chiu,

thì cho ngn nc thy triu chy xuôi.

('.hàng rng: nói cng l òi,
du lòng kia vv, còn li y sao?

(1) Phá kính trùng vin, lích Ngc-xn còng-chúa vò i

ngi Thc-i, trc c nguyên vói nhau b tm kính ra;

sau âu li in nhau, ti clío oàn vin vi nhau

(2) Khuôn linh. Tri.
(3) liu hu mai kì tht tht h,cu ngà th sì, ãi kì cút

h, kì tht tam h, cu ngà th sì, (lài ki càm h (Kinh thi). —
Khi mai có trái, nhánh thì ba, nhánh thi hãy, chí con gái mó’

quá tui ly chng, nên hù\ còn (tuyên, phai lv chng. Khi

y Túy-kiu ba mi tui.



R-ràng ml mt nhà, xuân già còn mnh, huyên già còn toi.
Hai em phng trng hòa hai, n chàng Kim ó là ngi ngày xa.

(Coi trng 192).
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Mt li ã trót thâm giao,

di thi có t, trên cao có tròi

.

Du rang : vt i sao di, ( 1

)

t sinh cng gi ly li t sinh.

Duyên lda có ph chi mình,

mà toan chia gánh chung tình làm hai?

Nàng rng: gia-tht duyn hài,

chút lòng àn-ái ai-ai cng lòng.

Ngh rng trongo v chng,
hoa thom phong nh (2) trng tròn ngm gng.

Ch trinh áng giá ngàn vàng,

uc hoa chng thn vui chàng mai xa.
Thip t ng hin n gi,
ong qua bm li ã tha xu-xa.

Bây chy gió táp ma sa,

my trng cng khuyt, my hoa cng tàn.

Còn chi là cái hng-nhan,
ã xong thân th còn toan ni nào?

Ngh minh chngh mình sao?

dám em trn cu (3) da vào h kinh ? (41

Dã hay chàng nng vi tình

trông hoa èn chng thn mình lm ru?T rày khép ca phòng thu,

chng tu thì cng là tu mi là.

Chàng du nghn gn xa,

dem tình cm st, (5) di ra cm c. ((>)

(1) — Tnh di vt hoán.

(2) Nh. — Nhy.
(3) Trn cu— Bi nh.
4) Bíí kinh. — Qunb kinh xoa— Nghav chòng.
(5) Cm st.— Bn cm dn síl— V- éhing!(C6 st eSenr,

liòa lc kh âm).
(6) Cm c. —Cm kì. — Hòa dn, nh c<v. — Bn chi.
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Nói chi kt tóc xe t?
ã bun c bng li nh c i!

Chàng rng: khéo nói nèn lòi!

mà trong l, phái c ngi có ta.

Xa nay trongo àn-bà,
ch trinh kia cng có ba by dng:
C khi bin, c khi thng,
c quyn nào phi mtng chp kinh?

Nh nàng ly hiu làm trinh,

bi nào cho óngc mình y vay?

Tròi còn ây c hòm-nay,

tan sng bit tò ng mây gia tri.

Hoa tàn mà li thèm ti,
trng tàn mà li hon mi rm xa.

Cóu gì na mà ng(Y,

khách qua ng d hng-h chàng Ticu. r
Nghe chàng nói ã ht iu,

hai thân thì cung quyt theo mt bài.

Ht li khôn l chi lòi,

cúi u nàng nhng vn dài th-than.

Nhà vam tic oàn viên,

hoa soi ngn uc hng chen hc là.

Cùng nhau giao bái (2) mt nhà,

l à l, ôi à i.

(1) ('.hng Tièu. — TièusCr, chòng còng chúa Lnq-ngc l
con gái Tn-mc-công, - tròn lâu hay tlii cái liêu, Tiêu-s là

liên, nghe, ( tròn trò i bay xung hòa cày tiêu thànhv chng
vi nhau ;n sau c hai ly phép tiên bav hin i mt.

(2) Giao bái. — Ly ln nhau.
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Bng phòng diu-dt chén mi, (1)

hâng-khuàng tluvén mi ngm-ngùi tinh xa.
Nhng t sen ngó ào th.
miri lm nm nii hày-giò' là ày

!

Tình duyên y, hip tan nâv

!

bi hoan my ni èm nay trng cao.

Canh khuya bc gm x thao,

di èn lò ngha, má ào thèm xnàn.

Tình-nhàn li gp tình-nhàn,

hoa xa ong c mv phân chung tinh.

Nàng rng: phn thip ã ành,
có làm chi na cái minh b di.

Ngh chàng ngha c tình ghi,

chiu lòng gi c xng tùv mv-may. (2)

Riêng lóng dã thn tm thay

!

cng à mt dn mày dàv khó coi.

Nhng nh âu-ym (3) vòng ngoài,

còn toanm mt vói ngi cho qua
I.i nh nhng thói ngi-ta,
vét hng di át, b hoa cui mùa.

Cng ra d nhuc bàv trò,

còn tinh dàu na mà thùy thi,

Ngi vèu. ta xu vui ngi,
èu nhau thòi li bng mi ph nhau,

ca-nhà u tinh v sau,

thì à em, la cu ch ây ?

Ch trinli còn mt chút nây,

chng cm cho vng li giày cho tan.

(1) — Dc nhau li, giao bi hip cân.

(2) Mv-may. — Chút nh.
(3) Àu-ycm- — Ap-vèu, tru-nin-



S hái thuc phng xa, mày bay hc' lánh bit là tìmjàu ?

Nng vì chút ngha xa nay, lèn am c gihng du hôm mai.

(Coi trieng 202).
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Còn nhiu àn-ái chan-chan,

hay chi vy cái hoa tàn mà choi?

Chàng rng: gn-vó mt li,

bng không cá nc chim tri l nhau?

Xót ngi lu-lc by làu !

tng Lh-tht nng nhng dau-dn nhiu.

Thng nhau sanh t ã liu,a nhau còn thiu by nhiu là tình.

Vn xuân t liu còn xanh,

ngh cha cha thoát khi vành ái ân,

(ing trong chng chút bi trn,

mt li quyt hn muôn phn kính thèm.

By lâu áy hin mò kim,

ã nhiu vàng á phi tim trng hoa.

A ngò' li hip mt nhà,

la là chn gi mói ra st cm ?

Nghe lòi sa áo cài trâm,

khuu ly trc cao thâm ngàn trùng,

Thn tàn gnc khoi ( 1 )
trong,

là nh quân-t khác lòng ngi-ta.

My li tâm-phúc rut-rà,

tng- tri ngha y mói là tng- tri.

Ch-che ràng-buc thiu gi?

trm nm danh tit cng v êm nay.

Cùng nhau tay li cm tay,

càng yêu vì nt càng say vi tình.

Thèm nng giá ni hng bình,

cúng /'111 li chuc chén qunh giao hoan.

Tinh xa lai-láng khôn hàn,

thung-dung li hi ngón àn ngày xa ?

(1) Khoi. — Lòng-
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Nàng lng : vì my ng t,m ngòi chon bây-gi mói thòi.

An-nn thi s ã ri,
11C lòng ngi c vâng li mt phen.

Phim òn du-dt tay tiên,

hng trm cao thp ting huyn gn xa.
Khúc àum-m dng hòa,

y lá H-ip hay là Trang-sanh. 1)

Khúc âu êm-ái xuân tình,

y hòn Thc- (2) hay minh d-quyèn.
Irong sao châu nh gánh quyên,
âm sao ht ngc Lam-in mói ng.

Lt tai nghe sut nm cung,
ting nào là chng não-nùng xôn-xa ?

Chàng rng: nhn y tay nào,

xa sao su-thm nay sao vui-vy?
Thng vui bi ti lòng n'ây,

hay là kh tn,n ngày cam lai?

Nàng vng: vì chút hay chi,
on trng tingy hi ngi by làu.

Mt phen Iri-k cùng nhau,
cun dày t y v sau cng cha.

(1) -Tích ông Trang-ianh.
(Trang-chu mng thân ha vih (tip tinh vit, bSt tri Trang-chàú hóa hô ip da hi) dip

hóa Traii-chu da ?1 ông chiem-bao thy minh hoa ra con
bm-bTO,n khi thc-dy mi nói rng

:
phai là tòi ha

ra con bm-b-m hay là con b-m-bm ha ra tòi chng,
lihng bit chc.

(2)

—Tích Thc-ung-, nhngnc cho anh tng tên tá
Tr-chi, sau n làm ngt phát lng cho má n, tát-tui m i

tic mà ha ra con quc.....
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Ti-iiyn-tró cha cn tóc-t,

gà à gáy sáng tri va rng dòng.
Tinh riêng chàng li nói cùng,

mt nhà ai cùnglMùng khen sao.

Cho hay thc-n chi cao,

phi ngi sm mn ti ào nlnr ai? 1 1

Hai tình vn-vè và hai,

chng trong chn gi, cng ngoài cam lim.

Khi chén ru lúc cuc-c,
khi xem hoa n, khi chò' trng lèn.

Ba sanh dã ph nnri nguyn,
duyên òì-la cùng là duyèn hn-hàv.

Am t lp xong ri, cho di tim ru-c bà Giác-Duyén

thì dã mt i bao giò' bit tin bit tích.

Nhó lói lp mt am mày,
khiên ngi thàn-thich rc thây (Ìirír-Dtién.n ni dóng ca gài then,

rêu trùm trên ngch, c lén mái nhá.

S à hái thuc phutmg xa, (2)

máy bay hc lánh bit là tìm áu.?
Nng vi chút ngha xa sau,

ln am c gi hng dâu hóm mai.

Mt nhà phc lc gm hai,

thiên nièn vc-vc quan giai lììn-lãn.

Tha gia chng ht nàng Vãn,

mt cây kiu mc, mt sàn qu lióe. 3)

, 1) Kê a tinh

(2) Hái thuc. (Nlipsrm the lUrcrci. Ting nói ve thày

chùa di khi thì kêu là (ti ln non hái thuc.

t3) — Bèdc nhcu con trai.



Phong-Iu phú-qui ai bì?

vòn xuân mt ca bia muôni

.

Gâm hay muôn s ti tri,

tròi kia <tã bt làm ngi có thn

.

Bìíl phong-trân phi phong-trn,
cho thanh cao mic phn thanh cao.

Có àu thiên v ngi nào?
ch tài ch mng di-dào c hai,

Có tài mà cy chí tài?

ch tài lin vui ch tai mt vn.ã mang ly nghip vào thn,
cng dng trách ln tri gn chng xa.

Thn hn bùng ti lòng ta,

ch tâm kia mói bang ba ch tài.

Li quê lt-lvm dông-di,
mua vui cng dc mt vài trng canh.

KIM, VÀN, KIU, TRUYN.

CHUNG
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KIM, VAX, KIKl\ PHI'.

Din Minh triu òi vua Cria-tình,

C hai ngiri con gái h Vnq :

Túy-Vân VI1 11- nangy n,
Tùy-Kèu thèm sc so khòn-iigoan :

Xirc tóc ut-ul màv cng kém,

Màu da pht-pht tuyt liên nhng.
Kìm hav c lài tình thi ha.
Li láo thòng kinh s vn chuông.

Tit thanh minh i ving m I)nt-lièn ,

Dng thcn vã cùng loài hào kit.

Khi bán d hà phàn cung cm nguyt.

Kt Cháu trn giaoc vói Kim-lang.

Ba sanh gn-vó la hng,
Diivên k ng chí vng trang hc.

Muôn kip hn-hò ân ái,

Lòi non sòng khi tc kim hoàn.

Ngc th, tày thành còn ng na,
Kim ò, òng hích cha treo gng.
Ong Xquyt xe ra duyên ng d,
Dm-Tiên buc li s on trng.
Nguync chén th lòi cha cn,
Lêu-divng th nhn dà em sang.

Nguôi lánh trong màng, xit bao tình Ihiim-lhiel !

K ra chò ca, khôn xit ni th-lhan !

Nghía c t li trong th nhn,
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Tình sâu gia gól chn phòng hng.
Tay cam tay. gan vàng ngao-ngán,

Mt tròng mt, nc-mt ngôn-ngang.

Thip thm chàng ba ông du di,

('.hàng thng thip muòn ni cu-mang.
Ai khéo Irôu duyên thip ?

Ai mà khuy s chàng?

Ngi v phòng, vò lo
- chín khúc,

K gác an, lã-chã dòi hàng.

Nào ng(V gia-s da oan,
r.òn tng hiu-tình ôi lò.

Da bán t mt ting nói càn,

Ong Yiên-ngoi trm dàng ràu-r.

Gan vàng dang dm la t nong,

Lng xanh li b-bai mi l.

D ái th còn nong-nâ bi-hi.
Phng c trng khéo d-dành th th.

Dàng tho- chuc li, H1Ì thu xa có a Dr-oanli,

Hán mình chuc cha, Tn ngày n có nàng Lý-lh

.

Do nhân sinh ly hiu làm dày,

sn vàng bc vic chi cung d ?

('.ung phi Ih ng, con sa c khôn gi giá làm sao.

Công chúacm cung, khi ng bin phi ly mình làm

nh.
Vn tuyn chín ch. chuc ti cha dày.

Thip bán mình nhn li mt hai li.

Tr ngha nng cy em thay ch.

Mt nhà mong-mi vic tluing-dung,

Muôn dm du xa-xui không ngh.
Yí dâu Kiu l liôì sui vàng,

tì-hin, Chuny-công ra sc v.

Tc diêu cò trng s ming trai.



Ngn-ng rui xanh kinh cái v.

Vièn-ngoi t thong-th v nhà,

Nàng Kiêu ã thng giong v kí.ng tròng thin lý, ra tay chung my sc anh

hùng.

Nguyt các nm canh, quyt chíd cùng gan tráng-sT.

Trong dinh ra sc tng-quân oai,

Ngoài trng nhng mê thièn-t khí.

Tin day :

Lu xanh trng súy, vách trng tranh treo,

Na tình na cnh, nh dp nh diu.

Tm tlnrc oan-lrang, day-dn l thng long qui bi.

Hình-dong thc nr, lt ti nh duvèn trc thang

treo.

Lúc chén ru, lúc cuc c,
Tng-ngc Trng khanh nng nng sut dèm dua

còi-ct.
Khi câu th, khi nét v,
Vng-tn quí-khách thng thngy thng trn

tiêu hao.

Khoan-thai khi nói khi ci,
Gi dòng xui ong ri bm r.
Thong-th li n lè ,
Sóng khuynh thành quán d dinh xièu.

Quc-s nhm vào con-mt chói,

Hng-nhan trông thy mt xanh rì.

Bn phng nào thy ai xem bói,

Tám bin nào nghe ling khánh kèu?
Thày tng già Pht v n mn,
Tliy bói mn ngi dc-díu nhau.

Quan- th t triu ve ung thuc,
lla-thng cao tng d chng siêu.
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ng (lcng ngang, ngi rp-rn,
Táo-tàn cao kí, giá càng cao.

Ché nhng bui

:

Cúc cùng chng có, cn túng phi liu.

Trinh-bch chn lau xanh c ting.
Tài hoa nhìn hác (la ã Ireo,

Chang gi giá mà clì vng há.

Không cm lòng mà i khách triu.

K hoa nguyt t trnh-bch,
Kà cánh hoa cho hin du-yéu.
B gng kc dn bà bt-chc,
Làm li cho thc-n soi theo.

Song xem dn

:

Bu duòi các tích, sau trc mi du,
Tình không nén trách, l ng khá yèu.

Mt mình vì nc vi tình, hiu tinh ã vn.
Hai l tra ân tra oán, âu oán cha tiêu.

Lãm-tri, Y-lich thm-lhong, th hèn phi khut.
Vãi-m, ic-sinh la-dao, con lúng phai liu.
Ngh my càu than mng hn-hò,
S b liu n tran cha tr.

Liu cho nhám má hng mòn-mi,
Mi lam nm tham-lhoát c là bao?
Lau xanh hay my mt làng choi,

Chang sá nlìfing muông cm cùng loài thú.

Ca thp nh hàng, lay pháp giái,

Bâu là chng tháng Thun vói ngày Nghiêu.
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Ti khi gp dci vng,
Mi v tng quân xe ón rc,
Gp lúc lên xe hoàng-hu,

Cung nga thn li tiéu-thiu.

Tng s khu u, vn vo bá quan vâng lnh chí.

Xam thành ni trng, tinh binhmi vn m' c- dào.

Tht là vn v lc thao,

Trm trn ngi nghiêng tròi mt góc.

(
' hng thiu bá Vng cô qu

,

Xm nam hùng-c cõi ông giao.

Hãm trn bt thành, nhngsc anh-hùng nào dám d?
Dai com bu nó’C, nhng loài tiu loi c xem sao?

Cy sc uv-linh, phn gái ra lay làm sm sét.

Sn-sàng lóng-s, ba quân vàng lnh chí cò- mao,

Võ-tch áp vào ni các tia,

Lm-tri thng tói chn lu cao

Trong quânm bc trng hùm.

Giáp mt mói dcS lèn ngi gia.

Th h rútgm cp mc,
M- ca ra cho tng np tù vào.

n xa Sir-tnrng , Thúc-sanh,

Vàng ngàn lng l n tr nghía.

Oánn làng choi k cp.
Xhcba quân mòn dá mài dao.

Xghìa c tình còn ghi bèn d.
Biên oan sóng dà ng nh xao.

Còn mong tr ngha cù lao, ra oai anh chúa.

Tin H-công bày chc v hàng.

VI vicnc mà mang ting ph.
Sòng Tcn-dnq sóng bic mây Tàn sàu?

Xgi trinh tit danh lu thiên c.
Xàng tìm-tin ng vàn giá v. dón rc bên sông.

Sóng TiPn-dirnq ci tr hoàn sinh, nh tay ng ph.



200 —

(iiác-dui]èn nh ngàn vàng ngãi c,
Rc nàngv cnh thanh-nhàn.

Chàng Kim nghe th gic (tã tan,

Rui xe ti T.n-dirtrii mói t.

Rèn giangp m, nghe tin còn trm ni h-nghi.

Ca Pht thy nàng,phân mt giày muôn phn vui-vê.

Ming nh chung chungu vinh-hin,

Ai ng loan phng li hip hòa nh c.

KIM, VÀN, KIÌU' PHI

CH LINCi
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TÚY-KIU THI TP

1. TY-KllU: VNH TÍCH.

Git nc Tin-dng chng ra oan,

Phong hoa cha trng n hng-nhan,

Lòng to' còn vng chàng Kim-trng,

(lót ngc kliông thanh chn thy quan,

Na gic on trng tan gi ip,
Mt dày hc mng git câm loan,

Cho hay nhng k tài-tình lm.
Tròi bt làm gng e th-gian.

1 . I)U THANH MINH.

Va tit xuân sang liu X1 mành,

l)p-diu ai cng hi thanh-minh,

Tro tàn ln-qun àng xc-nga,

(lò ng xa gân nc vn-anh,

Nm t thng au ngi chín sui,

Bôn cu gp-g' khách ha sanh,

Tình kia king 11 càng lai-láng,

Khi tr' gót hài hóng ã chênh.

:t. nc. kim-thng.

Trong tit thanh-minh hi dp-diu,

Tình-cò' gây dng truvn Kim Kiu,

Lc vàng tri ting cng dng li,

Cây ngc xa chng mt ghé theo,
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Bon thm cha nguôi th m vn,
(]on bun nh gic cnh trùi chiu,
Mi l ri-rm vng t dây.

Tài by nhiêu tình cng hy nhiêu.

I. TirNC-Tl'

Bóng trng hé-hé gii bèn lu.

Ngbi vi trng mà ng' nhng áu.
Trm mi vò t ln g khc.
Mt mình nng gi trót canh lliàu,

Ba sanh àu hãn còn vng n.
Tc d nay khôn dp mi sau.

Mi bit tng-t là th y.
Cho hay chó' trách ke ôm câu.

.->. MNC, HM-TIKN

Trc loan nng gi gic va êm,

Cht thy ngi àu d thiu niòn.

Tha-tht phò màu in vóc t,

Thanh tàn dng du chn ào nguyên,

(iil tan gi dip bàng-khuàng nhng,
sìu vn canh gà cht-cha liên,

Còn nghi cha xong duyên phn y,
Bóng trng àu dã x ngoài hiên.

(•>. HOA V1KN N(i.

Th-thn vn xuân do gót chi.

Thót-lha bóng liu bui èm tròi.

Trên ào ng mó hoa ci gió,

Góc núi xa nghe kháchm lòi.
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Ng-ngn hng e cùng phân l,

M-màng lá rng vói hon ri.

Mt rng uyèn phn hai rng n,
Mày mrc lòng ngi d chc thôi V

7. KIHU VÃNG TRNG HI ÙN.

Nhng là rày gió vi mai mua,
Lan-la nên mang ting hng-hò'.

Cam t by làu tin nhn vng,
Nên giò' gi chút t tinh xa.
Li th vng mt nim son-st,

Vng nguyt soi chung d lóc-to'.

Sòng, di non mai duyên vn thm,
Tuyt-sng ko chng vn cng ch.

8.. TNG TRNG QUI TANG.

Ban lng ai lm hi ai ôi !

Th hi minh son dã c ri,

Mi thm ngm-ngùi khi s na,
Bc ng ngan-ng lúc chia dôi,

Tháng ngày ành phn ha thu ln,
Ma gió thng ngi my dm khi.
Hai ch òng tàm cùng tc ,
Mc ai trng gió dám sai lòi.

ít. VN TNG T.

Thng ôi cá thót bit sao dày !

Bay-he ai làmn ni nay !

C hin khó dem tình hu hc.
C-minh khôn hch ni gian ngay.
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l-v chín khúc l tm ri,
Lã-ch nm canh nc mt y.
Bát-ngát êm thu chong hóng th.
Ni nim tàm s có ai hav?10.

TH (ilM-SANII SÍNH

.

Thng hi cùng ai chc by làu !

Xa-xôi bit có thu cho nhau ?

Phai dam vàng á ghi li trc,
(ì'i vui non sông tr ngha sau.

Dành phn lim-lv chi sá qun,
Nhng ngi xa cách nghi mà au !

Cng liu nhm mt ua chon vv,
Xem thù' xâv vân mãin àu ?

11.

TII VÀN HI GIÁ

Ming ngáp ngng thay d xót-xa !

Ai ng binh da ni phong ba

!

Sm nng gi phng xe dày-sìit,

llm de gng loan thn hóng nga.

Thng k quan-son khi dn hc !

Xót thán bèo-bt dài dììu hoa !

Du xua còn oái lò' mày ó,
Nh có cho ành kê hc ra.

12.

DÌ" MÀ HNG THÌNH.

Gic mng còn mo' ngãi c-tri,

Ting gà dàn dã gic ra di.

Tròng mày dng v tình lu-lc,
Nghe nói nh dn khúc bil Iv,
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Ví bit thn nv ra phn th,

Thi ng ngày trc nng nguvn chi?

Còn non còn nc còn trng ó,
Thi n Châu Trn cng có khi.

13. BIT MÀI THANH LÀI' TÍ-BÀ.

T ngày xa cách chôn tha hng.
Xót phn lu ly dãi tuyt sng,
V mt nhng là d dng phn,
Châu mày thèm lung thn-thùng gng,
Tri ghen chi mãi ngi t sc,

Tên bt em vào s don-tròng?
xng-ni dng nay ai c bit,

Mt minh mình ngh li minh thng!

II. I.I 'J'HI"'NC, l: SAI'.

Què ngi YÕ-YÕ bit bao làu?

Bun da song dào oái trc sau.

Ngn nc lénh-énh quanh trc án,

Díl hoa xièu-lc bit v àu?
Ngõ phàn làng t ngoài muôn dm,
Mt nc chon mây lân mt màu?
1’hong-cnh kia ai phong-cãnh y?
Cám tình lu lc mt òi càu.

15. THÍ NH s'. KHAN II K.

Ngh ngi l k trâm-luàn.

Xèn chc dinh ninh ht I1 trân,

Xuong gió không ngô' hav mc li.
Xe dàv dàn li buc vào chon!
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Hng liên phi lép cung Tn-l,
Hoa mv ln kinh trng chúa xuân ?

Trong cuc on-lrng chua bc khi,
Tri làm nào có trách chi thân ?16.

o THC THNH HN
Trng gió mà ra cuc á vàng,

Hng-lng gi n sch n hng-nhan,
H qua nng dãi xen màu nhy,
Xuânn ma dây liu v-vang,
Ngày vng im- lim chn túy võ,

Hèm thanh khoan-nhc khúc cm loan,
Tuy trong cha bit duyên hay n,
Mng trm cho thán thoát don-tràng.

17.

TNíi TIIÚC NINH (HA.

Dã nng nguyn xa vói nc non,
Nhng CO' to hóa cha vuông-tròn
Qun bao b liu hoi sng tuyt,
Chó' d nàng Dng ti phn son,
Mt chén riêng da muôn dm thng
Dôi lình nh gi mi su tuôn,
Hao giò' ngi x tò' xin nh V

Dm ni ng phong chó' ph -phàng ?

18.

UI vò-ricil TÁC HOA-NÒ,

Cóm mt hoa xanh nhng khéo là !

Chen-tong theo mãi chang tha ra,

Má hdng phi lp màu son phn,
Vóc liêu dam vùi chn cò hoa.
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Bóng x táy hiên qunh chén cúc,

Xuân tan ông các im hng trà.

Bào à sa ngc trong vòng y,
c'ng thì xuàn cng phi già.

19 TII THC HON AA1.

J’rn-ai kia hit hi vì âu?
l)u tui xuân xanh cng bc àu.
Dng git hunh hoa tan git lv,
I.p cung hc mng ni cung sâu,

Khôn hay ln-mc do hàm cá.

Má bit vuông tròn un li càu.

Ai du có thng rng phn hc,
Liu mà xin mõ' ca cho nhau.

20. PHT CÁC THIN KINH.

Tri my thu chììv chn la than?

Nâu sng nay di dng hng nhan.

Vit kinb-k klniàv trn nim,
Chu mui da qua vui th-gian.

Tri tháng ngày vui nim Pht-lão,

Tính gang tc my quan-san.

Thôi thòi nng gi uan-àm vy,
Thì n phong trn ha có tan.

21. KÍ NC OIÁC-DCYKN.

Mò-pht tinh không ph c-iri,

Cng vi eav-ng phi sanh li.

Càu th cù mc cha ngâm ht.
Mà di ng tàm dã xé di.
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King qunha chon dâu có nhó',

Am thanh nng bóng ha là khi.

Sa c ngh hc phong trn trc,
Li git mình thay ni bt ki.

22. xe, BC HNH.

Ngl kip dào hoa cng l dng !

Lánh mà li phi quí em ng.
Dò tri thoát khi von lo' nguyt,

Câu L qua ri mc li Thang.

Nh ging chim lng trong sn go,
Dng con hc ni chu không lng.
Cng nhiu mt phn mòi son vv,
Riêng mt thân ai s xit thng !

22. BC-SANII CIICYKN mãi THAM! LÀU.

Hoa có ghen gi vui ch trng?
Mà toan dãi nng li dâm sng?
Má hng lm lúc tr màu phân,

Mt ngc nhiêu phen thn hng gng.
Mi mt tròng mong nim c quc,
Lm chon lu-lc chn tha hng.
K-11C trong by nhiêu nm v,
Trng on cha thôi li on trng.

24. 'iT-III HÍ: DUYKN.

Vong lay còn vcrng d xót thav !

Mua gió àu mà kéo dn ngay?
Cá chu dam buông dòng nc chay,

Chim lòng ra khi ca tri hay.
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Vy-vúng bu hc J)ú khi trc,
Ngang-dc trâm chiu b by nav,

lloa gii xuân v chua gi tnh.
Li tanu tuyt côi chon máv.

2. CII.U-TIIAI DÀI T-CÒMI.

Võ-VÕ què ngi chc by nay !

Nim riêng riêng nng có ai hay ?

Nm canh lung nhng chim-bao vn,
Ngàn dm khôn ngn chp cánh bay,

Mây sen tàn màu nng lt ?

òi phen cúc nhum v sirng say.

Ba sinh ã bit duyên hay n,
Mt gánh tirng-t nng mt ngày.

26. THM. C.\<;DrÒ'.NO BÁO I)1>.

Ngl C to hóa l lùng thay !

Vô-tich sao mà li có nay !

Di trng phàn-minh ngòi hu hc.
Tròn ging him-hch k gian ngav.N tuv tr ng, lòng còn tc,
n du èn xong, d chng khuàv.
Nìing nhc chng him trong mt phút.

Bn lòng nay ht kè l dày.

27. BÁC TIÌIKl HÒ-OÒM; THCVHT HÀ.NCi.

ling dng hao quàn phn hoa qui,

Thi li 1'iòng dàu ni bit-lv.

Ke có thn CO' trong só'111 liu,

Cháu ve Hip-ph ha lá khi.
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Un ba tc li bàv hn thit,

Chng mt thanh gm rch th phi,

Du có oai-linh lng góc b,
Bèn tròi chit nhn có ra chi ?

28. thom; khc T-CÔ'G.

Tròi cao chng nh thu hay chng,
Bng-chúc xuôi nén ph tm lòng.

Trm trn oai-danh èn (li gió,

Xm nm còng nghip bt ngoài sông.

Tràn-ai thong-hi ngi xng trang,

Xon nc bo-vo' phn má-hng.
S th ai ng (làu hóa b.
Thòi thi quvt mt thác cho xong.

29 H C.IÁ THÒ-QCAN .

Dã ra nng-da mv cày cao,

Có nh da chon li bc vào ,

Mt àv hn không l y vng,
Thn ny àu có n nâv sao ?

Dã tha nm trái múi cav-ng.
Còn thiu chi mà phi irc-ao ?

11 y àu thi theo hi thung,
Sng tha chi ting òi phao?

3(1. BC Tli::.\-BNG GIANG.

Thn mng l xa kè xit bao ?

Sòng Tien-òng ó há àu nào ?

Xói thôi thoát dã lòa gng ngc,
Thi dáp va xong bc má dáo.



Tài sc vn mang hình to-hóa,

Tình to' khó v trng thanh-tao.

Tri xanh n ph xuân xanh y,
Có l khôngn ngha lc giao ?31.

Mil” NG CU MNG.

Mi lm nm nhng bc long-don

Mun ph lình chung ph há xong?

Còn vng tình trong vùng lo hóa,

Khó em mình trà n non sòng.

Hi da chon lánh min phi th,

Li gi duyên vào ca sc không,

Nên b tm thân dòng nc chv,
Không hay thoát khi li ng-ông.

32.

D GIÁC-DUYÙN.

Thân quan òi-la vui gia thán,

Chìm ni duyên nên ngha Tn TÌ11,

Tuv c V nh lùi cu c,
Hao-gi tr ng ngha giai nhàn ?

H kia phng sâu bao n,
Tròi n dng nh ngt mv ln.

Vi hng thân nâv nh vn-t,
Quyt bay chon tn sòng ngàn.

33.

KIM TltNG LP DÀN

Nh nc t-bi ê ra oan,

(ii là cho thu ngha minh san,

Git luòn hòa ln ma ngàn cliv.

Tình gi a theo khói la tàn.



Tri qu ra chiêu min tby-quc,
Vng son nào Ihv cõi nhn-gian ?

Cìi-là mt chút bèn sông vy,

Cho k oan hòn ha khi oan.

:i4. d ch thàx cng hi.

May sao may khéo tht là may !

Mi mynm tri li có nay,

Mâng ti bit bao ân áic ?

Công phu kia b nc non nliy,

Ngh ràng phn bc thôi thì hãn,

Ai bit duyên còn vng li ày ?

15 (Vi by nbièn làu nng cnh tnh,

Nn nhò' t (t li ra tay..

35. TliNG DK DCYI.V

Lung nhng dào dòng vi liu tâv.

Mènh-mông tri b by làu nay,

Ng âu CO' hi n bi dó,

Li có nhn-duyn gp gõ' ày ?

1"Ó'C C hãy còn trng gió v,
Th xa chng thn nc non ny.
Tnh dàn gic mng hunh-long dy.
Cái n phong trân v trng tay.

:S6. GIC-DUYKN l).\ TRNG KIM K1KI'

Sm buông rèm gió ti trng hiên.

Nng gi t-bi tri my phen.
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(iiòi vè nàu sòng pha má
Dam màu son phn gi con-den.

Rui dung phách lc tan nim tc,

Chuông trng hn quê tính gic tiên.

Lánh gót hi hòng nng cõi pht,

Ha là gi ù sch n tràn duyén.

TPY-KIK THI TP

CHNG
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Tham-hip tnh Tlianh-Hóa

SOII

IIO\-TH ÁN

Tinh-ma Iiiirt th. su-sc nc tlòi:

Vng mt chng riêng hip líí côn-quang,

Min tha cnh cirp ngi líiiòng la.
Bt th thip nhu làm ngòi mê tht,

Phen th ti (lp phn vùi hng.
Thi hng nhan, không mua lv d-dàng.
Ting nghit-plìi, a nên rng dc a.
Trén tic è ai ci nc mt,
Còn là tic ru, li còn ni thuyn quyên.
Hèn phòng xui k klic chiêm hao,

Còn be lò' cung, li còn tra nét mt.
l inh a phàn-minh, lè không hòi h.
Tuy ghen -ghét là ph nhn chi thng thi,
Phép thng xétn cung không dung,

Mà trm cóp là quc iên chi nghiêm hình.

Phn gi lãm quàn không le th.
(iamn tinh-hình thành kh ,
So vào ti trng bt ng khinh.

Song mà còn chút khá ng,
Vv phi cho nên cha quyt.



Quan-àm-các Ihu' nhãn tin hin-hoch.

Dâm c tích. mà thác t vò tri.

r.liùHi-n-am khi gia vt kh bng,

Doc tang, cng tri chi bt vn.
Ý íon-thi tình dng xem cng khá.

Vì Tlúic-sanli vng x hóa xui nên.

Vã Hon-th còn ãi án vò nghi,

Chng ko m nong con là th.

Thng Thúc-mì) cha an dàng k hu,

Hãv cho chong lãnh V' em v.

THÚC. SANII ÁN.

Rt nòi tú mõ', quen thói hc-rùi.

Vic tày tròi bng-bit giu trong hình,

Úp lng kín giu voi rung r.
Kin giòt quanh co bò ming chén,

Càu lùm d nhng thói tr ranh.

Ti khi-man em buclv vào mình,

Lòi nh chúc chng dám thó ra ming.

Tic gii cu mun ây hàng khoan nht,

Bó tay vào du cung tu giu quanh.

Các vit kinh khi roi ly ngn dái.

Cn rng li chc ti ào pht diu.

Cng mang ting là tung quàn-t.

Làm ò danhn bn án-bà.

Di gi cha làm lung d' bài-bay.

Lòi si ngc ã d trong danh-giáo.

Trc mt v. S' quen trng mt tráo.

Lúc ly 1'O'i thèm di c hình-lhù.

ã tht c mà thua tri dàn-bà,



Sao t thú chng ht lòng ch nó?
Xét trong l sinh vi nam t,
Oai khôn ni kia nghiêmng ph oãn.
Xem th din có còn ai n th,

Ti quá nhu ng nh ngh mãn xuy.

Thng vì tình t th lng nhàn,

Quyn ti gia là trng te thiên quan.

Ây t CO' cng vì nó mà nên,

Th s' hc hãy cô (lung nht th.
Còn nh gm trm cun, hc ngan càn.

Tuy Thúc-m chng còng chi nên thng.
Song Ku-nhi có bng y cng cho.

T-ItI ÁN.

Thao lc tài, côn quyn hon sc.
Gi tay trng gi anh-hùng bn h,

Thét li gm ct muôn i ti hu.
Thi t bng rm sóng gió mt phng,
á chon nga xô nm tòa thành- quách.

Th hoanh-lit quanh sông nhy núi.

Sc tung-hoành l't long tri

.

Cúm mt lòi tri k. gia trn ai.

em vinh hin v ti màu phn i
Nghe my truyn ht bình, phen lu-lc,

Ra oai-linh ra sch hn thuyn quyên,

Trong nm nm vùng-vy nghip bá vng,
D trm trn ra vào tài trí dng.
Li trong trng gm th phi hu lý.
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ng luông làm thng trm h vô cò.

Lnh di cò' truyn b khúc chnh nghi,

Giãi binh bính quyt mt b qui thun.
Ý khinh tín SO' phòng cng phi,
Hngm tình ng s thi oan.

Trc thiên ti, tng CO' ò còn tic nh,
Kia nht thì tuy thành bi cng anh-hùng.
Thi hãy v tm qun ly òn binh,

Hi s nghi tu cho làm thng tng.

TÚY-KIÈ ÁN.

Hiu tinh có mt tài sc gm hai :

Hoa ghen thm, liu hn xanh,
Ngc trng gng trong nn quc sc.
Cá mè vn, chimm khúc,
Non cao nc chv bc thng cung.
Giá thuyn quyên ã ng cha nhà vàng,
Sc tài n cung uên trao thc ngc.
Tranh thy mc bn càu ba vn,
Khách chung tình ri rut ng nim tày.

Tho' on tròng mt v mi bài
Hn tri k git minh nhng di nht.
Kip má phn ti khi ri phn bc,
Tâm lòng son không chút thn vâng hòng.
Tr tht xng th trc sinh thành,
Nhm mta chn theo máy to.
Qua àu b dám n lòic hn ?

Trao to' chp ch cy tay em.
Hhíìn bèo mây sá qun áng phong trân,

Vng trng gió chng phi lòng thit thch.



Lòi thn mng gm xô-bò cha ht,
Cõi Lm-tri ành ngc nát vàng tan.

Ni tho- hng vi an-iu ã làu,

Min Võ-tich chu da chi tóc ri.

Cung khc t gii oàn cu oán,

Tò- thán cung ng tm t hi.

Các vit kinh hm hng nói sau riêng,

Cam kht nhc bi cha li t-t.
em tà nguyt bng mình pha li l,
Mc bô ào vi gm chc hilm-sâu.

Cùng àng mang nng ngãi vi S-già,
Túngt phi chiu lòng cùng Vãi-bc.

Tri my lt chán-chng tràng phong nguyt,
Buôn i bán li thiu chi ni ?

Trong nm nm gitmn sc anh-hùng,

Oán trnn rành các tích.

Ti anh-phn xui nên lu -lc,

So tài tình xem cng phân minh.

Thu khuyn hàng mng tng vic nh li,

Thng muôn h dân lành eo ting hc.
Co-n khánh h bng thj' ngò-i lt mt,
em ngàn vàng thân nng giu sông Tin.
Hi on trng mong tht hn tng tri,

Thuyn bát-nhã may nhò' tay cu kh.
Sum-hip tha mt nhà nh trc,n chàng Kim cho ly hiu làm trinh.

V-vang mãng hai h hn xa.
Ti phn bc dám soi hoa vi uc 9

Xét sau trc nhân trinh hiu ngha,
Ihng làu nay lâm tuyt nguyt phong hoa.

Ây, tinh tùng hiu xut, s thuc vò can.

Kíp truyn hi ch rút tên ra.
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Hãy kip y quyn nghi mng ph.
Vã li chuììn công sai, lý ng gia thng.
Hip sc nguyt òng xe ch li,

B thân sau chánh phm phu nhàn.

TY-VÀX ÁN.

'1 uyt nhng màu da, mày thua nc tóc.

Sc chng kém mi phn trn-vn,
Duyên li thêm bn bc gm no.

Nng vi cha chu dng ly t-hi,
T-tóc ngp-ngng dng bit thn.
Thngn ch Èn-bi cùng non nc.
Hiên-vinh gp-g' há rng cììú ?

Nt oan trang xem phi khò n trung.

Khuôn v-n vào d tng pháp.
Xétn thu ph tù t mi,
Con khng-tng dám hit-ha là th.
c.li vô tàm coi thy cng nên dng,
Xem chng khi phu m thè vinh.

Nh kinh quyn khéo nhng nhn dn du
Dngx k cùng là dà dáng thng.
Còng ti bình phàn, án on trng min ngh,
Nt-na phi thói, ngòi mng ph gia vinh

KIM-THNT, ÁN.

Dòng-dõi trm-anh, vn chng ài-các.
Bc tài danh nn phc hu,
Mi hng lu, duyên tú các thiu chi ?

Trong phong nhã ngoài hào hoa,
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Sàn ngc-hi, phng kim-mòn dê my ?

Xem ai t ã vào dòng c th,
Gm phong quang cha ra v lão thành.

K tn thân mà quen thói ông-dài,Mn bóc lm phng o sc nc.
Khách hàn mc khéo do' tung ve cluil,

Thuê hiên Làm-tút/m t dào.

Ch pht cn, dà li vói gia (tình.ng phi thí', li phm vào còng lun.
Xem I ) 1 1 i mi dã nài hoa ép liu,

Ni Irng gió chng n lng (loan chinh
An diêu gian, chng la phi tra.

Gm khi nên còn gn phân tng hng.
Giá bp bung nghe thong ting th phi.

Lut tht t, hin tn kh c.
Xét hu lc c nht niên sung dch.
Nim a linh cò nht th lùng khinh.
\ à tlunvng <'lmg, niêm ngài itn (lu, thùv chung II1I mirc.

Gn- vó nng cùng lò'i non nc.
Nuôi hai thân thay mt khách tình chung.
Dn-dò hi li lúc phân-ly,

Ni si chí en lòng ngi mng hc,
Chén nguyn cha-chan dòng nc-ml,
Gi tình v-vt gic chiêm bao.

Mi my thu phong m' ([ut hoa,

Nhng là thm lp su xây,

Nhìn khm chm m-màng lòi sn hi.
Ngoài ngàn dm i thay s nhn.
Sá qun ca thuê công mn.
Gâni nh chung dau-n ni bình-bng.
Ang phong trn nhìn thy mt mi cam,
Duyên th tu phi chiu lòng cho tron.



Ây làmc cng lá tung quàn -t,
Tình nên thng màc cách cng n.
Vã vn chng à áng bc cao (lanh,

Ti cng tic x khí hà trc dng.

DM-TIÉN An

(iiá ni mt òi, ting bav bn b.
Hng mt nén cng cám lòng tri ng.
M-màng hn qu tnh dng mê.
Tho- mi em th sc s giao.

Ngn-ngi chn giàv di li dng.
Nên tài sc ã mía chiu quyn qui,
Min phong hoa mà thy d thy chung,

Chn thanh làu em túc trái bo thm,
Mt lòi trót à hn-hò.
Nào tic sc ngoài mi nm chong hóng
ng minh ph thu tin khiên phô trng,
Hai ngã dâu khôn an-díu,
Cng có cng ch ngàn dm da tin.

Nghim giao tình trn-vn nên thng,
Xét nghip chng a-ày cng xót.

Pht mt l hng-h cùng vin khách,
Ph chng ph, do nghi U' lý,

Vy thân ny quyn y nguyt hoa thn.
Nh nhngu vt-v vi tri âm,
Tình nôn tình ic túc vi còng,

Ch kip khác gia phong cung các n.
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VNG-VIKN-NGOI ÁN.

Thng linh tui-tác. gi phn hin-]Ânh.

K v tri láy v gió khôn kèu,

Khip d dãnu khánh kit.

Con hu s gp túi tham còn nh,
Cùng àng cho nêu ni bil-lv.

Tuy ngàv sau à màng phn re-con,

Nhng oán y cng nên gia phú qui.

VNG-QUAN ÁN

Qu ngòi lng thin, thit d thy chung :

Chn tng inh gic Chung lão s mu,
Ht t sân cng không lòng oán hn.
Phen hoàng bng ly kim gia làm hn,
Kt hôn nhn cho trn ngha thy chung.

Xét tên ny tuy cnh góc cha tròn.

Soi d y cng nên gia phc lc.

TIIC-CHNH-NG ÁN

Khéo dùng buôn-bán, vng ni ôr-n.

B khuyên rn không sm thu còn th,

Min hàng ch ê h thân lêu-Ing.

Duyên gp-gõ' ti khi tình ã nng,
Chn quan tir em li vic quàng-xuyèn.

Sao chng suy kin cáo ích gì,



Mà n' e ting-tm là th ?

Xétn l x gia giáo t,
Ti bt nghiêm ng nh trng tám mi.
Thng vì tình cht phát niên cao,

Lut chun thc ha np ngàn t lng.

T TRI PH ÁN

Lng gng minh-mn, mt st oan-trang.

Thy lán Thúc-lo ã d lung,
Ph khng l ti quan không l bát.

Tran mt Thúc sinh mà phá l,

Công ch t m' lý tháo hài hòa.

Gm ngôn t áng th lngi thn,
Xét khóa tích gia phm-trl ng s.

BÒ LÃO LI N
Nh dai nht th, nói khéo dâu dày !

Ngoài ph-phng s-tích ã mi nm,
Nh nht tóc-t tình chng ln.

Trc quan li ngôn t thông mt mch,u uòi phi chng truyn nh in.

Xét tên nây chng ã cao niên,

Xem tài khi cng nên i dng.
Trm ngh ngi làm báu nc.
Gm tên này nên h v thi tài.

Trông lnh trên thánhm khoa i,
Chun khon y h li tào tham ngh.



HON A GIA ÁN.

Tinh hnh ngay lành, nt na nh-nhuyên.

Tinh con mt bit k khinh ngi trng,

Li hiu sinh tng k tóc chon to\

Rng lòng thng khi thang thuc chén trà.

êu phng tin dm ng n ni .
Nay tiên thng ngàn vàng àu cng phi.
Chò' tái sanh ng phc s phê cho.

GIÁr.-DLYKN ÁN.

Nhn ngha ng, tu hành phi o !

Lòi àn vit h ra nghe cng gm,
Ca t-bi la li gi àn tình.

S tiên cung dn li thy mà màng,

Thuyn t ging sông ch phc c.
n ngha y trã ngàn vàng cng phi,

Còng qu kia ngi thp in cng nén.

THNG BN-T ÁN.

Gi danh thng mãi, vn ng còn-quang.

Thú giang h quen l ó ây,
Soát h tch ã toàn vô danh quán.

Min thôn dã ny ngh buôn-chut,

Báo quan t à c th tình-hinh.

Ti trng hin nhiên, gian tang c ti.



Thy viên ngoi ngu tình kh hách,

Trong nhà trông áng d làm n.
Nghe nha môn lit chng tiêu 1'0'i,

Vào phép dua nhau cùng kim chác.

Ãv áo án ã cung chiêu bt húy,

Mà CU' tù còn hãm-hi vô c.
Chiu cng phm c tài lut khoa hình,

Giao cai ht áp pháp trng kiêu trm.

l)i;: LI CHUNG ÁN.

Nho' thi rui xanh, pha nòi cò trng.

Nh Vnq-lio qu tinh nên th ti.

Vã vn lý cng trong tay mc thc.
Can gì không xét l rõ oan.

Thy Kihi-nlìi còn th bán ra tin,

Gi t tàm mà la khóe li-chài.
L àu có út ây lòn .
Ngi hu lc chng bnh công th pháp,
n dã no còn có s cô ân.

Bc tham tang ba trm lng t-tcmg,
Chiu quc lut ãd trong nht t.
Ngi hiu nmi lm nm ày-a,
Lun âm công ng pht cp tam sinh.

Trc cho oàn chúng thy git mình,
Sau d bàng quan tròng sng mt.

M-GIÁM-SAXII, TÚ-BÀ ÁN.

Chung lng hng phn,m ph nguyt hoa.

Mta là hm xác gp hi den.



>.)

Quen tung c kim n lp nghip.

Mt con là già dà ht lc,

Chúc Iighè riêng ehâin-chút sinh nhai.

Mt cira mp ng, vui phn xác xng,
V lu máu gà, quen b truvn ming.
Mn ling líiv ngàn vàng mua giá ngc,
Cho con ong m lia tr mi.

C tình em hác ngh phá lòng son,

Thuê thng khoi b khoa bung ngng bích.

Chang thng dn vàng phai ngc nát,

N' làm cho bm chán ong chng.
Xét tên kia quâ lãn tích côn ò,
Phàn minh vò ngha bt nhon,

Th yêu trâm phú pháp trng th chúng.

Trà m n th Tù-bù bn sc,
Bích xác hip lng vi ki,

Ti phân thây giao ng mã t hình.

S-KHANH ÁN

Vn phng x lá, quen thói la hoa.

Sn mt tay giún my óa phù dung,

Chng Mã-kicu khai ã phàn minh,

Lt mt xp mày tình ã hin.
Tham ba ht hi chic thân b<5 liu,

T' tích Iiicl hin tn t' tích,

Vò hng giàv tía ti khôn tha.

C án biênc tài lut khoa hình,

Ngh cái phn tr ni giam hu ãi thm.



BC-H.NH, BC-liÀ ÁN.

Mt bm già, vn ngh hàng vin.
Màngc khách son phai phn l t,

Tim ng hung-hièm ép to- ào.
Dòm-di khuôn vn mt lòi mi,
Lp chc o-ièn tranh mt hc.
Án t ích xác, tang vt hin nhiên.am du mà ly sáu moi quan,

Tình kh gia gio giam hu.
Thng buôn sóng k à hai mi ht,
Ti nan dung ng ngh trm kiêu.

HON-PHU-NHÂN ÁN.

Nhc m phong, chánh ngôi mng ph.
H tho ngay l ly minh làm trc,
Lp nghiêm cho chính chn qu mn.
ng -n không c cho con,

Lu t n h nn phc lc.
Sao không ngh phcc ti mu,
Mà nõ' em bc-ác giáo nhi ?

Chiu con mà hi ng chnh thuyn,
Ngàn dm dám buông-tung vic d.D lc nc mà V quyn lng phcp,

Tc giang không khip-s- oai tròi.

Ni x tàm qu tht k a-oan,
Con ào án tm phng thoát võng.

Chò' tróc hoch ích thân, s án lut tr ti.
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THNG-KtlUYKN, THANG-UNG ÁN.

I) vn lòng hu,u trâu mt kh.
Tran l thuyn-bè riêng vt b,
Bt ngi buông la há rng oan ?

rhu ong vì tình cm áo nng vào mình,
Giày lnh xòng than nên phi khó.

Tuy bit t hành là phm pháp,
Song mà s mng dám t nan.

Ghiu vi tùng phát phi vin vi 11Ò

Chò- hiu lc ha hi dân sinh nghip.

HÒ-TNG-HIN N.

Gm quyn ph liu, mang ting kinh luân.

Tri my phen x-xát ã kinh hi.
Chc thê tháo lui khôn chng sc.
Nhò'c lúc hng-hò' ra ró'c s,
ánh k chy li ly làm công.

Lng bt nhàn không thn ting n triu,
Cng ti nhng khoe ran vi chúng.
Khi quá chén vut ràn khoe tri c.
Trông mt trng tráo gm mà nh

;

Lúc mè (lòm gc mt ng nim riêng,

Ni ting ging ve nghe cng lu.
Còng y ti này vng thnh ngh,Gm kia n I1 hãy quyn thâu.
Ràv nhom thu thm giái k.
Vâng c án vn trình ngh.

KIM, VÂN, KIU, TP ÁN
CHUNG.


