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TlfA.

Trong nhrrng sir ta phAi biô't, châng cô si.r g\
cân câp clio bàng si.r bi^t itn ô* theo Phong hôa
chinh: ma cô nhiêu khi ngircri ta lo vô moi viôo
khâc, ma it lo vê viôc chinh nây.

Nhirng sir thông tliâi khàc gii'ip ngircri ta cho
dâng ich lç/i phân dàri nây ma thôi; côn sir thông
biô't Phong hôa chinh, thi châng nhirng là làm fch
ô* dô*i nây, ma lai làm ich cho dô*i sau nfra; vl
phong héa chinh day moi ngirôi, cho ai nây dêu
biô't giû* theo bon phân nrïnh; nhir vua chûa,
quau quyên, cha me, vçr chông,

> on cêiïy vânvân.
Va lai kê biêft phong hôa chinh, cung côn dâng
ich lçri ô* dcri nây châng hay mât nûVa.

Trong sâch ta làm dAy, cô y giûp day cho biêft
Phong hôa ma an ô* cho phâi phép; lai trong sâch
nây, se gap dang nhiêu gircrng cô danh ti#ng
nhirng kè dâ theo phong hôa thât. Sau nira, cûng
gap nhurng lôri ta thêm ma k#t don lai, cho dang
hièu rô gircrng ta dâ trirng : lai bèng ai thông thâi
mot it, thi se biêft càc truyôn trong sâch nây, dâ
lira bfri sâch càc tân sï cô danh tiêfng, ma làm ra.

Ta cô long irdc ao cho câc thây giâo tâp trong
câc trircrng, lây sâch nây ma cho hoc trô doc di doc
lai, nhùrt là doc thuôc long, thisSquen cùngkhân
vào trong tri nhfrng gircng nhcn tir, dire hanlïj



H

rông râi, khiôm nhirç/ng, vân vân, At thâtnhiîng
girorng ây stë giuc long hoc trô tân \>'. trong
viôc phirô'c, cùng giûp cho biô't viôc lành phài
làm, viôc du* phài lânh.

Nhcrn vi sir û'y, ntfu ma cha me cùng thây day
dô, nhiït là tôt va cô dao, hiôp lire dông tilm, ma
tàp tành day dô câc con trô si'ra tinh nô't nô \è
phân dôri cùng vè phân dao, thi nô se cô phirrïc
là dircVng nào !

Ày vAy, cha me cùng thây day dô phài an ô*cho
âm hap nhir lô*i minh day bieu, kéoday dô vô ich,
vi câc con Irè hay bât chirdc ho*n là nghe. Yâ lai,
khi nô xem thây cha nu.; hay là thây day dô an ô*

làm girorng xà'u, trâi lcri minh day, thi nô châng
nhirng là châng ta'n tô'i trong viôc tftp tành an ô'
tô't lành dao dire, ma lai nô tirô'ng le* luât phong
hôa chinh day là danh hir vô. Trong tri trong long
nô xét lô'i cha me biéu day châng buôc nhat, ai
mutfn theo thi theo, ai gifr thi gifr; lai ciing se
tircVng câc dirng giàng cîS.n, hay là chép sâch day
phong hôa, cung châng kha gi hern ké khâc, hay
nôi ma châng hayjàm. Mi dô cho non, biët hir
hai trong loài ngu*tVi ta là chirng nào I

Mu cha me cùng thây giâo hutfn theo nhir sâch
ta da chi dày, ma tàp tành day dô, thi con câi,
va hoc trô se lo Idng ma bât chircrccâc gircng dâ
ko trong sach nây, lai cung se hiéu biô't nhcrn dire
là sir tôt dâng yôu mô'n là ngàn nào 1 Nô làm viôc
plnrcVc dire, ma châng cô lây long kiôu ngao phô
trircrng cùng ai; vây nô se gap phirô'c cho minh,
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khi nô làm plurcVo cho ké khâe. Sau nCra, nô cô
làm viôc phirorc dire, thi là bo*i dâ hoc va dâ gifr
theo nhir sâch nây day ma chô\

Lai bon tinh con trô, thi biô't nhô" cho dtfn tuôi
già nhfrng lcYi dâ nghe day cùng nhiTng giro'ng
dâ xem thây. Bo"i dô cho non, cha me cùng thây
day dô hây gang công giàng giâi cho nô nghc
sâch nây, hây làm gircrng tôt cho nô dang xem
thây cùng bât chircVc theo, thi nô sO in khân
klian vào tri khôn nô nhfrng y tôt lành vô dàng
nhem dire: sau, nô ldrn lôn, cô làm sir gl lành,
thi là bôï dâ nghe day cùng xem thây nhfrng
girorng tôt thuô* côn nhô.

L&i tue ngû' rang : Day con, day thuô* côn ther;
Day vo*, day thuô* bau scr nicn vô5.

Cung cô l&i thây nhu rang :
Tiéu bât trâc, dai diro*ijg lâm phù ca.





PHONG HÔA BIÊU I1ÀNH.

§. 1 — NlIO'N BÛ'C RIÈNG CÂC BÛ'NG

LÀM LÔ'N.

Ilân thât châng cô sir gi làm vui long ta, cho
Mng khi ta làm phirô'c cho ko khâc, va dep long
nhfrng ko ây, cho dtfn dôi nô ngori khen va câm
méfn o*n ta. Vi bàng câc dfrng làm lô"n trong dân
nhô* minh là cha dân, thi tir nhiôn câc dfrng ây
se an ô* câch khoan hâu, nho*n tir dai dô châng
sai.

Vi vây châng phâi làm lôn dang ma an ô* cang
cirA

1 " dé duôi kè bê dirôi, vi ô* thé ây, thi là dùng
qucVn chfrc minh trâi le, va làm cho ra khinh dé
cùng nhç thé chfrc minh ma cho\ Nhorn vl sirây,
hë ai quên minh là cha dân, thi châng dâng làm
Ichi trong dân làm chi..

Iloàng de Au-gu-xi-tô tvw&c khi ngirô*i tri dang
nirô'c thi dôc dfr, va hay châp ne bâo thù lâm :

ma khi ngircYi dang ninfrc cai tri thiôn ha doan,
thi ngircri dôi long ra hiên lành, va nhorn dao dai
dô. Vây cô mot khi ngircVi hành binh ô* nirtfc Gal-
li-a, thi cô ngirô*i trong phe quân nguy dôfn bâo
tin cho ngircYi hay rang: ông Cin-na là ngirô'i
thiêu tài it tri, ma cà gan tûp làp phân nghich
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cùng ngirô'i. Kè bâo tin cung chi tô ông Cin-na
tôp lâp chô nào, làm thé nào, va khi nào se1 di\y
gieic. Hoàng de* tinh phâi bât ngirô'i nguy ây, ma
Uni toi châng kliâ thfr tha : nên ngircri day hôi
cdc quan ma công dông ngày mai. Nôi dèm ây tri
khôn ngircri tân loan không yen, vi Mi\ mai
ngircVi phài gia phat mot ngirô'i xira nay chira
pham dâu g\, lai ngirô*i ây là dông sang câ, là
châu quan Icrn Pom-pô-i-ô.

Thuô* trirôrc, lloàng dô* nây dôc dfr, dâu dang
khi ngôi an tiôc cùng quan Ma-rô-cô An-tô-ni-ô,
thi ngircri cung châng nô gicr tay ma dô* an xfr tir
nhiêu ngirô'i. Ma nay phài doAn xfr mot ngircVi cô
t)i, thi btfi rcTfi tâm thitu thâu dôm châng an. Khi
ây ngirô'i cire lire trong long, thô* dài ma thâm thi
rîtig

: « Ct> sao ko nghjch toan gitft trâm dang ô*

« an, côa trâm thi btfi rôi làm vây ! Trong mây

« Iran giac loan trong nirô'c trâm dâ giao chiôfn,

« thi châng cô ai gitft trâm dirçrc. Trâm dâ dânh

« biô't mây Iran trôn b<), dirc^i thùy, ma trâm dâ
« thoat khôî moi sir hiôm nghôo. Nay cô mot dfra

« loan thân toan gitft trâm, ma tram dành de vây,

« châng doân phat nô sao ? » Nôi doan ngircri
dirt minh nghi lai mot hôi; rôi ngircri lai trô* trach
minh dâ nhiôm nhat quâ, hern là phàn nàn ông
Cin-na bât trung cùng minh. Non ngirô'i lai than
thô* thâm thi ràng:« Vi b&ng thiôn ha nhiéu

« ngirô*i iror.j ao cho trâm chtft di, thi ât là trâm
« châng khâ dâng sÔng làm chi. Trâm sÔng thi
« biô't khi nào se hô't hinh hh6 ? Biô't bao giô* se*

« thôi do mân ngircVi ta ? Vft lai dâu trâm dây,
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«^.iâng khdc nào nhir câi bia, câc con trè.sang
« trong dua nhau ma chém, cho dang lây danh
« vong. Mang sô'ng trâm nghî châng qui bàu
« dircrng ây, ma nhiêu ngirô'i khâc phâi chêft làm

« vây 1 »

Khi ây Hoàng hâu nghe nhfrng lô*i vua than thô*,
lien cât titfng ma nôi hdt ngircVi rang : « Tàu
« hoàng dô", xin phép cho toi linh cùng Hoàng d#
«môtdéu, nô'u dep long thi xin Iloàng d# hây

,
« nghc, »

Hoàng hâu rang : « Hoàng dôf hây bât chtrôrc câc
« thây lircrng y, khi cho bjnh phuc d-rç/c thirorng.

« ma châng dâ, thi lien trô* thang ma cho nghich
« diro*c. Iloàng dô" xira nay cfr phép nghiôm

« thftng ma gitft nhiéu ngirô*i làm nguy cùng
« Iloàng dô", ma châng thây ra ich gi. Cho,

« non rày xin Hoàng dé? hây thfr lây long rông ma
« duông cho ông Cin-na : vi chirng càc miru ktf

« ông ây làrn thi châng cô kfn cùng Hoàng dôf,

« cho non châng côn cô ly liai chi dang nfra. 0*n

« dire Hoàng dtf tba ông ây, thi se* non danh vong
« cho Hoàng dtf châng sai. »

Long Hoàng dô' dâ chlu vê sir làm nho'n cho
ông Cin-na; vira may lai gap hoàng hâu cùng
khuyôn du ngircri \è mot dâu ây, non ngirô'i bâng
long ti'ro thi, ma tha cho ko nghjch minh va câoi
o*n bà hoàng hâu nfra.

Dô ngirô'i sai bfù hc)i công dông, rôi day dôi
mQt minh ông Cin-na dtfn ma thôi. Khi dtfn thi
ngirô'i day câo be} ha trong cung lui ra h#t, cùng



day ông Cin-na ngôi, ma phân rang : « Ngircri

« phâi gifr lôri giao nây : ngircri châng dîing tâu

» hôHIcVi trâm; song phâi nghe trâm nôidû câc dâu,

« doan ngircri cô lô*i chi muôn tâu lai, thi se tâu.»
Vây ngirô'i mâ\ phân rang : «.& Cin-na, nhà ngircri

« châng nhfrng là ngircri trong phe dâng nhfrng

(<
kê làm giâc cùng trâm xira nay, song vdn thât

« ngircri cûng là kè nghich cùng trâm tfr thuô*

« blnh sinh, vi ngircri dâ sinh ra bfti dông dôi ko

« nghich cùng trâm. Tuy vây màc long, trâmcûng

« tha; châng cô giât ngircri. Câc câa cài gia tài

« ngircri, thi trâm cûng cho ngircri lai htft thây;

« non ngu*o*i dang giàu cô va tfr te*, d#n dôi

« nhfrngkè dâ thdng trân ngircri sinh long ganh

« gô, vl ngirô'i dâng tfr téf hcrn. Va lai cô nhiêu

« kè bffi dông dôi cô công nghiôp cùng trâm, xin

« chfrc hôa thirçrng, côn ngircri thi chira xin, ma

« trâm dâ phong ngircri lôn chfrc ây.

« Dang khi trâm làm cm trong cho ngircri dircrng

« ây, ngircri lai dl cm bâo oân, toan miru lufln kë

« ma giët trâm. »
ông Cin-na nghe lô*i nây tfrc thi cât tiôfng tâu

lôn rang : « Tâu dfrc Hoàng d#; long toi châng

a hé cô tirô*ng dtfn sir cire nây bao giô* ! » Hoàng
dêf lien câm ông ây rang : « Khoangl ngircri châng
« gifr lcri giao hfra khi nây; char tâu hôHlcVi trâm,
« de cho trâm nôi hOft dâ. Thât nhà ngiroï mutfn

« giÊft trâm, » Khi ây ngircri kè lai moi sir hôft, va
cûng tô cho ông Cin-na biô't dû moi miru kôf ông
f£y dâ toan tinh, tai chÔ nào, làm câch nào, se ra
binh vây nguy ma dânh trircVc ngày nào.



§. 2 — VUA HEN-RI-CÔ THl>. IV.

Ngày kia, vua Hen-ri-cô thfr bon hôi mç)t quan
trô, tên là Mon-mo-ren-cy ma rang : «Nhàngircri
« hây nôi cho trâm biÉft nhcm dfrc nào xfrng hap
« cho vi vircrng déf hem ? » Quan trè ây châng chût
dân dà ma tâu tfre thi rang : « Nhorn dfrc xfrng
« hap ho*n cho vi vircrng de, là long nhorn tfr. »
Vua lai hôi rang : « Sao ngircri l#y nhcm dfro ây
« làm hem long dai de), manh me1 va câc nhcm dfrc
« khâc câc vua Ihiromg quen cô ? » Thi quan ây
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ông Cin-na nghe câc su* ây, lircmg tàm cân rfrt

va so* hâi lâm, nên lâng lang làm thinh châng
dâm hô* ràn, châng phâi vi lô*i giao hfra, song vi
xâu hô so* hâi quà.

Hoàng dé( nôi luôn rang : « Thuô* trirdc ngirori

« làm nghich cùng trâm, va là con kè nghich trâm,
« ma trâm dâ tha giët, dong mang cho ngirori.

« Nay trâm cûng dong nhà ngircri mot phen nfra,
« châng cô bât toi ngircri dâu l »

« Thôi 1 tfr bày giô* ta hây kêft ngâi ban hfru
cùng nhau; trâm dâ làm cm cho ngircri, thi ngirci
« hây biét cm trâm. »

Tfrc thi Hoàng M phong ông ây lôn chfrc quan
trân trong nâm ây. Tfr dô Hoàng d# Au-gu-xi-tô
moi biéft ich lo*i bôi long nhcm tfr ma ra. ông Cin-

na càm lây cm trong ngirori, thi hêft long ô* trung
tin cùng ngirori. Cho non tfr ây vê sau, châng côn
cô ai muôn tâp lâp làm nguy cùng ngircVi nfra.
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tâu rang : « Vi ô* dôi i.ây qucVn tba giô't ô* ncri tay
« vircrng déf ma thôi. »

Quan trô ây dâ hiôu sir vang hiôn thât ô*tai dâu;
lai cûng cô y khen long côngchânh vua, vi ngirô'i
dâ thâng tràn dang dân, ma ngirori tri dân nhir
là cha dân vây.

Cô lân khâo, vua ây hay dang cô mQt quan
trong câc quan ngircVi, ton là Jan-vil-le, irô* long
lo miru nôi công cùng kè nghjch vua. Vua lây
long nhcm tfr dong toi quan ây. Nhirng ma ngircri
dôi cha me quan ây, ton là Dô Gui-sô, ma phân
rang : « Kla là con trô hoang dàng, nô mcH lo tinh

« miru kë giôi làm dô : nhirng vây trâm vi chûng
« ngircri thi tha phat nô, ma trâm giao nô cho

« chûng ngirô'i sfra day lây. »

Cûng cô mot dôi khi vua ây trâch quan Sul-ly,
vi hay lo ich rtêng non phtf viôc nhà nirôx; ma
quan ây lifti thân cùng vua quâ, cho non nghe loi

vua trâch câch lo* lâo. Vua thây vây, thi hôi quan
ây rang: «Ngircri cô tirôrng trâm an cân sirgl kbâc
« hem là sir cho dân dang thanh Içri sao ? »

Thât lôrg vua ây thuomg dân nhir cha lbiro"ng

con v)y,

§. 3 — VUA LU-Y TIIÛ* XIH.

Ông 1cm kia, ton là Dc-Refz, khuyôn vua Lu-y
thfrmircVi bu rang: « Hô kèlàm 1cm thât, thi phài

« cô long tlurcrng dân; dâu dang thâng trân khôi
«hucVn, cûng lây sir thircmg dûn làm trong hem



« moi sir. Va câc kè làm lô*n, hô cô di vitfng dân,

•
thi chcVkhà làm nhir sông chây manh, ma phâ

« lô* eau w.,. cV doc bô* sông; song phài làm nhir
« nircVc sông dây,\rî»n ra câc cm cho dân nhô* ma
« thôi.

§. 4 —
ÔNG TU'ÔWG TU-REN-NE.

Cô mot lân quan tirô*ng lem kia, ton là Tu-ren-ne,
di xe trong thành Pha-ri. Xe ông ây mâc ch^t nhiêu
xe ké khàc, nên di không dâng, dùng dàng ô* dô,
Khi ây vfra cô mot ngirô'i trô sang trong kia, cûng
di xe kê xe ông ây. NgircVi trô nông nây gtfp di
cho mau, ma thây càn xe dùng dàng, thi châng
bàng long; lien nôi nông, rût gây ra, dàah ké
dây xe quan tircmg ây, ma hôi di tdi cho mau,
ông quan ngôi trong xe làm thinh, ma coi ngirô'i
kia danh kè dây xe minh.

Luc ây lai cô mot ton tho* rèn ô* trong nhà thây
vây, thi xâch gây chay ra ma la rang: « Chû kia,
« saodâmdành kè dây xe quan 1cm Tu-ren-ne vây?»
Ngircri trô nghe nôi ton ông Tu-ren-ne, thi kinh
hâi là m va tirômg minh mâc loi trong; lien l$t dàt
nhày xuông xe minh, ma chay dân xin loi cùng
quan lom Tu-ren-ne. Quan ây min cirô*i ma nôi
rang: « Ngircri giôi ma sfra phat kè dây xe ta lâm;
« thât nô nang quây nhiêu lân. Thôi; de khi nào
« nô cô quây dêu gi, ta se* biêu nô dôfn cho ngueri
« sfra phat nô nfra. »

Vây quan Tu-ren-ne biêft câm minh châng nông
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giân; thât trong sir nhir vây trûng ké khâc, thi
dâ giân dfr quâ sfrc châng khôi dang. Btfi dô *w
non ông quan tucmg nây dâng nô» o^cng nn(m
dfro tiât kiôm, nhin nhuo oh» moi ngircVi liât thây.

§. 5 — LY BOÂN BÂNG NHÔ\

Xira, trong nircm Dai-minh, cô mot ngirori giàu
cô là ko àp tâc câc viôc khi dung trong nhàmrde.
Khi ngirô'i toan trây di phiromg xa, thi chon mQt
ngircri coi sôc gin gifr cfra nhà,va day hai dira con
minh, vi hai dfra ây cô tri sang va cô tinh nât tôt
lâm; thâng con trtrôrng nam khi ây mdi non chin
tuôi ma thôi.

Chû nhà mdri birdc ra khôi nhà, ai hay thây day
ông ây dâ chon, nô lien dùng trâi le phép chû nhà
dâ phû cho mlnht Nô hung hiêfp câcgiadjch trong
nhà; ( vàng chû nhà gà moc duôi tém ) là sir làm
vây : nô que* dfra nây mâng dfra kia; nhfrt là
nhfrng ngirori siêng nàng lo lâng viôc loi hai trong
nhà, thllâo thây ây duôi di hât. De mç)t minh
chàng va cho dô, kèo choi nhau; hai con thcr au
châng biô't chi. Cô kè gôri tin cho chû nlitt hay
nhfrng sir dôi tô lâo thây dâ làm ô* trong nhà;
song le btvi \1 ông chû cô long tôft, thi châng muô'n
tin nhfrng tin ngircVi ta gôri cho minh, vi tirôrng
châng cô ai dang giao phû quô*n phép nhir vây,
ma côn cô long xtfu xa dOo dfr thé ây.

Phài chi lâo thây nhir v$y, ma day dô hai dfra
con cho biât chût dlnh gl 1 Song btfi vl nô cô tin h
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nô*t xâu quâ va dô't mit ldm, thi hai dira con ông
chû nô cûng hôa ra nhir nô vô phép, vô tâc, kiôu
càng, lâo xirçrc, lung làng, mê dâm, dô't nât ma
thôi.

Khôi chfrng nâm nâm chû nhà vê que minh,
moi thây rô moi su* y nhir ngirô'i ta dâ gôri tin cho
minh trirfrc vây, thi châng chût quô* phat gi, vi
minh dâ ôm âp rân vào da, mçU duôi lâo xâu xa
ây ra khôi nhà ma thôi. Lâo thây chira biât hÔ

ngircri; lai côn dâm câ gan dèm quan an ma câo
chû minh, vi không huom tien công nô day hai
dfra con chû. Quan an dôi chû nhà ïà\ ma hôi;
chû ây lien thira trircVc mâc quan rang: « Bâm

« ông, phâi ma ngirô'i thây ây, nô lâp tành day

« dô hai dfra con toi biêftnhcm dfrc thông thâi m$t
« chût nhir thirorng Ihirômg, thi toi cûng bàng
« long, ma hucVn công cho nô nhiêu hem bàng hai

' châng sai. Nhirng ma toi xin quan hây hôi, nây

« là hai dfra con toi dây, cho biéft thfr ngirô*i ây
« cô day dô gl châng. Doan quan day le nào thi

« toi xin virng, châng dâm nôi Icri gl. » Quan hôi
va nghe câc lô*i con trè thira, doan ngirô'i raty
doàn thè nây rang : « Thây day ây phài xfr tfr vl

« toi gigt hoc trô minh. Côn cha hai con trè thi

« phài phat hai cân vàng, vl dâ hay tin thây day

« xâu xa thè ây, ma côn de trong nhà minh châng

«
duôi ra cho kfp: ch# châng phài yl dâ chon ngirori

« xâu ma tin cây, vl ai ai cûng lâm dâng nhir vflty. »

Doan quan day thôm rang : « Châng côn mây ai

« cô long manh mê ma (juôr va sfra phat kè cô loi,
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« nhfrt là khi loi ây pham dân ich chung nhiêu
« ngircVi. »

§. 6— KÈ L\M PHU'Ô'C MA KIIÔNG

CAU PHÂN THU'Ô'NG. !

Sông kia, ton là A-di-ge, cô mot lân lut tràn ra
hung quâ, dèm dôi dât lô* di, câu ngangrâtlcm
qua sông ây dâ sâp gân hât, sôt mot chiing gifra
câu côn dfrng ma thôi. Châng ây lai cô mot câi
nhà ô* trôn cô dû vçrchôngconcdi cônô*dô. Nhfrng
ngirô'i ây cheo leo hiém nghôo; non gio* tay lôn
ma kôu la khôc lôcxin ngircVi ta ô* trôn bo* cfru
giûp. Nirdc dang chày âm âm rung phd cho lô*

côt câu châng ây; ngirô'i ta dô hôi nhir kiô'n cô,
ma châng ai dâm ra tay di cfru. Luc ây, cô mot
ông bâ hô, lôn là Spol-vô-ri-ni, thây sir ngat
nghôo vây, thi dông long thircmg nhà dô, cho non
lien dât dàng hfra mot trâm dông vàng cho ai
lieu minh ra tay xuô'ng &he di cfru. Ma thât viôc
cfru rât hiém trô* lâm, vi so* phân thi nirtfc chày
manh quâ o chôo châng lai, phân thi cftngso* bàng
cô may ma chôo toi ncri, thi chang câu dâ gân lôr

ngâ sâp trôn dâu minh ma chtft. Cho non dâu dông
dâng dân dfrng trôn bo*, thi cûng châng cô mot ai
dâm chiu, ThcVi may khi ây, cô mot ngircVi di dàng
qua ngang dô, nghe nôi sir ai cfru dang mây
ngircri trong nhà ô* trôn câu hir dô, thi bâ hç) cho
m()t trâm dông vàng. Ngirori bô hành ây lien nhày
xuô'ng ghc chôo bcri hOft sfrc; dân gifra sông dâu
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ghe mot bon côt câu va dçri cho câ nhà vo* chông
con cài lân dây sut xuông ghe rôi bât, thi ngirô'i
nai lirng chôo vô bô* ma la lôn : hè, /<?, ââ khôi rôi.
Côn chiâc ghe bô*i chôo manh lâm thi côri trôn sông
ma vào tô*i bô*. Ông bâ hô lien lây mot trâm dông
vàng thircVng ngircVi giôi ây; song ngirô'i thira lai
rang: « Thira ông, toi không muôn chiu cùa
« ông, vi toi không ban mang toi. Lai toi cùng vo*

« con toi tûc y tûc thirc, xin ông ban cùa ây cho
« mây ngirori toi moi cfru dô, v\ bày giô* phâi
nghôo hcrn toi.

Ây ta hây xem lây, châng càn phài nôi loi no
lori kia ma khcn ngircVi thé ây nfra.

|. 7 — ÏRUYKN CON IIIÉU TIIAO.

Mot ngày kia, cô lira bô"i trong nui Et-na bi.rc
lôn Iran ra btfn phia, dô't phd câc chô xung quanh
bât luân lûa ma, ruông nircrng, virôm tirç/c, rirng
bÔi, giông ldng phâi Ifra tràn là'p ngàp, lieu tau
châng sôt mon gi. Dâu hô't khi lira moi tan ra, thi
trong thành Ca-ta-na dông cà va dât, ttiiôn ha
kinh hâi; khi lfra chày tràn vô thành, ai nây lo
lâng hô't long hô't sfrc ma chuyôn vâc làm moi
câch,cho dâng cfru cùa cài minh. Ké thi vâc tien
bac nang lô't bât chay không muô'n nôi, kè thi bât
tlnh châng biô't lây giông gl, hoàng htft qua lây
giao mâc ma dâm h)n vô'i lùanhu* là ddnh giâc
cùng ké nghjch. Ké giàu cô cùng t$n tâm kiôthrc
gânh câc vtU chàu bâu, cô khi là cùa hoanh tài,
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chay không khôi .dâng; côn nhà nghèo gâhh nhe,
chay mau chcm, trtfn khôi lfra.

Nôi tât mot lô*i, ai ai déu lira cùa cài qui hem
cùng nhe tùy thân ma trôn. Cô nhiêu kè chay
không khôi, là câc kè chay châm chcm hcm, bi lfra
chdy thiôu, nhfrt là nhirng nâu hà tiôn tiô'c tien
cùa châng muÔn bô, côn rdn lai sau. Cô nhiêu
ngu'cVi turôrng minh dâ chay khôi non châng lo,
thodt chûc lfra bÔc tcVi kip, nô chay không, bô
mât cùa, mât công gành nfra. Lfra ây dÔt chdy
ede cùa qui bdu liât thây, mot trir ra nhfrng ké
cô lônghiâuthào ma thôi, nhir cô truyôn sau nây.

NgircVi kia, tèn là Am-phi-no-me, va cm minh
cûng lât dât gành cùa câi chay nhir kè khâc. Khi
hai anh cm chay thi ngô thâychamemôtquàsfrc,
chay châng dàng nfra, dfrng lai gifra cfra, tfre thi
cà hai lien vôi va nom bô cùa cài, ko vai công
cha mç chay cho khôi lfra thiôu ma thôi; song
khi công làm vây, lai dang manh sfre hem là khi
gành cùa. —

& ngirori hà tiôn, hây bat chiu khô
nhoc ma lo cùa câi, hây xem girerng hai anh em
nây, châng lây cùa chi làm qui cho bàng cha me
minh 1

Hai anh cm công cha me chay qua gifra ngon
lfra, châng khdc nào nhir lfra cô lô*i giao hfra
không dâm chdy dôt nhfrng kè ây. Vây khâ khen
long hiâu thâo là nhorn dfrc trong vong lâm, va
dàng cho ai nây hoc dôi theo là diromg nàol Lfra
châng dâm pham dôm nhcm dfrcây; hai anh em
chay phfa nào, lfra trânh phia nây. Ngày ây dâu
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dây dây nhfrng sir tai hai, song thât là ngày cô
phirô'c lâm: dâu trong ngày ây moi sir bi lfra
dôt chdy hât, song hai anh em nây di ngang qua
gifra lfra châng khâc chi nhir kè khôri Koàn dêfn
chÔ blnh an châng phâi nao.

Sâch sfr vân chircrng ké ngoai cûng ca ngç/i
nhcm dfrc hai anh em nây khâp moi ncri, llnU là
dêu ft cô trong ké ngoai dao lâm.

Dâu trong dcVi ta dâ càm lây nhiêu thôi xâ'u xa
mac long, ta tirông phân nhiêu trong câc con cdi
cùng làm dang nhir hai anh cm nây nfra. Phài ma
dôi nay cô mot dêu làm. vây, thi nhfrng ké côdao
Chûa châng khcu bao lâm; vl chirng viôc ây dâu
trông mac long, song cûng là nhorn dfrc tir nhiôn
ai ai phài cô.

DcVi xiraquen khen viôc nhcm dire lâm, bôM vi
viôc lành châng phài là su4 thirô*ng nhir bày giô*

trong ede bon dao. Hai anh em nây dâ dang danh
tiâng vê si.r ây lâm, cho dân dôi thành Sy-ra-cu-sa,
va thành Ca-ta-na nhàn danh hai ngircVi là dân
minh; cà hai thành ây dâlftp chùa ma thô* nhcm
dfrc hiô'u thào, dô cho thiôn ha dàng nhd viôc
trong nây.

§. 8 — TRUY#N HAI ANH EM THU*0'NG

YÊU NIIAU.

Nâm Chûa giâng sanh 1585, cô dao binh thûy
nirôro But-tu-ca trày qua nirô'c Thiôn-tnrcVc ma bi

Phong hôa dieu hành% 9
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chlm tàu : ngircVi ta trong tàu kè thi loi dâng vô xfr
kia, ton là Ca-pha-ri; ké thi ttfp vào chô khàc,
ôm lây nhfrng vân trong tàu dâ chim theo minh,
gop lai dông dang mot chiÔc ghe, rôi chay ra
bien vê quô hircmg. Khi dâ chay dang it làu,
n{*ircVi hoa tiôn thtfy. ghe khâm quâ, hông mutin
chim vi chô* nhiêu ngircri ta lâm, mcïi thira cho
quan trong ghe hay, bàng không nom bot ngircri
ta xuÔng bien chfrng mirori hai ngirô'i, thi ât ghe
phài chlm chÔt hôt thây. Cho non quan moi day
bât thâm cho biô't phâi nom ai xuô'ng bien.

Trong mây ngircVi bât thâm, pliai ném xuô'ng
bien, thi cô hai anh cm cûng ô* trong ghe ây, ma
ngirô'i em dang may khôi ném xuô'ng bien. Ngirôï

em thây anh minh bât thâm nhàm ruôi j)hâi ném
xuô'ng bien, bèn lay ông quan ma thira quan
rang : « Lay ông, xin ông cho phép toi chiu chô't

« thô' cho anh toi, vi anh toi giôi hem toi, va cô

« sire ma nuôi cha me chi cm toi dang, côn toi

« nuôi chiru dâng; cho non vi bàng anh toi mât

« di, ÎH là cha me chi cm phài chat dôi ma chô*.

« Toi xin ông ném toi xuÔng bien, dé anh toi sông;

« vi bàng ông làm nhir vây, châng nhfrng là cfru

« anh toi, ma lai cfru dâng cha me chi em toi

« khôi cliôt nfra. Toi cam long chiu chô't, vi toi

••
chira nuôi nôi bây nhiôu ngircri, »

Quan nghe lcri ngircri em xin vây, thi day
linh bât nô ma ném xuô'ng bien, Nô loi theo ehiÔe
.'he ây chfrng sâu gio', thi niô'u dangghç; ho
lien ngàm vi bàng trôo lôn ghe thi dâm nô chô't,
Con trô nây tinh bôi vl hé nào minh cftng phài
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chô't, thà leo lôn ghe ma chiu châng thà dirai
bien, non cir vuÔi kè ô* trong ghe. Ngirô'i ta gio*

gircrm dâm nô, thi nô nâm lirtfi gircmi bircrng vô
ghe dirç/c; ngirô'i ta xem thây nô cô long bên
châc diromg ây, thi châng n& giât nfra, lai de
cho nô ô* trôn ghe. Nhir vây con tré nây dâ cfru
dâng minh cùng anh minh khôi chat.

Ây long hiêu thào dâ cfru dâng hai anh em va
cha mo chi em nô nfra.

§. 9 — ÏRUYlïN CON TIIU'O'NG YÈU MH

CACII LA LÙNG.

Trong sfr nirô'c Nhirt-bôn cô chôp mot truyôn
ddng nhô* nây.

Nhà kia, khi cha trong nhà qua dô*i bô lai m§t
me vôi ba dira con; me già câ ytfu duôi, non ba
con phâi làm viôc :ià nuôi dirômg. Nhirng vây
cùng bac phân lâm, làm hô't sfrc châng dû an,
non trong nhà ra bàn tiôn, trâm viôc dêu thiâu
thon. Ba dfra con xem thây sir gian nan cire khô
làm vây, chàng biô't linh thè nào cho cô cùa ma
dirô'ng nuôi me minh, non mô'i râp long toan liôu
viôc lalùng nây.

Nhà mrde khi ây cô ra yôft thi : ai bât dang
an tr<)m nôp cho quan, thi sÔ dâng phân thirôrng
trong. BéVi dô ba anh cm moi toan liôu vôï nhau :
cho m0t ngirô'i già làm an trôm, côn hai anh em
kia giâ ké bât dang dam dinc)pcho quan, hâu
diing phân thirômg ma nuôi me, kôo khô'n khô lâm.
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Châng biô't ai phài làm ào trôm, non mcVi bât

thâm cùng nhau, thi trûng nhàm thâng em ût
phài làm an trôm, liai anh mcri trôi em lai, dâu
dem di nôp cho quan. Quan hôi nô rang: « Mây

« cô quâ thât an trôm châng ? » Thi nô thira
rang: «

Bâm ông thât quâ toi cô an trôm;» nô
chju hô't, Quan day bô nô vào tù, côn hai anh nô
lânh bac thirômg ma vê nhà, Nhirng ma hai anh
dôngiông thircrngcm, va snr cho cm phài khôn;
non dâ lén chun vào tù, ôm lây em râ't yôu dâu
ma khôc lôc dâm dé. Tinh eo* quan cai tù ngô
thây làm vây, thi lây làm la; moi biôu mot ton
Hnh nom theo xa xa linh coi Ihirhai ngircri cô cù
nào ma khôc thè ây, va vé nhà nào. Linh virng
loi quan day làm nhir vây; di mot hôi làu thâng
linh trô* vê thira cùng quan, hai ngirori ây vê
nhà, thuàt lai cùng me minh tir sir nhir nô dâ
toan tinh khi nây. Linh nây rinh gân, dâ nghe
dang dû edc dêu y nhir nhfrng ké ây nôi.

Mo nghe hai dfra con thuAt lai sir em ût phâi
nôp minh lây bac nuôi me, thi me kôu van khôc
lôc, biôu con dem bac di trâ lai cho quan ma dem

em vê, vi thà chiu chô't dôi, châng thà con phài ô*

tù làm vây cho nie sô'ng,

Quan nghe linh tlura lai, không union lin sir la
lùng làm vây : non quan day dân ngirori em ût ra
Ira lai, nô cô quâ an trôm châng; lai quan thanh
nô dôi phat nô câch dfr tçrn. Con trô phân thi bôi
hôi Ihircmg nhd me, phân thi so* nô'u nôi ra thi
quan dôi bac thirông lai, cô khi me phài chô't
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dôi châng, non làm thinh. Bây giô* ông quan
câm minh châng dàng, lien nhày xuông ôm lây
con trô ma nôi rang : «

& con nho'n ngâi ôi ! viôo

« con làm quâ tri ông tircVng. »

Hôi quan di tàu vô\ hoàng dâ hay sir câ nhir
vây. Hoàng dâ mcVi nghe thi mfrng lâm; bon day
dôi ba anh em dân trirtrc mat minh, Iloàng dâ an
ùi nô, doan câ'p lircmg cho nô ma thirèmg; song
phân em ût dang lân hcrn.

§. 10 — TRUYÙN BÙ'I XU*A, ÔNG VUA
Ko-RO-È VA ÔNG QUAN Ml-RAN-NÊ.

NgircVi quân tfr kia, ton là Sa-dy, dâ thuât
truyôn sau nây. Vua Ko-ro-ô yôu dâu mot quan
kia, ton là Mi-ran-nô, vi quan ây lo viôc nhà
nirôc hô't long. Bfra kia, quan ây xin phép vua
ma thôi làm quan. Vua trâ loi rang : « Cô" sao
« ngircri xin thôi làm quan ? Trâm dâ tuôn xuô'ng

« trôn ngircri chi'ra chan cm lành : quân thàn trâm

« virng lo*i ngircri nhir virng linh trâm; trâm dâ
« dât ngircri vào trong da trâm, long trâm châng

« hê lia khôi ngircri dâu. »

Quan tâu lai rang: « Toi dâ phô vua tân tûm

« kiôthrc, ma nay ngat cô luât nhfit buôo toi,

« là luât tir nhiôn day toi phài làm; non xin phép

« dfrc vua cho dang làm viôc ây, vl toi cô mot dira

« con, ma châng ai day dÔ nô dang, cô mot minh

« loi day dô moi dâng ma thôi; ngày sau nô se
« giûp viôc vua nhfr toi dâ giûp xfra nay vây, )),
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Vua phân rang: « Bàng nhà ngirô'i thôi viôc quan
« thi trâm cho phép; ma ngircri phâi hira cùng
« trâm mot dêu nây : trong thién ha ai khôn ngoan
« nhcm dire, ngirô'i hây chi cho trâm biô't. Thât

« châng cô mot ai dâng làm thây day dô hoàng

« tir trâm vê viôc chânh. Vây ngircri hây dùng bao

« nhiêu ngày ngirô'i côn ô* dcVi dây, ma làm cho

« dàn mot cm trong nây là cm trop hô't câc cm, là

« ngirô'i hây làm cho dân itung cô mot vua hiën

« lành công chânh. Trâm di! biô't tô nhfrng ko

M
chàu ehirc trâm không ra gi, châng cô le dô

« hoàng tfr trâm tV chungcùngnhfrng kèây dang.
« Vây trâm giao hoàng tfr cho nhà ngircri dem di

« day dô cùng con ngirori trong chô'n riông, câch
« xa sir hir thôi xâu ngirori dcVi, ma ô*gifra kè nhcm

« dfrc thàt thà, »

Mi-ran-nô cùng hoàng tir vô'i con minh câ ba
trày di, ma Mi-ran-nô lo day dô hai trè hoc hành.
Khôi nâm sâu nâm, ngirô'i trô* vê dem hoàng Ifr
cùng con minh giao cho vua, Vua thây con thi
mirng v& lâm; nhirng ma khi xél thây hoàng tir
hoc thua sût hem con ông quan, thi vua chàng
bàng long, nân ni cùng quan Mi-ran-nô. Cho non
quan ây tàu rang: « Con toi nô hô't long sô't sang
« ma nghe cùng nhô" lây loi toi day dô hern hoàng
« tfr làm. Toi lân tàm day boàng tfr cùng
« nhir con toi; song con toi nô biô't phân nô ngày
« sau cân kip phài cây nhô* ké khdc; côn
« hoàng tfr dâ biô't tô minh ngày sau châng phâi
« .nircmg nhô* ai, song kè khdc nircmg minh ma
*- thôi : cho nên it lo lâng sô't sang hem con toi. »
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Ay con mô côi biô't lo lâng cho minh hem là con
cô cha me,

§. II — TRUYI^N HAI NGU'Ô'I TIIACH

NHAU DANH LÔN.

Kè manh giôi ma giûp quô hircrng minh, moi
thât là ngirô'i manh giôi ma chô*.

Cô truyôn nôi vê mût ông kia, tirèmg là ông
Tu-ren-ne, trircïc khi ngirô'i dura làm quan tircmg
lcm, thi cô mot quan khâc thdch ngu*ô*i giaochiô'n
riông vô*i minh. Ngirô'i lien trâ lô*i vcVi.quan ây
rang: « Khi chàng cô luAt day toi, thi toi không

« biô't danh giÇic theo y riông toi, ma khi le luât

« day danh, thi toi moi biô't lieu minh chiu hiém

« nghôo ma chô. Anh tirô'ng anh giôi; llôm nay
« bày gicr daug cô mot tràn hiém nghèo, ai dành

« dang tràn ây, thi làm ich trong cho quô hircrng,

<(
va non danh tiô'ng lôn cho minh nfra, Vây hai

« ta hay di xin linh quan lom cho dang dua nhau

« ma dành tràn ây : ai ddnh xong thi moi biô't

« thât là giôi hem. » Quan kia nghe loi thdch nây,

suy thây sir hiém nghèo làm vây, thi châng dâm
chiu.

Thircmg thirô-ng mây ngircri hay thdch thfrc
ddnh lôn nhir vây, làm bô giôi bô ngoài ma thôi.
Thât châng thiâu chi ké hê ngoài hay hung hâng
ddnh lôn, thi cô danh tiêfng lâm, ma khi phài vào
viôc giac thât, thi già chirchï làm binh châng sai,
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§. 12 — CllANG KHÀ BOÂN XÉT AI

KHI CÔN TRÈ MÔ'I LÔl MOT PIIEN.

Quan lân Ca-ti-nat phàn nàn vl ngircri ta doân
cho mot quan trô kia mcVi lôn làm quan, ma cô loi
mot lân : quan lcm nây tirô'ug kè làm quan tircVng*

thi phài lo ma chfra sir loi ké â'y dâ làm trirô'c ma
thôi, cher châng khâ ghi vào long làm chi, Cho

nên ngircVi thuàt lai mot truyôn sau nây ma châng
nôi ton ai.

Cô mot ông quan moi lôn chfrc, cai mot co*

quân. Quan nây xira châu vua, ma vua cûng khen
ngirô'i nhiêu khi; non quan lôn Ca-ti-nat nôi cùng
quan mcri ây rang :« Toi muô'n làm sir nây cho

« ông biô't long toi tlurom*? ông, là toi cho ông cai

« co* quân ngô tràn ngàv mai cho ông lây danh

« dang. »

Ai ngô* ông nây chira tirng giâc, non khi chiân
tràn thi làm nhiêu sir trdi thôi quan tràn lâm,
phài thiôn ha chô cirôri xâu hô, va nhâc di nhâc
lai nhfrng sir quây quâ ngirô*i làm. Quan lcm Ca-
ti-nat nghe sir nhir vây ma ngirori làm lo*, nhir
thé không hay di gl hêft. Toi lai dôi quan ây dô'n

mot minh ma day trong hai dêu phài chon lây
mot, hay là sfra minh hay là vào nhà dông cho
khôi xâu hô, Bâ'y gio* châng nhfrng là ngircVi
châng chût dùng dàng hfra sfra loi cû minh
phara, ma lai hfra sô càm binh ddnh cdch tfr têf
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hem: thât dâ cô nhir vây. NgircVi dâ ddnh trân
khdc vtich dan dï manh mC lâm, cho dân dôi tir
â'y vê sau ai nây dêu khen, va quan tirô'ng goi
ngircri là quan rât giôi hern câc quan khâo cùng
nôi thôm loi nây rang : « ngirô'i ây sau se* dâng
« làm lôn trong ede quan. »

Ông Ca-ti-nat nôi trông châng chi ton ai; dâu
vày mâc long, thât châng khôi bao làu quan trô
ây dâng làm lcm hemedequantranglira vdi minh.

Vày chô
1

thtfy ai loi mot phen màghi trong long
(àm chi.

§. 13 — TRUYKN CON CÔ LONG CÙNG

CHA MÇ.

Trong nhà trirô*ng kia cô mot hoc trô bôï cha
me dông dôi lircmg thiôn làm, ma ngirô'i hoc trô
ây thircrng an canh va bdnh cùng uô'ng nircVc là
không ma thôi. Kè gifr viôc trong nhà trirômg
xem thây hoc trô ây an ô* câch la ho*n kè khâc,
thi thira cùng thây bê trôn. Thây day kôu
hoc trô ây dân ma khuyên, phài bô câch an ô*

khdc fhirorng thô ây, ma theo thôi chungkèkhdc,
vi tirôrng nô làm vây thi là beri cô long sô't sang
hâm minh.

Khi ây ton hoc trô làm thinh, châng tô ra vl cù
nào ma làm nhir vày; thi thây bê trôn hâm duôi
hô vê nhà cha me, nâu châng sfra minh làm nhir
kè khdc. Roc trô mô\ thira rang: «Thây ôi 1

« bàng thây muô'n biât vi y nào, thi toi phài tô
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« thât. Khi xira toi ô* nhà, châng cô bdnh khô dû

« ma an, uông thi uô'ng nhfrng nirôc là không;
« ô* dày toi dâng an canh ngon va bânh tôt an
« không bât, cho non toi lâysi.ràn ô* dày là nhir
« an tiôc; lai toi an nhiêu ho'n nfra không dang,

« vi toi nhô" cha me toi ô* nhà an cire khô lâm, va

« châng cô dû ma an, »

Thây ây cùng ké gifr viôc nghe nôi làm vây,
thi dông long thiro'ng, ma edm nirde mât không
dâu, vl thây contré cô long châc chân thircmg
nhcV cha me dirèmg ây. Non thây mô'i hôi rang:
« Vi bàng ông già con cô giûp viôc nhà nirdrc,

« sao châng cô lânh lôc nhà nirô'c ma nhô*? » Hoc
trô thira rang : « Lay thây, cha toi dâ giûp viôc

« nhà nirô-c, ma bôi nghèo qud sfre, cho non dâ

« xin lôc trot mot nâm ma châng dfing, vi không

« cô tiêii ma làm dem; bo*i dô thi thà chju nghèo

« châng thà dang lôc ma phâi làm no*. » Thây mai
nôi ràn,!? : « Vi bàng cô thàt y nhir leri con nôi,

« thi thây se giûp ma xin lôc cho ông già con,
« mot nâm dang nâm trâm quan tien. »

« Vây ông già con nghèo 1dm, cô khi không

« cho con tien bacgi hât phài châng? Thôi; thây

« cho con ba dông vàng nây, là nhir cùa vua ban

« cho con dùng. Côn phân ông già con, thi dé

« thây se* gô*i tnrôc cho lôc sdu thdng, rôi se xin

« cùng nhà nirôc nhir leri thây mô'i hfra. » Hoc
trô ây thira rang : <*

Thây biô't cha toi ô* dâu, ma
« thây hông gôï bac don ? » Thây trô loi rang,
« Con chcVlo su* ây, thây se lo thâ cho biô't ma
« gô*i dang. » Hoc trô nghe nôi vây, thi thira rang:
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« Lay thây, nô'u thây cô kiâm thtf dâng ma gôri

« tien bac cho cha toi, thi toi xin thây gcVi badông

« vàng thây moi cho toi di luôn thô cho cha toi;

« bôi vi ô* dây toi châng thiCfu sir gl ma phài dùng

« vàng ây, côn ô* nhà cha toi thi châng cô ma giûp

« anh em toi. »

§. 14 — TRUY^N NGU'Ô'I BAN VU'Ô'N L£N.

Cô mot bd hô kia, ton là Ca-ni-ô, ô* thành Rô-ma,
cô tinh hay chcri bcVi, it tri lâm; lâo ây di qua
thành Sy-ra-cu-sa, ma cham lo mot viôc cho
dang ô* không nhirng ma thôi. Lâo gap ai thi
nôi minh cô y mua mot cai vircrn, cho dang
moi ban hfru ma chcri bôi, ThcVi may gap ông
l'hi-ti-ô; lâo cûng nôi minh muôn rnua virôn. Ông

ây châng lành thi chô*, mô'i nôi vô'i nô rang : « à,

« anh muôn mua vircrn, toi cô mot miâng, ma toi

« không ban. Song le anh cô muô'n dùng, thi toi

« dô lai cho anh ma thôi. Vây mai anh dê'n ncri

« virô'n toi ma an tiôc cùng toi chcri. » Ca-ni-ô lien
chiu di.

Chû vircrn ây thi cô danh giàu cô, non mô'i kôu
bon ghe hay bât câ dô'n trong vircrn minh,
ma bât cho dông, vi virô'n ây cô mot cdi ao hô lcm

thông ra bien, ma ông cûng dan cdc ghe bât câ
ngày mai phài làm thô nào cho kèàn tiôc coi chcri.
Sang ngày Ca-ni-ô lât dât dô'n, thây ngirô'i ta an
tiôc càch trong thè vui vô lâm; cô nhiêu ghe nhiêu
kè bât câ trong hô, va dua nhau dem cd ma dirng
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cho ké an tiôc, cd dô câ dông, Ca-ni-ô thây vây
thi rang : « cha chà 1 sir la lùng: câ nhiêu lâm,
« ghe cùng ngirô'i ta bât câ vui lâm ! »

Ông chû
virô'n nôi rang: « Anh dfrng lây làm la làm chi;
M trong câ thành nây ngirô'i tacô bdtcâ dâu dang,
« trir ra cô mot chô nây cô nircVc sàu cô cd nhiêu
« ma thôi. n

Ca-ni-ô nghe vây, tht ham quâ sire, này nï ma
mua : chû virôm không muôn bân; duc dâc làulâu
thi mô'i chju bdn cho, Ca-ni-ô chi quyô't mua cho
dàng, thi mua vircVn cùng nhà, va cdc dô dùng
hét, ohâng kè già thâp cao, dôi bao nhiôu thi lien
trâ bây nhiôu, va làm tfriâp lire.

Viôc xong doan, Ca-ni-ô mô'i ban hfru minh mai
toi dô au tiôc chcri, Tàn sang lâo thây virôn
vâng hoe, châng cô mot ngircri nào dircri hô ma bât
cd, thi moi hôi loi xôm rang : « Chtf cdc ngirori
«cô biô't làm sao hôm nay ngirô'i ta nghi hât,
« không ai bât câ ? » Rang XÔT, mô'i trâ lcVi rang :

« Không biât, ma thirông ngirô'i ta bât câ ngoài
« bien; cô ai bât cd ô* dày dâu ? Cô mot ngày hôm
« qua ho dân bât dày dông vày ma thôi. » Ca-ni-ô
nôi giân hung qud, ma châng biô'l làm sao dang.

Ây an ô* nhir ngircri nây, là Irai phép 1dm.
Khâu tâm bat nhiït, ây là giâ trâ gian iân ma
chô".
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§. 15 — TRUYIJN KÈ LAM PHU'ÔC MA

CHANG MUÔN KHOE DANH.

Xira, trong thành Mar-seiMe, cô mot ngircri,
ton là Ro-be-tô, làm nghé dura dô, Dang khi
ngircVi clurc mô'i dô, thi vira cô mot ông kia tfr Itf
xuông dô khiân chôo ra ngoài khcri ma hông mât.
Khi Ro-be-tô dang chôo di, thi ông kia ngôi ngô
nhâm hinh dang nô, ma xét hinh ây châng phâi
hinh dang chôo dô, cho non hôi rang: « Toi xem
« di xem lai diôn mao chû, châng phâi là diôn

« mao ngirô'i chèo dô; ma sao chû di chôo dô

« vày ? » Bo-be-tô nôi rang : « Ông nôi phài lâm :

« toi dày dira mây ngày Chiia nlurt ma thôi, vi cô

« y kiô'm motif tien bac. »
Ông kia rang: « Chû

« tuôi côn trô ma dâ mâc tât hà tiôn vây sao? »
Ro-be-tô rang : « Thu*a ông, toi châng phâi hà

« tiôn, song cô viôc ngât trong gia dao, non toi

« mô'i ra thftn di chèo dô mirô'n làm vày kiô'm tien,

« song châng cô kiô'm ma tfch trfr dâu. »
Ông kia hôi : « Chd lich ccV làm sao ma ngât

« vây ? Ta hây di cho làu ma nôi truyôn; chû hây
« nôi cho toi hay \â\ ? » Ro-be-tô moi thira rang :

«
ùng hôi thi phâi tô thât sir ngât làm cho toi

« buô'i i.1u, làbôi thuô* trirdc, trong gia sir toi,
« ciïn/; kha cô vôn; vây ông già toi don dep sdm

« sfra môtchiâc tàu ma di buôn. Châng may tàu
« di bi phài tay ké cirô"p .chiéfm doat cà va gia

{(
tài hô't, lai bât ông già toi vê làm toi nô trong
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« thành Tè-tu-an; nâu chûng toi cô hai ngàn
« dông bac, thi moi chuôc ngirôi vê dirçrc. Nhirng
.<

ma trong gia dao toi, thi nghôo quâ sire, vi dà
« bj chuyô'n di buôn ây rdo trcm, bày gio* không
« biât lây chi ma chuôc ông già tôi.Bcri dô cho non
« me con chûng toi hât thây lcVn nhô dêu làm viôc
« toi ngày sàug dôm, cho dang kiô'm tien bac ma
« chuôc ông già toi vê. Ngày thirômg toi làm nghê
« khdc; IcVi ngày Chûa nhirt, thi toi di dira dô
« châng bô hô* ngày nào, cûng cô y d(ing tien ma
« cfru cha toi ma thôi. Khi trircVc toi tinh muô'n di

« ô* tù, ma làm moi kè cirôm thô* cho cha toi; me
« toi hay toi tinh nhir vây, thi châng cho, cùng
« viô't tho* cho câc chûa tàu, bào dfrng ai cho toi

« qua giang : non toi ô* làm nghê, va dira dô ngô
« dang chuôc cha toi. »

ùi)g kia lai hôi rang : « Vày ma chû cô dâng tin

« chô" ông già ô* bon làm nghê gl, ô* vô*i chû
« nào ? » Ro-be-tô thira rang: « Toi cô dang tin

« cha toi làm viôc trong vircVn vua; chû ông già
« toi ô* cûng tfr ta, ma ngat mot dêu, là cha con
« phân rô châng dang thây nhau; non me toi cùng

« cdc anh em chi em dêu thâm sâu lâm. »
Ông kia

« rang : « Ma trong chô ây ngirô'i ta kôu ông già

« chû ton gl ? » Ro-be-tô thira rang : « Cûng kêu

« ton Ro-be-tô nhir khi ô* dày. « ông ây lai nôi
rang: « Toi hôi, thi toi chanh long thircrng lâm,
« va toi chue cho chû it làu nfra se* dâng thây mât
« ông già chû. » Nôi doan vira ton bô: ông ây
bircïc lôn, thi trao cho Ro-be-tô mot dây cô tàm
dông vàng va mircri dông bac; rôi vut ra di mât
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tire Ihl, Ro-be-tô châng kjp edm cm ngirô'i làigl.

Khôi sdu tuân lô, dang khi mây me con an cerm
câch bân tiôn cùng nhau trong nhà, thi ông Ro-
be-tô vfra vê toi gifra mây me con, an mâc tfr ta,
Me con ngô thây ông, thi ai khôn ké xiât sir vui
mirng nufrntr ko ây !

Ông Ro-he-tô cûng hô't si'rc mirng rô", va edm

cm vo* cou ma rang: «
Ô* vç/hiên con thâo, ta edm

« cm vo* cùng con lâm, vl dâ gôri tien cùa rat nhiêu

« ma chuôc ta vê, lai cûng gôri ma sdm sfra an

« mac, va tien di quâ giang, cùng ngoai du* nâm

« chue dông bac tùy thàn ma dùng ! » Mo con nghe
ôner pià edm cm minh làm vây, thi bo* ngo* châng
biôu y chi va nhin nhau cùng lây làm di ki lâm.
Bà vo* khi ây cà't tiông ma rang : « Toi tirô'ng sir
« nây là tai nhô' cô con tnrèmg nam, b&i làm viôc

f<
giôi va cây cdc, ban hfru giûp thi dâlo dang viôc

« nây; vi khi tnrcVc nô dâ sân long di ô* tù thâcho
« ông, ma toi không cho. »

Ngirô'i cha nghe bà ây nôi vây, thi xàu mât ma
sinh long nghi trdi cho con trirô'ng nam minh,
hoâc là dâ làm càch gi trûi le ma dang bây nhiôu
cùa câi ây châng. Con trircrng nam, là ngirô'i dira
dô, thira cùng cha minh rang : «

& cha ôi ! xin

« cha chô" ngai con gian tham hay là làm sir gi:
« trâi le ma dang cûa ây; con không cô nhir vày

« con mô'i nhtf lai, cùng xét dang ngirô'i làm cm
« dirô'ng ây cho câ nhà ta. & me ôil chô" me cô

« nhô* bfra kia cô mot ông lôm di dô toi, dâ dira
a cho toi mot tûi bac. Ông ây dâ hôi thâm toi cdc

« dêu vê cha toi; thàt là rigirôi dâ làm phirô'c cho
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« cha toi vê dày châng sai, Lâu nay toi hô't long
« tim kiô'm ông rât nhcm dire ây ma câm cm
« ngircVi, song le không gap dàng, châng biêft

« làm sao. »

Tir â'y vê sau hai ông bà cùng mây con làm an
dang khà lâm; nhirng vây côn tliitfu mot dêu là
ehira gap dang ké dâ làm phircVc cho minh ma
dèn cm trâ thào. Tinh cô* cô mot ngày kia, con
trtrcVng nam di dàng trong cho*, gap ông rât nhcm
dfrc ây gifra dàng, thi quân quiu ra nhir sang sô't
cùng sâp minh xuô'ng dirô'i chcm ông ây ma rang:
« à, ông ôi! ông ââ làm phirô'c cho toi! »

Ôm ông
ây ma nôi bity nhiôu lô*i nia thôi. ùng ây mô'i dô
ngirô'i tinh lai ma nôi rang : « Chû làm gi vây ? »
NgircVi ây thira rang: « «< ông, ông quên ông Jio-

« be-tô là kê ông dâ làm sông lai cùng câ va nhà
« ngir&ihay sao ? ông kia rang: « Chû làm ma
u nôi làm vày, chô

1
cô phâi toi dâu; toi là ngw&i

« & xi'r khâc m&i t&idày liai ba hîra rày. » Song
Ro-be-tô quà quyêt ông ây là ngirô*i dâ làm cm,
cùng xin môri ngircVi vào nhà. Khi hai ngirô'i cai
di câi lai duc dâc nhiêu lô*i, thi ngircri ta xûm lai
dông ma coi cùng nghe sir làm vây; bông chûc
ôngkia lien vut chun trà trôn trong ngircVi ta ma
trô'n di mât; Ro-be-tô kiêfm hô't sire châng dâng.

Cô le ûën nay chira ai biô't dang ton ông làm
phirô'c ây; song nhô* cô con ôngây, vi khi ngurôri

qua dcVi, thi con ngirô'i mcW soan cdc giây tô* sô
sàch, thi thây cha minh biôn trong sô dâ gôri cho
mot ông kia, trong thành Ca-di, sau ugàn nam
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trâm quan tien : dâu sô ây dâ hôi rôi, nhirng ma
ngirori con cô y muô'n biô't gô*i tien tfy làm chi; cho
non gôri tho* cho ông dâ lành bac ây ma hôi cho
biô't, châng phài ma dôi. Vày ông kia gô*i tho* trâ
lcVi lai ma rang: «Tien dô là cùa ông Mon-tes-

« quieu dâ gôri ma cày toi chuôc mot ngirô'i kia,
« ton là Ro-be-tô, phâi làm toi. »

Khi trtrcVc ông Mon-tes-quieu nây cûng nàng
td-i trong thành Mar-seil-le ma thâm viâng cm gdi
ngircVi cô chông ôr dô. —

Ây là giro'ng day làm
phirô'c thi chd khoe danh.

§. 16 — TRUYKN TIIÛ VÀT MA CUNG

BiiVr ON.

Dâu thiôn ha ai ai dêu chô ghét ké cô long vong
an bôi ngâi, nhirng vày cùng châng thiô'u chi ké
mâc lây tinh xâu xa tfy. Thât thi châng cô sir gi
tô ra long hèn ha va ddng chô ghét cho bàng sir
vô cm bac ngâi, xlâu ma thû vàl cûng gdm ghiô'c

sir ây nfra.
Cô nhiêu tich truyôn thû vât, ma biô't don cm Ira

thào câch la lùng cho nhfrng ké dâ làm cm cho
nô. Thât nhfrng truyôn ây thi làm cho loài ngircri
phài xâu hô ma chô". Cô truyôn sau nây làm chfrng
thât y nhir vày. Truyôn bà kia làm mu cho sic tir.
Dang khi dân Y-pha-nho bi trùng vây trong thành
Buô-nos Ay-res, thi quan nguyôn sodi cà'm nhat
châng cho ai ra khôi thành; ma sau quan lcm à'y

Phong hôa dieu hành 3



thây nhfrng ké ô* trong thành dâ gân phài dôi,
thi bât linh edm sûng canh cfra cdc ncri, va day
linh canh thây ai ra ngoài thành, thi phâi bân
chô't tfre thi, cher thn.

Nhcm vl sir à'y, dân trong thành dâu dôi 1dm

mâc long, cùng châng dâm ra ngoài thành. Nhirng
ma cô mot bà kia, ton là Mal-do-na-ta, lén cdc

vong canh ma trôn ra diing ; moi di bông long
trong rirng vâng vé, thi may gap mot hang dd xa
thành, tirômg ô* dô dâ khôi lo sir gian nan hiém
nghèo. Ai ngô* incVi ehun vào hang ây, trirc thây
mot con sir tfr edi cô chfra I thi thât vfa hôn kinh,
châng biô't chay dàu. Sang sô't mot hôi làu làu,
thi hôi lâm lai mQt chût, thây con sir tfr làm bô
hién lành mern trcVn cùng minh, thi mcVi bôt so* ma
tinh lai, va xét thây con su* tfr làm nhir vây, là cô

y inutfn nhô minh giûp làm mu cho nô, vl dâ gân
dé : ma sir dâ cô thât nhir vây. Bà ây dâ cô long
dan ma giûp con sir tfr sanh dô xong, va châng
phài nao; vày cà liai châng nhfrng là mirng rô',
ma lai hô lân nào sir tir bât d(mg Ihit gl, thi dem
vê chia cho hà; non bà à'y khôi di kiô'm îtn cùng
châng dôi bfra nào.

Sir tir à'y làm nhir vAy mai cho dô'n khi con nô
non trQng trt)ng, thi nô mô'i dem con nhô minh

ra ma tàp di kiô'm an ngoài dông : tfr ây bà mu
sir tfr châlit côn thây nô nfra, thi moi ra khôi
hang ma di kitfm an, Châng khôi bao làu, ngircVi
xfr ây g(ip bà bât dam vê làm toi moi minh, Sau,
nhô* cm Chûa giûp, thi quân Y-pha-nho cfru lây
ngirôi diing lai dem vê trong thành. Khi ây quan
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lcm di khôi, thi cô quan khdc thè qucVn; ông nây
dôc dfr 1dm, non khi hôi bà à'y, thi làm an xfr tfr,
day linh dem ngircVi ra ngoài thành, dông noc
buôc ngoài cho ohtft dôi di, hay là muông thû se
an tint, vl khi tnrcrc so* dôi ma pham linh.

Khôi vài bfra, quan ây sui it ton linh ra Ibflm
coi thfr bà à'y ra làm sao ? Châng ngô* linh ra thây
bà côn sô'ng sfrc khôe châng phài nao l Thây cô
nhiêu cop sir tfr ô* xung quanh, ma châng cô con
nào dâm bât bà, vl cô me con sir tfr bàdfl làm mu
khi tnrcrc dfrng ké chcm bà ây, ma gifr cho khôi
thû khdc ftn tint. Bà nhln biô't sir tfr dâgâp trong
hang khi trirôc. Linh thây làm vày thi muô'n mô*

bà ây ra, mç con sir tfr thây linh lai gân, thigian
ra xa xa dircVng nhir trânh cho linh mô* kèo ma
so*. Mô* ra rôi, bà ây mcVi tlUiât lai tir su* cho linh
nghe: doa'.i linh cùng bà sâm sfra vê thành; thi
mç con su* tfr nhày lai mirng rfr, nhir théthircrng
tiô'c bà ây phài vê, châng dâng thây mât ngircVi
nfra ma tfr giâ vây.

Linh trô* vê thành, thi thuàt lai moi sir minh dâ
thây va dâ nghe cho quan lô'n hay. Bà'y gicV

quan à'y xét minh phài lha loi cho bà, là kè Chûa
dâ hinh vire giûp dô* dircVng ây cho khôi chô't: va
lai cûng xét nô'u minh châng tha, thi thièn ha sô
lây minh làm dfr to*n hem muông thû châng sai;
non quan dâ tha toi cho bà già, cùng cho vê nhà
nfra.
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§. 17 — TRUYICN KÈ CÔ LONG MANH

ME MA CHIU GIAN NAN.

Trong sâch su* nircrc I-ta-li-a thuAt lai truyôn
nây rang : cô mot ngirô'i dâ mâc phài nhiêu sir
rât gian nan khôn nan lâm; khi linh côr gap mot
ngucri ban hfru minh, thi thuAt lai moi sir ây cho
ngirô'i nghe, doan thi hôi rang : « Phâi ma anh

« gap nhfrng sir ây, thi anh làm sao ? xin nôi cho

« toi hay. » Ban hfru trâ loi rang : «
ôi 1 phài toi

«mâc nhfrng sir nhir vây, thât toi không thôm

« nôi lâo, toi tir vAn châc, châng sô'ng làm chi ma

« khô'n nan thè ây. » Ngirô'i kia moi trà lô*i cho

<<
ngirô'i ban A'y rang : w

Anh nôi vây sao ? Anh

« không sire chiu cire gl hÔt sao ? Anh non long

« yèu duôi dircVng ây sao ? Toi dâ làm khdc hern

« anh, toi dâ chiu cdc sir ma châng thôm tir vAn.»

VAy mari goi là ké manh mô trong nhfrng su*
gian nan ô* dôi nây.

|. 18 — TRUYÙN NGU'Ô'I HÔNG-MAO KIA.

Trong nircVc IlÔng-mao cô truyôn dâng cirô'i

sau nây: cô mot ngirô'i dông dôi sang trong, ircrc
ao cho dâng ngirô'i ta chon minh làm ngircVi trong
lu) nghj nhà mrô'c; cho non ngircri ây làm ht)
khiôm nhirçmg, ma vào trong nhà mi)tngirô*i tho*

dông giày kia» Chû nhà chào ông A'y ma rang :

<;
Ông dô'n dày cô t.huyôn chi ? » Ông ây tià lôï
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rang: « Toi cô mot sir, dô'n cAy chû giûp; là dân

« dâ chon toi vào làm ngircVi bô nghi nhà nmrc,
« ma côn thiôu mot ngirori chon nfra, thi toi mô'i
«dàng: non xin chû chon toi cho dâng xong. »
Tho* giày rang : « Nèu vây, thi ngôi dày nôi truyôn
« cùng toi chcri mc)t hit, cho toi biôt ông làm sao
« mot chût, rôi chon ông mô'i dang. »

Tho* giày lai rang : «
Ông cô biôt uô'ng riroru

« mach nha châng ? Toi cô mô* mot chai ma uÔng

« côn dir dày, ông hây uô'ng vuô'i toi ma chcri;

« vày lây câi chén cùa toi mcri dùng dô ma uô'ng,

« cùng chûc cho toi sfrc khoô, toi cûng chûc cho

« ông vây. »
Ông kia rang: « Chû muô'nlàm vày, thi toi cùng

« ép minh chiu theo y chû ma uô'ng. » Khi uô'ng
rôi ngircVi tho* lai bièu rang : « Toi hay bût thuô'c,

« cho non ông hây là'y ma hût. »
Ông kia trong y

giân thâm ma nôi rang: « Thât chû chô bai toi

« quâ! Chû muô'n làm sao thi toi cung phài chiu

« theo nhir y chû vây. » Nôi doan thi lây moi lfra
cùng Ông diâu ngirôi tho* ma hût, Rôi cà liai ngôi
ma truyôn vân cùng nhau mt)l chàp làu.

NgircVi tho* giày thây minh hèn ha, ma bât ép
dang ông sang trong thô à'y chiu theo y minh, ni
làm nhfrng dêu hèn ha xâu hô, thi duôi ông ây ra
khôi nhà minh ma rang : «

Ông là ngircVi không

« ragl; non hây ra khôi nhà toi làp tfrc: cher

« trông toi sô chon ông nhir ông xin vAy. Toi

«
châng hô chiu ha minh xuô'ng ma chou ngu'cVi

« châng biô't phép, va làm nhiêu dêu hèn ha, cho
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« dâng nhâc lôn birc cao baogiô*.

Ây châng khâ bô minh cho dâng birc sang trong
hay là ich Iç/i gl.

§. 19
— TRUYEN KÈ NÈN SANG MA

CÔN MANG PIL|u\ CU.

Cô mQt ngircVi con tho* dông giày kia ô*

thành Mô-lun, ton là Gia-cô-bô A-my-ot, khi côn
trô thi bô nhà trô'n cha me ma di; rùi thcVi di Ion
doc dàng xoang hinh. Vira may cô mc)t ông bâ
hô kia di qua dàng ây, gap con trè nây dau nàm
xièu mot bon mé ni()ng, thi d$ng long thiromgxôt,
cùng bông nô de trôn ngira sau hrng minh ma dem
vào thành kia, gô*i cho nhà thu'cmg nuôi. Con trô
ây liôt là btri dôi quâ, nôa mau lành b|nh, vây ké
coi nhà thurcrng cho phép vê nhà, va cùng dira
cho ma di dàng mirai hai dông vàng. Dân sau
ngircri nây dàng chfrc lchi làm giâm mue, thi
ngirô'i dirng cûng mot ngàn liai trâm dông bac,
cho nhà thtromg dâ cho ngirô'i mirô'i hai dông
vàng thuô* trirô'c.

Trong dcVi cô ft kè khi non giàu cô sang trong,
ma cô long manh mé châng so iô ngirô'i xirng ra
goc minh cû là hèn ha.
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§. 20 — TRUYÈN NGU'Ô'I ME THA CHO
KÈ GIÈT CON MQT MÎNII.

Xira, trong thành Pha-dô-a cô thôi xâu nây : là
nhfrng ngircYi trai dang thi, quen edm sûng màdi
dao ban dôm trong thành, hô gap ai thi hôi, nôu
ngirô'i nô dâ hôi ddp lai châng vfra y, thi nô bân.
Vây cô nn)t ngircVi Irai kia di dao trong thành
ban dôm thô ây, gap mc)t ngirô'i traikhâc, cùng
hôi ai di dô ? Song ngircVi nây châng ddp lai, cho
non ngirô'i kia bân nhàm ma chô't. Khi nô thây
minh dâ bân chat mot ngircri, thi so* hâi lâm, Gân
chô ây vfra cô nhà bà gôa kia quen, vl con trai bà
ây là ban hoc cùng nô; cho non nô trô'n .An trong
nhà bà ây, xin bà cfru giûp, vl mcrigiô't mc)t ngircVi

non châng lé khôi quan tlm ma bât. Vây bà ây
dam nô an trong phông km. Khôi mot buôi, thi
ngircVi ta dam xàc ngirô'i dft bj giô't vào nhà bà ây
nfra; bà lien nhln thât là con minh, cho non
khôc lôc thau trâch ngircVi nào bac âc dâ giôft con
minh làm vây. Khi ngircri kia nghe thô ây, lien
biô't dâ gittt lâm ban hfru minh, là con mt)t bàây;
cho non ra lay bà, song nô châng xin bà tha,
mQt xin nôp cho quan xfr toi ma thôi, thi môri
dên cho \(vng IQi minh, Song bà ây là kè cô long
dao dfrc, lai nhô' loi Chûa dâ phân rang « Hay hây

« làm om cho kè làm dû' cho bay, » cho non châng
n0p; mc)t an ùi nô ftn nân Irâeh minh, cùng bâo
nô trôn dimà thôi.
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§. 21 — ÀNM HÙNG MA-NO-E.

Khi quân Tày-som dâ dep loan trong cdc xfr

thuQc vê minh, ma thây quân Dông-scrn rinro va
xin giûp ma ddnh vua, thi sâni sfra dem binh sï
lai vào Dông-nai dành giâc mOt lân nfra. Vua
nghe tin ây châng lây làm lo chût nào, bcVi vi cô
nhiêu tàu nhiêu ghe, cùng chô* khi gidi sân, lai cô
nhiêu binh sï 1dm. VAy vua day cdc quan va cdc
binh sï di don quân giâc. Trircrc liât cô ông Ma-

no-e, là ngirô'i Pha-lang-sa, cai mot chiôctàulom.
Châng hay nhfrng tàu vua di ngiro*c nirôrc ma
dura ra cfra, lien g(ip nhfrng thuyên quân giâc
Tây-scm vào cfra di xuôi nucrc. Mây tàu vua cô
mQt chute di Irircre là tàu ông Ma-no-e ngfin don
châng cho quân Tày-so'n vào.

Bây giô* quân quan thây tàu quànDông-so*u vào
cfra ma chay xuôi nirô'c thuAn giô làm vây, thi
kinh khiô'p cà. Côn ông Ma-no-ochàngquen dàng
thi tàu phài ncri can ma châng côn di dinrc, lai
châng cô ai lây long bao dandôm cfru minh. Quân
trong tàu thây làm vây, ma quân giâc ô* gân lâm
th\ mât via. Lai thây tàu dâ bô vào bo* sông, non
quân ây chay trôn châng côn ai ô*lai, Ông Ma-no-e
ô* mQt minh Irong tàu thè ây, thi tûng lâm; song
châng ngft long dâu, mot doc long cfr thôi quân
linh bon Tày ma dành manh bao cho dân chtfl.
Quân giâc thây tàu phài can thi duanhau don bât.
Nhirng ma bao nhiôu ngirô'i xuô'ng dirô'i tàu ây
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thi ông Ma-no-e chém di hô't. Song bfti quân ây
nhiêu ma ông Ma-no-c cô mot minh, thi châng
làm chi dircrc, Bây giô* ông à'y thây tàu dâ dày
quân giâc, thi xuông dirai long vét ncri dâ quen
trfr thuô'c sûng ma dô't di; cho non bông chûc cà
thuyên vô** ra chdy di cdch grtpi ehiêc lâm, ma bao
nhiôu ngirô'i trong tàu chat hèt, va nhfrng chiô'e

tàu ô* xung quanh thi phài ver cà. Ông Ma-no-e
chô't câch khôn ncin làm vày; song le thiôn ha
khen là anh hùng chét cdch xfrng ddng quân linh
manh bao.

Nguyôn ông Ma-no-e ây châng phài là quan,
cûng châng phài là ngirô'i cô danh tiêng gl bon
Phircrng-tày. ông ây ô* mQt quô cùng Dfrc-thày
Vô-rô, ma dâ sang Ma-cao cho dirç/c buôn bân,
thi làm ban tàu ma thôi. Dô'n sau ngircYi xuÔng

tàu Bût-tu-ghô ma qua nirô'c Cao-môn; ma bôï
dâ bièt Dfrc-thây Vô-rô khi tnrcrc, thi xin ô* lai
làm dày ter giûp ngircVi, ma làm càc vii)c

trong nhà nhir nâu nircWig dô an, may
va quân do vàn vân.» Ngirô'i cô */ tfr lâm,
vàcô long dao, non Dfrc-thày thircmg cdch riông.
Va lai ngircri quen nghê vô cùng viôc di tàu, thi
Dfrc-thày dirng cho vua, dô giûp câc viôc don khi
gidi va dông tàu nhir thôi bon Ta y vây. Vua thây
ông ây ô* khôn ngoan va cô y liôu câc vi<)c giûp

vua, thi trong ngircYi cdch riông va dât làm quan.
Don sau khi vua nghe ông ây dâ lieu minh chô't

cdch bao dan thé ây, thi Ihircmg tiêc là dircYng

nào.
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§. 22 — BÛ-C-TIIAY VÈ-IIÔ D'ADRAN

LAY LONG DAO DUÔNG VÔI KÈ THÙ

GHÉT VA CAO GIAN MÎNII CÙNG

VUA LA THE NÀO.

DcVi Vua Gia-long, cô quan lcïn kia, ton là ông
Giâm, thuô* dâu cô long ghét sir dao, ma bcYi dâ
nôi lô dao vcVi Dfrc-thày nhiêu lân, thi quyèt trô*

lai chiu dao. Tfr ây vê sau ngirô'i ra ngoan dao,
non cdc quan khàï mQt ngày mot thôm ghét Dfrc-
thày.

Vây cô mircYi chfn ông làm bàn tâu ma câo
Dfrc-thày nhiêu dêu, cùng xin vua dfrng cho
ngirô'i làm thây day ông Dông-cung nfra. Vua
thây dêu ây thi giân qud cùng trâch cdc quan
nijng IcYi; lai cô $ giâu châng cho Dfrc-thày biô't

sir ây. Dfrc-thây hay cdc vii)c, thi tâu rang : «Vua

« dâ tô moi sir xira nay, là minh cô f ô* htft long

« giûp viôc nhà nirôc thé nào. Ma rày câc quan cô

« long ghét làm vQy, thi xin tfr cdc chirc vua dâ
M

ban cho, dé lo mot viôc coi sôc bon dao ma thôi.»
Dây giô* vua thây ngircYi biô't moi sir, thi ra dâu
phiên muc)u, cùng cho ngircYi xem bàn tâu càc
quan dâ dâng; lai cho ngircYi biô't minh cô J phat
cdc quan ây thè nào.

Dfrc-thây xin nài vua tha moi sir cho càc quan
cho yen vic)c; lai bcYi cô nhiêu viQo khdc cdc quan
cûng ghen tuomg, non ngircYi quyclt bô nurdc An-
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nam ma vê bon Ma-cao. Vua dâ don chiêe tàu dira.
ngircYi di, song khi dâ hông xuô'ng tau thi vua
hôi lâm lai, ma châng cho Dfrc-thây trây di,

Vô'n tfr dâu chi cuÔi vua chi mQt long vcriDfro-
thày châng dôi bao giô; lai càng quen ngircYi thi
càng phuc, va tô ralông yôu mtfu tin cây ngircVi.
Dfrc-thây thây sir làm vày thi nftn ni lâm, vl cô $
cho an long moi ngirô'i chô* ai ghét va bdt net làm
chi; non xin nài vua tha sir day ông Dông-cung,
lai ngircri châng di châu vua nfra, Vua dân thâm
hay là nicY'< ngircYi câch riông thi mô'i dôm ma thôi.
Cdc quan càng rà sfre làm mât long rigircVi, thi
vua càng cô y vi né, nàng dô'n thâm bàn viôc ro
viôc kia vdi ngircYi,

§. 23 — DÛ'C-THÂY VÊ-RÔ TRA ON

CHO KÈ LAM OÀN LA TIlÈ NÀO.

Dfrc-thày phài cô y tfr gifr minh 1dm kéo ni
dâng bdt net dêu pi; ngircYi lai chi ru sfrc lây sir
lành ma trà cho ké toan làm sir dfr cho minh. VI
chirng châng khôi bao làu trong mirô'i chfn ông
dâ cao gian, thi cô hai ông phâi tùi rât n(ing va dâ
phài lu^n ehét chém, Vây ngircYi xin d(ing vua tha
IQi cho. Nhirng quan khi khdc cùng dâ d$ng miôu
tfr vl ngirô'i dâ xin vua tha cho, thi hom mirô'i lâm
ông.

Dâu ngircYi cô công giûp viôc nhà mrô'c, va hay
lây long nhcm dfrc làm sir lành cho ngirô'i la thé
à'y mac long, song dô'n sau lai cô quan lô*n kiacâo
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cdc Thày-dao hay khoét con mât ngircri ta dé nia
làm ugoc; lai rang : minh dâ vào nhà thfr kia, thi
thà'y tô tw&ng mot binh dây nhirng con mât Thày-
dao dâ khoét thè d'y, Viôc nây dâ dân tai vua, ma
câc quan nôi thôm nôi thira nhiêu dêu chô trdch
sir dao. Bây giô* Dfrc-thày xin vua lo liôu tra xét
viôc ây cho dô'n gô'c; hoâc cô thât, thi cfr phép
ma phat cdc Thày-dao, nhirnM bàng châng thât,
thi câm châng dô ai hir không bô va cho sir dao
làm chi.

Vua dôi quan ây d&n ma ép làm chfrng cdc dêu
dâ câo cho cdc Thày-dao ma rang : « Vf bàng cô

v(
chfrng cô* tô lirô'ng vê dàng rfy, thi se phat câc

« Thày-dao mâc tQi nâng châng tha, nlurcrc bàng

« quan dâ nôi châng thât thi phài chctt chém ma

« chô". » Quan ây xin vua cam chju dêu (iv, vl con
mât minh dâ xem thây tô tw&ng thi thât lâm !
Nhcm vl sir ây vua sai ba bon quan lôn di dô'n ncri
dâ chi, lai ông ây cûng di vôi nfra, Bâ'y giô* thây

vua tra chfrng cô* dêu A'y cho thAt, thi moi biô't
dàng so* ma ohfra minh rang : nghe ngirô'i ta nôi
thi ngù- là sir thât! Vua châng chju lô ây, mQt bât
phài dân ncri; ma bcYi châng tlm thây di glsôt, thi
vua luàn ông à'y phàichè't chenu

Dfrc-thày nài xin hô't sire thi vua mô'i tha. Tfr
ây vê sau cdc quan chàng ai côn ddm câo sir khoét
con mât ngirô'i ta nfra.
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§. 24 —
ÔNG GIAM LÀ NGU*ÔI TRUNG

THÂN VÀ £>A0 DÛ'C LÀ Tllè NÀO.

Vua Nguyôn-anh dâ bdt dang xfr Qui-nhcm thi
chira dang vui mirng cho tron, vl quan dai thân
cô dao, ton là ông Gidm, phài bjnh chô't, ma vua
lây làm liô'c hô't sire.

VÔn ông Gidm thuô* dâu châng cô dao, lai ghét
sir dao hô't long nfra; ma bcYi dâ quen bittt Dfrc-
thây Vô-rô, cùng nôi lô dao vô*i ngircYi nhiêu lân,
thi quyô't trô* lai chiu dao nhir dâ nôi trirc'rc nây.
Tir à'y vê sau thi ông nây rât ngoan dao, cô long
sô't sang gifr cdc lô phép cho tron, lai lo liôu cho
em, con, dày tô* dâng trô lai chiu dao nfra. Trong
cdc giao hfru châng thây mây ngircYi dao dfrc
khiôm nhuromg nhir ông nây. Phân dcVi thi ngircVi

rât khôn ngoan khéo liôu cdc vit)c. Vua phû viôc
gl thi làm non viôc ây, cho non vua you cdch
riông. Va lai ông nây an nôi lien sir vôi moi ngircYi,

non ai ai dêu phuc liât.

Dô'n khi ngirô'i phâi bjnh, thi càng lô ra long
sô't sang hinh mCfn D. C. T. hern khi tnrcrc. Dâu
liôt lào dau ntjng m(ic long, song châng ra dâu
phàn nàn bao giô, mQt bàng long chju khô vdo
cày thành Gid theo chcm D. C. G. Dôm ngày bàng
than thô* cùng D. C. T., va dât ành chuQc tQi gân
giirômg ma nhln xem lion,cho dâng nher sir thircmg
khô D. C. G. Bin hôm soin niai dô'n giô* doc kinh,
thi biôu nguôi ta qui gân gin ông minh nàni ma
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doc kinh; song bcYi vl châng côn sire ma chôi d$y,
thi biôu dày tô' dcY minh lôn ma qui gô'i cho dâng
thông công vô'i ngircYi ta. Khi dâ chju cdc phép
cdch sô't sang lâm thi qua dôri, ma thiôn lia tiô'c là
dfrng thdnh.

§. 25 — YUA GIA-LONG KHÔN NGOAN TRA

XÉT SU' PHAO VU LÀ THE NÀO.

Cô mot lân, câc quan dông tinh vcri nhau, cao
cdc Thày-dao hay làm bùa ma làm hai ngircYi ta
ldm. Cdc quan cûng dem mQt ngircYi kia, làm tang
tfch dân tnrcrc mât vua ma cdo rang : « ngircYi

nây dâ bi bùa cdc Thây-dao làm, non ra càm

« châng côn nôi dâng lô*i gl nfra. » Vua dâ hiéu y,
thlgiàgiAnmà phdn rang: « Ai ngô* là nhfrng
« Tày-dircmg nhcm cô long dc)c dân dôi ây! Bê

« ngoài xem ra hinh nhir cô f sang bon nây ma

« giûp ta, song thAt cô y làm liai ta» Xira ruy thây

« quân ày dôi ta nhiêu lân, cho non ta chAng côn

« tin nô nfra. Va lai châng cô lu la phài so* dâu,

« vl ta cûng cô bai thuô'c phâ cdc bùa di. »
Vua phdn làm vày doan, thi vào trong phông,

hïy mQt bât nirdc là dâ pha mQt hai giô'ng vào
cho ra nin'rc dô, ma bào ngircri càm uô'ng thuÔo
ây cho lành. Nô uô'ng; mt)t chût vira rôi lien kôu
mi)t liai: dau bung! Ây thuô'c vua don cho uô'ng
thi rât hiôu nghic/m là ngàn nào, vl mtjri uô'ng mQt
hôp ma dang lành dâ.

Bây giô* vua truyên. dông gong Ihàng à'y va
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dành cho dau, ma tra khào cho biô't nô dâ dông
tinh vcri ai ma bô va thô ây. Khi dâu nô châng
dâm nôi; nhirng ma bôï dau lâm thlxirng rang:

« Quan dai thàn kia dâ dût tien, » lai rang: — cô
b'O ngirfri dâ dông tinh vcri minh ma bô nhfrng
tiâng xâu thô ây cho cdc thây dao, cùng cô kè tu
IQp vcri minh ma giât Dirc-thày nfra,

Vua bât dâng tdm ngircYi trong nhfrng quân ây,
thi truyên chém tfrc thi. Tfr ây vê sau châng ai
dâm nôi dêu gl quây qua làm vây nfra.

§. 26. — QUAN CUNG-TRUNG-PIIOG LÀM

GAN DÀ LÀ TItÈ NÀO.

Khi vua Gia-long vày thành Qui-nhom lân thû*
ba ma lâychira dang, cho non ngâ long muô'n
triôu binh vê DÔng-nai, thi cô mQt quan lô'n kia,
ton là Cung-lrung-phûc, cô danh tiéfng gan dâm
ddnh giÇc. NgircYi cô y l(\p công vcri vua, thi lây
y riông ma ra sfro chinh Ira quân giç'c kia khi
châng ai biât,Châng hay ôngây mâc quân giàclfra
ma thua Iran, lai quart minh bi tfr tràn hâu hô't.

Ông â'y trôn di diro*c; nhirng ma khi vê dinh
thi càc quan dêu chô cirôi, ma vua thi quô* nitng
dêu, Bfti dô cho non ông ây cô */ rfra sir xâu hô,
thi dem mQt f t quân manh bao, ma ban dôm khi
châng ai ngô*,thl xông ddnh lây mQt lùy rât manh
vua dâ xày khi trirdc, ma quân giijc dâ bât diro*e.
ông âylai ddnh dirçrc nhiêu quân giÇctfr tràn, va
nhfrng quân khôi chat thi trô'n vào trong lûy khdc»
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§. 27. —

ÔNG QUAN DINH-TRUNG TÔ LONG

VÛ'NG VÀNG MANH DAO LÀ THE NÀO.

DcVi vua Gia-long, lô thô* tô tiôn vua, thi cô mot
Idn vua day bai quan dai thàn kia ép quan lcm cô
dao, ton là Dinh-trung, bô vào trong lloàng-cung
ma giûp viôc ta lô va bai tô tiôn vua. Ông ây vfrng
long, châng chiu làm viôc ây. Ngày hôm sau là lô
khânh dân ông Dông-cung, thi cdc quan phâi
mfic do châu ma di mirng ông ây. Vày ông Dinh-
trung mac do ma di làm mot vô'i cdc quan, lay ông
Dông-cung doan cô y vê; song le ede quan kéo
ngircYi vào trong Hoàng-eung, va éplay tô tiôn vua
ma rang: «vua châng ép bdi but thàn dâu, mot
« ép lay vua dcVi trircrc, thi ông châng cô toi gi,
« cho non phài virng phép vua. »

Ông Dinh-trung
châng chiu ma câi làu, doan ede quan edm lây lay
ông ây cùng bât cûi dâu xuô'ng ma lay. Dây giô*

ông ây phàn phô rang : minh lay mot D. C, T. ba
ngôi ma thôi.

BcYi dô cho non cdc quan diôu ông ây dô'n trirô'c
mat vua ma tâu rang: «Ông Dinh-trung dâ lay

« mac long, song châng chiu lay tô tiôn vua, mot
« lay D. C. T. ba ngôi ma thôi. » Vua bâo rang :

« dâ lay thi thôi. » Doan vua lai quô* rang : « trâm

« dâ nuôi mây dâ bây làu nay, cùng ban chfrc cao
« trong, ma mây vô nhorn bôi nghïa châng chiu

« lay tô tiôn ta làm sao? Tràm châng ép mây bô

« dao hay là lay but thàn, mot cô y ép mây lay tô
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« tiôn trâm, thi nào cô toi gi ?

ông Dinh-trung rang: « lay Dire bê trôn, toi

« sàn long lay Dfrc bê trôn ma lai khinh dô tô tiôn

« Dfrc bê trôn làm sao diing ? Nhirngma câc dfrng
« ây dâ qua dcVi rôi, thi loi lin thât châng cô sfre
« ma virng hô cho ai dâng, cùng châng hiôn xuô'ng

« trong lloàng-cung ma ïurômg nhfrng cùa te? ây.
« Vây tô tiôn Dfrc bê trôn châng cô mat dày, thi
« toi châng lay; phép dao câm sir ây, vl là dêu
« dôi trâ, »

Vua rang : « cher thi mây châng quen kfnh thô*

« cdc thdnh nam nfr sao ? Ay vày lô tiôn trâm va
« cdc thdnh cô khdc nhau dêu gl ? Cdc Ihdnh ây
« cûng dâ chô't rôi ma châng hiôn ra dang nfra,
« VI vây mây lay cdc thânh ma châng chju lay tô

« tiôn trâm làm sao ? Trâm cûng dà biô't tô tô tiôn

« châng cô mât dây, cùng châng an uô'ng cùa gi,
« nhirng rnà trâm lây tô tiôn ma bao hiâu, Thây
« gidm mue Vô-rô cùng nôi vcri trâm rang: lay tô

« tiôn thô ây thi châng cô toi gi, »
Ông Dinh-trung rang : « phép dao câm sir ft'y,

« ma gidm mue nôi châng cô loi làm sao dang ? »
Vua rang: « trâm hôi lai thây gidm mue; côn vê

*
phân mây thi trâm sô gcVi dân vua Xiôm, cho

« vua â'y bât mây lay.» Ông Dinh-trung rang: «vua
« Xiôm nôi làm sao thi mâc vua ây, loi không lay.»
Vua rang: « Mây nôi làm vày thi phâi, vi clurng
« vua Xiôm bât ngircYi la lay but, côn trâm thi cô
« y ép mây lay tô tiôn trâm cûng nhir khi côn

Phong hôa dieu hành 4
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« sông vày ma thôi, Vây bao già* trâm bàng rôi thi

« mây cûng không lay trâm sao ? Ông Dinh-lrung
'thinh lfing, thi cdc quan tàu rang : « sau nây khi

« Dire bê trôn dâ dàng tràm tuôi doan thi ông
« ây châng lay, vl chirug dâ nôi vcri chûng toi

« nhiêu lân rang: minh lay kè sông ma thôi, côn

« ko chat rôi thi châng lay làm chi. « Vua rang :

« thâng nây là kè nghich thàn dircVng nào. » Doan
thi vua nôi qua dêu khdc,

§. 28. — TRUYÔN VUA KIA xt> KIÙN

CON NGU'A.

•
Xira, trong nirô'c l-ta-li-a, cô mot vua tirtfc hiôu

là Ca-rô-lô dô Ca-la-ri-a; thircYng ngày câc quan
lôn va cdc hô nghi hôi dông tê tiru trongdén vua,
ma tinh nghi viôc nirô'c. Vua e so* quân canh cfra
cô ngân câ'm kè nghèo khô, châng cho vô thtfu

vua ma làu sir no sir kia châng; non vua day treo
mot câi chuông trong dén, va buôc giày rung
chuông ây cho tc'ri ngoài thành ngoai, gân bon
dàng tliiôn ha qua lai, cô ydéchodàn,hôaimuô'n
tàu bàm sir gi, thilai kéo giày chuông, thi vua
lien day linh mô* cfra cho vô dô'n vua, ma qui tâu.

Lan kia, cô con ngira hông, giù yâu vô dung,
non chû nô bô ma thà di an ngoài dông bfty ba
châng ai chân gifr; nô ngira ngà'y lai cà nhàm sori

giày. rung chuông ây, nô cà lôn cà xuô'ng, thi dông
chuông trong dên. Chuông kôu khdc thirômg
ducYng nhir cô sir gi gâp; vua day linh mô* cfra
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cho mau dem vô. Khi ây nhàm giô* vua cùng cdc

quan dang hôi dông.
Quân nhirt mô* cfra thây con ngira hông dang

cà dô, thi vào tàu vua « con ngira ngircri ta thà

« di bây ba nô cà nhàm giày chuông ma thôi, »
Cdc quan nghe linh tâu vày, lien circYi rô lôn; vua
mcVi phdn rang: « Cdc quan circYi 1 Trâm nôi cho

« câc quan biêt, chinh phép công binh thi cûng
M

phâi gifr cùng thû vât nfra. » Vua hôi là ngira
cùa ai ? NgircYi ta tâu là cùa ôngCa-pe-ce, là quan
lâo. Vua day dôi dô'n; vua hôi ông quan tàn â'y
rang: « Sao lâo quan thà ngira di bày không ai

« chân gifr vày ? » Quan A'y làu rang: « Con ngira
« nây thuô* trirô'c nô hay lâm, toi dâ cô*i nô ma di

« dành tràn nhiêu nâm; nay nô dâ già yéfu châng

« côn dùng dàng nira, non toi thài nô di ma thôi, »

Vua lai phdn cùng quan lâo ây rang : « Lâo quan
« Ihuô* tnrcrc phô vua giûp nirô'c lâu nâm, cô công
« nghiôp trong, ma nay thi quan ra già hiru tri,
« làm quan tàn; cho non trâm ban câ'p lôc chôma
ce dùng luôn. Ma sao con ngira nây dâ cô công
« nghiôp trong cùng ông, là giûp ông làp công
« cùng nhà nirô'c, ma ông mot minh hirômg lôc

« bô quôn công nô làm sao? Vây lâo quan phâi

« dem con ngira nây vê chuông, "là nuôi dirômg

« Ifr tô' nhir nào con ngira manh giôi khâc. Bàng

ce không nhir vây, ât là lâo quan dâu manh mo*

« thi cûng phâi mât tiéfng tôt trircVc mat trâm, »
BôM v$y thi ta cûng phâi gifr phép công binh

vtfi thû vât nfra,
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§.29 — TlKN CAN DAO \h\V.

Thrr môtngwôigôi cho ban hùu minh, ma /huât
lai su' quai la dâ xày dè'n cho minh ma rang :

& ban ôi ! toi tin cày anh, ma nôi cho mot minh
anh hay sir kin la nây, ma ta châng non cho ai hay.

Ông Vil-dae hôm qua dâ gâ con là'y chông, ông
dâ moi toi là langdiéng di ho vuô'i ông, Anh dâ
biô't ông là ngircYi thé nào; ông bô quârn dôc dfr
sàu hiém lâm, Hôm qua trong dâm cirôi toi cô y
xét, thi thà'y bô ông Ihà't linh buôn birc, ehâng
nhfrng ông châng vui cùng con rô minh, ma lai
sir ké khdc vui mfrng thi làm cho chàng va buôn
sâu hem. Khi man tiôc dem gicY di ngù, thi cô
ngircYi dem toi vô trong mot phong dirô'i cài thdp
lc'rn. Toi vô vfra moi thiôu thiôu ngô, thi nghe
dông mot câi trôn thdp trôn dâu toi; toi lilng tai
ma nghe, thi nhir cô kè mang xiéng ma di xuô'ng,
non dungxiêng vào birc thang lôp côp. Trong
thdp A'y dôm toi cô mot minh toi; giô'ng gi ôrlirng
trôn không biât, non toi hôi hQp sçr. Toi nghe rô
rang nhir vày, vl cfra phông loi khi à'y không
dông. Mot hôi chi nghe gân toi liom, rôi toi ngô

ra thây thAt cô mot ngurcYi mang xiêng lai g^n
bâp un ncri phông toi va gio* tay lây hai ba cAy

cûi dâ chûy lun ma gium lai, va nôi tièng nhir
lièng ké chô't rang : A a! toi dâ làu không dàng

fur firaT""
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Ô'anh ôil khi toi nghe Uô'ng nôi làm vày, Ihl

trong long so* sôt lâm; toi lien rut gircrm ma gifr
minh, vi không biô't lành dfr thô nào. Rôi toi hé
cdi màn mot chût ma dôm; khi lira hirng bén sang
sdng, thi toi thây mot ông già ô* trân, mat gây
guôc, dâu soi soi, ràu bac phân, run làp càp gio*

tay ra trôn bô'p un ma ho*. Toi xem tô vày, thi tô
biôt là ngirô'i; non liât so* hâi nfra, ma dông long
tlnrcrng xôt. Toi coi ông thi lfra bâp un chdy birng
lôn ngon, non toi thây ông già day mât ngô phfa
bon cfra phông toi; rôi ngô xuông dât ma sàu nfto
quà sfrc, sau mot hôi thi cûi sâp minh xuông dât.
Rôi nghe ông khôc thûc thit ma than rang : & Chûa
toi, & Chûa toi! Khi ây cdi màn toi khua dông mot
câi, thi ông dire minh, va dern chic phia toi, ma
hôi bon bao rang : « Cô ai ô* trong giirfrng nây
« phài chàng? » Toi thây hôi, thi toi vén tuô't
màn lôn ma trâ IcYi : « Cô toi, »

Ùng già lai rang:
« Toi là ai ? » ma beri ông già mâc khôc tâm tire,
non nôi không ra tièng, thi là'y tay làm dâu cho
loi hiôu ma thôi. Mot chap làu thi ông hô't buôn
sàu birc tire, mcVi nôi rang:

« Trong d&i không ai rât khôn nan nhir toi dày :
« ôi! thôi, không nèn nôi gi nfra hô't. Toi dâ làu
« nâm chAng hê thây mat ai ; không dâng nôi
« truyôn.,, toi irô'c ao nôi truyôn mot chût,., toi

« dâ hô't sire... nin không dang nfra. Ô* ông ôi 1

« ông hay birerc xuô'ng lai ngôi dày cho toi nôi
« cùng ông mot it IcYi : xin ông hây thircmg xôt
«•

toi cùng; xin chju khô nghe toi nôi cho ra ho'i,
«cho nhe bcH sir phiên nfto toi mot chût, »
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Khi dâu thi (ôi so*, ma bây gicY hô't so* la» dam

long thiromg xôt. Toi mcri bircVc xuông lai ngôi
gân ông ây; ông thây toi tin ma nghe IcYi ông xin,
thi ông mirng lâm ma câm lây tay tô», cùng rircH

nurcVo mât trôn tay toi dâm dé m.\ rang : « à ông

« hay thircmg xôt, xin ông cho toi hôi thâm ông

« mot it dêu trircWi dâ. Làm sao làu nay không ai

« ngù trong phông nây, ma hôm nay ông ôr dâu

« ma vô ngù dây ? Lai làm chi sôrm mai nây nghe

« tiâng dôt phâo nhiêu lâm vây, cô sir chi la Irong

« lâu nây Rang làm nhiêu lâm bây ? »
Ông hôi bây nhiôu, thi toi Ira IcYi cho ông rang:

« ông Voi-cîac hôm nay gà con lây chông, làm 10

« cirôri. » Tire thi ông ây lây làm la, nhln toi, rôi
gio* tay lôn trô*i ma la lôn rang : « HcYi ôi ! Vol-dac

« dâ cô con gâi ma gà lây chông rôi l Lay Chûa,

« xin Chûa hây ban sir lành cho con gâi ây, ma

« nhfrt là làm cho con ây chô* hê biéft pham toi,—

«
& ông, toi nôi cho ông biô't toi là ai ma khôn

« nan dirômg nây ! ông nôi truyên dây là nôi vâi
« ông già Vol-dac; & Vol-dac dôc dû' bât nhorn !

« Ua ! nghï châng cô lô nào ma toi non ni dâng?
« Cô le gl ma toi câo con toi là Vol-dac dâng ! toi

« côn biët duc miông vào chô nào ma than thô*

et dàng I »
Toi thây ông nôi làm vây, thi lây làm la ma

rang : ce
ûa ! ông là cha Vol-dac I vây Vol-dac là

« con ông l ma lâo dôc dfr dô'n dôi càm tù ông
« dây ! màvông bi câm trong tù luôn nhir vây phâi
« châng ? Ay cd sir làm sao ma non nôi nây; ông
« hây nôi cho toi hay vôi ? »

Ùng già ây nirô'c mât
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rông rông ma. rang: «
Ôi,khô'n thay ! long cfrng

« coi va sàu dôc thâng con rât khôn nan vô phircYc !

« nô dâ bât toi ma giam càm ô* dày, châng cho
« thông công nôi khô cùng ai liât thây; nô châng

« biôt thircmgai, châng thôm làm ban hfru vôi

« ai, nô lai cà gan chông nghich mang trô*i, lây

« long bât nhcm ma dông xiêng càm tù toi lai,

<(
cho dâng doat là'y gia tài toi cho minh l

SÔ là cô mot lân con toi nô di thâm ông bà hô

« kia, ông già mô'i mât : nô thây ông ây mât cha,
« thi dang làm chû thàn, dâng nhiêu lûa ruông,
« ban lai cho ngirô'i ta thi cô nhiêu tien bac, tien

« vircYn cdc chû trâ dông dân lâm, Thâng con toi

« thây vây, thi nhiêm lây long ham hô cùa câi

« qua lô, va ra khdc tinh tire thi. ThAt xira nay
« nô dâ cô linh A'y, ma tfr nô thây bd hô kia dang
« nhiêu tiôn cùa, thi toi thây nô nhfrng iru phiên
« sâu tir mot minh hoài,

« Khôi mirai lâm hfra, ban dôm, cô ba ngircYi

« dôi lûp che khuât mât cho toi không nhin mat
« nô dang, nô a vào bât loi, lây hèt gia tài cùa
« câi, rôi dem toi càm tù ô* trong thdp nây. — Khi

« ây toi châng biô't Uiàng con toi nô làm cdch

« nào, ma gat cho thiôn ha tin toi dâ chat; bô'i

« vây non toi dâ nghe ddnh chuông nhà thô', va
«c

nghe hât le cho ké chfift, thi toi hiôu rô rang
« ngircYi ta làm 15 cho linh bon toi, Toi ngho cdc.

« su* ây, thi toi ngô* là toi ô* trong nhà thô*, toi

« nhir thây Lâm-bô, cùng xem câc JÔ nhac vây.
« non trong long toi buôn làu qud 16,
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« Toi lai nàn ni cùng ké canh gifr toi, xin cho

« toi gap con toi, ma nôi cùng nô mot it loi, ma

« châng dàng. Côn ké dem ccmi cho toi fln, thi
« tin thât toi là ngircYi toi nhorn phâi phat chat
r< trong thâp nây.

—-
Toi phài dông xiêng ma ô'

(«
dày dâ hai mircri nâm nay rôi : may scmi mai

« hôm nay dira dem ccrm cho toi nô dông cfra

« không chat, toi thây vày thi cô bung mirng,
« dçri dân ban dôm cho dâng nhârdipây ma xuô'ng

« mot chût dircri nây; toi không muôn trôn chût

« nào, song kè ô* tù làu cô dang birô'c di mot hai
(f bircrc, thi dâ lây làm cô phircrc lâm, »

Khi ây loi cam long thircrng hai ông ma nôi
rang : « Không; ông châng non ô* dày nfra; phài

« ra khôi dày bày giô*, Chûa dâ chon toi ma cfru

« ông hôm nay, Ông hây trrfn ma ra tire thi, vl

« giô* nây ngirori ta dang ngù hô't. Không cô làm

« sao : ông hây ngho toi; sau bàng cô dêu gi, thi
« loi chju cho ông, không dô cho ông chiu dAu

« ma so*. »
Ông nghï mot hôi, rôi nôi rang: « Làu nay toi ô-

« dày quanti vâng mot minh, thi dâ xét biéft moi

« sir dcYi là huyôn hoâc dôi trd lâm; lai lâu nay ô*

« dây cire khô dâ quen, non thôi*/lôi chângmuôn

« dôi thôi quen làm chi, cûng liât thèm trô* vêdcYi

« làm chi nfra : IrcYi dft djnh; sô toi phài chat trong
« thâp nây rôi 1 non thôi, toi chju vây, »

Khi ây toi không nghe ma nôi lai : «
ông dfrng

« nôi vây, chô
1
khâ ô* dâyl mau mau hây dil TrcYi»

t)
dit gân sdng; dfrng dùng dàng, di cho k/pl
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Ùng lai rang : «

ông thircmg toi ma biéu toi vày

« th) toi mirng va câm cm ông ma thôi I chcV toi da

« tuéi tdo nây, côn sô'ng bao làm ma ham vêôr dcVi

« làm chi ? Vft lai, néfu toi ra khôi dày cho thong

« thâ mot chût, thi châng bao làm sung sircVng,

« ma làu sir té ra xâu hô cho con clidu toi lâm. »
Toi dcr IcYi ông rang : « Con ông cô xâu hô, thl tai

« nô làm xâu cho minh nô, »
Ông lai thôm rang:

« Toi thircmg hai cho con clidu gdi toi vô toi mô'i

« lây chông, dang tfr tè lâm trircVc mât thiôu ha;

« bàng toi ra ma làm cho vo* chông nô xâu hô, thi

« sao dâng ?

«
& châu ôi ! cher chi ông dang gap mat clidu,

« ma than khôe cùng clidu mot dôi lô'i, Ôi ! ma

« toi muô'n làm chi sir ây cho thôm cire long loi?
« Biô't thuô' nào cho gâp châu dang dàu ? Thôi !

ce
trô'i dâ gàn sdng, toi giâ ông ô' lai, toi vê trôn

« thdp toi, kéo e cô kè nghe ta nôi truyôn dày

« châng. » Khi ây toi không cho, thl câm ông lai
ma rang : « Không dâng di vê trôn ! Ùng dâ ôr tù

« làu, thl sdi tri, nôi châng biô't nghe; vày toi phài

« giûp ông. HSy nghe toi ma di ra cho kip khôi

« dày; sau bàng phài giâu ông, thi toi già'u, hay

« là ra mât thl se tinh. Toi chju lo chÔcho ông ô*,

« tien cùa cdc viôc dû cho ông dùng, dfrng lo so*

« chi; thiôn ha sô châng biô't ông là ai, ma vi bàng
« cô tiôn, thi se giâu toi con ông châng cho ai
« hay làm chi. »

Ông trà loi lai rang : « Toi cûng châng so* gi;
« ma long toi không côn câu ô* dcVi nfra ma thôi,

« ông liât long thircmg toi, thl toi lâ'y làm la, va



« càm cm ông lâm, vi ông cô long muô'n cfru giûp

« toi nhir vày; ma côn sir di ra khôi dày. toi xin

« không ra mot ô* lai dày, » — Ilôt si'rc câi lày
nhau, ma dâu ông cfrng cô, song toi cûng không
chju thua ông, non toi moi nôi gay gât IcYi nây
rang : «

ông châng muô'n nghe toi, thl ông phài

« chon trong hai sir nây, mot là ông theo toi, ma

« di bây giô*, hai là toi dôông ô* dây, toi di mQt

« minh ma thira quan, cho quan dem linh ttfi, ma

« cfru ông cho khôi nhfrng sir khôn cire con ông

« làm cho ông ô* dày, »
Ông nghe toi nôi gât nhir vày thl ông can toi

rang : « à ông ôi ! chô" tô ra cùng ai sir kfn toi !

« Xin ông hây dô cho toi chô't tai dây ma thôi, thi

« mô'i bàng bung loi, vi toi thât là quai gô* trong
« dcYi, châng côn dam xem mat trcYi nfra; toi cô

« mot toi rât nang ne va quai gô* lâm, non toi phài

« dén toi ây tai dày mai dàng. Kia, ông hây day

« mat ma coi dâu mdu côn dfnh vây trong vdch

« nây; màu à'y là mau cha toi, màtôidâ giê't, vi toi

« cûng dâ muô'n nhir thâng Vol-dac là con toi, Ôi I

« toi nhir thé côn thây cha toi dang gicr tay ra dô
«nhfrng mdu, muô'n dcr gu*crm ! kia long ngâ
« xuÔng, ô ô, chèt rôi I — Cha ôi 1 sir rât gô* la

« gômi ghiâc! Toi bât trôngcAyl !

ông già nôi bây nhiôu IcYi, rôi sâp minh xuÔng
dirô'i dât, hai tay birc lôc, cà va minh run rây
cdch gcrm ghiêfo lâm, Khi ây ông không ddm ngô
toi nfrà; côn toi thây sir làm vày thi rung rcYi sfrng
di, non câ va hai châng nôi dctng, ma làm thinh
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mot ch$p làu, thi nghe tiâng ngircYi takhuadQng;
non ông làt dât dfrng dày ma nôi cùng toi rang :

« Ông nghe ghô gomi toi, thl thâm phâi. Thôi; toi

« gift ông ô* lai, loi trô* vô trong thâp, va toi châng
« hê ra khôi dô khi nào nfra, »

Khi ây toi sfrng châng nôi lai dâng IcYi gi; moi
sir trong làu ây thi làm cho toi hâi hùng lâm, non
làt dât di ra khôi tfrc thl.

YAy toi bây gicY dang sfra soan don dô di ô* chô
khâc, vi châng le nào dâm n^ô mat ông Vol-dac
nfra, & anh ôi ! lâm sao trong loài ngirô'i ta cô kè
làm dâng toi rât quai g& dwông ây ? — Song cûng
ddng lây làm la, vi ông già nây hàng lieu minh
nhfrt djnh chju ô* lai, ma chô't trong tù ây cho
dâng dêu tQi minh ma thôi !

§. 30 — TRUYÈN CON CHÔ TRUNG TÎN

MA PHÀI CHÈT OAN.

Cô mot ngu'ôï kia nuôi mot con chô dât ton là
Muph-ty, nô khôn lâm va rât dôi thircmg chû nô.
Ngày kia, ông chû sâm sira di dôi mot ngàn hai
trâm quan tien trong chô ngircVi'cho mircm vircrn
dât; ngircVi di ngira con chô di theo. Dân, chô thl
ông chû tinh lodn lo viôc no viôc kia; côn con chô
thl dfrng gân dirômg thé làm chfrng, thây chù
dâm di dâm lai tien, rôi bô vào tûi kl cang, cùng
lôn ngira nom hô* chay vê, con chô cûng vui mfrng
cho chù minh, thl ngoât duôi nhây trômg xông
quanh chù ma sùa mirng nfra. Bêta gifra dàng



rîgircYi ây mâc dai tiôn, dfrng ngira, nhày xuô'ng,
buôc ngira ncri cày, di vào bui, Di chlng nâm mirfri
birôre, thl sirt nhcV lui bac côn dô trôn hrng ngira,
cô lô ké di qua dàng ây lây di châng, thi chay lai
lây tûi bac càm theo, rôi dô dirôi gôc bui gân bon
minh.

Khi sông rôi thl ra di bô quôn tûi bac lai trong
bui; rnà con chô nhln chù nô kl cang không thây
càm tûi bac, Ihi biôu chù minh dâ bô quôn, non
nô mc/i chay vào trong bui rdn sfrc tha loi lui bac
di, ma bcYi vi nang qua, tha không nôi, thl dô dô,
chay theo chù ma cân niu do chû va la sûa, cân
dirt châng cho chû lôn ngira, Ma ngircYi chû vô
tinh châng xét con chô vi cù nào làm nhir vây,
non la duôi nô, rôi nhày lôn ngira ma chay di.
Con chô lây làm la va tire minh quâ sfrc, vi chû
không hiôu nhfrng dâu minh làm; thl nô nhày
tnrcrc dâu ngira cân don châng cho ngira di, va
la sûa liât tièng; doan tûng nhày cân con ngira
nâm ba miÔng cho nô dfrng lai. Ùng chù thây con
chô sao hôm nay sanh chfrng la làm vày, thl ngô*
là hoac khi con chô dâ ra dai châng. Trirô'c côn
nghi; ma khi sau doân thât nô dâ rachô dai, nhfrt
là bôi khi ây nhàm lue di ngang qua rach, ma
con chô ây dâu mot moi qud te cûng châng lo
uÔng nirerc nhir dâ quen. Thi ngirô'i â'y rang : —Ôi toi râ't khôn ! thât con chô toi nô dâ ra cho dai
rôi, thlcô lô nô sô cdn chô't ngirô'i ta; vây toi phài
giât nô di meri dang, Toi buôn tiôfc con chô rât
tiung tin toi qud 18, ma nom toi dong nô, ât nô sô
cân chat ngircYi fa nfra l Ôil thôi, viôc phâi làm,
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châng không diing.

Vày ngirô'i ây là'y sûng nhô nhâm bân con chô
mQt cdi, doan lien xày mat phia khdc tire thi; con
chô ngâ xuô'ng dày tô tô ma cûng trô* mat ngô chû
minh, dinYng nhir trâch chû cô long bà't nhcm.
Ông chû rât dôi buôn râu van siCft, giuc ngira di
lire trfn; ma cùng nhin lai mot chût, thâ'y con chô
Muph-ty cùng ngô chû minh, va ngodt duôi dirô*ng
nhir tfr gia chù mot phen sau hô't. NgircYi à'y buôn
râu, bât trông cAy; trong y muô'n trô* lai coi thfr
cô thô' nào cfru con chô dàng châng. Ma long côn
ngai, non châng ddm trô* lai, thi chay di luôn;
ma trong long luri thircmg liô'e con chô, thi bô'i
rôi hôi hôi; m<Vi tirô'ng dirérng nhir minh thây con
chô dnng hA'p hôi vây, non châng biô't làm gi ma
dén vi toi dôc de A'y, trô* trâch môc chuyô'n minh
di. Tire thi ngircYi ây nher si.rt lai lui bac minh,
coi trôn hrng ngira, không cô ! Mdi hay minh dâ
bô quôn ncri chôdi sông khi sc'rm; lai cûng moi
hiôu tô lircYng cdc sir cou chô dâ làm là sua cân
làm cach no thô' kia, cô y nhâc minh vê ngir lui
bac bô quôn,

Cho non vôi va trô* ngira chay lai ma lây
tûi bac, va phnn nàn trdch minh vi dâ bât nhcm
qud le, Di doc dàng thi thây nhfrng dâ'u mâu chô
rcri, non np.irô'i run rây cà va minh va buôn birc
hô't long bât sfrc. Khi dô'n gô'c bui Jiô tûi bac thi
gap giô'nggi? ôi ! thâ'y con chô Muph-ty dircrng
hâp hôi.— Con chô nây dâ ran lô't cho dô'n chô tûi
bac, cho dàng it nfra là làm chfrng long minh
trung tin cùng chû minh cho dô'n chÔt.
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§. 31. — TRUYÔN KÈ GIAN LAI MÀC GIAN.

Cô ba ngircYi kia di dàng cùng nhau; thcYi may
dyng mQt cùa qui, thl chia nhau; chia rôi ra di.
Mcri tinh cùng nhau sô dùng cùa ây ma làm viôc
gl, thl nhcr lai dô an di dàng dâ liât rôi, phâi sai
ai di cho* ma mua. VQy mcri tinh ai nhô hem Ihl
di clic/. NgircYi nhô radi; doc dàng nô mcVi tinh
trong bung rang : — pliai ma không, Ihl tôidâng
nhiêu cùa lâm hôm nay, ma mdo cô hai lâo kianô
chia hôt cùa toi, non toi phâi lo thè nào ma lây
lai, Thôi, toi sô làm nhir vây ât sô dÇngj là toi

mua dôàn, rôi toi hô thuô'c dQc vô trông, Khi vê
toi s-3 nôi toi dâ fln ngoài cho' rôi, dâ no không an
nfra; thl liai dira kia nô nieh là'y llniôo dQc ma
chô't, thl cùa vê toi tron hô't.

Dang khi trè ây linh nhir vây, tbl hai ngircYi kia
cûng tinh r&ng: — phâi chi dfrng cô Ihàng nhô
di theo ta, thl ta khti hung, ma ng$l rùi cô nô non
phài chia cho nô, thl la không d$ng bao nhiôu l

Uèng qud, mât hÔt mQt phân; phài không thl ta
dâng giàu thàt; không biô't nô di thoo minh làm
chi; thôi, de nô vê dày, ta cô câi dao nhon dày
sftn,— Trè kia di cho* vê, birng dô an cô thuôo
dc)c trông, Ihl hai ngirô'i kia dàm nô chô't; doan
cà hai au càcdô dâ mua, thl cûng chat nfra.

Tô ra cà ba không ai d(\\\g cùa ây.
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§. 32 — TRUYIJN ÀN-RO-LÙ VA CON

SU* TÙ*.

NgircYi chép U-uyQn, ton là Ap-pi-on, rât thông
lâm, dâ IhuAt lai truyôn nây nhir ngircYi dâ thây
tô tircYng,

Trong thành Uô-ma, dôi xira, cô thôi don âng
dua v()t cho thiôn ha xem; vQyông Àp-pi-on rang:

— Khi ây cô toi ô* tai thành llô-ma, toi chay dân
coi; thl thây trong IrircYng dua dày nhfrng thû
vQldfr ton va lôn lâm, ma nhfrt là cô giô'ng su*
tfr rât lô'n quâ. Ma cô môl con hrn hem liât nhày
nhôt gâm hcU dfr 1dm, thiôn ha dâu xem cou ây
hem hô't, minh nô cao lcm, gân côt manh mô,
dem long, rô'ngây,gdm tiô'ng ra ai nây kinhkhiô'p
run so* hâi liùng.

Trong mây tQi nhcm phài vào dâ.ih iQn cùng.
Uni vât ây, cô mQt ngircYi, ton là An-ro-lô, là kè
buôi Irirôfc làm moi mQt quan Iran kia. Con su*
tfr lom dfr à'y khi thâ'y ngircYi nây, thl dfrng dfrng
lai ma iihlu sfrng Ift'y làm la; rôi birô'o toM gân
cdch hién lành, dircYng nhir clâ nhln bièt tQi nhcm
ây là thàn thteh cùng minh vAy, Sau thl nô di lai
gân hom, ngodt duôi mirng nhir thè con chô
mfrng, va liÔm tay chcm ngircYi ây.— Ma An-ro-lô
thl chô't diôn so* mât hôn via châng dâm ngô nô;
mc)t hôi linh lai mcVi mû* con mât ra, thl cà hai
nhln nhau cùng tôdâtt vui mirng dircYng nhir ban
hfru lhAt, Thiôn ha thây dêu làm vAy, thl lây làm
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la ma la lôn hô't thây.

lloàng-dâ dôi An-ro-lô dô'n ma hôi rang : « Côf

« sao con sir tfr ây tha mot minh mây châng cô
« an thjt ? » Thl An-ro-lô tàu rang : « SÔlà toi khi
« tnrcrc làm dày td quan trân dang khi ngircri cai
« tri tïnh phircmg A-fri-ca, Quan tfy ô* cùng toi

« gât gong, dôc dfr cùng trâi phép lâm, non loi

« chju châng dàng ma trôn di; vl toi lày sir trôn
« cho khôi ngirô'i, va sir- chô't dôi trôn rirng làm
« khâ hem ô* cùng ngircYi.

« VQy khi loi di thl trô*i ndng qud, non toi kiô'm

« chô mdt ma nghi chcm, thl g(tp dang mQt hang
« sàu va loi lâm lâm. Toi moi chun vào dô mQt

« hôi thl IhA'y con sir tfr nây don gân, va di nhûc
« nhâc va gàm hôt rôti la tiô'ng dau dem hô't sfrc,
« Toi thâ'y nô, th) thât kinh nuït hôn via, run so*

« qud trf. Con sir tfr ngô thây toi, thl di lai gân
« cdch bien hAu 1dm, lai giàng chcm dau ra cho

« loi, dirfrng nhir xin toi cfru chfro, Làu làu toi

« tinh lai thl hôt so*, mcVi rcY chcm nô ma coi; thây

» câi gai lcm dâm gifra chcm dâ làm mû, thl loi

« nfln mû mdu va rùt gai xong, dflt vit tfr tô'; khi

« à'y sir tfr moi ôm hô't dau, bon nftm dijtchcm trôn

« tay toi ma ngù mô di. Tir ây câ hai tV oùng

« nhau dô tinh dâ dang ba nâm; sir tfr Ihl hàng

« ngày di sttn kiô'm Ihjt, diing mây con lot thl nô

« tha vê cho toi. Toi không cô lfra ma nâu nirc'mg,

« thl pliari ndng ma an,
Nhirng ma làu làu loi buôn nhàm không muô'n

M
«V cùng nô nfra : non ngày kia tiôdi sttn thjl khôi,
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« toi moi trôn ma di. Rùi thl châng khôi ba ngày

« toi bi linh bàtdrmgdem toi qua thônh Rô-ma

» nôp cho chù toi, thl ngircYi làm an toi phâi thû

« vât an thjt. Vây toi tircVng sir tfr nây là su* tfr toi

« làm cm va nô nuôi toi thuô
1 trircYc cûng bi bât,

« non bây giô* côn biéft cm toi nhir vày, »

Ay là IcYi An-ro-lô theo nhir truyôn ông Ap-
pi-on dâ chèp, — Khi dô ngircYi ta biôn cdc IcYi

nây ma rao cho thiôn ha hay; moi ngircri la lôn
xin tha An-ro-lô va sir tfr nfra cho d$ng cà hai ô*

cùng nhau. Vày lloàng-dôf tha Àn-rblê va giao
sir tfr cho nô, thl nô lây dày buQc dâc di khâp
trong thành Rô-ma. Cà va dân dêu vui mfrng, va
vài bông hoa ra ngoài dàng cho sir tfr, va cho
An-ro-lô nhiêu tien bço ma rang : Nây là sir tù*

tiè'p rw&c trong hang; nây là ngirôidâ chû'asir tir.

§. 33 — TRUYÔN CON SU* TIV VA CON CHÔ.

Trong thành Lon-dros, hô ai coi thû vQt nuôi
trong chuông, thl phài trà tien hay là cho dô gl
cho nô an, nhir con chô hay là con inèo vAy,

Cô mQt ton kia di dàng, vfra g(ip chô coi dô
song không cô tlên cûng không cô giông gl
cho ma coi; cô mQt con chô theo lâo, ma bôM lâo
ham coi sir tfr qud, non ném con chô vào cho su*
tfr an, ma coi nô làm sao. Con chô bj bô vào trong
chuông thl so* hâi run rây qud sfrc, bô mçpxuÔng,
tô ra bQ khiôm nlurcmg lâm, cô f cho con sir tfr

Phong hôa dieu hành 5
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thircmg xôt ma tha an thit; sir tfr ngô frifcrc îigo

sau, rôi lai ngfri nô înà châng an, Chù nuôi sir tir
1

nom vô mQt tâm thjt, thl nô cûng không tlièmftn'J
ma cfr ngô con chô dircYng nhir muÔn mcYi ali
thitdô. ' ';

Tfr ây con chô va con" sir tfr kât ngfti ban liifii

cùng nhau : con sir tfr thl Va nhir bô tinh minli.

ma an (Y hiên (ành liay mom trcVn; con chô thl to
ra long thircmg yôu cùng tin cây lâm, không so*

sir tfr gl nfra. Châng khôi bao làu chù con chô
dô'n dôi chô minh, thl chû sir tir rang : « xin a'nl'i

« dfrng dfrt dày thiô't ngâi hai thû ây. » Song chrf

con chô không chiu; thl chù su* tfr nôi rang :

« Dàng anh châng chju de con chô ô* dày, thl anh
« hây bât lây ma dem vê; chfr toi không chlm bât
« dâu, » Vây chù con chô ci.rcchâng dû, thl phâi
de nô cY dô vcri nhau.

Song, qua nâm sau, cou chô xoangbjnh dau ma
chô't. Con sir tfr thâ'y con chô chÔt, thl tirômg là
ban minh ngù; thây ngù làu thl thfrc dây» lûclâc,
lAtlônlAt xuô'ng cùng cfrng do*, thl nô hiôu là
ban minh dâ chCft» VQy nô rô*n gày, hai con mât
thl dô lôa ra nhu* chôp, nginrc dâu lôn tô ra buôn
birc va giân quâ dôi. Khi thl gàm bel, cân phâ
chuông, khi thl nhln xâc ban hfru ma sàu nâo;
rôi lai nôi hung bao gâm hôt cân bè vdn hdp
chuông. Chù su* tfr thâ'y vày, muô'n là'y xdc con
chô di ma sir tfr cfr gifr dô, cho ftn giông gl cùng
châng thôm; non là'y ra không dàng. Chû thây
nôlhtremg nhô' quâ làm vQy, thl nom con clip
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* lihdc boa may nô cô bcrt buôn râu va giQn di
cfiâng. Song sir tfr châng thèm an, cân chat bô
dçS; doan nô nâm xuông dé xâc ban hfru trên
minh. Cho dân nâm ngày không thèm an uÔng
vâtgl nfra. Thât châng biéft thè nào ma giâi corn
buôn râu nô cho dctng, non nô ra mon moi ma
el?ô't theo con chô. Chù sir tfr cûng buôn râu vl
liai thû rât thièt nghïa cùng nhau chô't di, non
moi day chôn hai con ây vào mQt huyôt vcW nhau.

,

Gircmg liai thû nây ddng cho ngircYi ta xem, va
cûng làm xâu hô cho mây kè kéft ngâi ban hfru,
hâu dang nhô* nhôi câi 119 câi kia cho cô ich lo*i

cho minh ma thôi,

§. 31 — TnUY$N NGU'cVl NU* GÔA KIA,

TÈN LÀ TÈ-RÈ-SA, CÔ NÀM Dt>A CON.

Xira, trong tnrcrc Dha-lang-sa, cô ngirori nfr
gôa kia cô nftm dira con dai chira biô't câch làm
an, ma ngu'cri nfr nây nhcm dfrc lâm i khi ây cô
mot dira lcm hem hêt dijng sàu tuAi, thl bà ây cho
nô di hoc hành, ma thirômg le sôm mai thâng ây
Irircrc khi di hoc, thl lo lot long dôi ba miông
bdnh. VQy, cô mQt lân kia. nô vào xin dô an, thl
me nô nôi rang : « à con ôi 1 con chju khô mot
hfra vi hôm nay liât dô un, không côn di gl cho
con lot long; nhirng ma châng hê gl, con chd so*
thiâu, hô khi nào thiôm dô an, con hây câu nguyôu
cùng Chûa, thl Chûa si! cho, vl cô IcYi Chûa dft
phân rang: « Kè nào thitfu thô'n di gl, thl hây
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« chay dên cùng Tao, thl Tao sôchodù, » Con
nghe mç dan dô làm vây rôi, thl trô* ra màdi hoc.

Khi trô ây di qua ngang nhà thô*, thl bircre vào
ngô quanh ngô quâ't châng thây ai, bon qui gôi
xuông ma câu nguyôn lcm tiêng thè nây rang :

« Lay Chûa, cô IcYi Chûa phân rang: ai thiôu tïiô'n

« digi, thi hây chay dô'n citng Tao, thi Tao se giûp
« cho dâ; vây bây giô* loi ddm cûi xin Chûa hây
« phù lie) cho toi, cho me toi va bon anh em toi,

« vl bfra nay không cô bdnh, cùng châng cô vtjt

« gl ma an; vAy toi xin Chûa hây phù tic), kèo mç
« toi phài thÔn thiôm, thl sô phài chô't ma thôi, »

Khi trè ây câu nguyôn làm vây doan, thl di hoc.
Dô'n trira vê nhà, thl xem thây bdnh cùng cdc dô
rtn khdc dô trôn bàn, bon chay vào ma nôi cùng
me rang: « Me cri, Chûa dtt nhAin IcYi toi edu

« nguyôn sirm mai, non bây gifr NgircYi dâ cho

« cûa an dô 1 » Khi me nghe con nôi làm vAy, thl
mirng va cirôi màmôi cùng con rang : « ô' con,
« khi con câu nguy»)n trong nhà thô* ma lirômg

« châng cô ai, song lo cô mQt bà kia nghe con câu

« nguyôn làm vAy, thl thiromg ma dem cûa ftncho

« con dày. »

VQy truyôn nây day ta khi thiô'u thô'n di gl, Ihl
phài xin citng Chûa, thl Chûa sô phù lu) cho ta,
hay là Chûa sô soi sdng cho kè khdc làm o*n cho
ta châng sai.
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|. 35 — TllUYÙN ÔNG THAY CA KIA

TRONC NU'lVC PlIA-LANG-SA.

Dô'i xira, bon Tây, cô mot thây cà kia là ngirô'i
nhcm dfrc, hô hàng nâm, tnrcrc ngày Lô Sinh-
Nhirt, thl ngircYi di dem câc IrircYng hoc ma chçn
nhfrng con trè nhà khô khftn, siông nàng, dôi
dâng, de làm Ba Vua, cùng làm dông nhi hoa
trong ngày Lô Sinh Nhirt D. C. G. Ma khi thây cà
chçn nhfrng con trô khô khftn làm vi)y, thi cho
âo quân tien bac ngô dang sâm sfra don clçp trong
nhà lai cho tfr tô\— VAy thây cà A'y dâ chçn mot
con trè kia, ton là Lau-rcn-sô, là ngirô'i khô khan
cùng hoc hành siông nàng dôi cldng, làm vua hâu
D. C, (i. sinh ra.

Khi con trè thâ'y thây cà chçn minh làm vua
hâu D. C. G., thl vui mirng vl thây minh sô dàng
mot cdi âo moi ma mâc, cùng se d(ing ft nhiêu
tien bac ma trau giôi nhà minh lai cho tfr là hem,
thl chay ra ma nôi cûng mç dèn thâm con, thl mç
nô cùng vui mirng nfra, vl thây con minh là kè
khô khàn hèn ha, ma dijng làm vic)c trong thô.
liai mç con nôi khô cùng nhau doan, thl mç tfr
gift con ma vê nhà; côn con thl côn ô* lai ma hoc,
vl clnra dô'n gifr vê, Khi ngircYi mç vê, thl gàp mot
ngirô'i dôm bà kia, là kè làn cân cùng minh, dang
khôc lôc, thl ngircYi hôi rang : » Chj khôc di gl
« vfcy ? »

Thl bà ây trâ IcYi rang i « Hôm nay toi va chông
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« toi dau, nên di làm vi$o không dâng ma lây tien

« cho dÇng trâ cho chû nhà; thl chû nhà duAi toi

» va chông toi châng cho ôr nfra. Ma mùa nây thl

« lanh lôo lâm, nom toi va chông toi dau dem làm'

« vây ma phâi ôr ngoài dông, thl cà hai chô't châng

« stfng dâu, vl chirng mùa nây là mùa dông già
« rét nhàm mùa D. C. G. sinh ra. » Nôi làm vây
doan thl xin bà nây giûp, thl bà nôi dô'n mai minh
sô lo ma giûp.

Vt\y bà vê nhà; dân toi thâng con vê, thl bà nôi
cùng con minh rang : « Cô mQt dôm bà khô khàn

« kia 6* gân nhà ta, dâ gân chat; con cô muôn

« giûp ngirô'i ây châng? » Con thira rang: « Toi

« muô'n 1dm, ma biô't làm sao cho ityngl » VAy mç
nô nôi rang : «'

Cô mQt dêu nây con giûp ditng,

« ma nôu con chju, thl mç moi nôi cho con, » Thl
con thira rang: « Lay mç con chju bàng long; »
non mç nôi cùng con rang i « Bà kia cûng cô mQt

« dfra con bàng con, cûng dôi dâng nhu* con, ma

« rûi thcYi trcYi chira djnh cho nô, non nâm nay
«

thây cà dura chçn; vAy con hfty dam nô lôn ma
« nôi cùng thây cà rang : — Lay cha, anh nây là

« oon hai ông bà kia, cV gân bon nhà toi ma khô

« khàn già cà, rûi thl bây giô* dau dô'n; phdn thl
«

mirôfn nhà ngirôi ta ma cV, bây giô* dau làm gl
«

châng dâng ma trà tien mirom nhà, non chû

» nhà duAi ra châng cho A* nfra. Toi thây vQy thl
« thircrng ldm; châng biô't làm sao, ma giûp hai
« ông bà ây : cho non toi xin cha dAi cho nnh nây,
« de nâm sau toi sô làm; bây gicYdô cho anh nây
«làm vua hâu B. Ci G. sinh ra, cho diing lây bac
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tt.mà.trA cho chû nhà, va hôt thutfc cho cha me
^mfra.
i'îîKhi thây câ nghe nôi làm vây, thl chju bàng
long, ma de cho con trè ây làm vua hâu B, C, G.
sinh ra thay vl Lau-ren-sô, Lai khôi mQt ft ngày,
khi mçi sir huôm tât, thi thây cà dem tien bac
cùng nhiêu dô tôt ma trong thirôrng hai me cou
bà ây, vl cô long thiromg yôu kè khô khàn làm
vûy.

Truyôn nây day ta cho biô't cô nhiêu khi B. C. T,
cùng trâ công cho nhfrng ké làm viôc lànhphircïc
dfro fr dcri nây nfra,

§. 36. — TRUYÔN MQT NGU'Ô'Ï NU* DÙNG

ONG THÀNH PLIAO-LÔ TÈN LÀ ILÈ-LÈ-NA.'

Xira, cô mQt ngircYi nhà phirô'c, ton là Ilô-lôma,
cô nhcm dfrc hiên lành va uhin nhuc lâm, Bà nây
(V giûp viôc kè liQt lào trong nhà thiro'ng, vl bon
Plnrcmg-tày hay làm nhiêu nhà de nuôi dirômg
nhfrng kè bjnh hoan, làm nghêgl châng dCuigmà
nuôi minh. Vây cô mQt lân kia, bà nây di dân ma
viêng thâm kè liQt, thl thâ'y mQt ngircYi Tur-cô (là
quân hôi hôi) liQt hum cdc ngirô'i khdc, tfrc thl bà
rfy lien liit dAt chay xuô'ng nhà bâp, ma luQc mQt
trfrng gà dum cho ngirô'i ây.

Nhirng ma ngircYi liQt thl ghôt bà phircrc nây
1dm; khi bà dô'n gân, thl nô liât con mât ma Kern
kâ va;làm hinh nhir thè giân lâm. Khi bà dân
t)ùng cho nô mQt trfrug gà, thl nô lây ma quàng
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vào mât bât Bâu vây bà châng nôi dêugl, mot lây
khSn lau di, cùng xuÔng bâp luôo mQt trfrng khâc
nfra; doan lai dem lôn ma cho ton Tur-cô ây; ton
nây cùng lây ma quftng vào m$t bà phirô'c ây mot
lân nfra. Bà cûng làm thinh, mQt lây long nhjn
nhuc ma lau di, cùng di nâu mQt trfrng nfra;
doan mcri dem dân ma nôi cùng nô rang : — Toi
xin ông an trfrng gà nây vl Chûa. — Khi ngircYi

Tur-cô xem thây nhir vQy moi hôi bà ây rang: —
Nhcm sao ma bà châng giQn ? — Thl bà ây trà
leri rang: —Bao thành chûng loi day cher cô
giQn ghét ai, song hfty lây long nhjn nhuc chju
khô vl Chûa, thi sô ch)ng phirô'c trong dcYi doi. —
NgircYi Tur-cô nghe nôi làm vQy,thl mcri sâp minh
xuÔng ma xin loi ngircYi cùng xin day cho bltft lô
dao, va xin sâch ma hpc kinh, Doan thi xin chju
phép rfra tQi; lai khi dâ lành bjnh rôi thi gifr dao
sôt sang lâm.

TruyQn nây day ta cho biô't long nhjn nhuc chju
khô là dêu cô fch trçng là thô nào I MQt là bôi vl
ta âctng bât chirerc girerng D. C. G.; liai là biri vl

sir chju khô nhjn thua kè khdo là làm ern trçng
cho nô ma thôi, ihl sau nô sô thu'orng yôu tn, cùng
bât chircra ta ma di dàng tron lành nfra, Nhir hây
xem truyQn nây, phài ma bà ây giân ngircYi Tur-
cô cùng quô* trâch nô, va châng dem cùa un gl
cho nô nfra, thl nô châng trô* lai dao thdnh D.C.T.
dâUi
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§. 37. — TnUY^N HAI DÛ'A CON TRÈ.

Thuô* ây, bon tnrcrc Pha-lang-sa, cô liai nhà cV

gân nhau, mot nhà thl giàu cô, nhà kia thl khô
khftn. Cà liai nhà ây dêu cô con trai nhir nhau;
ma hai dfra ây cûng nuôi bai con bô câu. Çon bô
cAn cûa dfra giàu cô thl tôt hem bcYi cô ngù sdc;
thâng ây cô nhiêu tien, non dâ mua dàng mQt con
tôt : côn con bô câu cùa con trô khô khfin thl xâu
hem; brVi dô cho non con trô nây xem thây con
bô càu kia thl muÔn 1dm, ma chàng biât làm sao
dÇmg. Dang khi nô toan tfnh dêu ây, thl vfra may,
ban dôm, xem thây con bô càu xinh tôt kia bay
dân chuông bô càu cûa minh, lai chun vào long :

lQt dât nô chay di dông cfra chuông lai.
Nhirng ma sang ngày ra thl trè nây châng ddm

bât, non dâ dem ma trà cho chù nô; ma chû thâ'y

con trô thât thà lâm thl thircmg. Cho non cô mQt
lân khi tbàng nây di khôi, thl ngirô'i chù lén là'y
hai trfrng bô cAu trong chuông minh ma dem di
dân chuông nô ma dAi lây liai trfrng bô câu cùa
nô ma dem vê : ngircYi làm vQy cô f dên cm cho

con trè ây vl cô long ngay thQt. Dân sau khi trfrng
bô câu ây nôr ra, thl con Iré ây vui mfrng 1dm vl
tircVng là phép la; bèn chay dêm nhà kia ma khoe,
thl chù ây circYi ma nôi rang : — Minh dftlàm nhir
vây cô j thircVngcông nô,

TruyQn nây khuyôn ta phài cV thftt thà; cher cô
qui quai làm chi, vl kè thât thà thl dung ngircYi



— 70

ta thircmg mân, lai cûng dâng ich leri cho, minh
dô*i nây va dcVi sau nihu

.

'
«

§. 38 — TRUYIJN ÔNG PHÛ TRU*<VNG
,;;

GIÀ GÔ NHlrêu CON TRAI. *

Xira, cô mot ông già giàu cô ma cô nhiêu con,
non hàng ngày ngircYi lo lâng xuât phât tien
bao ra ma sâm sfra cdc dô ftn mile cho con minh,
cùng lo dé lai sau ma dircYng già, cùng thuô mirom
ngircYi ta làm viôc no viôc kia luôn luôn châng
khi dfrng. Khi cdc con xem thây ông già hàng lo
ldng làm vây, thl toan cùng nhau rang: — Ta
hiôp cùng nhau ma xin ông già chia gia tài cho
ta; ta sô thay dAi nhau ma nuôi dircYng ngircVi, kôo
de ngircVi phài lo lâng làm vây thl mot nhoc. —
VQy khi cdc con dâ thuAn dêu ây doan, thl kéo
nhau vào thira ông già ma rang : « Lay cha, chûng
« con bây gicY cûng dâ lôn khôn cùng biâtlo liôu,

M ma cha thl dâ già cà yâu duôi, châng côn sông

« bao lâm nfra; non chûng con dô'n xin cha chia

« gia nghiQp diên viôn cho chûng con, dang gin
a gifr ma làm tin, cùng thay dôi nhau ma phu

« dircYngcha mç. »

Khi ông lâo nghe nôi làm vày, thl làm thinh
mQt hôi; rôi trâ IcYi lai cho câc con rang: « Cha

« kl cho câc con hai thâng nfra, thl cha sô tinh

« sir nây. » Yày trong hai thâng ây, thl Ang bât
mQt tA chim dâ de tru'ero cfra nhà, doan thl bô vào
trong cdi long nhô ma nuôi. Khi chim con A* trong
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long ây, thl cha me chim ây dân ma cho an cho
dân khi biô't bay; thl ông già chi sir ây cho câc
con minh ma nôi rang : — Ay cha me con chim
nuôi nô tfr ta 1dm. — Nôi nhir vây ma thôi châng
nôi di gi nfra, vl ông ây cô y de sau nây ma cât
nghïa cho câc con biÔt. Vây khi chim con nây
biô't bay, thl ông ây lai thâ nô ra; bât cha me nô
ma nhôt lai. Chim con nây châng hè cho cha me
nô an vtU gl; non ông â'y kôu cdc con lai ma nôi
rang :« Xy cdc con dâ xem thây chim nây hay

« chura ? Kia khi nô côn nhô, thl cha me nô dâ
« nuôi cho dân khi biô't bay. ma bây gicY cha me
« nô mâo phài làm vQy, thl nô châng nhfrng là
« châng cho an, ma lai cùng châng hê dodi hoài
«dô'n. — bày gio* tao eùng so* nhir vQy, non tao

« châng chia cûa cho bay; tao so' sau tao sô phài

« khôn nan nhir con chim nây châng. »

Truyôn nây day ta cho biô't, khi ta muô'n làm
o*n no cm kia cho ai, thl ta phài lo liQu tnrcrc, kôo
ma sau ta phài khôn cùng nô ma cher.

Lai cô lcrîtuo ngfr rang : Làm <rn vh& de trông
ngirô'i trâ mi\ hô ta làm cm cho ai rôi thl thôi,
cher cô trông ngircYi ây trà cm lai cho ta làm chi»

§. 39 — TRUYÔN CON TRÈ KIA b
TI1ANH PA-RIS.

Xira cô mQt con trè khôn ngoan thQt thà
làm, ôr tai thành Pa-ris là hinh dô nu'frc Phn-
lang-sa. — Lân kiu, chû nô sai di cher mua dôân,
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ma khi trô vê, thl di ngang qua nhà kiacô
nhiêu ngu'cYi ta 1dm. Nô trdnh châng khôi, non
ngircYi ta tuông phài nô, thi dô thûng xuô'ng, bè
câc dô hô't. Cho non trè ây châng bièt làm
sao; mot so* hâi qud, nom ma minh vê không, thl
chù se ddnh hay là duèi di châng cho ô* nfra, vây
nô dfrng dô ma lo buôn khôc lôe. NgircYi ta ô* dô
thl dông lâm, ké thl circYi, ngircYi thl thircmg xôt,
nhirng ma châng ai ra tay giûp dfr, mot dô vQy
coi ma thôi. — Tinh cô* cô mQt ngircYi kia thây
vây, thl dQng long thircmg, bon hôi trô ây
chô

1
cûa già dàng là bao nhiôu? Thl nô nôi dâng

mirai bô'n nuan. Tire thl ngircYi nây thô tay vào
tûi môc dang nâm quan, doan bô vào thûng cùng
câm thûng ây mô di xin ngircYi ta bô thi thôm, thl
ngircri ta bÔlhi dang hainiircri hai quan, dem lai
ma dira bôt cho con trô ây,

Song bcYi nô là dfra thAtthà, Ihl châng muô'n an
IcYi cho qud vô'n minh; non xem nhfrng ngircri dfrng
xung quanh dô, thl thây mot ngirô'i dcVn bà khô
khiln, bon dem tien dir ma bô thi cho bà ây, mot
gifr lai cho minh mircYi bô'n quan hâu dâng mua
dô dû ma thè lai cho chû minh ma thôi.Khi ngirô'i ta
xem thâ'y con trè cô long thAt thà làm vQy, thl
thircmg va khen 1dm,

TruyQn nây cô y day ta cho biôt, hè ai an àngoy
chinh thât Md, thl châng nhfrng là diing ngircYi ta
tlnro'ng, ma cô nhiêu khi khôi phdnthiôt liai, lai
cùng dâng ich loi nfra.
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§. 40 — TRUYÔN MQT NGU'ÔTPIIA CÙA

QUA, VA Ml)T NGU'Ô'I HA TIljN QUA\

Xiru, bon Phircrng-tày, cô mQt ngircYi phA cûa
qud lô, vl dâ an uô'ng chcri bcri luôn, cho non
dâ ton bât nhiêu tien bac; vAy dô'n sau thl ngircYi
nây dâ hô't bac, châng cô ma mua an, lai cùng
châng cô vât gi cho dang bân ma nuôi minh nfra.
Non nô ngât quâ châng biô't làm sao; thl moi ngôi
ma tinh trong bung rang : — Nô'u minh sông ma
châng cô dô an, thl cùng phài chô't; song làu
chô't lâm, thl càng làm cire minh hem nfra, Chi
bàngbAy giô* minh liôu phircrng nào ngô dàng
chô't mau ho'n cho khôi cire khôn. — Nô bon
kiô'm mQt scri dày cùng mot cdi dinh, lai mQt câi
bùa; rôi mcri lôn nhà cû ngirô'i ta dft bô, côt dây
cho diing thât cô minh ma chô't. VAy anh ta mô'i
xdch bùa ma dông dinh h)p cQp no'i vdch dôi ba
cdi; châng ngô* vdch cû dft hir song, ma dông nô
elQng, thl lien ngâ xuÔng, Anh ta thây bac trong
ây dô ra nhiêu 1dm, thl vui mirng qud lô lien hô't
hïy bac dem vê, bô bûa, bô dày, bô dinh, va quôn
ngfr lo giô't minh di nfra.

Ma bac A'y là cùa thâng hà tiôn kia, khi tnrô'c
dâ già'u trong dô. Khôi ft làu ngircYi hà tiQn nây
qua dô ma lây bac niiuh; châng ngô* thây bac dâ
mât, thl tire minh ma nôi rang : — Uao toi dâ mât
hô't bày giô', toi so'ng làm sao dâng? Sô là'y di gl
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ma mua an ? — Nôi nhir vQy doan, thl ngô quanl^
ngô quât thâ'y mQt so*i dây, lien lây thât cô mïnïi

ma chô't khô'n nan tai ncri ây,
Truyôn nây day ta cho biô't khôn, vl kè hà liQn

thircVng lô cûa nô, nô châng detng an, va con câi
nô cùng châng dâng dùng nfra; mot phâi tay kè
trQm cirôm hay là kè khdc fin ma thôi. Lai cô
nhiêu khi nô cûng phài chèt khô'n nan nfra, nhir
ta dâ thây trong truyQn nây; vây ta hây lây tri
khôn ma xét thl sô rô biô't.

§. il.
—*

TRUYÔN VUA KIA VA MI)T

NGU'ÔÏ CHÀN CHIEN.

Thuô* xira, cô vua kia tinh co* khi di dao
ngoài dông gap mQt ngircYi chân chiôn. Chiôu thl
(«cm ra béo niQp tôt lành dçp dô con mât lâm, ma
vua ây cûng cô long qui quai, vl tirômg ngirô'i
chân chiôn nây cô cai trj clan, thl dân cûng sô
diing an nhàn, sung tûc, tôt lành nhir nhfrng
chiôn ây, thl goi nô dèn ma nôi cùng nô rang:

« Hây bô nhfrng chiôn nây ma theo Ta, thl Ta sô

« cho làm quan lôn. » Vô'n ngircYi chân ây khi
côn Rifr chiôn, Ihl bièt ba con chiôn cùng mQt con
chô,va mQt ông thây tu hành kia ô* gân dô ma thôi.
Thirô'ng thirô'tig khi thà chiôn ra fin, thl de chiôn
ngoài cho con chô cunhgifr,côn minh thl vào nhà
truyQn vfln cùng ông thây tu: Ihâyây khnyôn bào
dêu p\, thl virng gifr hô't.Mà khi nghe vua hfrasô
cho làm quan lôn lâm,thi nô hamsir sang trong,bùn
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b'cV chiôn ma theo vua, thl vua dft cho làm quan an
sat hhirt hang. Ông thây tu liành nây mot it làu

sau thây vâng mât ngircYi chân chiôn ây, lai nghe
bây giô* ra sang trçng lâmj thl di Uni vào cho
dang thâm ngircYi, va cô y an ûi nfra. Song le vfra
khi thây mât, thl nhir thô là'y làm la, nuYpiui con
mât cùng nôi rang: « Cô phài là ngircYi chân chiôn

« toi biô't bây lftu nay châng? » NgircVi ây trâ loi
rang: Phài. Ông thây à'y lai hôi rang, « Cher ông ô*

(f
dày, ông<mâng sç/sao? » NgircYi chân chiôn ciru

trâ IcYi rang: « Toi không so* gl liât; toi làm quan
« dai thàn nirô'c hây ma côn so* nfra sao? ».

Thây tuhành nôi làm vQy doan,thl thuâi lai mQt
truyôn thàng duôi kia ma rang: — Cô mot thâng
duôi kia nô càm cdi roi,dâc ngira di dô'n dirô'i bông
cây kia ma ngù; châng ngô* mât cdi roi ây di.
Thfrc dày doan thi nô moi hay; lien lo Uni kiô'm
liât sire, song vô ich. Dang khi nô rô* rôt dêu no
vât kia, thl rô* nhàm con rdn, ma nô lurômg'làcdi
roi, non nô lây ma câm; bô'i vl nhàm mùa lanh,
thl con rdn ra nhir thé chô't vAy, non châng côn
biô't cira quây pi nfra. Nô di vê nhà, ngirôi la thâ'y
nô càm con rdn à'y, thl la nô rang: « Nhcm sao mây

« dâm càm con rdn làm vày? » Thl nô mdng phô
ngircYi à'y rang: « Nôi bd lâp! cdi roi ngira cùa toi;

« cher con rdn ôdAu! » N-arcYi ta moi la mQt lân
nfra, thl nô cùng mdng trâ lai rang: « Hây de mite
«toi; phô ông chô" nôil «Chût làu con rdn tinh
dày ma crtn chô't nô di, —

Ông nây nôi nlnr vây,
dotjm thl di vê.
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Ngirori chân chiôn ciru â'y ô* lai làm viôc quan

cùng cfr phôp công binh. Ma shàng khôi bao lâu
cô kè di cdo cùng vua, nôi ông ây làm cdch nây
thè kia; ma khi ông nghe dâng, thl buôn birc, vl
thây vua châng côn yôu thircmg minh; thiôn ha
lai cùng ghét nfra.

Trong nhà 6ng, khi ây, cô mot cdi tù cô mirô'i
chia khôa, ngirôi ta nghi tirô*ng dây dây nhfrng
cùa cài, nhirng ma thât cô âo quân là nhfrng dô
châng va mac khi hây côn chân chiôn. Ông ây di
mô* cdi tû ra, moi lây nhfrng dô hèn mat ây mac
vào, ma di dô'n thâm vua cùng nôi rang: — Khi

trucrc toi nghe vua nôi, thl toi ham chfrc quôn
sang trçng ma theo vua; bây giô* toi buôn qud
chju không diing nfra, non toi xin trà chfrc lai cho

vua, mQt xin phép vê ma thôi. —
Ta hây suy kè ham hô quôm chfrc sang trong ô*

dcVi nây, cùng vui sirerng mô ddm theo tinh xâc
Uiit, châng khdc chi ké toi mât châng nghe loi
ngircYi ta nôi, là lô'i day bào ràn khuyôn; dân khi
chô't ma phài hinh khô vô cùng thl moi biô't.—-Nhir
thô thâng mù màn kia châng nghe leri ngircYi ta;
dô'n khi rdn cdn chô't, thl dâ rôi dcVi ma chô*.
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§. 42—TRUYÔN VUA PHAN-XI-CÔ THÛ*

NHUT CÙNG MQT NGU'Ô'I BÔT THAN.

Ngày kia, vua Vhan-xi-cô thir nhfrt, là vua nirfrc
Pha-lang-sa, di sân trôn rirng, thi lac dàng treY

vfi châng dâng; vày vua laông tuông trong rirng
khuya, chfrng giô* thfr chin. Vira may vua ngô
thâ'y ncri kia cô lfra sdng, vua lien di clôm ncri ây
thi gàp mQt nhà nhô, va mQt ngircYi dcYn bà dang
ngôi gân bô'p lfra. Thl vua vào ma xin bà ây cho
dô nhô mQt dôm, cùng cho an ccrm nfra; Ihl bà ây
hfra sô cho dû liêl.

Màbàâ'y theo phép ljch sir, bèn nhàtgh^ lai
mQt bon dônglfra, mcYi ngircYi ngôi gân cho â'm,
vl mùa dông lanh leo va mira, non ircm cà minh
lanh 1dm: lai bà nôi rang: « ông hây dçri mQt chût
« nfra, cho dem khi ban toi vê, thi ông sô ftn bfra

« cùng ngircYi, vl dâ di dô't than xa lâm. » Vây
khôi mQt hôi làu, chfrng giô* thfr mucYi, ngircYi
dô't than moi vê;vo*meri nôi cùng chông minh rang:
« Cô mot ngirori kia dft di lac dêm dày, xin ngu dô

* nhà mQt dôm, cùng xin ccrm fin, thl toi dft cho

•<
va dem vào dô. » Khi chông vào nhà thl câi non

ma chào ngirô'i khàch theo phép ljch sir, rôi bièu
ngircVi khàch nhirôrng ghâ dang ngôi cho minh
ngôi, ma di ngôi ghô khdc, va nôi rang: « ông

« hây ngôi qua ghÔ bon kia, vi !oi dâ ngôi trôn

M
nây qùen, non ngôi chô khdc châng dâng. »
Khi cà hai dang ngôi ma nôi truyQn cùng nhau

Phong hôa dieu hànk ô
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vày, thi vua hôi rang: « Cher \iôc làm an thè nào?

« cô khô hay là dô? cùng thè vu làm sao? nàng
« hay là nhe? » Thi ngirài ây nôi rang : « Nô'u mu.

« ôngcô phài là ngirori tôt,thl dfrng nôi cùng quan,
« toi cho ông an thjt, toi dâ bât dâng mot con heo

« rfrng de giâu trong tù, ( Vl chirng thuô' à'y vua
câm châng cho sàn thit trong rirng. ) Vua dâ hfra
cùng ông à'y minh châng nôi vcri quan nào sô't :
vây ngircYi clôt than ây mcY tù ma là'y thjt dem ra ;
i'ôi cà ba ngircYi ngôi an cùng nhau; khi an
uÔng rôi thi nghi ngo'i. Dô'n sang ngày, vua sfra
soau vê, Ihl vua muô'n lây tien bac ma cho ngircYi
ây, nhirng ma chàng côndigl. Vua môri nôi cùng
ngirô'i ây rang : Minh là vua lman-xi-cô dâ di sân
trong rfrng nây ma di lac don dày ; minh muôn
là'y bac ma cho, nhirng ma châng côn gl hô't* Vua
lai nôi rang : — Trâm cho phép ngirô'i di sân cà
rirng bât thit ma an.—Khi à'y ngircYi nây mcri biô't
là vuo, thi sçr hâi 1dm.

§. 43—TltUYf.N NGU'Ô'I KIA, TÈN LA
GlOANG 13AO-TI-XI-TA, (V HÈN NU'Ô'C

AR-MO-Rl-CA.

Xira, cô mQt thây cà, ton là Op-ti-mô, giàng dao
bon nirô'c Ar-mô-ri-ca. Lan kia cô mQt ngirôi rât
thât thà, ton là (iioang Hno-ti-xi-ta, dên xirng tQi

cùng thây cà ma rang: « Trinh cha, toi cô an cdp

ce
liai dông bac cûa thây llông-maolacclao.» Thây

cà lien day Giontig net y phài dum hai dông bac
ma Ira cho ngirô'i A'y, doan sau minh sô làm phép
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giài [IQi cho; thi Gioang lien virng loi thây day,
ma dem bac trâ cho thây lac dao.

Gioang mcri vào nhà, ihl chào ông à'y theo phép
pbircmg tày rang: — Chào thây! — Thây à'y cùng
chào lai rang: — Chào Gioang.—Laî hôi nô rang:

— Chû di dâu? — Thi Gioang trâ IcYi rang: —
Hôm tnrcrc toi cô là'y cùa ông hai dông bac; ma
toi di xirng toi, thây cà day toi phài trâ lai; cho
non hôm nay toi dam bac ma trà cho ông.

Khi thây lac dao xem thây ngircri ây cô long
thàl thà cùng nghèo kho làm vQy, thi thircmg ma
tha; lai nôi minh cho liai dông bac ây châng cô l$y
lailàmchi.Gioangliênnôiràng:«Mànô'uôngcôcho

« thl phâi viô't tcV làm chfrng. » Thl thây ây nôi
rang: «Mây dâ an cdp cùa tao, bây giô* tao cho

« mây; mây lai xin tô* làm gl nfra? « Gioang thira
u rang: Thây cà day toi trà bac cho ông, cùng
« phài xin tô* ma làm chfrng nfra. » Thây ây lai

« hôi rang: Làm chfrng làm chi ? —
Gioang thira lai rang: « Nô'u ma toi châng eô

« lô', dô'n sau khi toi chèt ma dâng lôn Thiôn Dàng,

« lai gô cfra, thl ông thdnh Vô-rô sô hôi rang: —
« Mây dâ dén tQi hô't dura? Thl loi sô thira rang:
« HÔt, — Ngirô'i lai se hôi hai dông bac toi dâ an
« cdp dft trà dura? Toi sô nôi trà rôi. — Thl ngirô'i

« sô hôi toi cô sir gl ma làm chfrng toi dâ trà
« châng? — Thl toi sô không biô't trà IcYi làm sao»

« Vày toi so phài di dông dài khâp cà va Dia

u ngue, nom loi châng g$p ông, thl toi phài cbiu

v khô'n nan dcYi dcVi l » ' '
•
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§. 44—ÏRUYftN VUA NU'CVC PllUS-SE TÈX

LA PHÈ-DÈ-RI-CÔ.

Vua nây là ngircYi dành giâc giôi 1dm, ma ngircYi

muô'n bièt trong nhà nircrc fhanh hay là suy, dân

sir an cY thé nào; vl ngwcYi nghe ngtrcYi tathuâUai
Ihl ngircYi châng tin thQl: cho non mot hai khi vua
mac ao ngircYi thfr dân, ma di dao chcri trong câc
phô' xd cùng qudn dinh, cho biô't tlân sir an ôr

thè nào.
Lân kia ngwà'i di vào trong quan, cô ngirô'i ta

dô'n uô'ng rireni chcri dô, thl ngircYi lai ngôi mot
bàn ma uô'ng rircru cùng nhfrng kè ây, ma già fa
minh châng biô't vua an «Y thè nào. Thl hôi nhfrngr
Itè uô'ng rirmi de», cho minh dang l»tét thfr vua
bây giô* fin ô' cùng dân sir làm sao. VAy dang- khi
ngirô'i ngôi an uô'ng dô, tbl nguvYi thây cô tm)t
lôn linh ddnh bac cùng ngircYi (ïiu-dôu,mà ton
linh ây dâ lima hèt nhiêu 1dm, dm dân dôi uîi
dirng bac, dông hô nô cùng chièc nhftn nô d*u
ciing bi thua rdo. Khi ngirori Ifnh ây dâ thua nhiêu
làm vQy, châng côn di gl ma danh nfra, bon toan
ra vê. Khi nô vfra bircre ra vê, thl nguôri Giu tJôu
à'y kôu nô ma nôi râng?« Ông côn mQt lirôi gircmir
« hfly trô* lai ma ddnh vcri toi. » Ngircri linh suy di
nghï lai mot hôi, netu minh cô thua lirfri g«r<rm
ntiy nfra, thl se làm IircYi khdc thi? lai. Suy làm
vày doan trô* vào ma ddnh bac cùng ngircYi Giu-
dôu nfra* Dang Mil dât cdi gu'crm, thl cô linh khdc,
là ban hfru nô, nôi cùng né rang:

« Nô'u ma onh
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« (hua IircYi gircrm nây nfra, dem sau vua khdn xét

« linh ïai, ngài thây anh mât gircrm thl ngài sô

« giêt iinh di, thl anh làm sao? » NgircYi ây nôi
rang: « Không hè gl, toi sô làm hrfri gircrm khdc

«
bàng cây ma thè lai, »

Luc ây, vua liô't con mât ma xem hinh tirçmg
nô, doan thl coi sô non nô ma hiôn vào trong sô,
rôi thl ra vê, truyôn cho.cdc quan dô'n mai sô'ni,
chfrng giô* Ihfr bây, phàikéo binh, don tai trirô'ng
IAp linh cho vua dièm binh,

VAy dôm sôrm mai, vua ra khdn linh, già dô gi(\n
dfr làm bô quau quo, quô* quan quô* dôi, thl
quan va dôi dêu Ihà't kinh hôn via, Lai vua xem
thây mot ngirô'i linh kia châng cô chùi lau khi
gidi cho s-jch sô de do* dây lâm, thl vua day trâm
quyô't thâng ây di; ngài lai kôu thâng linh ddnh
bac hôm qua dà thua giro'm, ma day nô chêm,

Thâng ndy mô'i nghe Ijnh vua day làm vây, lien
dông long so* hâi kinh khùng 1dm, bô'i vl minh
châng cô gircrm Huit, dâ làm giro'm già thè vô dô
ma thôi: nô'u nia lût giro'm ra, dt vua thây minh
cô gircrm bàng cây thl phài chô't chêm châng sai.
Cho non linh nây già dô nhir thè minh cô long
thu*on# ngircVi Hnh kia, bon lay lue vua hôft long
liât sfrc ma xin tha; nhirng ma vua châng nghe,
mQt day ph«i chêm ma thôi.

Bây gicY nô mcri qui gô'i xuô'ng trircrc m(it vuu,
cùng irirerc cà va quAn linh ma câu nguyôn lôm

thmg rang: « Lay Chûa, nom ma Chûa châng làm

t.
cho vua nguôi long theo IcYi toi nài xin thay vl
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«ngircYi linh nây, thl xin Chûa hây làm cho lirôi

« giro'm sât hôa non IircYi giro'm cây. » —
Càu nguyQn doan, thl nô nit IircYi gircrm ra ma
dira cho vua coi, cùng nôi rang: bô'itôicàu nguyên
cùng Chûa} nên lirô'igwam toi dâ hôa nèn giro'm
cây, Khi vua nghe nôi làm vây thl circYi ma phdn
rang: « Trâm tha cho nhà ngirori liât, ma tfr nây

« vê sau cher cô làm dêu gl quây qud làm vày nfra, »

Ngircri linh ây khôi chat, ma vê thl khân hfra
minh 'tfr dô cho dên tron dcVi châng hê sô dành
cô* bac nfra, ma thât ngircYi dâ gifr diing nhir
IcYi inlnh dft hfra.

§. 45—TRUYÔN ÔNG THÀNH È-LOI

TRONG NU'Ô'C PilA-LANG-SA.

ông thành È-loi sinh ra gân thành Li-mô-ges.
Cha me là ngircYi thfr dân. NgircYi IhucV nhô thl
ljch su* xinh tô't 1dm, lai nftng dem chcri trong nhà
tho* bac kia. Tho* bac thây con trô hinh duôngyôu
di$u, lai cô net na dire hanh thl thtrcmç, non mcri
day cho biô't nghê tho* bac. Châng khôi bao làu trè
nây hoc nghê à'y khéo giôi lâm,cho dân dôi châng
côn sirgl ma hoc nfra, thl moi toan làp tjm riông
ma làm an. Khi ây ngircYi châng cô tien dû ma
sâmcâcdôlàm nghê, non ngircYi làm thçrrèn dông
cûcngfra ma thôi. NgircYi làm khéo quâ dân dôi
vông giâp chcm ngira sdng nhir bac, côn cdc
câi cûc dông thl nhir ng<?c vt)y; non ai nây dêu
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u*ng bung cùng khon hôt sfrc.

Châng khôi mft'y nam, thl danh tiô'ng ngircYi don

ra trong cà va nircrc lma-lung-sn. Cho non ngircYi
sanh long kiôu ngao 1dm, bô'i vl châng thây ai
khéo hern minh nu a, thl mirirn ngircYi ta hoa mQt
câi bàn: E-loi tho* khéo lurn càc thn* thây thày\
rôi treo trirôc ngô nhà minh cho thiôn ha xem
thây; nhirng mît ai ai dêu chiu châng dâng ngircYi
râtkiôn ngao dircYng ây. Lai D. C. T. chju cùng
châng dang nfrn; vl ngircVi kiôu ngao dô'n dôi
châng union chju thua ai, mot muÔn cho minh giôi
hern hô't moi ngircYi ma thôi. Nhirng vây Chûa cûng
ban cru giûp sfrc cho ngircYi dâng bô tinh kiôu

ngao va trô* lai làm dây ter minh cùng non thdnh
nhir tfch sau nây,

Cô mot lân, dang khi ông ây rèn, Ihlcô mQt con
trô don dfrng trirôc sân ma oi; thi ông A'y hôi
rang: « Mây coi di gl? » Thl trè ây trà loi rang:

« Toi coi cô tho' nào khéo hem d(mg toi hoc, vl

« chirng toi tircYng châng cô ai khéo hem toi. »ông
È-loi nghe nôi làm vAy, thl bâo con trô nây vào
làm cùng minh. Con lié chju, moi vào ma lây sât
cùng nircrng mot lân ma thôi, doan thi rèn ma
tôt hem va chdc hem cùa ông È-loi rèn nfra, Non

ông È-loi hôi con trè rang: « Sao anh châng

« dô't sdt ba lân ma làm? » Con trô ây trà IcYi rang:

.«
Châng cân gl phài nircrng ba lân, mQt lân

ma thôi thl dû. »
Ông È-loi lai rang; « Toi

« muô'n coi anh dông vào chcm ngira nfra. « Thl

con trè ây rang « Nô'u cô sân ngira, thl ông hây

« dem dô'n dày, toi se dông vào luôn thè » —
ông
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con ngira lai, cùng lo kiô'm dây ma cQt nô nfra;
ma con trèây nôi rang: « không cân gl, » Khi
ngircYi ta dft dem con ngira don, thl trè ây lai ma
câm lây chcm cnn ngira, va lây dao cât ngang
chcm ây di, ma châng chày mdu; con ngira cûng
chông phâi nao cùng không plia phdch gl hât.
Doan thl con trè ây lây chcm con ngira dem lai
ma dông tûc, rôi de

*
trcY ra ma d(it vào ncri cù,

cùng thôimQt cdi, tlu hem ây lien dinh lai tfre thl.
ông É-loi lien nôi

«
m tinh sir rang: « Toi

« làm phép ây cùng dânr. ma toi không muô'n

« làm, toi làm phép thircmg ma thôi; lai toi côn

« nhiêu phép khdc nfra, non anh cô muô'n ô* lai

« nhà toi dôi ba ngày, thl toi sô day. » Con trè ây
chju.

Khi con trè ây ôr lai trong nh>, thl ông È-loi
sai dân xôm gân dô, cho d(mg kiô'm dô no dô
kia vê ma làm. Dang khi con trè ây di, thl cô
int)t ngircYi ccri ngira ngang qua nhà ông È-loi

cùng mirera ông ây dông cûc chcm mgira minh,
vl cô mQt cdi dft sût mât. Khi ây ông È-loi,

cûng muôn bât chircrc nhir con trô nây, bon lây
dao mià cât chcm con ngira, thl nô dau dern lâm,
va chày mdu ra, non nô phd phdch càm châng
lai cùng té xuÔnggân chô't. Chù ngira gi()< qud
le, vl làm cho ngira minh phâi dau dern diriârng
ây. Khi ông Ê-loi dông cûc chcm con ngira
rôi,thl dam lai cùng d$t vào cùng thôi liât sfrc hÔt
heri châng thây dfnh, cho non so* hâi bôi rôi trong
)ông quâ.
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Con trè nây di xôm vê, thl ông nôi vcri trô â'y

rang: « Anh ôil toi dâ bât chtrcrc anh ma cdt chcm

« con ngira làm nhir anh, ma không dàiigl » '±>
Khi con trô nghe nôi thl circYi ma rang: « không

« hô gl, dô dô, toi se làm. » Chcm con ngira lành
rôi, ông È-loi thây làm vày lien xdch bûa ma bfra
cdi bân treo tnrcrc nhà minh bè ndt ra hêt.

VAy con trô ây, là thiôn thàn Chûa, nôi cùng
ông ây rang: «

"i Chûa châng chju long ông rât
« kiôu ngao dirô'ng â'y, non sai toi dôm dôy ma sfra
« toi ông: cho non tfr nây vê sau ông hây ôrkhiôm

« nhirçmg, vl cô nhiêu ngirô'i hem ông nfra;

«
châng phài là cô mot minh ông giôi khéo hem

«hô't dâu!»
Tir dô vê sau ông È-loi ô* khiôm nhirçmg' 1dm;

nGn sau dft non thdnh. Côn con trô ây, là thiôu
thàn Chûa, khi nôi bây nhiôu IcYi doan, thl bien di
mât: lai ngircVi ccYi ngira kia, là ông thdnh Gô-or-
giô. — D. C, T. dft sai hai ngirô'i nây dèm ma làm
cho ông thdnh È-loi bô tinh kiôu ngao'trô* lai nên
dày tô* D. C. T. th,àt.

§. 46 —TltUYIÏN MQT DÛ'A CON NGlKrl

KIIÔ KHAN.

NgircYi khô khan kia ton là Vô-rô, chuyôn nghê
làm niircrn ma nuôi minh, chèt vçr, cô nâm dfra

con trai hô't. ThcYi trcYi xây vQn, ruoi nâm ây mât
mùa, cûa an vât uô'ng chi dêu thl mât. lâm.
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Bfti Vô-rô nây hàng làm viôc châng hô tay, non

moi cô dû ma tro* gia dao trong thi nguy hiôm
ây. Dân vAy thircmg ôi! nhiêu khi cùng eo hep
lâm, làm viôc cà ngày, lui lành tien công thi mua
tron ven dirçrc mot khûc bdnh dem vê chia làm

nam làm bây, minh mot phân, con cdi moi dira
moi phdn, ma an lat vô'i nhau cho dô* dôi, không
thit câ gi hô't.

Cô mot lân thâng cou dâu iông,tôn là Ta-dôu,nên
tdm tuôijlanh phdn chia cho nô,tôi rfrt an mot chût,
chfrng vfra du càm sông ma thôi, cou bao nhiôu
thl dira lai cho cha nô ma nôi rang: « Cha an cdi

« nây di,bàng không thi chia cho mây em toi, chô*

« toi an không dang, hôm nay sao toi nô bât khô

« ô" nhir muôn dau vây. » Cha nô lien hôi rang :

« Con dau hay sao con? » Ta-dôu thira rang: « Con
không dau gi bao nhiôu, nia dêu un không dirorc,
dé con di nâm thi khd hern

. »

Cha nô don dep giirômg chiôm
,

nô leo lôn nain.
Rang ngày cha nô chay lai ông thây thuô'cgândô,

xin thây tcri coi niach giùm cho. Thây A'y là ngircYi
nhcm hâu hay giûp dfr ngirôi ta, non lien di theo
Yô-rô.Tcri neri,lhày ây bat niach thây nô không dau
gl, cô mot dêu là nô yô'u sire lâm, nhir d;\ bô an
lâu ngày vùy.Thày lier» hôtchonômôt thang thutfc
bô cho khoô ma thôi.

Nô thây ông thây lo thuô'c mon cho nô
,

thi nôi
cùng thây ây rang : « Xin thây clirng lo thuô'c men
« gi hÔt, vi toi uô'ng không dirçrc

. » Thây thuô'c
lien hôi nô rang: « Sao con không muô'n nông
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«i
thuô'c? » Nô thira rang: « Lay thây, xin thây

« dfrng hôi thi hern, toi không nôi dàu. » Thây ây
rang : « Mây làm bô chûng chfrng, cha mecô biôu

« câi gi phài virng loi, con nit con trè ô* dàu moi

« bày lôrn, lai dirçrclom linh, muô'n ng&n nào thi

« non ngàn nà'y vày.»
Thâng nhô: « Thira thây, toi không uô'ng thuô'c,

« thiôt châng phài chûng chfrng dàu
. »

Thây thuô'c:« Thôi,tao không muô'n bat mây khai

« chuyôn kin mây ra làm chi, ma cire long mây,
de tao hôi cha mây

, y làm sao ma mây sông sông

« quyô't mot, không chju utfng thuô'c
. »

Thâng nhô: «Lay thây, toi nghiôp mù, xin thây
«dfrng nôi vô'i cha toi làm chi, cha toi buôn. »

Thây thuô'c:«Tai làm sao thi nôi di, bàng không
«

dé cha mây di màn vê dày tao hôi. »
Thâng nhô: « Thira thây,xin thây biôu mây em

toi di ra,thcYitôi mcYiddm nôi.nYày khi thây tnuôe
biôu mây dira nhô ra rôi, thâng Ta-dôu mcri nôi
vô'i thâythuôc ràng:« Thira thây,phâi chi thây biô't

« cha toi bây giô* cire khô là thè nào,ma chay an cho
«mâ'y anh em loi thi Ihày mcri rô. Khi toi thây cha
« toi phâi lo ldng thirc khuya dây serm, cho dirçrc

« lo cho mây anh em toi,lai toi thây bon em toi côn
« nhô ma nhiêu lân phài thiô'u an dôi khdt, tbi toi

« lây làm buôn htm. Mây anh em toi, mot minh toi

« là lôn, cô sfrc hern, cho non toi muô'n dô phân toi

« cho cha toi an,dang cha toi cô sfrc dû ma làm viôc

« nuôi mâ'y em toi, nhir cha toi không an thi dé lài

« cho em toi, cho nô dirçrc an thôm no hem mot
« chût, cho non toi già dô an không dirçrc, cho cha
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« toi chàng ép toi an ma thôi, M toi cô dau dô'n

« chi, ma thây bièu toi uô'ng thuôc. »
Ông Ihày nghe loi thâng nhô nôi cô an cô biôu

làm vây, thl càm long châng dàu, nu'frc mât chày

ra ma nôi cùng nô rang: c YAy côn con, con không
ccbiô't dôi sao?»

Nô thira rang: «Thira toi cûng dôi 1dm, ma dêu

« hô dôi làm vAy thi khôi dau long, vi thâ'y cha toi

« vcri cm toi phâi cire khô.
»

Thây thuô'c lai hôi nô ràng:«VAy chfrcon không
« bièt, hô nhjn dôi làu thi phâi chô't sao?»

Nô thu'a rang: « Thua loi cûng biô't,ma toi bàng

« long chêt theo thdnh y Chûa.Toi chtft làm vày,thl
«cha toi nhe lo dirçrc mot dfra,côn toi lôn thiôn dàng,
« thi toi càu nguyôn cho cha toi va mâ'y em toi. Ma

« bây giô' toi xin thây mot sir,là rirerc cha giùm cho

« toi, vl toi dâ cô toi nôi dôi,không dau ma nôi cô,

« toi xu'ng toi ây rôi toi chêft bàng an. »
Thây ây nghe làm vây thi edm dông trong long

qud lô, liênôm nô ma nôi rang: «Không con,D.C.T.
chira de cho con chô't dàu, Chûa coi sôc van vât
châng bô kè khô'n nan, ké siông uâng cân màn,
cùng ké kôu xin Ngirori dàu.

»

Doan thây ây trô* vê nhà, mot châp lai don, cùng
sai mot dfra dày tô*, birng bdnh, thit, rirom va
cdc dô cân. Don ncri thây thuô'c biôu dày ter don ra
trôn bàn, kê cha thâng'nhô di màn vê, ông thây
Jiênbièu mây cha con lôn ngôi an mot tiôc,bi bàng
vui vé lâm.

LÔi xùm nghe nôi lai chuyôn thàng nhô dô, thl
dêu dQng long giûp dcY; ké cho lien bac, ngircri thl
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vâi bô, dû dô cân dùng, cho qua thi cer hep nây.

§. 47 — TRUYÈN MQT NGU'ÔI MOI GlA MAT

CON MA TIIU'ONG TIlV. LA. THE NAO.

Trong mâ'y tràn giâc sau hô't bon phiromg A-mô-.
ri-ca, thi cô mot tràn dao binh moi A-bô-na-ki vây
ddnh dâng mot doàn binh llông-mao, ai lâm tay
moi ây thi không thè trôn dirçrc, vi quân moi ây
di giôi lâm, non binh Hông-mao tiô'p cfru không
kip,và ko bi bât phài dân di càng ngày càng xa, lai
nô "làm khô ngirçrc chông vira gi.

Khi ây cô mot quan Hông-mao kia côn trè, bi
hai thâng moi bât dirçrc, nô dà gio* gircrm lôn
hông chém di.

Quan Hông-mao ây thâ'y châng côn le gi khôi
chô't, mcri quyô't lieu mang ma giô't moi, dâu không
khôi chô't,it nfra là cûnglàmchonôtônhaonhiêu.
Vfra tinh làm vây,bông chûc cô mot ngirori moi già,
tay câm nd birdc lai gàn quan ây, cùng dirorng nd
lôn, quyô't bân quan ây cho chêft, song nô nghï di
nghï lai, lien ha nd xuÔng ma chay lai dfrng gifra

quan HÔng-maocùng hai thâng moi, màcàn không
cho giô't quan nây. Ngircri moi già thô' thi cûng
chfrc qireYn chi trong dô, cho non hai thâng moi
kia châng ddm câi IcYi, mot virng kinh ma lui di.

NgircYi moi già ây lien nâm tay quan Hông-mao
ma dâc di, vô vê, cùng làm moi cdch cho quan
Hông-mao khôi sçr; nô làm nhir vây ma dân quan
ây vê tcri chôi nô cY, cùng thircmg yôu thiô't dâi moi
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dàng, châng khdc chi quan Hông-mao â'y không
phài là toi giao, song là nhir anh em cùng nô
vây; nô day quan â'y tiô'ng moi, day cdc nghê moi
nàng dùng. liai ngircYi A'y cYcùng nhau dâ làu ma
vfra y nhau lâm, châng ai chich mich ai dêu gi,
Song cûng côn mût dêu làm cho ngircYi Hông-mao
ây iru phién, là nhiêu khi thây sao ông già moi â'y
ngô minh chAm chi di mot hôi, doan ira nircrcmàt
ra; ngircYi Hông-mao thây vày châug biôu ygl.

Song qua nâm dô, nhàm mùa xuàn, thl câc sô'c
moi lai lây khi gidimàdi danh gi(ic nfrj; ngircYi

moi già nuôi quan Hông-mao ây, tuy là già, song
cûng côn soi, côn chiu nôi viôc nhoc nhàn thào
trai. non cûng di theo, ma lai cùng dem quan
Hong-mao theo nfra.

YAy khi di luôngtuông trong rfrng chfrng hai ba
trâm dam, thi moi gap dang mot trai HÔng-niaocY,
ngircYi moi già lien chi trai ây cho quan HÔng-

mao ma nôi rang: « Nây là ncri anh em mây ô4 ma
« dçri, dang cô giao chien cùng ta. »

Nô va nôi loi A'y, va xét net, cùng xem girorng
mat quan Hông-mao, khi nôi vê anh em bon
hircrng minh thi ra làm sao.

Vày nô nôi rang: «Tao nôi cho mây nghe it dêu:

« Tao dâ cfru mang sông mây, day mây biô't mô

« xuÔng, làm nd, vôt lôn, tàp mây biô't càm can
» qua dô' gat, danh chém. Khi tao mcri dem mây

« vê nhà tao thi mây là giô'ng gi? Chcm tay yèu

« duô'i, nhir con nit, không làm cdi gi nôi; tri long

« mô muôi không biô't vât gi, moi viôc, moi sir
<•

mây dêu nhô* tao hô't. Vày vi lô nây, sau nây mây
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« cô lô nào uiây du cY vô tinh, dô'n dôi ddm vây

« doàn cùng anh cm bon hiro'ng mây ma trcY lai

« ddnh vcri chûng qua sao?->

Quan Hông-mao lien h ira minh:
»

Tfr nây cho

«i
toi chô't, thà chô't trâm ngàn lân châng thà dô

« mdu ngircYi A-bô-na-ki nào nfra.
»>

NgircYi moi già A'y lien gucdâu xuô'ng,hai tay che
mat, ma ô* nhir vày dirçrc mQt giày làu;mcri ngircrc
mat lôn, ngô qua.' ïlông-mao, doan hôi cdch thiett
ytfu cùng xôt xa rang :« Mây côn cha me gi không?»

Quan Hông-mao rang: « Khi toi lia quô toi ma

« dô'n dày thi cha toi côn sfrc khoô. »

NgircYi moi lai rang: «
Ôi! bây gi.V cha mây vô

« phirô'c lâm, doan làm thinh mot chap, mcri nôi

« rang: Mây cô biô't lao khôrg? Tao xira cûng cô

« con, ma châng côn nfra, lao dâ thâ'y nô dành

« giâc ma tfr tràn, nô giao chiôn gân bon tao, ma

« mat nây du thây nô ngâ xuô'ng, câ va minh nô

« dày dây nhfrng thircmg tich, nô chô't cdch manh
« me, ma tao ciru nô châng dirçrc, cher phâi tao dâ
« cfru con tao dirçrc rôi thi... » NgircYi moi ây khi
nôi nhfrng IcYi nây thi run rây câ va minh manh
lâm, long da dâng làm ngircYi, khi nôi nhfrng
dêu làm vày, thi Or union quân quit, bat chày
nirerc mât ra ma khôc lôc; song ngirôi moi nây
càm minh lai hung lâm, con mât ldo lien thi moi
khôi khôc.

Lan làu nô ép minh dirçrc, cùng day mat qua
pbia dông [Mi "/mattr&i rwng moc)mh nôi cùng
quan Hông-mao rang: « Nây tiuVi sdng tôt vui vè,
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« mây thây không? »
Quan Hông-mao lien rang: « Phâi, khi thâ'y tôt

« trcYi thl bât toai chi vui long.»
NgircYi moi rang: « Côn tao thl dâu lliâ'y tôt trcYi

« cûng châng côn vui chi nfra. » Nô nôi lô*i ây thi
hai hàng nirerc mât tuông ra dâm dé; mot dôi dàng,
nô thâ'y mot cây HSu cao, bông im tàng do*p, lien
chi cho quan Hong mao ma hôi rang: «Mây thây
«cây nây không? Nô tô't lành vây mây cô toai chi

« phi linh châng? » '
Quan Hông-mao trà IcYi rang: « Phài, khi toi thâ'y

« cây cô'i tôt lành thi dirçrc giài phièn cùng an lu
«ldm. »

NgircYi moi hai rang: « Ma côn tao rày cho dâu

« thâ'y cày cdi kiêng vAt tô't lành thé nào, thi long

« tao cûng châng khuày lâng dirçrc chût nào
« sô't. »

Doan lai rang: « VAy bây giô* mây hây. kip trô*

« vê bon hircrng mây cho cha mây dang thây mây,

« cho ngircYi dirçrc vui trong long, nhir khi thâ'y

« kiông vât cùng nhfrng dêu bdu la hôa sinh trong
« mùa nây. »

§. 48 — TRUYÈN NGUÔ'I MOI CÔ BAO

TÈN LA TÔM.

Cô mot ngirô'i moi dâ trô* lai dao, chiu phép rfra
toi doan thi gifr dao sô't sdng ldm; ô* vcri chù fhàt
thà, siông nàng; cho non chû thâ'y làm vAy thi
thircmg cùng tin cây ngircYi moi nây lâm,
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Cô mQt lân ông chù muô'n di mua thôm moi

khdc vê giûp viôc trong nhà, thi dâ dem ngircYi

moi nây theo, cho nô giûp minh ma lira moi nào
siông nâng kôo làm. VAy thâng Tôm nôi cùng chù,
chi mot ông già hinh gây guôc, yen duô'i lâm, ma
nô biôu chû mua ông già moi ây.

ông chù thây moi già ô'm yô'u thl chô không
chiu mua; song thâng Tôm nài xin chù phài mua
moi già â'y dàng giûp viôc xô\ minh, non chû moi
chju mua theo y nô.

Yè toi nhà thâng Tôm ra sfrc bâo dircYng ông
già moi viôc, Dô cho ông già ôr chung mot chôi
vcri nô, an chung vcri nô. Khi nào ông già cô lanh,
nô dem ra ndng ma lu/ cho â'm; ông già cô nôi
nâng ldm, nô ddc vô bông cây ma nghi mât.

Chù thây thâng Tôm kinh trong ông già lâm làm
vày, thi nghi cô khi tai ông già ây là giÔng gl nô
dô,nên nô sân sôc làm vây, bcYi dô mcri hôi nô rang :

« NgircYi nây là giô'ng gi mây, cô phâi là cha mây

*<
không, hay là cô khi là bà con mây phâi

«
không? » Nô lien rang: « Thira ông, không

--
phâi là cha toi, cûng không phâi là bà con cât

« ruôt gi toi, cùng không phâi là anh em thiô't

« nghïa gi héft. » Chù bèn rang: « Không phài là

«
cha mây, cùng không phài là bà con thièt nghïa

« gi mây,sao ma mây thircmg yôu ông,hoan dircYng
«ông hung vày?»Tôm ràng:«Thira ông,ông hôi thi
«toi phài thua thâhông â'y là kè thù nghich cùngtôi
« hangnhirt,vi thuô* xira chinh minhôngdâbât toi
«ma bàn moi cho ngirô'i ta,non toi phài làm toi cire

Phong hôa dieu hành 7
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khô cho ilô'n bày gicY, Ma bcri toi cô dao, Chûa day
rang: « Nèu kè nghich mây dôi,thl mâyhây chonô
« an; nèu nôkhât, mây hây cho nô uô'ng ; làm vây
« thi mây moi nên giô'ng Cha bay ô' trèn /toi ma
« chô\ » LeYi Chûa day làm vày, cdc ông linh mue
«hàng cao rao giàng dû biôu phâi làm theo,
« non ông nây là ké rghjeh cùng loi, bcri dô toi

« phài thircrng ông ma thôi. »
Cher chi ai nây dêu dàng bât clurcrc gircmg

ngirô'i moi nây.

§. 49 —E>AU BEP MÈ UÔNG RU'QTJ BJ BÂT.

Chû nhà kia hay di sân bân, bât dang mot con
thô màp béo; trô* vê nhà, kêuclâu hâp, day nâu
con thô vôï rirçru ngon. Dâu bÔp virng, lien làm
thit thô, doan là'y ve riro*u, kéo mit ra ma thâm
tbï rang: «

Û*! rirçru nây ngon ldm, lây rirçru ngon
« làm vày ma nà'u thit thô làm chi? Rirçru dô* hem

« cûng dirçrc, chû cô hay ô* dàu. » Nôi rôi, nô nô'm

rirçru là'y làm ngon ldm, câ't vo rirçru ngon ây dô
riông cho minh. Nô di kiô'm mot ve rirçru thirùmg,
rôt trông cdi nôi nà'u thit thô. Rôi va lây ve rirçru
ngon, ngô ldo Hong va nô'm hai, thi circYi, là'y ngon
tay bit miông ve va già dô rôt rirçru trong cdi nôi
va nôi: «Tao se cho mây m ^ rirçru ngon. A! tao
« sô cho mây uÔng rirçru ngon.» Chàng va nôi làm
vây; va cu'ôi, doan nông rirçru ngon hÔt. Khi ây
nô chàng ngô* cô chû nhà rinh ngoài cfra ngho
va thâ'y hô't, song le làm thinh chàng nôi dêu gi.

Dèn gicY an, chû nhà va c&n ban hfru chù nhà
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dâ nieYi toi an thit thô, mirng chû dâ thô't dâi cdc
ban dircYng à'y. Chû nhà già dô không bièt sir dôi
trd dàu bô'p; lai vl aiuôn phat nô, thi biôu nô di
là'y mot ve rirçru ngon nhir rirçru dâ cho khi nây
ma nà'u thjt thô; sau chû biôu nô lây cdi ly, Dây
giô* chû rût mit ve ra,doan là'y ngôn tay bit miông

ve, va già dô rôt rirçru trong ly nô, ma mirçrn IcYi

nô dâ nôi ma rang: «Tao sôchomâyuÔngrirçru

« ngon, A! tao sô cho mây uÔng rirçru ngon. »

Dàu bô'p khi nghe vày thl nuit cô* sirçmg Iran,
hiôu chû dâ chô minh vi dâ thtfy va nghe sir dôi
trd nilnhdà làm, non nô xin loi chù lien va sfra
minh châng côn dâm dô'i trd nfra.

§. 50 — CACH THÈ KIÊM TIEN CAT

NHÀ THÔ*.

Thây cà kia nghèo, coi mot ho gân bien. Ké
cô dao trong ho ây làm nghê bât cd, cûng nghèo
nàn, gôp lien câ't nhà thcr chàng dang. Cho non
thây câ cùng bon dao buôn châng biô't lo liôu thè
nào, cho daug tien bac dû ma cât nhà thô*.

Bây giô* cô mot ngircYi thâ'y vAy thi dông long,
va xin phép bàn mot dêu dé cho ngircYi talàm cho
cô tien ma cât nhà thô*.

Thây cà cùng bon dao nghe vây thi vui mirng,
moi hôi ngircYi ây phài làm thô nào?

NgircYi â'y bàn rang: « Moi ngircYi deYn ông trong
« ho nây làm nghê bât cd, moi nhà cô ghe di bât câ,
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« vày loi khuyôn cdc ngircri â'y: Hô bao gicY ghe ra
« bât cd ma vê, thi lira mot con cd lcm tôt, dô riông
«ma giao cho cha sô*,và nhfrng con cd A'y là con câ

« dirng cho D. C. T., thl bân di lây tiôn ma cât nhà

« IhcY, »
MÔi ngircri dêu irng nhir IcYi ngircYi â'y nôi, va

châng khôi mây nâm cât nhà thô* dang Irong ho.
Nhir cô IcYi ngan ngfr rang: Mot cây làm chàng

non non, bacày gium laincnhon nui cao.

§.51 —VUA IIKN-IU IV VA NGU'ÔT DAN.

Vua Henri iv di sàn trong vfrng kia, gap mot
ngircYi ngôi direri gô'c cây mcri hôi nô: « Chû làm

« gi dây? »
NgircYi A'y trà leri rang: « Toi ngôi dày cô y xem

« thâ'y mat vua, hoâc cô di ngangdày chàng. »
Vua ràng:«Vi bàng chù muô'n xem thây vua, thi

« chû phài lôn cdi sau lirng ngira vcri ta,fa se dem

« chû di chô kia, thi chû xem thây vua cho rô. »

Nônghe làm vày vui mirng, lien hôt lôn ngira
coi ngôi sau lirng vua.

Doc dàng nô hôi vua: « Cher toi phài làm sao
«. cho dâng thây mât vua?»

Vua ràng:« Sir A'y dô ldm, hô là ngircYi nào chû
« thây dôi non khi moi ngirori khdc câ't non ma
« chào mâng, thi ngirori ây là vua. »

Tfri ncri cdc ngircYi di sân hiôp lai, moi ngircri
thây vua vcri ngirôi dân cô'i ngira sau lirng vua
thi lây làm la, song châng biô't y gi,
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Dang khi moi ngircYi Ihà'y vua cô'i ngira ngang

qua thl dèY non chào kinh vua. Bây giô* vua mcri

hôi ngirô'i dàn ràng:« Chû cô thâ'y mât vuachira?»
Nô Ira loi rang: « Toi dft thây moi ngircYi dô*

«non, cô hai ta côn dôi non ma thôi; â'y vAy

« toi tircYng hoac ông hay là toi là vua, chô* không

« ai nfra dàu.»

§. f>2 — CON TRI':
MI<: AN.

Nhà kia cô mot dfra con mô an qud, non cha nie
lonuru ma sfra phat con. Cô mot lân bà me làm
thfr bdnh ngon ngot, co nhiêu dô mï vi ô* trông.
Khi ngôi an ccrm cha mç thây con ngô bdnh ngot
â'y hoài, song làm bo già dô nhir minh không biéft

con ham thèm bdnh ây qud; vày khi cha nô
phân chia moi ngircVi mot it,thi côn du* mot miô'ng
lcm cât trong tù dô dô an,

Khi con nft di nghi hô't thây, thl liai ông bà vào
mô* lu, là'y bdnh ngon ra va dô bôt không trong
bdnh â'y, song bê ngoài thl de nhir là bdnh nguyôn.

Bfra sau khi gân gio* lot long con trô mô an vào
léu tnrcrc ké khdc, mô* cfra tù ra va lây làm mirng,
nô lien cdt phân trôn cdi bdnh cô y lây dô ngon
ngot ô* trông ma an, châng de nô gap tinh bôt
không, thi niât ccY qud sfrc. Dang khi nô rôi tri vl
thây minh phâi gat gàm làm vAy, nô lien nghe
tiemgom soin nhiêu ngirô'i cY ngoàicirô'i rô lôn;tfrcthl
nômô* cfrara thâychame,anhem,dày1er nhao cirô'i
nô, nô mât ccY xà'u hô ;.quà, sâp minh direri chcm
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cha me ma xin loi, cùng hfra sô sfra minh chàng
ddm mô an làni vAy nfra.

Cher chi ko làm cha me lo miru nây thô' kia ma
sfra con cdi minh, khi thâ'y nô làm sir- gl loi.

§. 53 — VE SI!' XKM CHANG THAY.

Cô quan kia câi le vcri mot dfrc Ca-di-nal kia
rang: « Toi tin cai qui châng dang, bôi vi loi

« châng xem thây mat nô. »

Dfrc ông Ca-di-nal Ira IcYi rang: « Lô nây chàng

« phâi là le thât ma châng tin,vi chirng neu le nây

« là le phài, thi ta câi le dâng nhirsau nây: « Toi

« châng hê xem thây dang tri k bon ông, A'y vAy

« ông châng cô tri khôn. »
Quan âynghe vAy làm thinh.

§. 54 —
ÔNG TUANH PHAN-XI-CÔ SA-LÙ-

XI-Ô VÔ'I CHÙ CON NGl/'A

Ông thdnh Phan-xi-cô Gidm mue thây ngirô'i
kia cô mot con ngira kim mâp tô't, va lo lâng
nuôi nô hàng ngày làu gicY, thl hôi chû ngira
ây rang: « Chû cô thirerng con ngira nây lâm
«châng? »

Chù ngira thira rang: «
Bâm Dfrc cha, toi thircmg

« lâm.»
Gidm mue: « Ma chû lo nuôi tàm chài nô mot

«ngày mây gicY?»

Chû ngira thât thà trâ IcYi rang: « Hàng ngày toi

« lo cho nô cô hem hai gifr. »
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Gidm mue lai hôi gay nfra rang: « Bày gifr chû

« hây thira thàt thà,vhû lo vê linh bon chû mot ngày

« liât mây giô'? »
Chù ngira rang: «Hàng ngày khi thfrc dày thi toi

«là'y dâu IhduhGidjVà toi doc mQt kinh Lay cha cùng

« mot kinh Kinh mirng. Lai moi ngày Chûa nhi.rt,
«toi xem mQt lô, song lô nào mau hern. Bây nhiôu

« ma thôi.»
Thdnh Gidm mue phdn rà.ig: «Ay vAy ta doân vi

« bàng phâi chon trong hai dêu, thi thà làm con
« ngira, chàng thà làm linh bon chû, bô'i vi chû

« luu'omg con ngira nom linh bon.»

§. 55 — HAI NGU'Ô'I DANG LO-I.

NgircYi kia cô iiô'ng không Lay trà ncr dô'n
thâm ông thdnh Phan-xi-cô Gidm mue, xin ngirô'i
làm phuerc cho minh mirom 20 dông bac. Thânb
Gidm mue cô long rông i ai, song le biô't ngircYi
ây châng hay trà no*, thi lo phircmg thô' cho
khôi mât iihiéu bac làm vày, cho non hôi nô
rang: « Chû m non hoc cdch nào cho hai ta dang
« leri lai mot chue dông bac tfre thl chàng?»

Ngirô'i A'y vui mirng xin thdnh Gidm mue day
cdch â'y.

Bày giô* thdnh Gidm mue càm mot chue dông bac
trong tay ma nôi rang: « Sir A'y dô ldm, hai ta phâi
« mô* lay ra ma thôi. »

NgircYi kia mirng lien gicr tay ra. Ông thdnh Gidm
mue cûng gicr tay ra trao cho nô mot chue
dông bac va nôi rang: «Chû dâ dâng leri mot chue
« dông, vi ta cho dfrt bac nây cho chû; non bây
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«gicr chû cher xin ta cho niirçrn mot chue dông

« khdc, vl ta lây mot chue dông A'y là phân leri ta.»
NgircYi nây lien hiôn y Gidm mue,va khen ngircYi

cô long rông râi lai khôn ngoan nfru.

§. 56 ~ Kfc CHANG TIN CÛ I). C T.

MQt con Irai Ida khoe minh iàng:« Toi chàng tin

« cô D. C. T. » Nô ngô* kè khdc cung se bât chirô'c
nô, va châng tin cô D. C. T. nhir nô vày. »Song
le moi ngircYi làm thjnh; nô thây vAy ttii hôi cdc
ngirôi ô* dô rang: «

Ây vAy cô mot minh toi frdày
« ma châng tin^cô D. C. T. sao? »

Tire thl cô mot deVn bà ddp lai rang: « Châng
«phài cô mot minh chû dàu, côn con chô va con
« mèo dây nây, nô cùng chàng tin cô D. C. T;

« nhirng ma nô côn khd, vi nô châng khoe minh
«nhir vây. »

NgircYi trai ây nghe Ihl mât cô* sirçrng, chàng
côn ddm khoe minh nhir vây nfra.

§. 57 — KlM DONG lié.

Ùng quan kia di an bfra toi trong nhà ban
hfru; an uÔng rôi, là khuya moi vê mot minh.
Khi di dàng dô'n lue vdng, thl gilp ba dfra trQm
cirô'p chân dàng, va chûng nô làm bô hôi ngirô'i
rang: « Dày giô* là gicY thfr mây? »

Quan nây lien biÔt chûng nô là quàu gian giâo,
non rût gircrm ra gicr lôn tnrcrc mât chûng nô, nia
nôi câch manh me rang: « Dô'n gicY thfr 12; nây là
«kiin chi gicY. »

Ba dfra ftn trôm thâ'y kim chi giô* lu làm vAy,bôn
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sçr ma lui di ngà khdc mât.

Khi gap cem tûng ngat, thl phài lo miru kia
clnrfrc no, ma trfr nhfrng dira gian ta dôc dû*,
nhir quan nây.

§.58 — ÏRUYKN CON TRÈ DON MINH

WV'ÙG IÂ RAO DÔNG.

Cô dfra con gâi non 12 luôi, cou nhà nghèo,
cha me cho nô di hoc sdch phdn, va nghe
day cho dâng rirôvï lô bao dông. Ma bcri nhà
tiirorng ôr sa,non nô vê trirà ma an ccrm không
dirçrc, bcri dô moi hfra me cho con mQt miÔng
bdnh va mot dông xu nhô dô ma mua dô an
vcri bdnh. Nô lây tien mo cho, sons? nô châng

mua dô gl ma an vô'i bdnh; au bdnh không
ma thôi. Toi vê nhà nô lén cât lien me cho dô
Irong rircmg nhô cùa nô.

Cô bfra kia, me; nô lue soan riro'ng nhô riông
cûa con, thâ'y nhiêu tien trông, Ihl lây làm la va
tirômg nô an cdp cY dàu ma già'u làm vày. Me mcri
hôi con: « Ufri dàu niàcon cô tien nhiêu trong
« rircmg eon làm vây? »

Nô mc'ri thira cùng me IhAt thà rang: «
6* me,

« nhfrng tien nây là tien cùa me dâ cho con hàng

« ngày ma mua dô fin vcri bdnh,chàngphài tien con
« an cdp dàu; con cô y dô dành tien nây dô'n nfra

« ma thi c^o an mày trong ngày con rirerc 15 bao

« dông; ngày ây con se vui nifrng,song con chàng

« muô'n vui mirng mQt mlnh,con mutin cho ko khô
« khan vui mirng vô'i con nfra.»
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Mç nghe con nôi làm vày liât nghi so* con dâ an

cdp, lai vui mfrng lâm, vl thâ'y con cô y tôt lành
dircYng ây ma don minh ruerc lô vcY long.

Cher chi cou trô cô dao lo lâng làm viôc lành
nhir trè nhi nfr nây,nhfrt là khi don minh chju cm
rât trorg, là rircVc 10 bao dông.

§. 59 ~ KÈ CÔ LONG TÔT DÂNG THU'Ô'NG.

Mot con trai kia non 15 luôi, bô nhà cha me ma
thec giûp ông linh mue lo vê dao binh, Thây câ
thây con trè cô tri sdng mcri day dô va cho làm
linh, sau thl dâng làm quan; khi ngirô'i côn
làm linh thl dâ hay cha mo qua dcVi rôi, non
ngircYi châng trô* vêquô, moi cY lai trong thành
Marseille.

Khôi il nâm, ngircri nhô" quô nhà, bon hô*
vê ma Ihâm bà con cô bdc. Song ngircYi muOm
thfr long nhfrng bà cou, thi ngircYi an mue
bon ha nhir kè an mày, khô khân, rdch rirô'i,
dân nhà ông xft, nôi minh muôn thfr bà con,
non dân ông xâ làng A'y dùmg tô y minh ra cùng
ai hôV.

Yày ông xâ dira ngirôi dem nhà ngircYi bacon
giàu cô, cùng nhdc gô'c tfeh, ton, luôi quan âycho
nhà giàu nây cô phài là ngircVi ho hàng vô'i châng.
Song nhfrng ngircYi nhà nây thâ'y ngirô'i fin
mâc hèn ha thi hô ngircri, non lir chô'i châng biÔt
ngirô'i là ai.

Quan ây làm thinh ma lui vê, xin ông xâ
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dem nùnh dân ngircVi bà con khdo khô khfin
nghèo màn. Khi môri vào nhà, thi nhfrng ngircVi
nhà nghèo nây lien nhln biô't, châng dçri nhâc
gÔc tich, va mirng rfr thât dâi theo sfrc minh*
vui ve lâm, cùng nài xin ô* lai nhà minh it ngày
chô* vôi di làm clii,

Khôi ba ngày, cô xe ông xâ chô* cdc dô clac cûa

quan vê nhà nây. Dân ngày chûa nlurt, ngircVi

mâc âo quan ma di xem lô. Moi ngircVi Irons; làng
thây ngircri di chung cùng nhfrng ngircYi bà con
khô khftn này,lhl là'y làm la; ma khi nghe cfr sir làm
vày,thl khenlông tôt mây ngircYi khô khàu nây,dâ
nhln biô't va titfp ru'crc ngircYi. Côn nhfrng ngirô'i
nhà giàu cô kia thây vây, thl là'y làm hô ngircri
mâtceYldm.

Ông quan nây châng cô vçr con, non fr vô'i nhà
bà con khô khân luôn,va chia cùa cài cùnglircmg
lôc cûa minh khi côn sÔng;lai khi gân chÔt thi trô'i
câc cûa cài rnlnh bât cho nhà khô khân tfr tô nây.

§. 60—KÈ THÔNG RllVr MÔ'I NÈN NOI.

Thây cà kia di xe chung ngôi gân hai ông quan
binh; liai quan ây là ngircYi lac dao, non cô y'

nôi chuyôn vê sir dao bAy ba, ma làm si nhuc cho
thây cà nây.

.Thây cà nghe vQy làm thinh, de cho hai quan
nôi gl thl nôi dâ sfrc. Vây hai quan thây thây cà
chàng câi lai IcYi gl, thl cir<Yi không nôi gl nfra.

Thây cà moi khi sir muô'n nôi chuyôn cùng liai
quan vô vie)o nghê vô, binh linh, tQp luyôn. Tuy
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ngircYi cùng thông hiéu kha vê chuyôn linh trdng
binh khi, song ngirùri muô'n nôi lôn lao, ngirçrc
xuôi, tâm bày tâm ba.

Hai quan khi nghe thây câ nôi lôn lao vê viôc
binh linh làm vây, mcri circYi rô lôn, va nôi nliao
rang: « ThQt ông không biô't chuyôn binh tircmg
« gi hô't, ma nôi vây làm sao dàng. »

Thây câ câi le lai ràng:«\ vây thl cher; khi nây toi

« nghe hai quan nôi cùng nhau vê sir trong dao,thl
« toi dodn làm vàyjhai quan nôi tâm bây tâm ba vê

« sir dao làm chi, vl liai quan cùng châng biô't dao

« cho rô, thl nôi làm sao dang. » Hai quan nây
nghe vây hièu le,mât ccY làm thinh.

Cô IcYi lue ngfr: Iîiô't thl thô't, không biô't thl
dira côt ma nghe.

§.61 — TRUYÔN CON TRÈ HIÈU TIIÀO.

Thâng nhô kia, cha me nô nghèo nàn, dâ
chiu khô ma nuôi dirômg nô tfr bé dân lô*/i, khi
nô non 13 tu6i tlil cha me do* nô,cho nô di lôplàm
viôc de ma giûp cha mç ngày sau.

Chû con trô â'y thây nô siông thi ban dâu
thirômg mot tuân nâm lien. Con trè (rung linh
dem tien ây vê cho me; me thây con cô hiêm làm
vày thl dông long tlurcrng con, dira lai cho con
mot tien rirfri moi luân ma mua dô chcri mac y
con.

Dâ làu ngày me dira cho nô mQt tien rircYi làm
vây,song le nô châng hê mua dô gl chcri hay là dô
fin, non me không biô't nô dô dành tien â'y ma làm
gl-
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Chàng khôi bao làu dô'n ngày sanh nhirt mo

rô, thl nô tinh mua mot câi khân ngii sâc dôm

bà quen dùng, nô cô y dirng cho me nô; song
nô tinh lai tien nô de dành không dû ma

mua, côn lliiô'u nâm tien nfra, non nô buôn
birc khôc lôc, vl làm sir dft clô'c long làm ma
chàng dâng. Tinh cô* cô mot ngirô'i thây nô
khôc lôc buôn birc làm vày, nic>i hôi nô rang:

« Làm sao ma mây khôc? » Dàu bât con trè
ây lây làm mâ't cô* không rnuÔn nôi; song
ngirori tfr tÔ nây thây con trè bô thât thà, thl hôi
riët nô cho biô't vl cfr nào vây, sau Ihl nô mcri nôi
thàt lu* sir cho ngirô'i ây nghe,là nô thiem nâm tien

mua mot cdi khan ma dumg cho me.
NgircVi tfr tô nây thây con trè cô long hiô'u

thào tô't. lành dircYng ây,thidông long thircmgxôt,
mcri cho nô nâm tien. Con trè rât vui mfrng, edm

cm ngirô'i cho tien, rôi dimua khân tire thl, dem
dumg cho mç ma mfrng ngày sanh nhirt.

Me nô vui mfrng lây cûa lô con dumg va thircmg

con hem khi trircrc.
Cher chi kè làm con cdi bàfc chircre trô nây, ma

tô long trâ thào cirng cha me minh.

§. 62—CON TRÈ TIÈT KI$M.

Thâng nhô kia nghèo nàn mua dô vQt hèn
ma rao bân dao cùng dàng cho ngircYi ta mua, nô
thây nhà kia dô hQi ngircYi ta dang dành ccY

bac, ne moi linh vô dô, boa may cô ai mua dô §1
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cùa nô ban dô châng, song chàng thây ai mua gi
liât, vi ngircYi ta nhfrng mô ddnh ccY hac ma Ihôi,
Nô thây bac ngirôï ta chung dùa trdng trôn bàn,
thl vào xem mcri nôi giôm rang: cha chà, l^ac
nhiêu qua, cher chi minh dirçrc chfrng hai dông
bac ma thôi, thl mua dô kbà hem ma bàn thl se
diing giàu cô.

Bà chû nhà nghe nô nôi vày, va thây nô
nghèo nàn thl lây làm thircmg, lien lây liai dông
bac cho nô,cùng chûc cho nô làm an nông nôi nhir
$ nô irdc ao,

Thàng nhô dirçrc bai dông bac thl mirng rô*, va
edm cm bà tfr tÔây;'ôilodi mua thôm màbdn.Vây
nô cô vô'n khâ hern, non buôn bdn loi nhiêu hem
khi trircrc bôi phân, châng khôi bao làu dirçrc
nhiêu bac thl nôi nghê buôn bdn lcm.

Cdch mirô'i nâm ngu'eYi tre" nây cô'i ngiradôm nhà
bà dâ làm cm cho minh bac thucY trircrc, lai cô
xc cô chô* dô hàng bdn theo sau. Khi vào teri

cfra thi hôi ngirô'i trong nhà cô muôn mua
hnng hôa gl không? NgircYi ta nôi không mua
gl hô't; lien nô xin vô thâm bà chû nhà. Khi
mcri vào bà ba hô nây lây làm bo* ngo* không biô't
chû dô là ai la.

Ngirôi trè buôn bdn tay ôm mQt gôi (vôc)
gâm rât qui dua cho bà; ma chira kip nôi
gl, bà là nôi trircrc: Toi nôi không cô mua
giômg vôi gl hÔt, ma chû côn dem vô dày làm
chi.

Nô trà IcYi rang: Toi thira bà, toi không phâi
bdn cho bà, song dumg cho bà vôc gâm nây
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ma thôi.

Bà ba hô càng lây làm la tfr chô'i chàng lây.
Ngirô'i trè buôn bân lien rang: «Mfrng kinh bà

« dâng sire khôc, bà cô nhô' khi xira câch mircYi

«nâm nay,thl cômôt thàngnhô nghèo nàn bdn dao
« ngoài dàng, thây ngirori ta danh ccY bac thl vô

« ma coi,rôi thl nô irfrc ao cher chi dirçrc hai dông
« bac ma mua dô bân le tô IcYi thl sô dirçrcgiàu cô.

« NgircYi â'y là toi chûc. Xin bà hây khân lây

« xô'p gâ'm nây toi dirng cho bà,mà nhfr on bà dâ

« làm cm cho toi thuô* trircrc dô. »
Vày bà bâ hô chiu lây xâp gâm, va lây làm vui

mfrng cùng khen ngircri trai nây dâ làu nâm,
lai cûng ô* xa xuôi ma hây côn lo tim dô'n dên
cm cho ko làm cm cho minh thuô* trircVc.

§. 63 — TRUYÈN THAY Tiiubc KIA.

Cô ông thây thuôc danh sir dâ chfra binh
cho Jhàmg nhô con bà gôa giàu cô kia dau
nâng; khi con trô nây dft dirçrc manh thât, khôi so*
chô't nfra, thl me lây làm vui mfrng ldm, non dô'n
nhà thây thuô'c ma tô ra minh rât vui mirng, va
biât cm thây thuô'c lâm. Bà gôa nây dem mot
dây thôu ngÛ sâc xinh tô't, Irong dây tfy cô
dô 5000 quan tien giây bac; vQy bà ây mcri nôi
vciông thây thuÔc rang: «Toi vui mfrng lâm,
« vl nay thâng con toi nô dâ manh thQt rôi, vl cm
« ây thây làm cho loi rât vui mfrng, xin thây khâ'n

« chiu lây cdi dfty nây là cûa tay toi làm, »
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Thây thuô'c nghe vây mcri lde dàu ma nôi rang:

« A, viôc thây thuô'c va thuô'c mçn rà't hay dircYng

« â'y, thl châng phài trà lai dô dâu tich dirçrc,

« nhfrng dô nây là cho nhfrng ko thiô't nghïa minh

« ma thôi. Tiôn bac trà dày mcri phài. »
Bà gôa nghe vây lây làm cire long va hôi Ihày

thuô'c rang: « VAy cher thây dôi bao nhiôu?
>^

Thây thuô'c: « liai ngàn quan, bà cher lây làm

« qud. »
Vây bà gôa nây lien mô* dây thôu ra lây 4 cdi

giây là 2000 ma dira cho thây thuô'c; côn lai 3000

quan trong dày, thl dày lai rôi xd kiôu thây ma vê.
Bây gicY thây thuô'c moi biô't rô thl mât cfr va

tiô'c ldm.
HÔ dao thây thuô'c trirô'c là cho thuôcchfrabjnh

ngircYi ta cho lành da, sau moi lo dô'n tien bac
ma chô*.

§. 6i — TRUYÔN QUAN TU'Ô-NG DK SAXE.

Quan tiromg de Saxe muô'n mcVi cdc quan an tiôc
mot bfra, khi moi khcYi viôc tàp binh hôi.

Vây it thang trircrc quan tirerng sai mot ngircYi
chû sir dâu bô'p di qua thành Pha-ri ma kiô'm mua
vài ba cAn dâu Petits-pois, câm dfrng cô nôi cùng
ai hô't. Mua vê, quan tiromg mô'i day làm mQt cdi
clan ma trông gân bô'p, vl mùa lanh Irông cây cÔi

không dirc/CjCây gl khi dô dêu chô't hay là run là
htfl, cô cây trông dâng là chô nào nông nhir gân
bô'p lfra,ma cô dirçrc cûng rà't khô, xong rôi mirôï
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dirçrc mot là may, cho non khi dàu quan tiromg
trông dây xong rôi thi dâng lâm.

Dô'n bfra quan Urcrng mcri cdc quan an tiôc, thl
quan tirfrng dân ngircri chù sir dâu bô'p lo nâu
mon dàu cho ngon, ma dfrng cho ai hay, ntfu

xong rôi cât mQt chô nào cho tfr tê, dôm bfra an
khi nào quan dôi sô birng ra, quan cô y cho câc
quan lâ'y làm la vi dàu trdi mùa không ai cô.

Khi cdc quan an mon thit rôi, thl qua mon thfr
hai là mon rau dàu, fin theo phép là an mot hai mon
thjt rôi phài cô mot mon gl không phài là thit.

Quan tiromg mcri kôu ngircYi chû sir dâu béfp:

« Bumg mon dàu di.» Chù sir dâu bÉfp lien: «Bâm,

<t dâ, ma ra mât không. »
Quan lcm làt dàt lien rang: « Bièu dem mon dâu

«di; ma bâm da, gi? »
Ngircri chû sir dâu bêfp nây, khi ây xanh m$t,

bQ so* hâi qud, nôi không ra tiômg, thi quan càng
nông va là'y làm la, mai nôi mot lân nfra rang:
« Bày giô* phâi doii mon dâu dô cô nghe không? »
NgircYi nây lien bâm rang: « Bam quan lcm, mon

« dàu dô toi câ't trong tù, quan lcm dân không non

« nôi cho ai biât, bcYi dô thàng nhô phu dâu bâp,
« nô thây cô it qud tiromg là mon dô dir, non nô an
« hêft trçi. »

Quan lcm khi ây bQ tfrc giàu lien nôi: «Thàng

« khôn nan, dem nô ra dây! »
Khi thàng nhô ra thl so* hâi, chô't dfrng không

dâm nôi gl ma chfra minh! Câo quan ai nây dêu
UrcVng nô sô bj phat nàng châng sai. Ai dô khi

Phong hâu Mu ftành 8
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ây quan lirông ép minh nhjn nhua ma cirfri cùng*
hôi nô diôu dàng rang: « Cher dâu dô, mây fin cô
«•lây làm ngon không? »

:
Tuàng nhô: « Bâm ông lcm, ngon ldm. »

;
Quan lôn: « A! hay a, rôt cho nô mot ly rirçru vi

« nô an ma dura cô uô'ng. »
Cdc quan nôi ti$o lien vô tay,va ngo*i khen quan

tirô'ng cô.lông nhjn nhuc manh mô, dircYng nhir
câc quan mirng qnan tiromg mcri thâng mot tràn
yinh hiôn, la thâng tinh nông giàn tir nhiôn moi
ngircYi dêu cô, khi gap chuyôn làm vày.

•
& 65—TRUYÈN MQT NGirÔ'I T0I I>U'0'C

THA KHÔI TÙ.

Ong hoàng Ossuna di thâm nhà tù kia, ngu'ôri cô

y muô'n tha mot it kè khôn nan phài giam càm tai
dô. NgircYi hôi moi toi nhorn héft thây vi toi gi ma
phâi bi cY tù nhir vAy.

Mà'y nuirai toi nhcm nây, ai ai cûng dêu
chfra rnlnh nôi là bjoan, hay là cô loi nhe ma
làm ra toi nâng. Song cô mot ngircri Irai kia ông
hoàng hôi sau hô't ma rang: « Côn chû nây, coi bô.

« tfr tô*, ma làm sao cûng bi ô* tù nfra? » NgircYi tQi

n.hcrn lhan thcYvà Ira IcYi thât thà rang: «
Bâm dfrc

« ôngi toi xirng thât cùng dfrc ông châng ddm sai:

« là çô mQt ngày kia, trong nhà tûng qud, không

« cô tien ma mua an
,

bcYi dô cire châng dâ toi phài

« liôu mang ma di fin trôm, kôo phài dôi! Lay dfrc

« ông, xin Ihôm xét! r Ong.hoàng lien min circYi va
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nôi lây vdri mâ'y ngircYi loi nhcm khdc rang: « A5

(( vây mây là dfra xâu không xfrng dàng ôr vcri mây
•

« uvireVi tfr tô' nây, hâ> di ra khôi clây It)p ifrc.»
Ôug hoàng nây cô thôi quen hay di thâm kè tù

vue ma tha chiint*; nô; song chuyô'n nây ngirô'i tha
cô mot niurcYi tù trai nây, vl cô long thât thà ver
ngircYi ma thôi.

Cô IcYi vi rang : « Thât thà goi rang: Cha dai,

ong dai ma gâm lai khôn.

S. 6 6— ÔNG CHRISTOPHE COLOMR

VA. CÂI TRÛ'NG GÂ.

Ngày kia ông Christophe Colomb an tie)e cùng
cdc quan Ui-pha-nho;câc quan nây nôi chuyôn kia
chuyôn no,màcô y ganh gô cùng chô bai ngirô'i là
ké tinidang Phircrng Thô gidi mcri,chângkhôgi,mà
ttrôn ha tirng trçng dircYng à'y. Song ngircYi châng
câi lai IcYi gi, dô mac cdc quan nôi sao thl nôi. Khi.
ede quan nôi xong rôi,ngircYimcribièuiigircYitadcm
cho ngircYi mol cdi trfrng gà; rôi ngircVi hôi dô cdc

qua i
rang: « Cdc ông cô biô't làm cash nào ma dé

cdi trfrng gà dfrng nhir vây trôn bàn dirçrc không?»
Cdc quan mÔi ngircYi dêu lây trfrng gà dumg dfrng
trôn bàn thfr, kiô'm cdc cdch cûng vô ich, không
biô't au y làm sao. Ông Christophe Colomb liôu
lây cdi trfrng gà dàp xuô'ng mQt dâu trôn bàn mQt
câi, thl dâu trfrng. gà giep xuô'ng mQt chût, liôu
dfrng sfrng, doan nôi rang : « Cdc quan coi dô

« không khô gl,mà sao câc quan làm khôngdirc/cj
' « cûng mot lô tfy, Um Phircrng Thô'gidi mfri cùiig'
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«v$y, trurôo không dô dàu,xong rôi ai cùng nôi de
«thl phài.»

Cdc qnau nghe v$y thua lô, mât cfr làm thinh.

§. 67 —TRUYÔN ÔNG THÂNH CARÔLÔ

BÔRÔMÈÔ GlÂM MVC.

Cô mQt lân kia ông thdnh Ca-rô-lô Bô-rô-me-ô
Car*di-na-lô Gidm mue di viô'ng câc ho dia phân,
ngirfri de cdc cha va nhfrng thây theo hâu ô* lai
ho kia; Dfrc cha biôu mot ngircYi cûng ôr ho dô,
ma dem dàng cho ngircYi di viô'ng cdc ho nhô
nghèo nàn, que mùa, rày bdi. NgircYi di mot minh
vôri kè dem dàng mot dôi xa, thi phài qua cdi suÔi
kia,moi mira non nirerc dây tràn.Tûngthè' kôdem
dàng phài công Dfrc Clia;tôi gifra long lach, rùi
sup làm té Dfrc Cha xuÔng nirerc; nô lien so* bô
ngircYi ma lQi lôn chay trôm di.

Khi Dire Cha bj eY gifra suô'i mot minh tûng ngât
làm vày, phân do chfrc ngircYi nâng ne, phài irert
hât,vày rgircYi mcri kiô'm chô can ma lQi lôn bcY.

Vira khi Dfrc Cha lôn bô" thl thây kè dem dàng
bât nhcm nây xa xa, lien kôu nô dfrng lai, thl
nô so* châng dâm di nfra; khi ngtreYi dân giâp
mât nô thi ngircri min circYi, lây tien câm trong tay
ma nôi cùngnô cdch hiôn lành rang: «Ô* con, cher

« sor, nây tien cho con, ma làm cho con khôi sçr. »
Ây cdc thdnh cô long hiôn lành, nhjn nhuc là

tho nào t *
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$. 68— TRUY£N GIOANG VA MARIA

LA HAI ANH EM.

Xira bon TAy cô mQt lâi buôn sang qua nirerc
Thiôn Irircrc ma buôn bàn;khôi bai ba nâm ngircYi

tinh vê que nhà, ngircYi cùng vçr va liai con nhô,
thàng con trai lên là Gioang non 4 tuôi,con gâi lôn
là Maria non 3 tuôi.

Khi tàu lui vê dirçrc chfrng nfra dàng, thl phâi
bi bâo dfr torn,ngircYi hoa tiôu nôi vcri ông Idi không
cô phircrng thô nào cho khôi hiôm nghèo d$ng
lai giô rât manh, thl tàu sô bi tâp vô cù lao bô
châng sai. NgircYi ldi buôn vô phircrc nây biÔtchâc
sô bj chlm hay là phài dun vô cù lao nhu* IcYi

hoa tiôu moi nôi dô châng sai. Vây ngirô'i châng
côn lo bô tàu mât cûa gl nfra, mQt lo phircrng ma
cfru vo* con, thl ngircYi lây mQt tâm vân lcm màcôt
ver cùng hai dfra con trôn tâm vân ây, npircYi cûng
cô ^ côl minh luôn theo mot tâmvdn dô. Ma ôi! vô
phircrCjbcYi ngirôï mâc lo cQl ba me con cho châtj
kèo khi chim tàu phâi sût dirt di châng, non không
kip ma côt minh dirçrc, vl tàu phài dun vômQthôn
dâ, bô hai chlm ngâm, non Idi buôn, hoa tiôu cùng
nhfrng ngueVi ban tàu dêu tô xuÔng biôu hô't, côn ba
mç con nhô* tâm vân nlîirmôtchiâcghenhô,trôivô
cù lao kia,thl ba mç con mcY dây ma lôn cù lao dô.

Trircrc liât ba me con lôn Irôn bcY,thl qui gÔi ma
câm cm Chûa dà cfru minh khôi chtttduÔi dircri biôn;

s-ong dfrn bà nây lây làm buôn bu*o vl chông
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là mQt ugircYi rât tfr tô' phâi mât, vày mà'y me con
ngôxungquanhcù lao châng thây nhà cfra .ai, tinh
nhfrng cây râm ri rflm rit, thl tiromg mây me
con sô chô't dôi hay là sô bi luài vât dfr an thjt. Song
ngircYi phû dâ «g trôna Uy Chûa, vày mâ'y nie con
dâc nhau di mot hôi,lhây nhfrng cây cô nhiêu tidi,
thl hdi ma fin vcri con, rôi Ihl me con di cùng,
kiô'm khdp tfr pt.in châng ti ây mot cdi nlià hay là.

mot cdi chôi r.ào bât. Môl rôi thi me -on chun vô c
hô

lùm cây râm kia, gap mot • Ay rât lcm cô bông,thi
ba me con vô cd» bông cây ây ma nghi ban dôm.
Dân sang thl ino con lai dàc nhau di lâo tdc, song
châng thây mot ai, thây nhfrng chim cùng ô nô va
•nhiêu loài vât khdc, song châng làm liai gl cho
•mây me con nây. Vây ngircYi lirçrm nhfrng trfrng
chim va hdi Irai trâng ma câm thirc cùng nuôi hai
dfra con, DÔ ai cho dâng sômg ngày no qua
thàng kia là hai vât ây ma thôi; song ngircVi hàng
ToÎLng long virng theo thành y Chûa, châng hé nàn
nLNgircYi côn fcifrtrong minh hai cuôu sdch,là sac h
doc kinh va sdch Èvang, thingircYi là'y ma day hai
dfra con cho biêtdocchfr troiig liai cuÔn,ây va day
dô chûng nô cho biôt dao thành D. C. T.

•* Mot hai khi thàig con trai hôi me rang: «Ne
;« md, nào lia ô* dâu bày gifr? Làm sao ma minh bô

« nhà cfra ma dô'n ôr ehi cù lao nây: sao tia châng

« dô'n ma kiô'm ma cùng em vàcon?»AIç nghe con
hôi vây, bât dông long tâm tire, nirfre mât chày
•rông rông ma nôi rang: «

Ô*con, cha chûngcondâ
;« vê trôn thiôn dàng rôi; soig le chû<:g con cô mot
Vv çbu lihâclà D.C. T. NgircVi ô* dây, dâu con không



« thây, à'y NgircYi dâ gôi cho ta nhfrng trfrng chim
'«< va Irai liàng cho la an kôo chô't dôi,cùng lo lâng
« cho ta mçi sir, non ta phâi kinh mêm NsircYi bât
long, va thô* phircrng njarcVi cho tàn lire.

Khi hai con trô nây biô't docsàch,thihty làm vui
mirng quâ ma doc di lai hftng ngày; lai hcYi hai dira
cô tri sdng va siông nàng non mau thnôebiô'r,cùng
hàng nghe IcYi me day dô moi bê,

Khôihai nâm me nô xonng bjnh nâng,va biô'tminb
hông lia khôi thô', phâi bô lai hai con rât yôu dtfu
mô côi lâ't tircYi, con côn fier bô không ai lo ldng;
dôm ngày i.hfrng nghe tiông chim kôu virom hfr,
thl làm eh'- long me nây phâi buôn sàu thâm thièt
là thô nào! Song hô'i long npircYi rât sÔt sân a tin,
oày, kinh mon Chûa, non phû dànv theo thdnh y
NyircYi,mà an ûi minh chogiàm phîên mot chûL Ilôt

sire rôi ngirori nâm dira trôn bônu; cây, kôu liai con
lai gân ma trô'i dôi IcYi tnrcrc khi chô't: <c(jr hai con
« rà't yôu dâu ôi! me hông chô't, chûng con ehâng

« côn me nfra! chûng con l.ây nhfr, dâu châng cô

« ai ô* vcH chûng con, song Chûa xem thây moi viôc

« chûng con làm, chûng con cher bô doc kinh ban

« hôm bau mai khi nào.» Rôi day mât lai con trai
dàu long ma nôi rang: «Ô*Gioang con ôi! con hây
« lo lâng cho em Maria con;con cher rây va ddnh em
« làm chi; con lôn hern, cô sfrc manh hern,thl cou
« hây di kiô'm trfrng chim va trdi trâng ma an vôi

« nhau.» Me côn muÔn nôi vô'i con ût mot hai IcYi,

song chàng côn sfrc nfra; lien ôm lây hai con, phû
jinh hôn trong tay Chûa ma sinh ttij,, '.-.'.'
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liai dira nhô môcôicôdôc nây châng dQng long

tbïrcmg mç gi bcrn,vl châng biât ohÊft là di gl, thây

me xu xi nhdm mât thl tircYng là nie ngû, non làm
thinh sçr làm rây me ngû châng dàng châng, thi
hai anh cm dô me nâm dô bàng an ma dâc nhau di

kiô'm tifrng chim va trdi cây ma an. Khi dô mfit

trcYi hông chen lâng, thl hai anh em trô* vê nâm
ngû bon mo cho dân sang. Mât trcYi dà rirng moô
mcri kôu thûm me dày nhir moi khi, song m?
châng nôi gi, nâm tay chcm kôo,thây cirngdo*, thl
buôn birc qud, sçr hoâe me cô giân cdi gi chàng.
non hai anh em than thcY cùng xin me tha loi, dfrng
giân nfra, Làm hCt sfrc cho mç dây hay là nôi gl
cùngcon,song thây mç làm thinh mai. liai anh em
dôi thl di kiôrni àn,tÔi cûng vê chô me nâm chô't ma
ngù. Châng khôi bao lâu xdc ây rue non giôi an lût
nhût, cô bfra kia sdng ngày con Maria mai thfrc
d$y, dân thâm xdc, coi me nôi gl châng, tfre thi
nô la lôn kôu anh: «

Ô* anh Gioang, coi, sâu nôân
« thjt md dfr qud nây, anh hây lai dây vcri em ma
«bât nô.»Song le xdc ây bây gifr hôi thûi lâm chju
không dirçrc, thl hai anh em moi bô me dô, ma di
kiô'm cây cô bông khdc ma cV.

liai con trô iÔt lành nây hàng ghi nher nhfrng IcYi

me day dô, cho non châng hê khi nào bô doc kinh
ban hôm ban mai,hai dfra hay coi sàch,nên dâ nàm
long moi IcYi trong sàch,và nâng doo kinh thi châng
khôi bao lâu Ihuôc long mây kinh thircYngdço hô't.
Bçc kinh coi sâch rôi, thi hai anh em dâc nhau di
dao chcri; khi di mQt rôi thl ngôi trôn cô ma nôi
chuyôn, thàng Gioang mcri nôi vfri con Maria rang:
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« Anh nhcV, khi minh côn nhô xiu, thây minh fr xir
«kia, cô nhiêu nhà, ngircYi ta dông quô, &n uÔng

« sung sirômg, dây tôr thiôm gl, lai minh cûng cô
«mhiêu do quân tôt, p., à không biôt thâsao lia bô
«nhà ma di tàu,thl tnluh bjcôt vào tà'm vdn frdufri
«bien,rôi sao tin di dàu mà't,côn md sao bj sàu an
«thit hô'l.»Con Maria nôi lai cùng anh ràng:«Sir ây
« cûng kl thiôt, ma biô't sao; Chûa dinh nhir vây,

« anh biât lâm cher, là Chûa cô phép tâovô cùng. »
Gioang va Maria cY trong cù lao nây dirçrc i 1 nâm,

an nhfrng trfrng chim va trdi cây ma sô'ng. Cô mot
ngày kia hai anh em ngôi chcri trôn hâi bien, thl
Ihây mot chiite ghe, cô nhiêu ngircYi den thui, tinh
ghô vô chÔ hâi cù lao nây. Con Maiia thây mây
ngircri den dô thi sçr muôn trÔn,song thàng Gioang
không cho ma nôi vcW em rang: «Ta lifly ôr jni dây,
« dfrng sçr, em không biô't cô Chûa cY cùng ta luôn

« sao? non NgircYi cô cho chûng nô làm gl dfr hai

« ta dirçrc dàu. » Khi mây ngircYi moi ghô ghe
lôn bcY,thi chûng nô thây hai con trè sao khdc hinh
tiromg chûng nô lâm, thl lây làm la mcri hôi, song
vô Ich vl hai anh em không hiôu; thàng Gioang
mcri lâm dâu ma dem câc moi dân chô me nô chat,

dô'n dô Ihl thây tinh xirerng không ma thôi; Gioang
mcri nôi công chuyôn me nô dâ chô't cho mây mçi
dô nghe,ma chûng nô không biôu gl, vây chûng
nô ra dâu ma biôu hai anh em xuÔng ghe. Gioang
tinh nherm chcm di^laria niu anh lai ma nôi: « Toi

« không dàm di, sçr mây ngirô'i den dô qud. »
Gioang biêu em phài di ma rang: « Dfrng se/, cha
« minh thuô* trirfrc cûng cô nhiôu dây tfr tttin thui
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« nhir mà'y ngirôï nây, ma eô khi cha minh sai

« chûng né tlCfn iirôe mlnh clifing. » Mai-a nghe
vûyIrông cày vui mirng mût chi'it mô*i chiu di,

VAy ma'y ngin/i moi dô mai lui phe tray di vd
sô'c chûng nô, cûng là chô vua chûng nô ô* dô
nûa. Khi chûng nô vd dtfn nori Ihi dem liai anh
en* mty dirug cho vua Vua moi mîy thtfy
Maria trdng trco Ijch sir tlii pliai long, va nflng

uam lay Maria cùng tô long thircrng jeu lâm;song
'Maria chftug biô't 116 cô y trài, Mil không tô diïu gl
ch&ng bàng long, mot muô'n lo chnm chi ma hoc
Mô'ng moiv<'ri vua dô ma thôi, Va* lai Maria không
khi rifto dâm rôï au h ra mot chût, Gioang cûng
ch&ng hé h6 em ma di dàu mot mlnh, vl tir bd
nlifirng dàu moi 10* không dam lin eày clu'ing nô,
bûï dô cho non vua moi chang dam làm gi toi
Maria cdch ti'âi phép, bàu lAu thi liai anh em hoc
bitft hieu liitng moi lcha klu'i, cùng thây crtch an
thôi et chûng nô, là rang di danh giau cùng càc
stfc kliac, vu bat ngitôï ta dem vd të 16 cho but
chûng nô là mot con khi clôt xtfu xa, rdi thi cûng
an 1 bit cûng dô nfra. liai anh em na*y dàu ô gifra
dûn moi quai g# làm vAy, thi cûng ch&ng bô viAc

bon phàn mlnh là doc kinh xem sâch.

Vua moi mot ngày mot thirtfng Maria câch
trài 16; bà'y gic> nô moi lô y nô ra cho Gioang ma
My cm. Maria nghe chuyôn vàv lô mat buôn ma
nôi cùng anh titvng nirdc mlnh rang: «

& anb, em
«

thà chê't châng thà léfy vua moi ndy. » Gioang
môM nôi thfr rang: « Phài, em không muô'n nô v}
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« nô den dieu lam. » Maria nôi rang: «

Chàng

u phài nhir vày ma thôi dàu anh, lai nô cûng dû'

« tçrn, gitft nj.'irùï, au thit utfng mou ngirô*i ta,
« ugày toi chûng nô nhffrig tlior !ay con khi clôt,

« ch&ng biô't mot D. C. T. nhir trong sâch chûng
« ta day, »

Gioang moi tinh nôi vôi em rang: « Thôi, bày

« giô* tf11I1 fiiù't con khi dôt dô rành, kôo dô chûng
« nô tncV qutty vày làm chi. » Maria dâp lai rang:

« Phài, giô't diro*c thi nnh gitft nô di, trong sâch

« ta cûng cô nôi rang: D. 0. T. hftng nhâm loi la
« xin sir gi phài lô cùng dep lôns^ (Ihûa, » Gioang
moi bien: « Ta htty qui gÔi xuô'ng ma c&u ngyyùn
chût. » Tire thi câ hai hdn quixuÔng ma nguyÇm
rang: « Lay Ctuia, ndfu dep long Chûathi xin Cnûa

« cho chûng toi giô't con khi mty di, cho nhfîrng

« ngircVi moi biô't Çhi'ui ma thcV phirç/ng. » Dang
khi anh em con qui gô'i dô thi nghe tiô'ng la
loi oui som;htii anh cm moi di'rng dây ma hôi tham
'iigirôi ta la lô'i gi dô, song ch&ng ai (rà loi lai, vi
chûng nô lo so* cho but kht nô, không biô't saokht
dô gày mot b&p chcrn, la lô'i nhày qua nhày lai
trôn cày duu don l&m.hông mutfn chdt,thl câc moi
hô't si'rc lo hing,mà nlnrt là lui moi sfù de lo viôa
t^ lô, Khi tfy chûng nô giân dû* hai anh em vi
ch&c là hai anh cm gifit khi dô, ehô* thuô* nay
không ai dâm i\ànf^ toi boa giô*. liai anh em dàu
không giCfo mat lông,song không lo so' ma chô'i,

m.ôt vui mîrng vi Chûa dà nhâm loi mlnh xin, cho
non cho con khi dô phài té hay là m&c làm sao nia
gfty chcrn làm vày không biô't, Ch&ug'khôl bàolâu
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con khi dô té xutfng chtft ng&t, Y$y mà'y moUtti
ndy dtfa câo hai anh em cùng vua chûng nô rang:

a Lay vua,xin vua phat hai dû'a trâng ndy,vl chûng

a nô cà gan gitft but chô't di; chûng nô thcV Ghûa

« Hong chûng nô ma khinh dô la moi be\ » Vày

vua mai phân: « Ihly di kitfm butkhilô'nkhâcthâ
khi chat dô, rôi bât hai dira trâng ndy châu ma
telle but moi tfy.Con trâng ndy vd làm hoàng hâu,

« ntfu chûng nô châng virng thi dôt sông, vàdôt
« sâeh chûng nô di ufra.

Cdc moi nghe vày vôi va kittm mot con khi
khâc rât ldn,rôi chûng nô giéft ngirôi ta ma cûng
ië con khi iïy, bât hai anh em diVng gdn dô, ma
hai anh em khinh dô ch&ng thôin cûi lay nhir
qhûng nô, Mil chûng nô moi sân si ép hai anh em
lay. Song dàu con Maria cûng ch&ng so* gl, lai nôi
veti quân moi dô càch manh me* rang : « Ntfu

«:
chûng toi giô't durçrc con khi chûa cdc ngu'ôi

« thô* dô, ât thât chûng toi cô phép hern nô, cô lé

« nào chûng toi di thô* lay nô chàng dai lâm sao?
« Bfti dô chûng toi châng thèm thcrquày vày khi
« nào. Chûng toi thô* mot Chûa cô phép tâc vô

« cùng, dirng non moi loài moi vât, châng ai gi$t

« chûng toi dircrc, dàu mot soi lôc trôn dâu thi
« bfti thdnh y NgircVi dinh ma thôi. » Khi quân
moi ndy nghe- Maria nôi vày thi giân dû* lâm,
lien bât hai anh em trôi vào hai cây ct)t tîuh $6
dtft sÔng. Oang khi chûng nô lo kiô'm cûi lfra cho
nhidu ma dôt, thi nhfrng sô'c moi khdc vô so' àën
cù lao ndy ma ddnh phd tan tdc, thi nhirng moi



— 121 ~
ndy lo di cijr djch cùng moi dô; song bô*i moi nây
U hcrn cùng ytfu va dô*, non phài thua chay trfa
di htft.

Cdc moi thdng trftn ndy thâ'y hai con tré trâng
tô%bj trôi trong côt làm v$y thi mô* ra; chûng nô
dom vd ma dtrng cho vua chûng nô dàng làm ddy
tcVgiûp viâc vua, Khi hai anh em vd cùngstfc
moi này5thl lo làm viôo giûp vua mçi ndy t$n tâm
kiôt lire, non vua moi lay làm bàng long lâm.
liai anh em tir sang dën tô'i thi lo lâng siônftu&ng
làm viôc, cùng hàng nôi khô an ûi nhau rang t

« Ta hây làm toi chù nhà càch trung tfnh btfi

« long kfnh méfn Chûa, vi trong sàch ta day nhir
« vày.

Nhirng ma nhiïng sô'c moi ndy cûng bay di
ddnh giâc nhir cdc sô'c moi khâc, chûng nô cûng
hay bât ngurcri ta mààn thit. Cô mot ngày kia
chûng nô di bât ngirôi ta dem vd sôc nô dô vôstf,
trong nhûrng ko bi bât thi cô mot ngirôi don ông
trâng tôt, song chûng nô thâ'y ngirôi trâng ndy
không dirorc mâp thi ch&ng an thit gtfp, chûng nô
mô\ edm trong mot câi chôi riông, lai giao pbû
cho Maria lo nuôi cho mâp diîng sau ma an
thit. Khi Maria thâ'y ngirôi dô*n ông trâng ndy,
thi lâ'y làm la sao trâng trèo giông minh tnl
thiretng xôt, cùng lo iâng cho ngirôi càch tûr
të moi bd. Cô mot ldn kia Maria ngbï thircrng
ngirôi dô*n ôug ndy, yl châng khôi bao lâu nfra s8
bi quân moi an thit,thi dc)ng long chày nirdrcrn&t,
ôùng nhin xem ngurcVi cdoh buôn bircmà thanthô*
edu xin rang ; «

& Chûa toi, à Cbtfa tôij xin Cbûa
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« ndy cûng trâng nhir »'"•! ày.» Maria cdu ngujôn
nhfrng loi rdy lcrn titfi<g,vl tirông ngirôi dcVn ông
ndy không hiéu liô'ug mtnh. Ai de khi ngirôi ndy
ngtio thâ'y con gdi trâng tô't, nfift na hién lành lai
cdu xin cho minh làm vày thi cûn ;i là'y làm la moi
hôi rang: « Ai (là day cô cho biô't tiCfng langsa va
«biô't mot Chûa thât làm vày?»Mnria nghe hôi vây,
lày làm bo* ngo* cùng trà loi rang : « Toi ch&ng
«bitfltiô'ng toi nôi dô là tiô'ng gl,song titfng toi nôi
«dôlà tiô'n.iî me toi dâ day toi hôi tôicùn nhô.D&ng

« vd D. C. T. thi chûutf toi cô hai cutfii sâcli nôi vd

« sir ây,và chûng toi hàng cdu xin cùng Ngirôi moi

« ngày. » Khi ngirôi don ông nghe mtfy loi ndy
thi gio* lay cùng ngiïa mat 'on Irôi ma rang:
« Cha, trôri ôi ! cô le,., llôi mc/i hôi rang: « Vày
«ô" con, sâch dàu dira cho chû coi thir.» Maria
rftiig: « Sâch dô không cô dày,dô toi kiCfm anh toi

« vi anh toi gifr. » Tire thi Maria di kitvm anh va
thuàt lai tir sir cho anh nghe; anh* lidn di theo
cm va dem sâch cho ngirôi don ông ndy coi, thi
ngirôi mcVra ma coi thâ'y trôn dàu tira sâch dd
ton nhir vày : Cuô'n sâch nây là càa Gioang Mau-
ri'CÎ-ô.Khi coi vira rôi ngirôi lidn hô sâch ày ma la
lônràug: «

& hai con râ't yôu dàu, làm sao ma
« cha lai gap dtro*e chûng con hày giô*. » Lidn ônV
âTy hai con ma khôc; giây làu mai hôi rang: «Cher'

« nào me cdc con dàu, câc con cô diro*c nôi tin vd

« me làm sao châng ? Gioang moi nôi cùng cha
rang : « Chuyôn me chûng con dô khoan- nôi dâ,-
«./sail con s8 nôifchocha ra. Vày tir bi tàu éhjhr
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« dô thi chûng con h&iig nhdr ma hôi thànï cha.

« mai. Mo chûng con nôi cha bi té xuô'ng bien

« không cô lô sô'ng,mà sao cha côn sô'ng bày giô?

« Bà'y làu nay cha ô dàu. » Cha nôi rang : « Khi

« dô tau gdn chim thi cha lo côt tuo va hai con
« vào lâm vân,song cha tfnh côt cha luôn tâm vdn

« dô ma không kjp, non cha phài tô xuô'ng bien,

« ma may cha gfip dirtrc mot tâm vân, non cha

« \inh tà'm vân ày; làu làu thi giô thôi lâ'p vào cù
«!aokia,thi cha Ion dirtrc moi khôi chat, cha
utirông me con chô't rdi. Vày chuyôn me chûng
«?con lâm sao, chûng con hày nôi cho cha nghe
«bày giô*. » Khi dô Gioang moi thuàt lai moi suy
tir khi ba mo con bj trôi theo tà'm vdn ma lôn ô*cù

lao, an gi ma sô'ng va me chô't làm sao. Khi ngirôi
lâi buôn ndy nghe sir vo* mlnh chô't câch tât
firôi dirôrng ày lidn khôc, Gioang cùng Maria
cûng nhô* mç ma khôc rông rông l Vày cha con
nôi chuyân dirorc chîrng mot buôi, thi cô mot tèn
moi vô chôi ndy ma thâm coi ngirôi don ông trâng
ndy dà mâp dû chira, vl tcH ngày chûng nô dinh
ma au thit. Maria biô't thàng moi dô vô cô y muô'n
giô't cha ma an thit, moi nôi vâi anh rang:
«,(t anh Gioang ôi ! thàng moi dô nô tfnh giô't chu-
«ma du thit, ligu sao anh?» Gioang tinh phâ»
xuyén nô côt cha dô,rÔi thi ba cha con tint) di trtfn

trong rirng, Song cha cân rang : v Cha thà bj nos

« giô't,ch&.ng thà cà ba phài chô't dôi. » Maria moi
•

nôi cùng cha rang:"!}" cha,de con lo; bày giô* con.
« cô phircrng thë ma cû*u cha khôi chdt ch&e.»

.

;
Khi Mar/a yfra.nôi nhirng loi,ndy rdi, thi çhj&ty..
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défn cùng vua moi dô ma sâ'p mlnh dirôi chcrn vua
cùng xin rang: «Lay vua, toi muô'n xin vua mc)t
«déu.M vua cô dirtrc h ira ma cho ddu toi se" xin
«châng?» Vua moi mdi phdn rang: « Dirçrc,

« tao sô cho, vl tao bàng long ldm,bfl*i m$y làm

« vifc siông nâng tùr tô',» Maria lai rang: « Vày vua
« cô biô't ngirôi trâng kia vua dâ phû cho toi nuôi
«dirô%ng,ngirô*iâ'ylà cha toi va cha anh tôi;vuadâ

« dinh an thit cha lôi,song cha toi côn tfm lâm,cho

« nèn an thjl không ngon, toi côn tre va mâp dû,

« toi xinchiu an tint thè' cha toi, vày toi xin vua
« cho toi sông tàm ngày nfra, dàng toi ô* cùng cha

« toi, vl toi mounhin dirorc cha toi chira dàng bao

« lâu, » Vua moi ndy ngho vây thi dông long
thircrng xôt ma nôi rang: « Thât mày là mot dura

« con gdi tôt lành là dirông nào, tao ch&ng nô* làm

« thit, vl mày bày làu nay làm viâc cho tao giôi

« ddn tu* ië dircVng ây, Vây tao tha cho ba cha con
« khôi làm thjfrvà khôi làm toi tô nfra; khi nào cô

« ghe ngirôi ta ddn dày mua moi tao dâ bât dô,

« thi tao se* cho ba cha con bay cô giang theorghe

« dô ma vd bàng an, »
Maria nghe vua nôi vây thi mùrng rô* quâ, lidn

cdra o*n vua,và trong long cûng thâm thï ma càm
crn Chûa hê't long.

Kë il ngày cô tàu Ui-pha-nho dtm cù lao ndy
ma mua moi, thi vua moi ndy cho phép ba cha
con cô giang theo tàu ma vd quô minb. Vày chûa
tàu va cdc ban tàu ddu vui mîrng lânh ba cha con
ma dera vd trlnh cùng quan nguyônsodi ili-pha-nho.
Khi quan lcV nghe thuât lai chûyén ngirôi Idi
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btiôn ndy cùng vor con phài khtfn euro làm v«ly,

lai quan thây hai anh em dà bi ciro khô, ddm

sircrng dâi nâng, tir hé don idrn, hern mdy nàra
tnrcVng trong xirMan-di moi ro* ma côn ttfl lành
lien sir, lu* td dirons? ây, thi ngori khen thdnh y
Chûa khôn ngoan,phù hô cho kè côlông tin, cfty,
kinh mdn NgircVi là thô nào,

Vày ba cha con quan Idrn ôp phài ô* trong nirôc
Ui-pha-nho cùng mlub, va giûp viôc trong ddn
ngirôi, it làu thi cha con cûng dirtro lam ko câ
trong xir ndy.

S. 69— VÉ BAO Tl> VA PHÂN THÀN THE.

Thuô* xira cdc phdn thàn thé giânedi bao tû* 1dm,
ma rang: — Th^t nô làm biêng qud; nô ch&ng.
them làm viôc gi sô't; côn ta thi phài lo làm viôc
gdn trô'i chô't ma nuôi nô, Thôi, ta dé mot mlnh
nô, coi thù* n£ làm thô nào: khi â'y nô sô biéft nô
dang sung sirông làm vây là tai ta ma ra. —

Ây

vây cdo phdn thân thé clâ thuân mot y cùngnhau,
ma chô'ug ngbioh câi bao tûr, hai chcrn châng côn
muô'n di, hai tay châng tbèm làm viôc gi; miông
thi ch&ng muÔu hà ra cho dàng chiu dô an utfng
vào; rang cûng ch&ng muô'n nhai dô an gi sÔt.

Vtliy thi edi bung dà phài eirckhô lâm; vl không
ai giûp d#, cho non phài chiu dôi khât.

Ma !(Jn làn thi câ va thân thè cùng gân cô't ddu ra
môp hap rty li$t châng côn sû*c gi nû*a; biuihg thi

Pkdng H6a dMu kành 9
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trô'ng ch&i.g cô thi'ra cûa an, cho non thûng ta
trong cà vàxdckh^ngdring. Chirngcàcphdn thân
thô moi hiôu, câibao tir không phài là dô vôdung,
ntfu ch&ng cô câi bung ma chi'ra cûa an, thi chcrn,
tay, miông, mûi, cùng câ va thân thô sô châng côn
sire khoô dftng lifta, Vày khi nô rô bifit loi, thi sou
moi làm hôa cùng nhau.

Truyôn ndy day ta ô* dtri, phài ô* hôa thuàn
ma giûpd# nhau; nhir ko sang tronggiàu cô phài
tu* trçrnhirngké khôkhàn trong khi thon lhidu;kô
khô khân bon ha cûng phài sftn long ma giûp dtf
ko sang Irong giàu cô trongccra tûng ngat: ntfu hai
bon ma thiêu mot, ât là câ hai sô phài chiu cire
châng sai. Cô lô*i tue ngfr rang : ftânh sâv di
bânh chi lai.

\. 70 -—VÉ HOA HONG, CAY NHO VA GIÉLOA.

Trong cdc Ihû* hoa, thi nghe ngirôi ta thirông
khen hoa hông là tô't hern cdc hoa khdc hô't thà y;
bôi dô thi nôsinh lùiigkiôucânphôtnrcrng, muô'n
cho ngirôi ta là'y minh tàm qui' htm câi gié lûa, ma
rang: « liai anh yôu dà'u, bông hoa anh ngircVi ta
«

châng goi là qui bdu gi hô't, vi xem nô khâc chi

« nhir mot bui nie cli'nh trôn gié anh; tuy rang:

« D. C. T. dâ* ban ern trong cho anh, vi anh cho

« ngirôi ta bôt qui ma làm bânh 3n
. » —Cây nho

« rang: « Toi cûng sinh trdi qui' quà clnrng^ cho

« ngirôi fa ép làm rirtru uô'ng. » Hoa hông lai

« rang: « Phài ma Chûa ban cho cây lûa va cây nho
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« sinh bông hoa dçp nhir bông hoa toi dày, thi

« câylûa va cày nhosô dàng nôi danh vinh hidn

« hern cày hoa hông toi ch&ng sai l »
Gié lûo. rang: «

Ô* chi, Irai cày nào qui bâu

«•
horn? Tuy chi dâ sinh dàng hoa tôt therm tho

« mac long, song ngirôi ta cûng khen chi là

« bao nhiôu, vi trâi hÔ\ bông hoa chi ma ra, thi

« là trâi xà'u xa vô dune.»
Vây h5 ai muô'n ngirôi ta khen, tbiphàirasi'rc

ma giûp dfr ngircVi ta.

S. — 71 NllÛ'NG LOAl CÔ HINH xAu
THU'Ô'NG NÔ CÛNG CÔ TfNH XXU.

Cô mot con fré nôi cùng mot ông giâ rang:

«<
Dâm xin thira ông ddu ndy: Nhtrn sao ô* dôi cô

« nhidu loài cô hlnh xâ'u xa qudi dj lâm
,

nînr

« con côc,con nhôn, con bô cap, thi là vi lô nào? »
Ông già trâ loi rang: «

& con! ioài nào hay làm

« hai thurông tir nhiôn cô hinh xâ'u, va nô ha y
« &n minh trong hang, nô châng que:i ra mat
« ban nyày, trîr ra ban dôm ma thôi.

« Ay là o*n thdnh Chûa giûp cho ngirôi la ô*

<«
bàn* an, cho dô làm an ban ngày. Tir nhiôn

« cày
<
ô xâ'u cûng cô hlnh xâ'u, cho ngirôi ta biô't

« không ddm dùng. & con, hBy giû* long cou
« sach sa, thi con sô cô hlnh dang mât mûi xinh
« trft luôn. »

Nhirng ma kê cô long xâ'u xa thirông cûog ra
lien mfiljv) nhrrng tfnh xâ'u bd trong làm cho hinh
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bd ngoài cûng hir di nfra. — Cô loi vf rang : Ce
trong long tht mai thûng ngoài miêng.

Lai
«
ûng cô loi tue ngiï rang: Lua tôt ocem bien

ngw&i hién xcm tw&ng.

§. 72—VÊ CON CHÔ VA CON MÈO.

Thô' thirông hay nôi: Bai di'ca an & cùng nhau
nhw chô vH mço vày; nghïa là châng cô hôa thuàn
cùng nhau chût nào

.
Song nhidu Idn cûng thâ'y

chô mèo thuô* côn nhô, thi hay làm que» cùng
nhau ma ô* hôa thuàn.

Tfnh con chô va con mèo, thi khdc xa nhau 1dm;

con i;hô vô'n cô Ifnh thât thà va hay giûp viôc trong
nha ; con mèo là giô'ng qui quai hay giâ hlnh

,
nô

nhirng kiôm phdn Itri cho minh
, xcm ra nô yôu

riông minh qud Ihtri; ma con chô thi hay muô'n
dep long ngirôi ta, hay ra siro làm ddu no viôc
kia, tô ra mlnh sftn long giûp du" chô minh,

Tuy ddu cô tfnh khdc nhau mite long, song hfc

ai muô'n ô* hôa thu/An cùng nhau cho nhàm lô"
,

thi
phài nhin nhuc nhau, cùng phài tha cho nhau
trong mçi khi 1dm loi; ddu là nhii'ng ngirôi mlnh
châng ira, thi ta cûng phài lo hô't sire cho dang ô*

hô.-t tlniàn cùng nô.
Ntfu ma thtrtrng hôa ha mue, tfy là cru rât trçng

cho (a d$ng dô tV dôi cùng nbîin ; btri dô ta phài
sftn long chju khô nhidu ddu

,
thi ta meri ditng vui

vô khodi lac trong long thQt ma cher,
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§. 73 ~ VÉ CON LÙ'A VA ÔNG SAO. '

Cô mt)t con lira kia ,ngô thâ'y dura chàn dô dang
thôi Ông sâo, nô lâ'y làm 1$ qud ; ngô xcm mot Idt
rôi chô rang : — Thôi ma làm fch gi vây cà ? Rdn
si'ro ma thôi vào trong lô dô

,
cho don dôi dô mat

Ma lai, ch&ng phài là viÇc khô 1dm sao?Nhir con
nit nô thôi chcri cho ra ô e nhir vây, thi côn dô
chiu. Song ko ràu xanh mép làm vày, ma côn tô'n
ngày giô Ô không nhirng ma làm cdch tfy, thi ai
chiu dircre 1—

Ch&ng khôi bao làu, lira ày khi ànoô, nôg$p
Ông sâo dircri cô; coi câi Ông â'y mi)t gîày, nô moi
dô câi lô mûi mlnh àp vào ô'nj< ây, nô thôi hô't si'rc;

may dàu kôu ra m«)t titfngi Nô màng qud chirng,
nhày nhôt cho d&i\ dÔi nhào ddu xuông, ma rang:

« Toi cûng là ngirôi biô't thôi quyôn sâo lâm ! Cô
thuaHiiVdàu?»

A.y ko hay nôi phâo thi bat tài, lai khi thâ'y ai
làm d(mg ddu gi ma mlnh làm ch&ng i\$ng> thi trd
nhûn chô bai. Ud viôc gl mlnh làm dang, thi khen
hô't sire, lai kôu ngirôi ta khen nfra moi bàng long.

§. 74 —VÉ CON DÔM BÔM.

Ô* trong câi bnj kia, cô bai con sàu lhuô.0 bidl
nhau lâm cûng là ban cô' tri. MQt con thi la l&m,

mlnh nô ban dèm thi sdng ra, ngirofi ta kôu nô là
cWm cUIrn. Con con sàu kja cûn-a; nhw cdc ton rtu



— 130 -
thirông thu'ông, ton là con sàu thày cbùa. Vây con
dûm ddm thây minh sdng dnh chôi lôa ra, thi cô
bung mdng, cûng cô hcri khoe mlnh mc)t it, lai chê
sâu thày chùa kia là ban thidt nghïa trong long,
cûng nôi rang: « Toi thircrng liai cho anh lâm; vl

« thày edi ddu anh troc lôc trâng toât nhir v#y. Chô
1

<
chianhcôxâo trâng tôt lành nhir toi thi cûng

«'ikhâ. »
Nôi làm vày là biri nô thircrng hai, ma thàt là

btfi nô sinh long kiôu ngao ni'ra. Nhirng ma khi
nô rdn si'rcmà làm cho mlnh chôi ra khdc thirông,
thi cô it dira con lift kia ô xa xa thây dô'm dô'm,
hnm lâm chay ddn bât ch-ïi; mot chfip thldôm dô'm
ây phài chô't.

Kénàolàmbc) cao sang cùng già mlnh là ké

sang trong, ma vdfn thàt hôn mat, thi thu'ông phài
hiem nghèo. Ai au ô* theo phân mlnh thirô'ng
thirông thi dô" ô* lai dang bàng \ôn.

i 75
—

CdlUYÈN CON CHO sûr GÙNG

CHIEN CON.

Cô mQt con chiôn con khât nirôe dô'n suô'i kia
ma uÔng; chô soi no dôi bung di kittm an, llnh ccV

toi dô gàp con chiôn con,tfnh hidm cù ma an thit,
moi nôi hcri côc rang: « Thàng kia, sao mi dâm

«
xuông ma phd nirt'rc tao uông cho dt.ic di? Dé

H
chirng mdy lôn dây s8 hay, »

Chiôn con nghe vt\y II." i n>i ddp lai rang:« Lay

« ông, xin ông cîirtu vây cfing xdt lai cho toi nhr>:
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«

Ong uô'tïg li'èn toi câeh dôi ba chue birôc, btti

« vây h3 ông uông rôi nô chày .vï'tog, toi moi

« uÔng, thi le nào ma toi phd nircVo duc direrc? »

Chô soi nghe con chiôn nôi ôm làm vày, le thi
phài dung con chiôn di, ma không; nô biô't con
chiôn vô ÎÔi^iôn moi nôi Ihd khdc ma rang: « Ydy

« ma mdy làm duc dé; lao lai cûng nghe mdy dô

«
ngirtri tao lâm: NSm ngoài dày mdy chirôi tao,

« ma ddu ehira <l?n vn)c tao làm the ? »

Cor. chiôn rang: « Thiôt tt)i nghiôp quâ I nàtn

•<
ngodi dàcôtôi tV dàu ông, toi bày giô* nhihig

« côn bû ma ! »

Chô soi :« Không phài mdy, vày Ihl anh chi

«
mdy cùng là dô. »

Con chiôn : « Toi cô anh chi nào nû'a ô' dàu ông.»
Chô soi : « Bàng không thi cûng dira nào trong

«
phdn hay dô chô không ai, tao biô't stfp hay,

« mày thàng chftn hay, mâ'y con chô theo bay,

« không vl lao là bao nhiôn, bày giô* tio phài

« oân ciru mà'thôi.» Vira nôi vira bât con chiôn
ma giô't tiro'i, kéo tutfl vô Irong rirng ma nich thit.

Ai nâ'y cùng hiéu chuyôn ndy, ma ddu v$y,

cûng hiCfm chi ko long sâu da bien» nhir con thrt

dû* ndy.

Cày minh au&n quoi giàu sang,
Hify ngw&i khiï dai khô khan nhwng /-?.
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CÔ* B£C NHA PHIÉN.

VË CÔ8 B/VC

Con ngirôi tasông ô* dôi làcVgiû'a chiÊfn trtrông,
nhfrng tài dàu tranh vôt nhau luôu luôn nhir cuQç
cô* v^Ly. Ma nhân vi ngirôi ta cô xâc cô bon nôncô
bai cdch tranh dàu, là dàu tài dàu lire, tranh trf
trarih xào^Lâu trong viôodn ô* thù tac cùng nhau,
cho défti cuQc cheri btVi cûng sinh ra ddu dàu tranh
cho biô't ai htrn ai tnua, ai kbéo ai vung : non hay
dô* thâclî, cltjLb dàn, du giài an cuc)c.

CuOc cheri cho vui bày ra biô't là mâ'y thù* ? Ma

btti cheri hoài mây thû* ây thi nô nhàm nô lcVn di,
lai sir hay tranh dàu nô càng ngày càng lcrn htrn,
tin lai bày ra nhidu cuôc cheri lircrn leo, xâo quyôt.
( Coi tn-if} .">/* Tfr tài ta; va cuôc con nlt ko t&n

chei» )

§. 1 — Vl CÔ* Gi ?

VI sao ma ngirôi ta mô ddnh cô dành bac? Là vl
hay tranh giành. Tranh là tranh tài tranh Içri,

Tranh tài là dua hay dua giôi cho biô't ai htrn ai
thua. Tranh lçri là giành ti&n giành cûa cho biô't
ai giàu ai nghèo. Ma vl f làm sao ma tành ngirôi
»ai hay tranh làm vày ? Tranh tài là vl tành kiôu
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ngao, Iranb lcri là vi long tham.

Tdnh ngirôi ta ai cùng cô chi khf, non hay
tirông mlnh là hern ngirôi ta, không ai bàng,
không ai sànli kip; non xirng tài hay tài giôi: edi
chi cûng muô'n hern cà, không chju thua chiu sût
ai hô't. Xy'là tdnh kiôu ngao. Kiôu ngao nghïa là
gl ? Ktêu nghïa là mlnh Uty mlnh làm cao ( kiôu )

hern ngirôi ta: ngao nghïa là mlnh khinh khi ké
khdc clirông nhir ch&ng bàng mlnh.

Phài chi nghï lai mt)t chût rang : nho,n vô thdp
toâtiy hay giôi thô nào thi bât qud biô't mc)t oher
chàng biô't hô't tron mirtVi; lai rang: nho-nnhan
câc hû'u ki tài, ai cûng cô mQt edi sô* trirông nâ*y

hô't. Nghï nhir v*)y thi côn gl ma lâ'y mlnh làm

cao, côn gl tnà ngao chûng?
Tham là tham hern tham Itfn tbam trôi kè khdc.

Lai côn cô tham lcri nira, la muÔu cho ngirôi ta
thua cho clirçrc minh lây cûa,

Lai lie" khi bày ra ma cheri ma ddnh edi gl cô an
tidn, du giài fin cu0c thi mô thi bam, bô hô't mçi
sir chftm cô me)t cue>c ddnh dô ma thôi. VI sao vfly?
VI long tham : thâ'y dÔ an de* thua» mau dirçrccùa,
mau mât cûa, ï)(ii ra chûng an chûng dùa di, titfo
d(it ntra ma gé>, gô* dirçrc thi càng ham, d$t. to
(lern) hern ma giùa ma htft cho mau. Rûi thua di
mc)t bai

<
di, nôi nông dijt dai di ma gd* cho mau,

tfy là tiê*c cûa mlnh ma lai tham cûa ngirôi.
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S, 2 — &ÂNH BÀI BÀNH BAC LA TÔT

HAY LÀ XAU.

Bài bac vtfn bày ra ma chai cho vui mot chtfo
kôo ô* không nhirng vô fch, làm nhir câi dô ma
nghï viôc cho khuây làng mot giày mt)t hit, thi
vtfn là mot didu vô toi, vô eau thàt. Ma châng
nhirng là didu vô tôj vô cari ma lai didu vÔn tôt
di nira. Ôi 1 nô cûng trô* non cô toi, cô can hô,
lai ra xâu nû'a, là hôi vl qud de) di l Cô mày ngirôi
cheri ma cheri cho vui, cho khuày mot giày mot
lât, khi nào cdn kfp lâm phài cheri? Biô't là bao
nhiôu ngirôi Itfy cu0c cheri làm cuôc lcri ?

Hôi v(ly cho non su* hay dânh bài ddnh bac
chftng phài là tô't dàu, vl nô kéo ngirôi ta di xa
lâm, pham nhidu toi nhidu loi; làm hir làm bai
kê ch&f.g xidt.

Hay dânh bài dânh bac là sir xâ'u lâm, xâ'u moi
bd, ma nhû't là xâ'u vl nhû*ng cô va nhirng toi
trâi 10 trâi phép se ko ser qua sau ndy :

'to.

1" Vi gw&ng oeà'u, — Mlnh ngôi ma cheri, ddu
mlnh là sang hay là bon, ddu mlnh là giàu hay là
ngheo thi cûng làm girerng xâ'u cho anh em ban
tdc trang lira ngang vni veri mlnh là mQI; cho con
dàn cm val dtreri mlnh là hai; ba Dira là mlnh làm
cho ko lern hern mlnh ch&ng ira ch&ng cày ch&ng

chuAng mhih nira»
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Anh em ban tac Irang lira vôi minh, tha'y iiiiuli

cheri thi bât clurô'c ma cheri theo lé> ra (lâu) nide
ncr mâc ndn ngirôi ta phài vay bçr mu'ern châc,
phài cdm phài cô' dô dac di, thi hai cho nô biô't là
ban nhiôu?

Con dàn em, ko vai dirôi mlnh là con chdu
mlnh là em ùt minh, là toi tô' mlnh, là gia nhân
tû* dô minh, cùng là con nit con Irè loi xôm
quanhquât, nô tha'y minh ngôi vô song cheri nô
hïy làm didu pliai, là ni ljch sir, làm vui, làm tôt,
nô qucn tdnh r.ô't nô di; lern lôn dô nô khôi noi
girerug bât chirôc minh ma kitfm bài kiô'm bac ma
cheri, bô eông an viôc làm, bô hoj bô hành, lai
thôm lâm ncr lâm ndn, nghôo khô dôi rdcb....
à'y tai ai dô ? không phài lai minh làm girerug cho
nô sao? Châng nhfrug nô bât cbireVc ma thôi, nô
lai phàn bl rang: anh toi, cha toi, me toi, chi toi,
chû toi, Ihdy toi dânh dôthl lam sao ?

Kè lôn hern mlnh thâ'y mlnh hay cô* bao, mô
bai, mô me, mô tâm lâc, dôm ngày sôngsànhirng
cheri nhirng ddnh mai, thi nô bât hdt ira hô't
chuOng, không con long tin cày mlnh nira, cô
chuyôn gi muô'n kôu muô'n climg thi giirl mlnh
nôi : nô \\ quân cô baï không tin cày nô dang.
Nhir thd thi ch&ng phài là xâ'u sao?

2° Vi nhç thé minh di, — Sire ngôi cheri vôi kè
trang lira dông bi)c ddng bàng veri mlnh kia côn
ch&ng tôt thay, huô'ng chi là mlnh ngôi vô ddm
cô* bac, trong ây bidt là mtfy thir mày bon* mày
bàc ngirôi ngôi cheri, mlnh xcn vào veVi bon ây
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thi danb gid gl ? Minh cô chîrc cô phân, b&h£
chàng nira thi cô tuôi cô tdc ma chen vào xôf bô
veri kè châng xôrng ddng, hoac ch&ng bàng tuôi
mlnh, bàng con bàng chdu mlnh, thi ngtreVi'ta
coi mlnh ragiông gi ? mlnh cdm mlnh là gitfng
gl ? dàu là thô diôn ? dàu là ptiân cdch ?

NHÛ'NG TQI TRAl LE TRÂI PHÉP.

Cô* bac sanh ra nhidu ddu tc)i loi gian ngirerc.
Nô làm cho ngirôi ta pham phép công hlnh trong
b6a didu ko ra sau ndy.

1° Ddnh làu, an gian. — Vi long tham muô'n

fin cûa ngirôi ta, thi sanh ra long gian tham bô
phdp công hlnh ma dùng miru kia chirerc no cho
cUîng làm cho ngirôi ta tnua mluh; hoac không
giir theo phép theo lô ddnh thirông, hoac vô ra
tidn bâ, ho(ic làm dâu bài, phi bài vô bài; hoac
dô'm gian, dàt vl be)i.... Khi dânh veri nhau thi
chi tranh hay deV khéo vung, tôt xâ'u, may nbô*

rùi chiu, sao lai dem bung xàng ma Uni cdch

no thô" kia ma li)n mat cho dirçfclây cûa ngirôi ta
thi không phài là trdi phép sao?

2° Ép uôn, ru ren. — Nhu*ai ra siVc rû ren ép
uôn kè khdc cheri, khi ngirôi takhôngmuôn chai,
thi ngirôi ây cô tc)i; ftn cûa ngirôi ta không dûi,
vl làcùaép cûanài, ra nhir bôp hong ngirori ta
nia lây cûa, thi cûa tfy là cûa trdi phép, ch&ng
16 ma an, phài trâ lai cho ngirôi ta, du thi cô tc)i.

<Jft Mlnh di ddnh veri kè ch&ng cô tidn bac cùng
la kè chàng cô phép ma cô tiêu ccî bac, nhir con
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nftçpntrè côn ô* dirôi phép cha me, kè chtra lcri
•iuôi thành nhern không phép lâ'y îïêng lây tu* cûa
chasmç, nhir ver không cô phép lâycùa chung,
tuy là cûa chông công ver màc long, ma cheri hôi
vô ich ma châng cô chông u*ng cho, thi mlnh mâc
loi vi an cûa châng non, vl ch&ng phài là cûa nô
bôi nô ch&ng cô phép dùng tir J. Té ra mlnh dô
nô ma du tidn nô, ây chàng là hèn 1dm sao ? â'y
ch&ng là trdi phép lâm sao ?

4° Côn khi mlnh thua, ho(ic làm cdch no cdch
kia, chtfi câi nôi thô' nôi tbdn cho khôi chung khôi
trà, hoac mâc chju, cdm ( thtf ) dd, chiu miông
va sông sô trà, ma cù nhày, cù 1er cù trert không
lo trà, thi mlnh pham phép công blnh mâc toi
cher phài cheri dàu. VI khi ngôi lai ma cheri thi
trong mtfy ngircYi ngôi cheri etâ cô giao veri nhau phfti
cheri cho thh)t thà dirng gian lân; ai an thi dùa,
ai thua thi chung, chàng non thâ'l ngôn thàt tfn
veri nhau, ây là sir giao sir ircrc, nêu vi ircrc thi
mâc loi, thi cô h)i.

§. 3— LpTHAYLAHAI?

Cô khi cô kè nghï rang: may ma tôt tcy ma an
dwo-c it chén it bàn thi mau giàu làm; châng phài
mdy nâm mà'y thàng ma dwcrc cùa nhiêu làm vây,
lai cùng không khô nhocgicho tâm, Nôi làm v$y
sao ch&ng nghï: UÔ bao pliât thi bao tàn; mau
durçrc mau mâ't, vào dô thi ra cûng dô; nào cô lo*i

gl ma kôu rang ht? Mtri dùa diro*c uiQt cai dô,
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mdng chira vira hô't mdng, xày dàu nô lai thua
phâi ra tidn ma chung, nhân mftt iihttn mày, dau
long xôt ela, mdng dô, set dô> vui dô, buôn clô. Cù

cira nhir vày mot Idt, xôn di, kè an dircre thi mdng,
kè lirng lui, hoito râo lui thi buôn cbàu bau chàu
bo, effm câm giân, trông gày sông lai cô gô' thus.
Lo sçr, mdng rdu, cirôi khôc nô lieu veri nhau,
nôliôn lielp veri nhau; nào vui sirônggidô? Nào lcri

b)c chi dàu ma phài lo so* pt'âp phông trong bung
nhir \*4y ?

Lai tu* xira toi nay, nào ai cô thâ'y ai ddnh cô* ddnh
bac ma lam giàu bao giô* hay chira? An dô rôi
thua dô, rot dông bô loi tay không cùng hày côn
tay không, Hoac cô mcU hai ngirôi dày, cô khi cûng
hireVngcdi may ma an dwerj m«)t bai khi, mot ft
làu, ma làu ây là mtfy hdi?jNghïa là già nhir cô
ngirôi dày tif, ddnh bài dânh bac may an dirçrc
nn)t hai tràm thi thôi di làm dày, lâ'y clô sâm
qudn sâm do, dông hô vàng, xe ngira..., Làu lâu

ngira tay g$p djp lai ddnh nira, ldn ndy hô't bon,
thua rdo lui, phài edm do cô qudn,ban dông bô, brin

xe bdn ngira ma trà. IIo$c ch&ng lo kjp, choy
không ra, chûng toi chûng xiô't dô ây di. Xâ'u hô
buôn rdu, chûng chô chûng cirôi.... Nào thâ'y lcri

«V dàu ma h ông kôu rang hi!
\\Vy edi lcri thi là ch&ng cô lcri rôi, ma edi hai,

mo ôi! biô't ko sao cùng?
Ihïy giô phài xét quacoi thû* nô hai là hai làm

sao? bai didu gl, liai mtfy cdch?
Nô bai mlnh là môt) hai cûa minh là liai, ha» vn*
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con minh là ba,

[o Nâ hai minh nghïa là nô bai hai thô': (° hai
trf(chf) mlnh; 2° hai xdc minh.

liai tri {chi),—Nhirng tir tircVng nghï vd viôc loi
bai hay cleV, ftu thua, thi dôm ngày nô bât lo bât
nhcr ddu mai; bô hô't moi sir, bô lo viôc nhà vit)c
cira, bô lo hoc lo hành; sâch vô* de mô'c meo,
nhà cira de xô'ch xdc; ghrông chiôudè không dô,
di ngôi nhà ngirôi ta ma cheri; an uô'ng thâ't
thireVng Itfy rôi Itfy cô, lua ser ba miô'ng dttng cô
di ddnh; dôm thi thVrc dôm nào dôm nà'y sdng
dôm lin thua. Nào kè gl nhà cfra ver con, cha me,
bà con cô bdc? Nào lo chi viôc dô'n sau ? Nghèo
giàu sirerng cire, khoô bon h làm sao cûng châng
nghï ch&ng lo dô'n. Lidu mar<g toi dàu hay dô?
Vây saogoi là ngirôi chf khi? Ch&ng nhirng vily
ma lai lidu minh mft't cliinh mâ't tiô'ng, ddu làm
giô'ng gl, chûng cûng kôu là thàng côbac, là quân
eh(it ddu h)tda, là be/m bài bac. Nào danh gid chi
di ngôi xô lô xôm lôm giira nhirng kè ngu phu nia
ehrri? Ddu tôt phirô'c ma direrc kbà'cô cûa cài cô
quôu cht'rc di nira, thi cûng dâ mang cai tiô'ng
brrm cfr bac,

Trong dôi cô chi trong chi qui cho bàng danh?
Ma danh châng cô thi ra gl? Danh là danh Iberm
tiô'ng tôt moi là qui, cher ch&ng phài là danh nher
tiô'ng xâ'u là bon là mat dàu; nô lai xâ'u lày dô'n
cha dô'n me dô'n bà dô'n con nira.

Mai xdc minh, — Nhirng tfnh phiro*ng tfnh thô'
giirt cûa ngirôi ta, dôm ngày ci'r lo cô btfy nhiôn
ma thôi, thi bô an bô utfng, mât ngû mâ'l nghô,
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thàt thu'ông, hlnh tfch ra Ôm o gdy mon, hoâc
qud di nôsanh bc)nh sanh hoau. Huac lâm no1 lern,
phài bô nhà bô cira, bô xi'r bô sô* ma di trÔn ner,
thân ser thâ't sô. Thâ'y onùng. thi trô'n lành lach,
hô mat không ddm ra. Thân dà non tât tirôi; an
không ngon nàm không ngù.

2<> Nô hai cûa. Cô bao nhiôu dem dût cho ceV

bac! Cûa lâm dô mô hôi xôt con mât, bon tro dài
trâu thu Inr gôp t.bôp dircrc ft nhidu

,
nc)i trong

giâyphût nô tan di hô't cûng vl cô* vl bac, Khi
côn mt)t chût mot dinh thi cùng côn khâ khd, dô'n

khi rdc» tûi, thi sinh làm bày : hoâc an câp ffn
kiôu

,
hoijc ctf cdm dô dao ; lQt dô'n cûa vo* cûa cou

ma di ddnh di go*. Càng gô* càng ihftm lern. Vi
nghd cheri cô* cheri bac, kè cô nhidu tidn nhidu
tbac thi cheri matin nie1, nhcr Itfn beri cûa tidn phâ'n
chf nhidu khi an dircrc, dàt dan tay, an thi dùa
hua thi chung. Ma hô't cûa rôi, dn cheri nira
không dircrc, buôn chf ngft long Ihl ddnh làm sao
nô cûng xâ'u, thua dâp thua don mai. Phài chi
biô't so* trô'n xâu ma ngirng lai thi côn khd; edi
ndy càng xâu rang ddnh thi nô mitft dài di mai.
Sau ngd long, cô khi thàt chf ma giô't mlnh di
nû*a, ây châng phài là bai sao?

Hô't cûa mang ner làm gl không ra m^t dông,
An trirerc trà sau, khi tfy moi rdu meri tiô'c. Ôi

thôi! su? dâ rôi, biô't sao bày gicr? Biô't làm chirng
nào cho dtrere cûa ây lai?

3Û liai vo* con (châng con), Mlnh xer xài ccV ber

ci> bât châng nôi gi : ddng tc)i ; minh làm mlnh
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chiu dit cam, ma côn ver côn con thi làm sao? Vo*

rdu Iban hô't sû'c, con dôi kliôc hô't hvil Côn'gl
ma Irang? I)â câ sâm dwerc chût nào, no là'y nu
càmnâbâi) dihô't! Luc trong rirerng không côn
m()t dông mot inr; joi nhà coi cltft, bàng khodn
nô ctf edm di hô't, ngoài ciTa no* dôi no* réo, trong
nhà heo kôu con khdc

.
Té ra mlnh làm cc'r cho ver

mlnh rdu vï ngâ long rùn chf, sanh bônh sanh
hoan, ma bôt sir vui long lo viôc nôi tro* trong
nhà trong ciTa ; làm cho con edi ci.rc khô dôi khdt
rdeb nrôi thâ't Hier tbâ't thirông: không an không
hoc, thua sût con ngirôi ta.

Nhir ver hay mô cheri kl m hic, tû, me, bài loi,
bài phung, bài lu* sâc... thi làm phidn cho chông

con biô't là chirng nào! Viôc nhà bô phû, con edi
bô lidu, lo an ba miô'ng, xdch c&ng di kiô'm bài
bac ddnh. Vô sùng rôi, nào côn nghï gi dô'n chông
dô'n con, dô'n nhà ddn efra dô'n vireVn dô'n dtft nira?

S. 4—KUON HAY DAI?

Xétcoi di ddnh ceVddnh bac làm vày thi hhôn
liay là. dai ?

Khôn dàu ch&ng (hâ'y, thâ'y nhirng là dai ma
thôi.

Ddu cao ddu hay bàc nào myc long, d(it ra là cô*

bac, thi là bài gian bac làn cà. Biô't, thno cho lâm
cùng ch&ng khôi chûng an gian du lt)n mlnh, edi
ây là chiiu: mlnh biô't ttn gian ngirôi ta, ngirôi la

Pbong hua dieu hành 10
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dai 1dm sao ma không du làn lai mlnh? Thô là nhà
chira, là kè dirng câi ma hô't ma ddnh cho mlnh
ddt, nô chung mot ma an mirôi, nbirddnh, kim
tâc... con cô mot cira an thua, ma edi thi côn ba
cita. Nô'u chftng cô mirôi phdn chàc boy tâm phdn
An thi nô cô dem cûi nô ra nô beo cho minh an ô*

dàu? Nô làm mai ma riît Idn, ma dn thi mon mot
khi mot it, châng may thuô* nhà edi thua dâa. Nô

lai côn an xâu an ddu; mlnh thây xàu không cô
bao nhiôu, coi thi it vày ma nhidu edi ft gop lai
thành edi to edi nhidu.

Xét cho ki ra ma coi thi biô't minh bi Un ; mât
công mâ't linh, bô nhà bô cû*a, bô viôc bô vàn, bô

an bô uô'ng, bô ngû bô nghô: ngdi moi mô dau
lirng dau cô, ma cô an thi an là bao nhiôu? Ddu

cô khi cô an dircrc mot chût mot dinh thi là may?
Không dû bô edi công minh ngdi cheri, edi giâc
ngû minh bô.,. Thirông râ sông ra rdi, rô* lirng
lirng không, xôc tûi tûi lirng, mat mùi chao vao,
buôn rdu hôt cdn hô'tkiêp: tire minh, nôi n<5ng,
ngàm ngàm giân. Giân ai không biô't. Giân ai làm
chi? Phài giân minh dai minh quô. chiu làn, thi
meri phài.

§. 5—-Nu'tVG MÈ LÀ XÀU.

Mô là sa dâm, mô mân không lo giû* mire vira;
vl vày edi gi edi ntfy h8 mô qud thi là xâu. Nhir
don Ông mô ceV bac thi thôi bô hô't rnoi sir, bô hoc
})ô hành, bô buôn bô bdn, không lo (pi nhà Uï\
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cira, không nghï dô'n vo* dô'n con, không kè an
kè ngû, không sçr sirerng sçr ndng...,

Côn nhir don bà ham bài bac cûng vây, viôc nhà
viôc cira, coi trong coi ngoài châng côn lo tcri; nôi

corn trdch cd, vô gao thông mftm ch&ng côn nhcr
dô'n: chông mac chông, con mite con, nào hay nào
bidtgi tcri, dôm tln'ro mot dôm toi sdng trem 1er

con mât, ngày ngdi sông ngdi sa mot ngày tcri toi.
Gia dao rôi ru châng ra làm sao. Nhidu khi giân
chirôi con mdng vo*, ddnh con rdy chông. Ay nirerc
mô nô dem di xa, nô làm cho loi phàn là chirng
nào.

Vi vày ngirôi khôn hay giû* mire trung (vira)
không ddm qud, nhir vày meri là quân tir, moi
|à tri nhern

jf. 6—LÀM LÀM SAO CHO KHÔI NU'Û'C MÈ.

Muô'n cho khôi sa khôi mô, thi cûng châng khô
gi. Phài lâp tâm phài virn.* chi bdn long', phài
xét tcri xét lui, nhirt là phài kiô'm chuyôn (viôc) ma
làm (mdn), dirng eV không nhirng, vi êV không thi
hay sanh sir. bày ra cuôc cheri bôi, long tham nô
giuc, ham vui nô kéo ; anh cm chi em chûng ban

ru ren rù qnôn ; cho non h5 ai hay lo hay làm
không de ô* không, biô't tiôc ngày ti.éfc giô, buông
ddm edm chèo không de heV tay, thi côn cô dàu
nia dem tri vd sir cheri bôi vô fch, mât công mât
HmS, lai ton tidn tô'n ba^, ton tri mât xdc,
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§. 7—CtV BAC NÔ DKM NGL-Ù'l TA DI XA

LÀ CHÙ'NG NÀO.

Châng nôi chi nhûng lîch xira nay dâ làu ; xcm
qua dôi nay bày giô ciïng cô gircrng cho ta thâ'y
ma kinh ma ser!

Cô mot ngirôi kia con nhà giàu cô sang trong
ma là con mot cho di an hoc thành tài, dô'n khi
vd nhà, cha me dd mât di rôi. Cûa câi bac tidn,
nhà cira, virôn dâf, ruông nirerng mot minh InrcVng
hô't, sdn hô't moi sir, Tidn bac ch&ng thiô'u, nhà
cira dô dac nguy nga dep clô, pheK phirô'ng tôa
ngang dày doc, dông ruông cô bay thâng cânh;
lûa md muôn vàn ddy làm ddy kbo. Ma eV không
lai bôi sirông thi sanh su* cdu vui theo chûng ban,
mô vui cô* bac rireru trà, châng mày hôi, thua
bon mini van. Moi xe ngira nhôn nhcr clô, moi an
uô'ng cheri bôi dô, sao bày giô lin Ht thâ'y ngirôi
ta thi trô'n? Di vay bçr quo* tam chô ndy chô kia,
dem vd nhét miông no* kôo nô dôi nô réo nô kéo nô
loi, Ngày thâng tufln dircrng thoi, nô dàp toi mai,
cire lâm phài bô xir ma trô'n di thân so* thâ't sô*.

Cô kè khdc làm an dang hân hân, mâc ddnh
dôi ddnh do vôi chûng ban cdu vui di cheri di beVi

làm bô ngirôi phong liru, ser chûng chô rit hà
tiôn, dai không biet an cheri, cûng làm gan, dût
vô ddnh, bât bén ira tay, ttieo theo mai, thua rdo
lui, trÔn không dam vd nhà. Nào dd cûa minh,
nào dô cûa vo* cûa con ddu dem di lui no* hô't,
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Lai côn làm giày vay, già'y khiô'm, cdm nhà cdm
dât nfra. Cûng bô*i ham vui chiu làn, Dft \\3t cûa,
lai côn maugtiô'ng thftng cô' bac....

§.-«.

Hoac nôi rang: cho'i là cho'i cho vui, toi loi gl
dô, ma dai không cheri, uông.

Câi chi edi nâ'y von cûng vô can không bai dô
chûc; ma ngat Irung dunq tien lu! Ddu cheri sau
thiôt, nô sinh ra thiôt hai nhidu dàng, nhir da nôi
trirôrc ndy, Thi thà dirng cheri; hinh trirerc nô di
thi khôi hoan sau.

Cheri dircrc nhir vdy thi non cho'i, là khi làm viôc
làu mot nhoc, cho dirc/c ngbl mot chût cho khoù,
khi ây hoào cô anh em chi cm bày ra ddnh mot hai
bàn cô*, mot hai bàn bài cho vui kôo ngdi không
budn; ddnh an cho'i, hay là cô an thua nira thi mot
chût lây cô vày. Mot giày mot ldt hô't muô'n ddnh
thi lai bô di, ma di kidm viôc ma mdn thi thôi cô

sao ma non nôi bai?
Ma cô mây ai biô't gifr mire? Nhirng hay thdi

qud di hoài cho non ra ddu hir liai, cho non ra
didu xâu, Vày thi thà dirng thèm cheri dô'n thi ho'n,

sau khôi didu hàu hôi,

1.-9.

Cô* bac cri là cô* bac! Mdy cô ngdi cô thuô'e chi
ma mdy rù quô'n anh em qua mô theo mdy dû*
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vày ? Mdy dôc de, mdy yôu qudi bai thiôn ha biô't

là chirng nào!
Kia cfl'a nhà phô' phirông tôa ngang dày doc,

bac tidn vô ra nhir nirôc, it làu tiôu tan di hdt
cûng vl mdy!

Kia virtVn dà't giang giang, ruông nirerngcô bay
th&ng eduh, cô' edm di sang fiy ko khdc, cûng vi
mdy!

Ay qudn dôi do ba lôa h}t, chcrn giày chcrn dép
xdnh xoàng, xàng vàng chuôi hôt, chiôn chiôn cà
rà, moi thây dô tay dô, bày giô* trdn trui xcr xâi,
cûng bôi vi mdy!

Ay ndt cira bai nhà, tdn gia bai sân, niang nghèo
mang khô, vo* ptiàu chdngrS, thàti so* thâl sô* cûng
bai vi mdy!

Nào danh tho'm tiô'ng tôt, nào qucVn cao lôc câ,
ông kia bà no nhidu Ida nho* danh xâu tiô'ng, bi
tai bai vi ai? cûng bô'i vi mdy!

Nào cô sang bà lôn, nào qudn là do lirçrt nhtfn
nhcr, non eu quai to* nhôngnhéo, vông vàng chuôi
hc)t dô tay, nô tiôu ddn ddn di hdf, vi ai? cung
bôi vl mdy!

Ta hây nghe edi loi thàng ccV bac nô than thân
nô,thl biô't nô ra làm sao:

Thà lô quay dût né dâ khuâ'y anh,
Quân âo bâti hê't mot manh chà côn!

Giô dông non anh con chiu dwa»;
Giô bà'c gào nô lot vào xwo'ng,

Em cô thico'ng anh, tim tien chuôc âo,
Vo* cô thit^ng châng, nâ'u châo ma nuôi!,,,,
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QUE PHU BÂ YEN GlAl.

DAN.

Tho' ndy là tho* dôi nay cûa Hui-Dirc ô* Chçr-lôn
dât ra. Mircrn loi ver ngoan thô thô nôi hern nôi
thua vôi chông ma khuyôn châng hinh hai edi bu*
là Cô* bac llût xdch dà vô fch ma lai thâm bai cûa
tidn, ton tri thào sure lire, làm rdu cho vo* con
pbidn hà. Sa co* nghiông nghôo car càn chi truny
ât tâc cùng tir lam hï; loi dao nhà, mâc phép nurô'c
ma luy ddn minh, phài toi va; lia vo* bô con thâ't
thà vong hirffng cire thftn khôn nan chàng ra gl.
Non khuyôn giû* lây thân danh cho ver chdng con
edi sum hiôp ô* dôi vôi nhau.

P.J-lï. TRI'OW'G-VÏIMI KV.
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QUIÏ PIUJBÙ YÉNG1ÀI.

Thiôp cô nghe rang:
Lac bâ't khà cire,
Ci.rc lac sanh ai; (1)
Duc l ât khà tûng,
Duc tûng thành tai; (2)

Xét trong cô vàng kim lai, ( 3)
Nhidu ngirôi cô biô't, it ai khôi 1dm;

Nircïc ddy trong bdt khd edm,
La thay mot mành duc tlm (4 ) khô dftn!

Dâ chen vào ddm phong trdn, ( S )

( 1 ) Nghïa là vui ch&ng khd cho tôt, vui tôt thi
sanh buân.

(2) Nghïa là: long duc ch&ng non lung, ma long
duc buông lung thi non tai nan,

( 3 ) Câ vâng kim lai c, — xira qua nay Lai = xé(
trong viôc dôi xira dâ qua dôi cùng là viôc
dcVi nay.

(4 ) Sire bdt nirerc ddy côn cô lô edm cho khôi
chao khôi dô dircrc; ma la! chût edi tlnh duc
ngireVi ta ma khô clan cho dircrc!

( 5 ) Dâm phong tràn là âng giô bui chi ngirôi ta
ô* dôi ndy là chôn cdch dày, là neri cire khô.
Migiû dâm mira thi kôu là phong trdn. ( Mac vô
tiêt phong nâi vi phong trân chi lao khô? — Tâm
mira châi gôi goi là kiôp phong trdn chirng khô
nhoc).
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Sâc tài tûu khi bao giàng bon bd; ( 1 )

Ldnh bon no mâc bon kia,
Nhày ra ngoài khôi thàt thi thdn tiôn;

Tir xira cdc dà'ng thdnh hidn,
Noi sâu niro'ng gid (2) loi truydn trong kinh.

llîln minh lai cô bàn minh, (3)
Ây là phiro'ng thuô'o dirô'ng sinh ô* dôi;

Muô'n vui theo cuôc cheri bôi,

( i ) Sâc tài ti'ru khi c. Trai tài gai sâc, rirou
tià, bût xdch,

Sâc là quân dï cliô'm = gdi sâc.
Tài là trai tài, chi ngirôi trai cô tài cô nghd, làm

cho ra tidn.
Tà'u là rirçru trà an uô'ng qud clô,

Khi là mùi (hai) ngon, chi mô mur ma ghidn
ma hût.

( 2 ) Noi sâu niro'ng giâ (— Chien chiôn cdn eàn
nhir làm thûm uyôn, nhir ly bac bàng (Xinh-lhi}

—
>âm nâm r.ôp nôp nhir toi vire sâu n*»u* noi

gid mông ) - chi e so* kiông de sir vd sau; u n* tô*i

chô sâu so* e sup hup cho'n di; nhir dirn^'trôn
nirô'c dông thành gid ma mông, ser e nô id*n ra
không biô't chirng nào.

(3) Bàn minh c, (— Thung chi bàn minlK)
Dai-hoc ) là chàu tâm vua Thang cô khdc cô chai*,
chfl* dé ma rân minh rang: Câu nh\rt tàn, nhuf
nhirt tàn. hwu nhirt tdn. c.

Loi de clan minh phài trau minh cho trougsacb
luônluôn, nhir khi tâm riVa vày.
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Nhâm minh rdi pliai soi ngurôi làm gircrng.

Viôc dôi bidt mtfy muôn ngàn,
Nhdccàn Io*i liai, lira dàng an nguy; (I)

Phftn bon dâu sdnb td mi, (2)
Phài toan dô tiôm phông vi xin trinh; (3)

Nha-phidn là thuô'c hoa-lang, (4)
Bach ô hai sâc khi hirerng mot mùi;

Thû cheri tbanh-nhïï. cûng vui, (5)
Nôm-nàm gô'i-dira mtfy hôi nghinh-ngang;

Trà Ihcrm riioui tôt bi-bàng,
Trdu tôm thuô'c vân rô-ràng don chong.

Tim duôi-chuôt, môcdàurdng,
Xa-cù* khay c&n,quang-ddng ô'ng boa; (6)

(1) An nguy c, —
Nghïa là dircrc ô* an thi phài

lo nghôo.
(2) Té mi nghïa lk'ngang mày, bcri tich bà

Manh-quang hay klnh chông, burngccrm cho chdng
thi dirng ngang mày.

(3) Dâ tiêmphông vie, = Ngân khi meri ddu
(nây, khây); ngira khi viôc côn nhô. Trong Kinh-
eliôi;, que tiêm, chi phài lo ngàn-ngira edi hôi nô
moi khi ra.

(4) Hoa-lang là ton kôu ngirôi Hollandais
tbuô xira dôi Lô dôi Trinh tcri lâp hàng buon-
bdn tai Phô'-hiô'n liai lïnh llirng-yên. Sau ngirôi-
ta hay dùng tên ây ma chi là ngirôi phirerng-tày.

(5) Thanh nhâ c. = Trong chinh. Chi là
viôc nô phài ma lai không liai ddn minh.

(8) Tim tim thuô'c nhô vôt nhir duôi cluiôt,
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Phông riông màn gtfm tnrông-sa,

Mot hai ông khdch, nàm ba chuyôn trô;
Scan sành hôp nhô nôi to,

McV ru'crng lue tàc, bày dô bdt Iran; (1)
Cùng nhau giao mot tréo chân,

Luàn-bàn tirh cô, phàn-trdn sir kim;
Nhâp thdn dôi mât lim dim,

Ildn bay lô Ông, phdch tim ddy ly. (2)

môc de cao nhira cô tla ddu rdng; mâm bût thi là
khay cân xa cù; ô'ng bût thi là ô'ng bao quâng
dông già dôi mdi.

(t) Dût thi edi phông edi giirông riông, cô
treo màn trirerng; bût thirông bay quôn khdch
dôi ba anh, nàm tréo c&ng lôn dô va làm thuôe
va hût va nôi chuyôn, bon nây mot ngirô*i bon
kia mot ngirôi day mitt lai vôi nhau: côn chû thi

soan ndi soan hôp edi nhô edi lôn chirng ra dô;
mô* rirerng dài dô hût ra, sâp bày ra dd lue eue
chirng ddy mâm.

Luc tac là tiô'ng lây trong ngû quan trong minh
ngirôi ma chi edi kia edi no de lôn vôi nhau.

fiât trâ*t c. = Tarn mùi ngon: 1° Gan rdng.
2" Gàn phung. 3° Thô hàn-nàm. 4° Tay gffu.
5° Trihig chim dû dï meri lôn. G0 Nhircrng con
heo. 7° Moi con hrôi-ircri. 8° Duôi cd ly ngir
(-cà gay).

(2) Khi hût nô vào, hai con mât lim-dim
nhir chô't, non thi bay pliât, plier ncri 15 ô'ng nhir
khôi dô vây; côn phdch thi tim xuô'ng direri ddy ly
ctèn, nhir khi chô't phdch gidng vu dia vây..
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Lidn nhau kè thdng luôn ngày,

Khôi quen heri mùi, nhira dày ldgau; (i)
Ngày dôm thi'rc nhâp khdc thirông,

Dinh ghidn vày dit viro'ng mang bon minh;
Tirerng bày moi giert da xatih,

lldt xirng lay qui, dâ trinh mat vua; (2)
Ai ngô* chût lira dèn hoa,

Dô't lôn ddu dâ't ddu nhà cûng tan; (3)
Ai ngcV chût ô'ng tre tàu,

Thôi ra trâu ruông mot doàn cûng bay; (4)
Tidn hoa thôm lai minh gdy,

No chi toi vo* béo gi toi con?
Ekhicùahdttâtcôn, (S)

(!) Hût lion ngày ndy qua ngày kia, thdng
ndy qua thdng kia, thi mûi nô quen khôi quen hoi
nha-phiên; côn nhira nô vô dông dày no'i la gan
nira.

(2) Chi nghïa là bày giô* mang viro'ng ift'y

chirng ghidn rôi, thi ra xanh xao vô vàng, moi
thi giçrt, da thi met, hô't ddnh phdch khoe minh
khôn qui, không ai vi cho bàng, héft khoe minh
giôi tài, nhir kè nôi diing: ma bât coi mat ngir&i
ta nira.

(3) Ngon dèn mot chût xièu khi nô clôt lôn,
thi nào dât virôn nào nhà ciTa gi nô cûng tiôu tan
di câ.

(4) Cdi ô'ng hût là edi ô'ng tre cô mot chû]
béo; nô nhô vây ma ho*i nô thôi tlil trâu ruông
cûng bay di cà doàn htft.

(5) Nghïa là hût ddnh bac hô't cûa câi ciTa



_ 153 —
Tiàm iiilm biô't cô vuông trôn cùng cluing;

Dao trcVi bl thôi không chirng, (1)

Dem minh dài cdc, rathân phong trdn. (2)

Viôc ngirôi mât tha'y da tirag,
Nhfrng phong Uni ây xin dirng là bay.

Giô'n tidn kè ddn sir ndy,
Nhirng ngirôi cô bac là tay hoang dàng. (3)

Dû nhau hiôp lu vây doàn,
Khai song clô bût, lâp bàn cô gi;

Ngû chu* Thiôn cào giô'ng kl,
Chô thi xày vô', chô thi hô't me;

San ncri tidn mircWi bac thuô, (4)
llam bd lcri Dircrc; quôn bd liai sau;

Anh cm dua cuôo dinh du, (S)

nhà di rdi;mà tàt ghidn chi'rng mô nô hây côn lai,
không bô diro'c moi khô'n cho chô.

(1) Bi thôi (=xâu tô'f, lành dû*, thanh suy).
Là viôc Trô'i khidn không cô chirng dang.

(2) Mlnh khi trirerc lit têf, sung sircWig, sang
giàu,ma phài ra cire khô, khô nghèo, khô'n cire.

(3) Ngirôï hay ddnh bac, tue hay kôu là giô'n
tidn. Hoang dàng nguyôn là tiô'ng chu* chi nghïa
là mon h mông bông long không cô gÔc; tiô'ng tue
lai dùng chi là ngirôi bô viôc bon phdn minh ma
dâm sa mô say chirng no chirng kia, ra nhir ngirôi
long klicri, lônhdônh gifra dàng.

(4) San cô quân cho mirern cho vay, daidi
thua thiêu bao nhiôu nô chôm vô eho bày nhiôu;
non sftn eu* ddnh ci'r dat mai,

(5) Cuôc dinh du c, ==: Cuôc hern thua?—An



Tûi tham ai cûng muô'n thàu cho ddy;
Dô dành khéo kiô'm loi hay,

Trong long thdm datgian ndy h)n kia;(i)
Quen tay làu thâm nirerc mô,

Sanh nhai cûng bô, gia thô cùng lidu, (2)
Ldn Ion thdng it nàm nhidu,

Buôi mai vài chue, buôi chidu vài tram.
Tcri ddu nhà bdu dât edm,

Nhir dao mai dâ, nhir lâm an dàu; (3)

thua veri nhau.
({) Nghd cldnh bac là ham mô lien bac, tham

lam cûa ngireVi, cho non khéo an khéo nôi chuôt
ngôt ngon ngot ma dô ma boni cho ngireVi ta cheri
veri minh, Thàt là nghd bôp cô van hong chûng
màlây tidn; may thi mlnh an cûa ngirôi ta, ma
rùi thi ngirôi ta an cûa minh. Vi vây cho non trong
long lo tinh gian ndy làn kia làm sao cho dirorc
lâ'y cûa ngirôi ta.

(2) Ddnh làu quen tay càng ngày càng mô: ma
bd lâm nirerc mô rdi thi thôi, bô lidu moi sir; bô
buôn bô bân; không lo ddn vo* non nira.

Sanh nhai c. (= viôc làm du) = viôc buôn bdn
làm an.

Gia thêc, =vçr nhà; nhà minh, vçr con nhà cira..
(3) Thua mot khi mot it, ban ddu ft sau nhidu,

ldn ldn tûng phài bdn nhà edm dât cli ma ddnh
ma ge>, ma trà ner Dircrc lerp moi lerp cû. Thi mon
ldn nhir dao mai vô dd, làu nô cûng mon; nhir
làm nhô an it hri) nhidu sau rdi dâu la vào ne)i
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Phong ba nôi tràn cdu au,

Nhà ngang cùng nga, phô* Idu cûng chôn; (l)
Giirt minh nghï meri biô't khôn,

Thi dà nirôc no dô'n trôn dâ rôi; (2)

Côn chi chi nira là vui,
Da mang phàn bac, ia hôi vân den. (3)

Trong tay sach bac râo tidn,
Chu thua lûng tûng, chû ghidn thàt tho*;

Tài thdn trô* gôt birôc 1er. (4)
Câi non ldnh mat, edi hir theo miuh;

Cùng dirông khô IG cbâp kinh, (5)

mot chô'c nô an dà sach-lroi.
(t) Tnua lâm nôi nông lôn dat cdu du; chijrng

meri thâ'y hô't cira hô't nhà cho.
(2) Ddn chirng côn hai tay không, moi giirt

minh, moi nghï mai,biô't minh dai ;ôi thôi ! an nàn
thi viôc dâ rôi! de nirerc dô'n trôn moi nhày côn
làm gi dircrc?

(3) Thôi côn chi nfra ma vui cho dircrc; dành
minh dà vô duyôn bac phân; dành cài vân xâu
mlnh nô dâ dô'n rôi. Không côn mot dông tidn dinh
tay nira; nào chû thua bac, nào chû ghidn thuô'c,
chû nào chû nây xer rer; thua lûng tûng thôi bài
xdi bài xài, ghidn thâ't ther thàt seV

(4) Tài-thân. Ddn khi thât nghiôp edi non nô di
ô* dàu ây, edi hir nô theo nô rang nô buôc hty
mlnh mai.

(5) Con ngireVi ta tcri lue (nirerc) cùng tûng, thi
phâi bien) cher cicMp kinh }à giir mot tnre nfra
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Dôi long trdng si ra tlnh thât phu; (1)

Miru thân toan cbirôc da du,
Trôm vàng Yirerng khôi, câp thu Thacli sùng. (2)

Doo sông liêt mât nghiông trùng,
Hût thuydn Pham lâi, meV phông Tày thi; (3)

Nông long direrng lue thiôu mi, (4)
Màng chi liôm si, quân gl tir sanh? (5)

Don ngireVi thirerng khdch bô hành, (G)

không cô direre. Chà'p kinh c. = rriû* gidng.
(1) Cho non Irirôc mlnh cô long ti'r td ma tûng

phài sinh ra long tir ta.
Trâng sïc. ~ Sï manh chi nguôi tài cdn tir tô'.

Thà't phu c, —
Dira hir (mat, hôn ba, rnQt mlnh).

(2) Virerng kbài Thach sùng là hai ông nhà giàu
ô dôi Tâ'n; Thach sùng Itfy sàp làm cûi nâu cerm:
Virerng kbài lâ'y nirerc dirông rira chô. Dày nôi
tûng qud meri toan miru di du du là cheri dôm (=
di dn tn)m); tim mâ'y nhà giàu nhir Yirerng khài
Thach sùng ma un tr<)m bac vàng cbàu bdu.

(3) Di bôi, di rût ghe chûng, dirôi sông; côn
trôn bô thi vô nhà ngirôi Itfy cûa. Mirern Dell
thuydn Pham lài clip mu Tày thi di cheri Ngû hô.
(Coi giâi trong phû Tnrerng Itro'ng),

(4) Thiôu mi c. = Chày mày, chi lue, cern tûng
rô'i nghôo khô.

Liôm si c. = Sach xtfu = tô't xtfu.
Tû* sanh c, = SÔng chô't»

(8) Ddn lue tûng ngtyt thi dô xdy ra, không lo

so* xtfu hô, cùng không so* chô't nira.
(Il) Lai tûng rôi sanh va cht)n ngn don tntông.
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Ddu rang vàt trong, vât khinh de tir?

Nhir cdn dâ nôi tiô'ng hir,
Duôi sông ebay mât, trôn btV vang tai; (1)

Loi xira tue ngû* nào sai,
Cheri dao thi cûng cô ngày dirt tay;

Ddo ddu thiôn de tir dày, (2)
Quan binh bât ddng dn dày phu'erng xa;

Glic plicn phép ch&ng kbtfn tha,
Nàm buông Dai bài, ngôi nhà Côn non; (3)

Dû'ng trong sông bien giô cdn,
Ndt gan khû* quô'c, lanh bon ly biro'ng; (4)

don dirông, thirerng khdch là kè di buôn ghe di
buôn xa, cùng ngirôi di buôn gdnh bdn btrng, di
dirông bô (be) hành); gap giô'ngglcûngltfy^rQng
hèn gl cùng không tha.

(1) Tidng xâ'u mlnh nô dâ bay ra ngtrôi ta biô't,
ngirôi ta nghe nhir lidng côn; dirôi thuydn trôn
be) ai ntfy cùng ddu chay m(it.

(2) Thiôn de ddo ddn chung hû'u bdo c =
Làn h dû* dô'n sau ddu cô trà; là luftt tir nhiôn, là
phép công binh dû'ng Tao hôa. Dày mlnh tûng
di an tre)m du câp toi lue trôi bdo, khiô'n ra chûng
bât dircrc làm dn dày di xa.

(3) Nhern vl mlnh gian giào dâ nhidu phen qud
non phép không tha direrc, moi dày ra hoac Dai
bài boite Côn uôn,

(4) Chûng dem xuô'ng tàu di ra bien sông giô,
nghï ddn xtrbô xû* lia quô ma ndt gan ndt rut)t,'
buôn rdu,

Pltong hôa dieu hành il
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Xe da nui, nhô cô dirông,

Cô dco gong vân, chcrn mang xidng dài;
Xung quanh la kièng la ngirôi,

Bcr vo' ngàn dftm lao lài mt)t thân.
Dùn vd do, but may qudn,

Tbû non là ver, chim rirng là con; (1)
Xrra sao rircru tôt trà ngon,

Chir sao cerm eue, muôi bon thd ni?
Khi sao thuô'c hc)p dèn ly,

Chir sao nhira nhirt nhira nbl sacb trern? (2)
Xira sao ngdi tiôm giôn tidn,

Dan cùng Tir thdnh Ddt tiôn mot phông,
Chir sao khiông dtft dào sông,

Tarn yôu ch&ng tbtfy giûp công chût nào; (3)

* i ' ' ' " ' ' ' ''*"' ' ' ' »

( 1 ) Thân bi dày cô mang gong, cho'n dco
xidng, chûng bât di làm làn le)i mlnh vtfy bùn
tf, m, me)t mlnh bet ver xn vo* câch con; ngô quanh
ngô qutft thtfy nui non (làm vo*), tbtfy chim rirng
(làm con).

(2)Sdnh trirerc veri sau khdc nhau xa îdm!
Xira utfng rit'em tôt trà ngon, sao bày giô* dn nerm
eue muÔi hùn nhir vdy? Xira hût thuôo ln)p dèn
ly» ))av 8'°* Sll° ààu nhira nhirt nhira nhl cûng
không cô ma nuô't cho du* ghidn ?

(3) Xura vô tiôm ngôi ddnh me, me xày tir
thdnh, xày bdt tiôn. Vui cheri tu* td, sao nay phdt

ra di khièng dtft dào sông? Nào cita tam cù*a yôu
dàu không thtfy giûp công chût nào?

J\'r thdnh) bât tien, c» (•= Uôn ông (liguli, tdm
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Khi sao nhày llitfp Irôo cao,

Tung hoành dirông vàng, bùng hào dôm thanb ?

Chir saô do lue qudn thanh,
bung leo, gan thôt, mât xanh sâc cbàm ?( i.)

Vui mt)t thucV,' thàm trttm nftm,
Dôi con rdch ver, bâc nam lac bdy; ( 2 )

Ngirô'i thân thfch ko cô' tri,
Tài nào gô' dilng; tri gl gô" xong ? ( 3 )

Trôi xanh con mât cô Irông,
Thâ'y ngirôi du phài trirerc phông thân ta; ( 4 )

ông tiôn ) ~ là khi me nô xày dû btfir cû*a ma
ngdi moi cû'a bai ldn lidn nhau, thi kôu là xày
bdt tiôn,

Tarn yôu = cira la m cû*a yôu. Cû'a tam là giach
bô'n bô'n côn du* lai ba thi là tam. Côn ^iach bô'n

bon côn dir lai cô mot thi kôu là yèu.
( i ) Than thân trdch ph»)n nhô buôi xira làm

vày, buôi nay làm vdy thi buôn bft cire long là
direVng nào ! Xira di etôn ngirôi Itfy cûa, di rlnh
nhà Un trc)m lung hoành hfmg hào. Nay mile do
xanh qudn xanh, bung dôi Ihtft tho* thtft IbueVng,

mètt met xanh met u'ông.
( 2 ) Vui nn)t chûc ma buôn làu nàm thi làm gl?

Vi mlnh ham vui m0t thuô' phài Ihàm trttm nftm;

ra thân di dày, eV nhà con dôi vo* rdch không hay;
phài lia nhau ko bdc ngirôi nain t

( 3 ) Nào bà con, nào ban bfru biô't dùng miru
churôc nào tài tri làm sao, ma eiru ma gir cho d(mg
nào?

(4) Trôi cô cou mât công binh non lànb cKV
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Chû trong là phQn deVn bà,

ThcVehdng là mot, viôc nhà là hai;
Phfln hôi: nào ddm circYi ai,

Nghï cdu dircrngcicc àm hôi ma kinh; ( i )

Ser càu thièn dao âc dinh, ( 2 )

Lidn theo chir nhuc chû* vinh cûng gdn;
liai didu (pian hô ttfm thân,

Lo xa non phài an cdn khuyôn lo*n;

Chi bàng luyôn ndt thiôn lirerng, ( 3 )
Ô* nhern noi ngin ici thu'ông xira nay.

Sao cho dçp mètt nô mày,
Mùi lan thtfm thdp, lnrcrng bay ti'ong ngoài;

ddn sau cô tr&, Thtfy gircrng ngirôi ta nhir v$y,
thi mlnh phài lo ma giû* mlnh mlnh trirerc di,
kôo phài m&o nhir ngirôi ta vijy.

( l ) Dwmig arc àm hôi c, ( = lldt direrng toi
dm, htft thôi thUcri bt ).

( 2 ) Thièn dao là Thièn dao tuân hufrn c. =.
Dao trôi xày vdn, Chi khi thanli khi suy khi bi
khi thôi không cô chirng.

Àc dinh là loi àc quân dinh c. = Te)i dû* lidn
ddy. Chi là làm bung làm dû* nô dâ don de)p,

Cdi vinh veri nhuo nô gdn nhau 1dm; nô tV ké
nhau.

Sir vinh sirnlnjclà bai sir quan hô. 1dm cho
mlnh ngirôi ta, vl vfly bèti hay loxanênthitfp phài
an cdn khuyôn lern chàng, cû* giû* tdnh lanh trôi
cho mq tV cho tir tô" tu nhern ttch dire thi là hay.

( 3 ) Thièn hrvng c, =; Tdnh làn h tvôi phii cho.
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Giûp nhern sàn cô ngirôi tài,

Là tam ich hii'it nào ai de minh ? ( i )

Xa gdn nào nirc thamdauh,
Dep duyôn lnrerng lù*a, pht tlnh trirerc sau;

Khôi trong dàng tû' côn dô\( 2 )

Khôi sa vào chtfn lao tù nhir ai;
Thodt vông t&u sâc khi tài,

Thua trang hidn thdnh, ho'n loài phàm ngn,
Nhirng tir duyôn kô't hào ciru, ( 3 )

An tlnh cùng 1dm, công phu cûng nhidu;

( 1 ) Muô'n cho dircrc
c/*

nhân noi ngdi thi phài
làm ban vôi kè cô tài, cô nhern dire, cta vdn quâng
kiô'n; tfy là ich già tam hiru c. = Kè cô ich là ba
ban ndy : Cdi ngirôi tû* ld ma làm ban thi tù* tô*,

ai ddm khinh mlnh ? Dôi mlnh hay cheri bôi ddnh
dôi ddnh do vôi ngirôi xtfu, non mlnh moi birthàn
di ma thôi.

( 2 ) Dàng ta' c, = Con dû*.

Côn dô c. = Don hung.
Mlnh ô* nhân noi ngtti thi dircrc danh dircrc

tidng, thiu)n vo* thuftn chông; phi tlnh tru'ero sau
mol bd thi cher, lai khôi vô sô con dû* bon bung,
khôi làm tù rae nhir quân dû* tfy nira.

( 3 ) Khôi làm vào nhirng cdi hir là rireru Dà
(ttïu), trai gdi {sâc), bûtxdch {khi), cô bac (tài);
khôi d(|ng thi ddu không phài là bfle thdnh hidn,
chô* cûng hern cdc bon phàm ngu. Hào ciru c, =s
Dôilành. Chi tir khi làm ban xùi nhau toi nay,
thi vo* eV dd htft long veri chông,
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Cutla nay dira nhành tông,(l)

Ngira trông quân tù* mot didu là dày.
Ddm dàu trdi dao xuô'ng tùy.

Sira ddng de ddm nhày di khôi ddu; (2)
Cùng nhau chttn chiô'u btfy lâ.U,

Sao cho vinh'tfm (3) tidng sau de trnydn;
Xin nghe tiôn thitfp loi khuyôn,

Gid bàng vàng bac, muôn tidn không ho'n, (4)
Trdi tai bàng cô quô* quang,

Ddu rang chin gif)n mirôi heVn cûng cam.
Mai xai it chû* lam nham, (S)

Soi deVi goi chût de làm girerug chung.

(1) Kinh thi\ Nain h (ru kidu mQe cdt Itty loi chi
r=nûi nam cô cày \6\\g, sân vu'crng leo dô. Chi vo*

cùng nhir dày sân, niro'ng dira cày tôhg là chông.
(2) Vo* dàu ddm eVsdi dao xircrng tùy (=là chông

bièu ver nghe): SiVa dàu cô nhày khôi dang,,. con
dàu ddm cài dao bàng me cha). —M(ic do không
qua khôi ddu... là bai câu tue ngû* nôi ma chi
phtyn mlnh nhô không dam qud kè lôn.

(3) Vinh dm là ta* dm thô vinh c. ~ con dircrc
tfm, ver dircrc nhô.

(4) Thitfp xin chàng nghe loi tbiô'p khuyôn; nbu*
chàng nghe lô'i thi thitfp edm bàng vàng bac; lida
muôn bac ngàn ma cho nira cùng không Itfy làm
hern.

(8) Mai xai cô khi kè d(it tho* cô y nnro*n ma chi
dircVng Maison nhai là lu) mlnh ô*. Ilàng không
thi cûng chi là làirài, làixài, lai nhai chdp ra it
chû* laninham de ma khuyôn dô'i,
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VQ'KHUYÈN CHÔNG THO\

§. -1
Nhern khi rôi rânh viôc nhà,

Vui vdy chông ver khuyôn ra moi loi; ( i )

Ich chi nhii'ng chuyôn cheri bôi ?
Hong me hûtxdch mtfy dôi non thân?

Chû* rang ceV bac cher gdn,
Lai thômnhapbiô'n mirôi phdn liai thay I

Mtfy anh ddnh bac quen tay,
Tham vui chiu ldn, ai rày nghï xa ?

Thnmvl d(d me)t chung ba, (2 )

Luc thua sach qudtrue)ng nhà không bay.
Ày là nhirng m(it khôi vay,

Côn trang thô'n thitfu, cdu may dào lireVng; ( 3 )

( 1 ) Khi rành rang viOc nhà, ver chông ngôi
lai nôi ohuygn vui vè, vo* meri cttjît loi ra ma khuyôn
chôngdiVng côhût xdcbceVbac

(2) Tham vui chiu lt\n là hd mlnh ham cheri
oho vui, thi làm sao cûng mdc làji; hoijc mtft công
bô ngày giô; hofte phài hao tidn ttfn cûa; ho$o
bôftnbô ngû hao ton titih thdn.

. ..
( 3 ) Kè cô cûa ma ddnh thi chàng nôi gl ; côn

hàng nghèo thi cùng lidu m$o may mète rùi;hoiJo
lai bay Itfy dông bo lây ; ho$c lireVng gçt ngirôi ta
rôi ma ddnh dào di mtfh (Nghïa sau trâng ho*n ).
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Mtrôn thuô thua khidm vtfp viro'ng,

Trirôc dôi sau kéogho dirông au lo; ( i )

Dôi thi dtfu gô'i hay bô,
Moi sanh trômcâp gô* cho khôi ngheo; (2 )

liât kl vàng bac trâu heo,
Dô* dàu lày elô,tinh theo buôi nghèo,

Thlnhllnh thôi vân châng may,
Gijp nhâm police bât rày không tha;

An rôi dem chôn côi xa.
Dà con cha me cCra nhà chi ly. ( 3 )

Phép quan hâ ddm chàngdi ?
Hôi làm nghî lai côn gl d(mg nao?

Tdch vôi nirerc nirôc sao sao, ( 4 )

Ttfm thân cire khô xidt bao doa dày ?
Con ngirôi eV thàt dn ngay,

Thcr thdy buôn bdn cuôc cày cho siông, (5 )

( l ) Khi thua kliidm thi lai thuô tidn nurô'ii
baomàddnhl non sinh ra nô dôi nô rdo, nô niu
nô kéo, phài lo so* nhidu dàng.

(2) Tue non dôi thi ddu gô'i bay bô cùng tdc
bitfntvflytûng 1dm moi sanh du trûm dn cdp ma
gérnirô'onghôo.

(3) Chi-ly c. = Chiu lia.
(i) Khi chûng dem xuô'ng tàu ra bien, thi

mônh m5ng thtfy trcVi veri nirtj'e; thtfy elirôi thi
nirerc, trôn sao ( ban dôm ),

(b^ Con ngirôi ta ô* dôi hS dn ngay ô* thi)t thi
moi U.U moi lànb; làm ther, buôn bdn, làm rue)ng
làm rily ; nghd nào phài cho siông cho chuyôn
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Làm ra chdt mot bçc tidn,

Trong nhà giàu cô qud tiôn non Hong; ( l )

Ngdi buôn nôi chuyôn bông long,
Khuyôn chàng giû* Itfy de mong dan long;

HS là quân tû* cho trong,
Sdnh hai lcri bai, vo* chông khuyôn lern.

Hoc chi nhirng thôi tièu nhern ?
Meo dàng chô didm cà xern xong gl ? ( 2 )

Ngâ nghiôDg it mat bù cb), ( 3 )

Kè trd ngirôi nhûu trânh di ngô nào ?

Vo* con Uni kiô'm kôu rao,
Trôn xuôi trô'n ngirç/c vach rào ldnh ra;

Thua rdi chdng ddm vd nhà,

nghd ntfy.
( 1 ) Tien non Hong. Là tiôn eV trôn non Bông lai

ô tai Dinh chàu, chô tfy nirôc yô'n gho thuydn vào
không dircrc; là cành tiôn ô*.

( 2 ) Vo* Itfy didu bo'n thua lcri hai ma khuyôn
chông, dirng cô làm thôi kè it tif mon da, raquàn
chô didm meo dàng, lia mircri dôi nhirng qudn
tfy cô xong cdi gl ?

( 3 ) 115 khi mlnh cô nghiông nghôo sa co* s$p
xuô'ng, thi cô mtfy mètt bù chi giûp elô* mlnh?

Dâ v(ly ai ntfy ddu ctrôî chô, kè nhûti ngtrô'i
trd, di dàu ma trdnh cho khôi dircrc ?

Mi chi—(Coi ttch giâi trong Tô' de Nha phièh =
Tlur /i), tich /.).
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Tbâ't Iher fhtft thirông nhir ma meri quàn. ( 1 )

Ai khôn thi d$ng làm quan,
M0t muôn dira dai nô hoang câ dôi;

Ban ddu tireVng ddnh ma cheri,
Lâm vào theo gô, lira moi phài kôu ?

Chàng tua coi Itfy làm non,
Nghï lui nghï toi mçi didu moi ngoan.

Xin nghe loi thitfp cho an,
Tidng therm ddn dâi xôm làng ngeri khen ? ( 2 )

Lai côn bon phia ccrm den, ( 3 )

Kè ra imU lue men men noi ldn;
Giàu sang sung sirông muôn phdn,

Dû didu tin h Ira ncr ndn phong fini;

( 1 ) Nhw ma moi quàn = Nhir bdn ngirôi
chô't chira chôn, thi thireVng ngirôi ta hay tin hdn
côn ih)t dô ô ldn qudn theo xdc.

( 2 ) Khôn thi khôi, dai Ihl mdc : Udi ddu tu*eVng

là ddnh cheri, rôi làm vào cô du cô thua, thua thi
nông cû* Iheo ma ger, ehdng lira là ai kôu ai moi
cûng di ddnh. Non xin chàng Itfy dô làm gircrng,
ma suy di xdt lai, nghï tcri nghï lui ma ldnh ma
chira thi mô'i khôn; ntfu nghe lût thitfp khuyôn,
thi duerc tidng tôt, ngu'ô'i ta don, làng xôm cùng
khen ngeri.

( 3 ) Co'm den nghïa là thuô'c nha phietn, Vi sao
kôu nô là ccrm den ? Là bô'i vl nô tuy là dô dn cheri
m(ic long ma nô bd khi dtt ghidn rôi, thi nô hôa
ra cdn cûng nhir ccrm trdng cdn phài fin moi bira
luAn; non ged nô là ccrm den.



Phtf nhà cûa câi kém dâu?
Ông ngà nôi vô ly ddu châng lu;

Kén lira thau bach (uau ô, (1)
Thucrng yen thuÔc tôt, cao vô chût kl. (2)

Long eliôn tln'r thftt thidu chi?
Mùi therm ngat mûi thua gl ông tiôn;

Thânh theri mtfy bçrm cô tidn,
Dût cho'i thi hût, lo ghidn it khi. (3)

Thircrng vi mtfy kè co* nguy! (4)
Cûng mang binh bût sdnh bi ngang vail

Bil'a liôm thi thidu btra mai,
Lô* chirng thuô'c but cày ai bày giô? (5)

Ngàp lôn ngdp xuô'ng ngtft ngcr,
Ào qudn sach bdch lai rô* tûi không,

Hdy côn chi nira ma motig,
Oi thôi thfty bô ra ddng làm ma! (G)

(l)Thdu cô bai thir, mc)t thir huch mt)t thû* ô.
Thdu bach thi therm khôi ma nhe vi hern; côn tu/lu

ô v| tnètti hern.
(2) Thuô'c thxrmig yen là thuô\) nhirt; lai cô cao

mcU chût kl nam vô cho therm.
(3) Côn cô khi lai tri)n long diôn hirerng (là

nircre miô'ng cd voi) ma hût cho therm.
Cdc ngirôi cô lidn giàu cô muôn cho phong Uni

thi hût cheri, ma không cô lodtfn cdi tt)t ghidn,
(i) Co'tiguyc, = Dôi nghùo.
(«) Lér ma hô't thuô'c hût di thi bitft xin ai

muo'n ai, Kidm ô* dàu cho ra?
(0) Ghidn qud, ma không cô tidn mua thudc;
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Lim dim thtfy bông don bà,

Nàng bon mdch bàothldtralôindy:(l)
Lâm cùng tâc bitfn moi bay, (2)

Bung làm da chiu ra tay anh hùng;
Ildn mô vira tlnh gitfc ndng,

Nghï ra meri bidt la lûng cliiôm bao;
Lue ndy tinh li$u làm sao?

Tûng thi sanh dû* miru cao phài dirng,
Cher kinh di dao birc sông,

Cdu dirông Cdn phÔ thâng xông Cdu dô;
Long gian ai bidt ma dô,

Thtfy dàu 1er dinh, thi vô nûm cheri; (3)
Nhidu vân bàng lua dô bày,

Nhôn di mc)t mer gôt dôi treV lui;
Dô* ghidn de trût vô ndi,

chiu ghidn ngôi ma ngdp dô, tirông cô khi phài
chdt bô thày.

(1) Ghidn qud nftm lim dim mer màng meri
thtfy bông nàng nha phidn, (ngwài ta càm nô là
yêu là ma) bày chirero cho ma kitfm ma hût.

(2) Lâm cùng tâc bien c. ~ Dtfn khi tung thi
phài bitfn cài, tûng thi sanh dû*.

Nghïa là nô bièu phài dùng miru di dn tre)m
dn cdp.

(3) Cho non meri di rdo dtft Che/ kinh, nào
Cdu dircYng Cdu phtf, nhdn ddn Cdu dô ddu thi
di dao; ma long mlnh gian ai bidt; lidc coi ngirôi
taierdinhthUncdpvdt.
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Dôm nàm gàm nghï khô ôi thân rày! (I)

Làm fin côn kém nghd hay,
Dào hdm khoét vdch ra tay cao kl; (2)

Rù nhau làm cdnh làm vi, (3)
Hh)p ba hiôp bày dilng di circrp ngirôi;

May thi hern hô* vui cirôi,
Hùi thi khdm lern là mirôi cira quan, (4)

Kè sao xiô't nôi gian nan?
Ddm mira dâi nâng, chàng an khi nào.

Niing thi tràm quytft hành dao, (5)

(t) Hotte hàng liia vân nhidu chi ldn rût me)t
liai cày; dem vd bdn dircrc bao nhiôu, thi rût vô
trong ndi lidt, nghïa là mua thuô'c hûthdtdi, Dôm
nàm ngdm nghï moi than van không bidt tfnh
làm sao cho cô cho khd.

(2) Nèn moi tinh nghd di dn cdp côn thtfp lâm,
ma lai it không Itfy chi cho dû ma ftn, bon lo di
dn tri)m, dào hdm khoét ciro, ddnh ngacli ma Itfy
cho nhidu kia.

(3) Ha moi rù bon hii)p ba hiô.p bày ban ddu
ttn tre)m sau di ftn circrp.

(4) May ma di vd cô dô cô cûa thi vui mdng chiu
nhau; ma ntfu cô tûi thi lidu btft qud chûng bdt
chûng nfch vô khdm lern (là cira thir mireVi cû*a

quan, nhir mirôi cira rac dtrcïi dm phû).
(8) Mdo vào ngiio rôi thi etre khô cdi thân

bidt bao nhiôu? dâi nfing ddm mira, chcrn mang
xidng, côdeogông.,,,1

Ma toi nÇng thi hành trdmquydt là dom ma chdm
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Nhe thi Dai hài hoac vào Côn non.

Phu quân phài nghï tri khôn,(l)
Chira hai didu tfy câ phdn ddu vui;

E khi loi thiô'p phanh phui,
Nhfrng ngireVi 1dm lô* giân toi dft rôi;

Ddm xin chàng bfty tom ngôi,
Phài lo phân thitfp trau giôi nû* công.

di. Côn nhe thi hoiic dày di Dai bài, hoac dày di
Côn non,

(l) Phu quân c. = Chông (là chàng là tiô'ng

ver kôu chông). Ver khuyôn chông: xin chàng nghï
Itfy ma chira liai cdi khô'n non tfy là cô* bac hût
xdch di, thi câ nhà cha me cô bde ver châng con
cdi ddu dircrc vui mdng,
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V(T KHUYÈN CHÔNG fHfr.

5.-2.

Thidp tir virng chir vu qui, (i)
Dem thân bô lidu dira cày bd long; (2)

Ddu xanh cam veri chi hdng, (3)
Dành liai bdn nirerc duc trong cûng nhô, (4)

Tùng phu von giû* mcU thô,
Hàng lo kinh dôi eldm nger xirerng tùy; (8)

Tràm ndm bien hçn non thd,
Chung khi ôm chiô'u, giûp bd thiôt hern,

(\ ) Vu qui c. (—chi tir vu qui,,, gà tfy chirng vd
nhà chông. Kinh Thi). = Tir khi thiô'p vdlàm ver.

(2) Dem thân bô lieu (cô bô cày lidu =chi vd
don bà ydu duô'i) ma dira cày bd tông.fiky bd cày
tông) chi cleVn ông là Inrerng phu viVng châc.

(3)Chihô'ng (Coi tich Vi eÔ giài trong Tûy kidu),
(4) Con gdi don bà là thuydn tlnh trôi nôi; chi

nhô bdn dà. u. Dô'n nirerc ddu IhireVng ngirôi ta ko
cô miriVi hai là chi nhidu; bon ndy thd ndy bon
kia thd khdc ma tôm lai cô liai bdn me)t là bdn
trong liai là bdn duc.

(5) 7ung phu —theo chông.
Xwông tùyc, (~Phuxirô-ngphu tùy c, ^VMÔng

liidu ver nghe),
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Tào tdn phdn thidp lieu toan, (1)

Sira mlnh giir ndt khuyôn chàng phài lo;
Gfip hôi lirng sçch tay không.

Côn ràngtràng sï, anh hùng veri ai? (2)
ftdi ra sanh chûrng trô tài, (3)

Ngftn ngirôi trôn be), circrp ngirôi clirô'i sông;
Vtfp cho*n ngft ddn cira công, (4)

Kia xidng dà nang, no gong lai dài;
An dày Dai hii côi ngoài,

Bdt tiôn tir thdnh côn ai hô. tri. (S)

Bien hçn non thô ( = S<rn minh hâi thô c. )

chi loi thd ddn khi nào bidn car) non mon thi moi
hô't tlnh thirerng nhau.

(i)Tào Tân làrautào rau tdn btfi càu Kinh thi: vu
di thé tàn, nam giân chi tân, vu di thè tào, vu ht
hinh bao, :=Ngô Itfy hdi rau tdn, chirng mé kbo
pbfa nam; ngô Itfy hdi rau tào neri kia dirông
mirerng; chi phâji don bà hay chiu khô chiu cire
nhoc nhàn ma lo vii)c trong cira trong nhà.

(2) Trâng sï c, = Sï manh, chi là ngirôi giôi cô
tài cô tri.

Anh hùng e, Ngirôi sdng ldng,khf hùng hào.
(3) Rôi lai sanh chirng gian ftn câp, dn trc)m, un

circrp, trôn bi) dirôi sông eûng châng chira.
(4) Di ftn tri)m ftn câp b| quan bdt, eV tù eV rac In

gôngcùm trdn trôi.
(8) Dai hâi ( = hiôn cà) chi xû* Bourbon; hoÇo

nay dày qua tcri Coycnne.
Bût tièn> ti'r thdnh là tidng chi me nô xày di dû
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Ngû chir ddu cô cô gi,
Miru nào xuâ't toi, kd chi thuc hinh ? ( I )

Tam yôu phép cô nhidu hinh,
Dô dem lirng tûe, dô minh dang sao ? ( 2 )

Mônh mông trong dng ba dào,
Miông nào herp giô, mât nào nhâm sao ? ( 3 )

Dî\t dô* nhir gitfc chiôm bao,
Moi son mày lidu, m;i dào là dàu ? ( 4 )

Khôi than bay khâp bon tàu,
Tirông hcri hirorng dircrc, nhô'inùi thirrrng yôn;(o)

Hireru dàu rû'a dilng mat phidn,

bon cû'a, hoac xày thm)n hotte ngbicli; boite mot
cira ngôi hai ldn rôi nhày qua cira khdc...

Hô tri c. ( = phô lu), phô tri ) = Giûp dô.
( i ) Thuc hinh c. là chuôc tc)i,

( 2 ) Lirng tào là lirng không, vl theo phép ddnh

me, cdi ehén không cûng kd là lue, cho non tûe
dày chi là không.

Toi nô cùng cô toi nang te)i nhç, non cô nhidu
hlnh khdc nhau; ma minh lirng tûe không Itfy
dàu ma dô mlnh cbjmg ?

( 3 ) Xuô'ng làu di dày ra bien mônh mông,
sông giô; thtfy trôi vôi sao.

( 4 ) Nhâm trôi nhâm nirerc githi vôi, tri mer
tri lireVng eu)t dô nhir chiôm bao; nào vo* hidn con
Ihào cV dàu bày gieV ?

( 8 ) Khi thâ'y khôi lhan bay ra bon tàu, thi nheV

UJiôi nhô hcri nhu phiô'n thud'c thirerng yen mlnh
hût khi tr-irpc.

Phong1 hôa dieu hành 4$
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Tin dàu nhân thà'u ban hidn Uni liuh ? ( l )

Chcrt minh moi nghï dô'n mlnh,
Phong Iiru ôi! biô't sir tlnh ndy chffng ?

Gorer.ig ireo tru*cVc tnftt rang rang,
Bidt khô:i khôi dô, lai càng sçr dày;

Tbtfy trô*i vi cô che mày,
Dà'u nghiông xe trirerc, phài dô xe sau, ( 2 )

Thircrng nhau xin nhô loi nhau,
Nom nu vô niQf vài càu goi là;

Xin chàng nhcr mày loi en,
Sira mlnh thn.ro tôt, viôc nhà moi uôn.

( 1 ) Khi buôn Itfy rirent làm kbuày; ma minh
buôn rdu pbidn nfto dày bày giô*, cô rire/u ô* dàu
ma uô'ng giài buôn ? biru linh nhir mlnh biô't dàu
ma nhân lin vd vôi vo* vôi con ?

( 2 ) lift thtfy treVi vào vu thi bidt trôi si4 mira.
Thtfy xe trirerc sup ugd, thi xe sau phài Itfy ma
ldn ma giù*.

Tien xa là phùc, hdu xa dâi chi, e. =« Xe trirerc
dà ûp, xe sau rfln dô.

CIIIINU.



NHA'-PHIÉN.'

IN H A PII IÈN LÀ \\VT THE NÀO?

Phàm cdc vàt trôi sanh ra clirô'i thô* ddu là cô
ich. Trirerc hô't nô phu viôc cao rao phép. tâc dtfng
Tgo hôa,n<j lai tùy.thi ma làm ich cho ngirôi ta
ciing là cho nhau nira.

Nha phidn nôcùng là mot vàt trôi sanh ra dirai
dôi; vi)y nô cùng là mot vài hiru ich. Ma vàt nào
vàt ntfy hfi cô lo'i thi cûng cô bai, nhern hcri ngirôi
ta dùng nô Irûng hay là dùngqutfy ma thôi Nhidu

,ngirôi dùng châng non ma bi bai là vl làm sao?
l.à vl không cô tri tri, không câch vdt\ là vl
không cô tri sa1

tien liàw.là vl không hay edm
bâc trunqduny màra.

Hoac bât rang: vây thi nhirng ngirôi dùng. nha
phiô'n qud de) là nhirng ngirôi không biô't didu hô't

sao? —Thirông thtfy cûng cô nhidu ngirôi lii hue)

thông minh, nhidu tay anh hùng hào kiôt, nhidu
ke giàu cô phû qui ma làm cuQcsn dà Ihi làm sao?
Thàt thtrô'ng là nhirng ngirôi phông liru giàu cô
nhern cdu vui ma mâc t.-U,ghidn, ebei* chàng ai
muô'n ghidn làm chi. Ma bôi dï lô ra rôi, bô di thi
nô sanh ra dau (h'm bô.nb hoan khô Iftug, ifôn cùng
thà trôi di vày cho qua dôi, 'but vi tay dâ nhàng
chàm, dai rôicôn biù't khôn làm sao dày!

Bôi v/)y moi loi dao liungdung, không biô't tiôn
hàu cûng là mot cdi 1dm loi. Chay không khôi cdi
tiô'ng tfy dircrc.
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§. 2 —-Su* TICH NHA PHIÈN.
;

.Nha phidn (trong sdch thuô'c (Bon thào) cô: lôn
\k'tâc xdc hay là anh hoa, nô là cày A phù dung
nguyôn ô* bon dtft Thô chàu cô nhidu va tôt hern
htft. Hôt nô cô boc, hlnh trôn ma mô'ch, hût nô vô
dung vl không cô sire; nhira (mû) bôi ncri vô trdi
ma ehày ra. NgireVi ta Itfy dao rach vô trdi ra,rach
trôn raoh xuô'ng ma rachean can vi)y, thi nô clidy
mû trâng nhir sira bô, plieri khô thi nô ra den.
Lay rôi de dôm khuya ln.nh ngirng dông lai thành
trdi, Itfy gitfy boc ngoài thi kôu là trâi thàu, hofte
dô vô binh thành khôi thi kôu là Nha phièn thô.

Mùi nô dâng va hôi hôi, bô vào gitfm rireru thi
mau tan. Ngirôi ta nâu cao nô lai làm non thuô'c
ma hût.

Tdnh nô thi on lieu, bà hôa,bô nâo,bôtinhthàn;
nô hoy chi tliô'ng,chi ta, chi ho, hay làm cho tëmè,
bùônngù. v. v,

Ngu*ô*i Hoa nhân (Trungqutfc)dùng ô'ng ma luit
Nha phidn ntfu cao ncri ngon ddn, mit Itfy khôi ma
khodi lac, luit nhiôu làu thành tich, sau bô không
dircrc, dirông nhir nô cô ma, nô nhir dô nhir nhira
khiV không di,tnV không nôi. Ghidn nô rôi thi hao
lài ton cûa, ton tlnh thitn hao sire lire,
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%, 3 — DÙNG NHA PHIÛN DA THK NÀO.

Nha phidn ngirôi ta gdp dircrc nô rôi bày ma
làm ra nhira ra thnôctbl dô ma làm gl?

Trirerc bdt ngirôi dtft Thiôn tru'erc dùiu; ma lre)n
thuô'c ma thôm vi; lai chinh y dùng nô là dùng
ma làm thuô'c, nghïa là dd ma phông ngir chirng
bônh kia bônh no, cûng nhir ta dùng dd gia vj,
ho$c vi thuô'c, nhir hành, toi, tiôu, cri,... nhir thuc
djn, sài hô, eum thâo.,.

Vây nô cûng là nu)t vi hay, ma dirng nô cho
nhàin cho trûng chi'rng Ici cho phài khi phài thi,
cùng vira mire vira chirng thi nô rtft non là v<)t cô
ich; imVWS sdi chirng, trdi thi, hfiy là qud dô thi
nô trô non vtjt liai ma thôi. Trong sdch Ihuô'o Tàn
nôi vd nô rang: Ciru bènh nhir thân, sât nho-n
nhtr kiém\ là làm sao? Là nhir dùng nô cho nhitni

nhir dd nôi trôn ndy,tbl nô côsi'rc manh nhir thdn
ma ciru ngireVi ta cho khôi bÇnh cho diro'c sô'ng le
ldm, hay ldm không chi vf klp; ma nôu dùngnô
không trûng cdch cùng qud de) di, thi nô (rcV non
thuôc di)c nô bai nô giô't ngirôi ta chô't di, cûng
mau cùng dir nhir hrô'i gircrm chém m<)tcdi vfly."

Vi)y, theo nhir nôi dô, thi Nha phidn là mc)t v*)t
không phài là v£t dùng thirông; non dùng nô
IhircVng nhir hût moi ngày nii)t ldn hay là halldn»
dôm mOt buôi thi làu nô hai mlnh ma cher.

HoÇc cô kè nôi cltngs hé gl? dùng nô IhircVng 11,1

cûng châng cô hai gl? \% cher ccrm cà ngirôi t.i
thircVog n$t\y tbVcVtVg ftn liai ba |îtj-a t|rt fob? Cdi
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su* dn rtr udng là cdi cdn kip pliai cô ma phu cho

xdc ngirôi ta diro'c sông; không cô tthl khôngcô
sô'ng du'O'c.

•

Ma Nha phidn tliï btft qud là me)t mon lidm thuô
mirôï thi meri cô cdn dùng tcri nô me)t ldn ma thôi.
Nô'u làm bi)y ma dùng nô không chirng không dôi,
vô cii) vo hrçrng thi nô liai, liai thi bai ma nô liai
ddn ddn.

•
Dan ddu miW hiil nô thi chàng thtfy nô hai ci,

ma cô khi nô làm cho khôdi cho neV da mV thit
mi)p mijp ra nira cùng cô.

|. h — GIHKN NHA IMIIKN.

Cue)c ftn Nha phidn tiû cûng cô ihû nô, non dd-
cho ngirôi ta mâc nô lâm.

Dau ddu thtfy a.ih em chûng ban nàm cbônh
chông tréo mày huô' lôn, va nôi chuyôn va tim
thuô'c, tay edm tim vfch thuô'c gio* vô don ho* cho
nô piulng lôn, kéo ra ldn qua ldn lai trôn miôjig
nôi, tay edm tim ngoai rueh coi cûng Itfy làm

sircrng, ho* ho* lai cho chiu thuô'c, I1V1 vô cho nô-
Irôn trja vèn vang rôi meri tra vào lô nôi, von nô.
cho vôt ddu. Hai tay mmg ô'nsr didu, hoac tre.
Idng xdy, hofte dôi moi bay là ngà trong bông, ko
vô ngon dôi chfp moi bût vào dôi bi câi rôi kéo

:

nô kôu ôt t)t coi ra khodi lâm, khôi thi nuô't di,
cô kè lai phà ra bay hcri therm therm. Cluing bar.,-
chvVng ngirôi hûï therm thâo hay moi, bien bût
cho'i mot hai didu nô tiôu, Hôi ddu côn làm le,
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mot không hai không; ldn ldn quen moi llil không
tir nira, cheri cheri vOy làu nô moi quen di nô meri
ghidn cho. Ddn chirng tfy, chûng không côn moi
nira; dàu cô hût Idt ddp 1110 lcri dang cô hût thdp
mc)t hai didu. Sau lâu cln'mg ebay mat, lire mlnh
meri dô hoang sâm Ông sâm nôi, .mua mâm, mua
dèn riông ma hût, ban ddu côn gitfu dût, so*. me
cha cô bdc, hoac ser vo* con rdy rà. Ma càng làn lai
dô xdy ra, don ra hût gitra nhà, làm sao thi làm
lidu mang: bat quà thi bà quàt, Tir tfy vd sau moi
thiôt tho.

Ma xdt coi bày giô hût nhir vày cô fuh gl, loù
hay bai, tô't bay xtfu? Kéo ko bût thi ddu nôi rang:
ftn cheri thd tfy thi là phong liru, tir ië ma thôi.

u ftïlî Gl MA HIT,

Xét cho kl ma coi thi nào cô thtfy ich to*i gl dàu,
thtfy bai thi cômà thôi.

Trirerc hô't mtft công mtft linh không làm gl
dirç-o. Tài gl ma chàng mtft công? Sdng ngày ra d<)y

ngôi su su, khcniih tay dô mot lât, cô ko Itfy khftu
rû*a mi]U, kl rira tau ohùi rôi hût mût hai diô'u '
Ihude vtfn; nhai mût mitfng trdu, di ngoài rôi vô
côchdo lao, trà ld chi hûp ser ba midng rôi loi
gitrông hût sira soan dô; lau ông ohùi nôi, Itfy

môc cao nhira st)i se)t, vô gô nôi lôc cô'e, sdp tim
loi, bdt Utn ddu, hofle cçn ddu thi dd ddu làm loi

,
eho tû* td, rôi moi nàm .xuô'ng, nghiêng loi 'Uni vài;
lia didu bût dd, KÔi ctlng lau qut\n n<)i mftm luit
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siVa cdi ndy soan cdi kia, h'ic tln'ic dô hoài cho dô'n

cerm don rôi trè vào thira moi ra ftn ba midng,
ngôi c'a ki xia rftng châp châp, uông nirerc ftn trdu
hût tliuÔOi Ma chirng ko bût hë ftn vô rôi nô dôi
bûtctfpbdo, non di lai cûng phài sang qua giireVng
hût ma làm thuô'c ma hût cho dû lô thi mon dit
cho, hût rôi nàm sâi tay sdi chcrn dô, lim dim ngû
muôi ngû mông me)t chftp, rôi Hure di)y lui lo tim
lo làm tbuôc nira. Luc thuc nhir vày, trcVi dâ xd
chidu di rôi: lt)t bât tcri bfra ccrm toi, An rôi cûng
nhir hôi scrm mai phài vô ma hût nira. Ma ldn ndy
lai càng làu càng kè nhô hern nfrn.Nàm dô veri don
lco 16t,treV qua trcV Ici, nàm bon nây làu moi loi
nhày qua bon kia. Tliii*c,mâi, Ihlnb thoàng me)t
khi me)t didu, Cô ko ngày dôm ldn qudn dô, không
lôn giirông ma ngû bao giô*. Tht'rc hût rôi ngû mer
màng, me)l ldt hût mOt ldt ngû, m()t dôm dô'n sdng
châng nghï toi vo* toi con, không lo dô'n viôc nhà
vic)c ciï*a, Dirô*ng nhir không cô lo cho ai hô't, cô
me)t mlnh mlnh ma thôi. Vo* mite ver, con mite con,
viôc nhà vie)ccira không phài chi dën mlnh ma lu.
Làm trai ma ver con nhà cira không nhô* dircrc su*
gl, thi chdng ddng m(it làm Irai. Ma lai vo* con toi
Ic'r côn phài lo cho bdt moi sir nira, Ihl cô chdng
cô cha cô chû ma làm gl?

Không mtfy khi chuyôn vân nôi hern nôi thieH
Unh todn vitjc nhà viôc cira veri ver. Dôm nhir ngày,
ngày nhir dôm không bd lai vftng truyc)n trô gl
hô't, direVng nhir không tô vo" con v*jty; cô me)t khi
cô ch'iïyÇn cdn thi meri kôu meri g<?i ma bidu ma
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kbidn mot bai loi vây thôi. Khi giàu cô hay là cô

ftn châng nôi gl, ma khi nghèo khô thiôu trirerc,
,thidu sau thi lai càng btft nher.i veri vc? con hern

nira. Vo* cor» dôi no cùng không hay không bidt,
cô lo thi là lo cho mlnh cô nftm hày tidn me)t quan
ma mua me)t bai chi ihuô'c ma hût thi thôi. Mdc
nhirng lo hût, không làm gl dijng cho ra tidn ra
bao. ma chi (10.thô nhi. Cô bao nhiôu thi nhét vô
ndti vô ô'ng, chun vô lô hdm hdf. Ra nhir hlnh ftn
tham vôi vo* veri con.

Cô ko bi ghidn ma nghôo, non dn thuô'c thtft
thucVng, khi cô khi không; khi phài tdo nhira
nhirt nhira nhl ma hût; khi loi không kip hût
phài vô viôn nhira ba nhira bày ma nutft. Dè>i hût
dà làu, loi bôi thtft thirông, loi bôi hoac hût ho$c
nudt nhira cho non càng ngày càng ra ô'm o gdy
mon, di ra giô thoi muô'n ngtt, ngdi dàu ngôi bi
sj, moi dert 1er dert lot, mrô*c da mot clàng mdt
irông, con mât lim dim, nira nhâm nira mô*,

hlnh thi coi cbdng ra con ngireVi, nôi thi nhira
dco kdo nhàng ra.

.\y là liai xdc, nô loi côn bot tri nira: bût thi
mâc lo hût mai non bô hoc bô hành, bô coi sdcb
coi ver, non nghe thtfy càng ngày càng hop. trf
sâc sào càng ngày càng lut.

Hût nha phidn cbdng phài là tô't m\ loi xtfu, vl
nô làm cho hir danh xtfu tidng mlnh di. Cô ai ma.
kèu là ông liât? thirông kôu ma vj thi là lâo, bemi,
thàng cha //'/V.... không thi thâng hàl, qvàn
(Hau) liât,,,,



Nô loi sanh ra cdi tôtfbônl^chû'ngjghidn/ngbïa
là lâm Itfy nô tbl mangtt)! gtr không ra, càng ngày
càng bô bue)c thôm boài; muô'n bô di thôi di ma
không cô ditng, ddn budi thi phài cho cô, không
thi nô bât dô mô hôi, nô bât ngdp dài ngdp vân,
mlnh Ihidà dirçri, chcrn tay bnu rùn, con mât lim
dinvguc lôn gue xuô'ng Cô hût vô tbl nô meri

chiVng loi' Xy nô thành non tài, non bènh goi là
chirng ghién, nô dôi» nô bât qud hern là r:o\ Vây
thi là xtfu.

Loi tbôm nguôi ta thtfy minh ghidn ngirôi ta
ehiiy tnÇt vl so* mlnh Idy ciây hay chtfy hay bon,
hay kidm chdc; nhirt là khi mlnh nghèo không
dû ftn dû hût, thi ngirôi ta càng nghi minh sinh
bung xàng gian giâo ftn câp ftn kiôu. (!ô phài là
xtfu hay không?

So su* leri biji tôt xtfu, tbl thtfy cdi lcri cdi tôt bô
vô cdn ma nhdu vôi cdi bai cdi xtfu béri dùng nha
phidn ma ra tbl ddu leri ddu tôt nhelàchù'iig nào.
Ma ddu hai ddu xtfu nÇng va vdc là dirô*ng nào!

Hoi là nô làm cho 1
=

mtft công mtft litili bô vitjc
bô vàn không làm gl diîng;2^ tri ra lut di; lu* nhir
loi thôi không toan tfnh cdi chi cho xong cho rdi;
3£- vo* con phidn bà rdn rt cùng phài nhjn miông
nhfn ftn nhfn mijlc, phài thidu thÔn, dôi khdc thtft
thirông, gin dao cô khi hô't cûa hdt cdi tdn gia
bot san; 4° mlnh vôc ôm o gdy mon, linb thdn suy
kdm lidtboi, sire lire hao ton ydu duôi...

Xtfu là 1° nô làm cho hir danh xtfu tiô'ng; 2" nô
bdt mô bdt ghidn thành ti)t thành chirng không
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bô diro'c, không nhjn dircrc;.3° i|ô .làrn, si bd la
làm cho chûng ddu chay nuit không tin, loi ng|i|
ser nira.

»

Cô ko nôi rang : không hûl tbl không biô't dàng
tf"h todn buôn bdn làm ftn.

Nào cô thtfy tfnh chuyôn chi giôi hern ngirôi la
eV dàu ? Cûng không non sang non giàu, ra thông
minh tri huô hern ai, ma lai càng ra bV nhir lut
bdt di niTa tbl cô.

Dôm vô trong cdc nirerc thiôn ha ma coi, hofto

cô dùng tbl dùng làm thutfo ma thôi, không cô
bût nô; ma quô'e.phu hin.li cirông, clan thanh,
buôn bdn làm giàu inuô.n hô cûa cdi nhir- nûin.hu*

non. Nào cô phài là hût ma non nông nôi .làm vi)y

sao ?
An nha phidn cùng là mot Uni vui dn cheri

phong ltru ma cho kd giàu cô, cùng ko thongdo'ig
ô* không nliu'ng không cô vide gl lo tfnh bay là
làm lung tbl xcm ra côn cô thù vi mQtchût. Nhirng
vtly xét ra cho kl thi cûng là didu ngftn trcV rang
bnc)e không cho tbong thà dircrc; vc\y thi sao goi
là phong lu*u ? VI phong liru là thong thà khôi

viro'ng vtfn, muô'n sao dircrc vây, thông liru mflc

y chàng chi ngftn bô', rang bui)c.... *

Ma cho kè lâm nghèo khô, thô'n thidu không dû
ftn dû mac thi cdi phong bru tfy ra edi khrfu non
khôn kè xiô'l, \l'mc)t cdi mang Itfy nô ger không

ru, làm sao cûng phài lo cho cô ma hûl, bdng
không tbl cûng kiô'm ulivra ba nhira bày, ho$c vô
vidn ma nuô't cho dd ghidn. Tô ra nô ngbjcli cdi
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phong liru ma trô* non xidng toà buôc trôi vtfn vfl
îtfy mlnh càng ngày càng thât ridt lai, thân srr
thtft sô cire tif cire xdc dft uôn là ddo dé !

Tir xira ddn nay bidt là mtfy bài gidi nha phidn
ngtrô'i tri lirng trâi dâ làm ra ma chô cho ngirôi
ta ldnh ? Biô't là bao nhiôu tho* phû ko van thi dâ
ddt ra ma bao bitfm cho ngirôi ta biô't ma chira
câi ?

Ta dem cdc ther tfy lion sau ndy, cô chû giâi cho
rfl nghïa, cho ngircntacoichobidt,ai ai cûng dông
mot tidng ma chô sir dùng nha phidn qna dô, sdi
cdch là tlie nào.
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GlÀl NHA P1IIÛN TlV.

Hô't cûa bay vi ai khiô'n?
Cire long bay bôi ai xui?

Chô'n Thanh huô ngàn ddm xa xuôî,
Dirôvg Cam lô muôn tcùug didu veri,
Sanh thuô'c dôcdirôi dôi btft k/i,
liai dàn lành trong nirerc tàn cer.
Hût châng thirerng vo* ytfu con ther,
Ghidn không tirông me già cha cà,
Trôn dà Itfy dire lành gido hôa,
Direri châng nghe rù qudn hût boài.
Tluro'ng là thirerng dàn dtft Dông nai,
Càm là edm công ern thueV trirerc,
Dô bay hût tô'n chi cûa NircVe?

i)ô bay ghidn tô'n mtfy tidn vua?
Chô'n khdm duerag chôn tfy là chùa,

Tu dàu cho bjtag tu dô,
Moi mtfy tua phô' mtfy toà,
ïibn nhô nhon chdy sao mau bdt?
Thoâng mdng suy nom tfnh thiôt,
So do thàu bach thâu hdng,
Ko cày tài bidt tâo Quân dông,
Ngirôi y sire tay lân thuô'c chat;

Luc hût coi tidn hern rdc,
Ceru ghidn ngdp dô mô hôi,
Làng xdng gô ô'ng cay nôi,
Dâu hân chireVi con mâng ver,

Xônj làng ghd;t không <n\ tir trçr,
Bà "cem tbSr'crng h*e't sVrc bH'i chi,
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Cire minh pliai ra di,
'lung nghd du câpvat,
Chat vàt kiô'm gà ma bdt,
Mângdông tim vit ma lim,
Qudn bai ô'ng cô tua,
Ao mot manh nhir lirôi,

[la (c'àu) mlnh ngay (không) nô cùng de r.e:
Mô cha mtfy dira bât pà!
T.'im kiô'p nhirng quàn lùa vjt,

Trong minh cô lit
Cluing ddm nôi ra,

Tnrôc là xtfu hô me cha,
Sau là thon thuông chûng ban,
Non nirerc chi ma bông lâm lo?
riircrng kiô'm soi dô không tirô'ng,
Mot hai ngàv ô' chô'o khdm dirons.-
Dôi ba thdng mïa dày ra Cam lô

Tu'Q'XG MÀNtï:

Ông nguyôt dông duc tir Huinh dd,
<Vig Dd buô tiong ton midu cuog thinh,
Nôi Hà làn duc tir H Cru ngu,
NÔi phàm dé trong quôc gia chi khi dung,
Ong cùng cô ho* trôn thau hoâ,
Ngircri Tutfn thdn làm-durée frù' gian,
Nôi cô khi nau luyôn bac .vàng. '....'
Tu y may mûn châng bao phàVLol3
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ông vôi nôi ndy ;

Thà y <ldu công dung,
Dàu dâm tu* hành ?

Ông vôi nôi ndy :

Hoac Ô Tày giang hay là Dde quû'c.
Ông ttfc hai vira bàc,

Iloitc nira long hoao hai nira long,
Thich tlnh ira cdn bajcàn thau,

Nôi mot cuôc khéo xày,
Iloitc bdt gidc hoàe thd lue Jàng,
Theo cdch dang vô xanh ve* trâng.
Thôi phong tbanb bàu bàu ban ban,

Chim ra rang gà 16 me,
Sôm kbuya tâm bô rtft phong liru,
Duôi thanh binh anh anh emem,
Trà bach eue im'rt bông tàu,
Ngày thdiig dai dkng thôm Ijch sir,
Nghï cuôc vui bon ta qua bon hfhi,
fid m chuyôn xirà Nghiôu Tbutfn Hi hoàug,
Vui nàm ngi'ro lai nàm nghiông,
Nghï dô'n lue Viro'ng ta Dào nguydn.

Ton tho Tirôrng tir tbâc Nha phidn tir.
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T(V M NHA MHÉN.

Ta ly tô mot birc,
Lia ban ngoc bai phang, ' 1 )

Kè tù* anh gâ nghïa phung toan, ( 2 )

Vây cùng bàu nimg khan sira trop, { 3 )

Anh cùng tirèrng tham bùi chêgâp,
An mot miè'ng, tièng mot dâi, ( i )

Nào hay dàu già kcn chm(km) hom, [ 5 )

Nhin qua ngày, an vay mâc nn\ (6)

( i) Ta ly t<> = Viô't tô de. Ban ngoc ( = Ngoc
bû*u ) = Ban qui.

( 2 ) N^hîa phi.uig loan
—

Ngâi vo* chông.
( 3 ) Nimg khan sira trâp chi vo* hidn ( nhir bà

Manh quang ) lo moi sir cho chdug.
{ 4 ) Tham bùichc gâp, là thtfy ngon, tôt, béo

ma ham, non moi ra sire ra tay ma làm, ( chiu
dtfm an xôi). Ma sir hiréng thi cô mot khi màthoi,
ma tiô'ng lành tiô'ng dû* dé dôi nây qua dôi kia
ngirôi ta côn nhàc.

(o) Giàkénchm hom
—

Nào hay minh mâc
già kén lâm, non phài mâc (già kcn chçn hom,
già lira mào dira thûi ) - Chinh tue nôi vi hd bùa
tàm dày ldni thi cô nhidu kén, nhièu kén thi nô
dông chat ket hom bûa; non nhô kén di thi it leri;
cûng nhir ai già chon kén lira loc lâm, ihi lai mâc
Itfy,dua thûi.

(G) NMA qua tirjànj an vatjmâc ncrïb. utùr khi
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Cô bac dâ hô't phirerng tir tm,
Bà con thirerng, hdtsirc bù chi, (i)
Biéu anh khôn thi sô'ng, bông thi chê't, (2)
Aoh ham vi net, châng hê't chingir&i,
Thtft mat nàng th& th& nhir hoa tirm,
Vâng hcri bâu dàu dàu nhir là â,
Anh cbdng khdc nhir Thirerng virerng dôi Tru,

ÂiDâtkï tlnrphi;
(îàm nàng nhir dôi trirerc Tày thi,

Ngô phù ta mtft nirôc, (3)

thèm ma nhin di thi thôi ma mô dn, di vay bçr thi
se phài mâc no* ngirôi ta.

(i) Hit chi Tich bôi (ngirôi ta nôi) cô bà kia
sanh dircrc ndm sau dira con. Con cdi dà lern khôn
cô tir cô riông rôi, anh cm moi tinh veri nhau luân
phiôn ma dem.me vd ma nuôi; ngirôi ndy rôi loi
ngirôi kia. Ma khi giao phiôn thi càu coi thir
nang nhe thè nào, cô khéo nuôi hay không. Bà

me thi con nào cûng thirerng hô't, non hô khi nào
cô sût cân thi bà Itfy chi côt lirng bù thêm kéo
anh em trdch nhau. Bôi dô ma ra tich tidng bùchi
là sang sôt thêm cho dû.

(2) Bông T. Là dai. Khôn thi nhô, dai thi chiu;
thiêu chi ngirôi tù* td, ma vi thtfy ndt na nàng ma
mô ma mâc. "

(3) Anh mâc mô nàng cûng nhir vua Trii dôi
nhà Thirerng vfniêmu thù* phi, là Bât kï, ma jntft
mrcrc. Çôn nàng thi là nhir bà Tày thi (dôi 'chiôn'

PA'ontjf hdé'diéù hà'iïh 13
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Gâm ph*)n anh *,ô phircre!
Tham nhah sâc hû*u duyôn,
Bàu là gdi Tày phidn.
Qua là trai Nam viôi, (1)

liai nirerc dd thirerng da thirerng didt,
Hiôp me)t nhà nhir trdu tham vôi.
Vâng mat cm, trông dirng trông ngôi,
Hô* hcri bàu, ngdp dài ngdp vân,

Gâm phàn em quâdâng!
Bay mùi no therm tho,

Tành hanh nàng tdn nhô ra to,
Nay moi rô là cô nha phidn, (2)
Phà gia dao hir bao nhidu chuydn,
Khi công cô nhidu IhucVghe phen. (3)

quô'c) làm cho Ngô-phù-ta
•
mô sâc nàng ma bj

giac ddnh Itfy mtfy nirerc di.
(1) Yô'n nha phidn là boi Tày vire ma qua, non

nôi Tày phidn là phia tày bon Tàu (xû* Thibet)
gidp qua Thiôn trirerc.

(2) Nhà phidn tdn nhô ra to là khi vich nô
ra cô mot chûtgier ngon dèn dô't nô phông ra lern.

(3) Dày hach toi nô ra ma de nô: nô da phà
hir bao lôn kém trong gia dao dd nhidu khi lâm
thi chô*, lai côn mâc l^\ khi công cô (trong thâ'txudt)
là'dè cha me chông; vi nhidu khi tai nô ma chông
mô không ké eba me cô bdc: mâc hût chame kôu,
$ai khiên, cûng không bô ra ma di ma làm, hôa
Thkniééngcâlhnô.
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Kè tir dèn hanh meri nheu,
Minh kho héoxép vo nhirnbài. (i )

Anh cùng tireVng xuànqua hô lai,
Dd không tçông ko tô'i ngirôi lui,
Ta ly tô gircrng gao làm vui,
Cire châng da qua Td bâu Tô'ng,
Nô'u dd vây mot ngày mot long,
Ban ddu it sau \ït ra nhidu.
Tdnh hanh nàng tir bao ti.r kiôu, ( 2 )

Dang Dira nào thi quào bfrantfy,
Trôn dôi dà it thtfy,
Diréi thô' lai tri danh,'

Ngon dèn xao nôi hân tam bành, (3)
Ong khôi vâng lira nôico'nluctao, ( 4 )

( 1 )Dèn hanh. Xép ve nhir nhai là hût nô
càn tdo raômogdy mon xôp nhir vô con ve lot
vày; co:i nhdi cûng û'mgày it thit. chcrn. tay ngdu
ngào; bung teo lirng thâtlây ma vîsirô'msirgdy.

( 2 ) Tir bao tir kicu, là hay bung dû* sâu sâc,
hay y tài kiôu ngao.

(3) Tam Bành là ba thâi Bành: Bành Cûr Bành
Chtft, Bành Kiôu, sdch day tu tiôn uôi nô ô* trong
minh ngirôfi taj nôxui giucngireVi ta làm toi dang
nô cô di cao vôi Ngoc-houng..

(ht) Luc tac, là sâu cdi gittc trong minh ngireVi la,
là ngû quan veri long (a; nô ctr hoâo thài qud
ho$c btft c$p ma làm cho ngireVi la sài dao trung
dung.
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Ai aidduchay mat,

Chûng chûng thày lâcddu;
Nay anh dà biôt sirthacdu,
Qua vôi bàu phânnhau Hô Lô,(t)
Mô kï, thô, nôi sàuh anhdâp,
Binh dinh, hoâ, dèn hanh onh lui,
Canh tân, kim, bécdilâm'xoi,
Gidptfl, môc, ché cày quân Irirer.*,

Nhâm qui, thûy, dô chung ehén nirerc,
Thue)cngû hành tài vât pbd tan,
Gdm toi bâu'hai nhern thi cô,
Suy phân qua ich kl von không,
Nam qui bâc, nir qui dông,
Si.r btft dâc phân ngôn hà ly,
Tiôu diôu van thi, tài vàt cbiajhai,
Thinb thon trung cdc tiôm ai ai,
Ddu tiru toi thi thidng làm chirng.

( i ) Biètswtha cdu c. ( = Tha cdu biôt sir ) di
t\m viôe khdc; phân nhau Hô Lô, làrë nhau ra
mot ngirôi mot phirerng, ké di nirerc 116, ngiréi di
niréc Lô xa cdch nhau ra.
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VÀN TÉ MU PHIÉN.

TRU'Ô'C HAN DÈN ÔNG DIKU NGAI» MA

THAN lUNO:

Ba sinh hircrng hôa!
Cuôc Trdn hoàn nào mtfy niât tri dm? (i)

(t) Ba sanh hirwng hua. — Ngircri Tlnh lang ô*

dcri nhà Dàng di cheri ncri chùa, ngû nàm chiôm
bao thtfy mot ngirôi thdy chùa già chi cày nhang
côn chdy ma nôi rang: nhang ndy nhang thuô*
tnn'rcngiro'i Doàn viôt xin sanh lai cho dû bakiô'p;
kidp thir nhirt, sanh drYi Dirông Huydn tông làm
quan An phû sir dtft Kidm nam; kidp thir hai,sanh
dôi Dirông llidn long làm quan therkî dtft Tày thuc;
kidp thû* ba, sanh ra làngu'cri Tinh lang, ma nay
nhang côn chdy, ma ngireri Doàn viôt sanh dd
dang ba kidp rôi. Bon giirt minh thirc dày.

Trân hoàn c. =.CÔi trdn = bâu trdn = thd gian.
Tri àm: (— Biô't tiô'ng). Tich Bâ nha ô* dcVi Ttfn,

làm quan dai phu, ton là Cbâu ba nha; sauthe)i
quan di dao sern thûy cheri; cô mot khi ô* dircri ghe
khày don edm, xày cô Chung-tiV-ki eVtrôn rirng di
hdi cûi bdn nuôi me, ma vÔn hai ngireVi không cô
quen veri nhau. Tù* kl ldn xutfng nié sông n£rn^
etôn, thi hiéu ma khen rang: Long voi voij çhit
muô'n & trèn nûi.'WL nghe trô* bân thi hidu ma
nôi rang: Long thinh thinhehi muôn &. theo nird'C.
chây, Bd nha mdng vl ngireVi nçhe hiêu bidt tiéfng
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Mot phût nhàn du,

N'ghïa giao tâ't de quên long quyê'n cô*? (4 )

dô'n minh, moi Chung-tir-ki xuô'ng ghe làm quen
kê't làm anh em, Bâ nha hôi sao Tir ki cûrig là
Dgircri bien sao không cô ra làm quan? Tir ki than
rang: nhirt nhirt duc dwfrng dt tam công hoàn. Y

cbi cVohà minh côn me, mM ngày ô* nhà nuôi nu;
già dircrc thi bcrn làm quan tam công. Sau khi Tù*

ki chô't di rôi, thi Bâ nhâ dâp dàn di không dô'n
nira, nôi rang: dira cao tû' rien, tbcvô tri àm, =
diôu minh cao, lirmhihxa, ô* dôi không ai biê't
nghe tiê'ng. Dê'n dô*i sau, ncri nié bien dông cô mot
chô nông cao ma bàng, tue trnyen nôi rang: cho
d'y là dài Bâ nha dânh dôo; mot bon dài phûi bât
Jai cô cdi cdu dd cô bia rang: Tir ki tri àm.

(.1) Nhân c/«.=Thong thà cheri = cheri bèri.

Giao tâ't c. (=keo sern), Dôi hàu Uân cô ngircri
Trdn trong veri ngircri Loi nghïa, hai ngcroTddu cr
dtft Giang tày, anh em ban hoc vôi nhau, ra thi
khoa mâu tài. Loi nghïa dflu, Trdn trong rô'; Loi
nghïa thu*a quan giâaikhàoxinchircYiigeâi dâulai
cho Trdn trong; quan thir sur giâm khâo không
chiu. Loi nghïa bèn già do diêa bô toc xâ dâm ddu
ebay mtft biôt di. Sau hai ngirôi ra thi khoa hiêu
liém câ hai dông dào; sau cûng dông làm cbirc
thirerng ther. Thièn ha dôi ây khen ma nôi rànç:
Giao tôt tir vi kiên, bât nfnr Loi dit Trân = Keo

sera goi rang chat châng bàng bo Loi veri ho TrâD.
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Nbe> ngircri xira!

Que ô Mâog châu,
«Jua cheri Trung thô. ( i )

Sac vàng ter idiô,
Vçi' lirng ong ebay tau,

À
y châî»h danh là Bach là Công ? ( 2 )

Minh nuVig bot to,
Suôinidt OJUÎ sa dèn.

Ây là cûa «rôu Sgâu trôn Tu.
{

3 )

Teuh nsuyôn thàng tdn,
Trir phong'iàu quyè't dirl dâi Hiôn ki; ( 4 )

Ikïi dô ma'bành tic'ag giao tâ't ihl nghïa=Ngài
keo sern là bd: chat.

Qnyc'n eu c. = Thirerng deâi, duâi ihircrng =
mOn yen.

( 1 } Mang clan 15 dà't thuùc vd ngircri Mdng
nhà Thanh.

7V?///;; thô e. = Trung quô'c chi thô ) là chi
bon tàu. Lai Trmg tho cûng chi là ô* gi ira dà't
ndy ( nôi vê Anjam } thi là dât Annam.

( 2 ) Hë nha plien sdc nô vàng, ma ia nô nhô,
tào nô ra nô on lung nhir lirng ong {chi nô déo),
gân nô vô lô kéo iô ebay tôt vô, thi là thàt thuô'c
thâu Bacb thâu Cchg ma nâ'u ra d<'

( 3 ) Ma lao nô*a iuy chô it m^ dtft phông ra "

lôn nên kôu là mebg mioh to bot, nô xùi ra nhir"
mât qui sa vô dèn thi rô là thâu eV tien sông
Ngâu sông Tu, bêi Vân nam dem xuô'ng âô,

( 4 ) Tdnh nha >biên hay thâng tdn Jà lèo là
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Vi hiru thanh hirong,

On 11 v| dt circrp công quô* phu. ( l )

Thanh gid thi hai thû* khdc nhau,
Công hiôu ddu elôi dàng cûng cô. { 2 )

Kia nhirng ké buôn hirerng bdn phdn,
Nhô* on tnrcrng ma du khdch phidn hoa; ( 3 )

Bao nhiôu ngireVi ko leri thirerng công,
Mirern tlnh thurc db tiôn dôm tfnh sô. ( 4 )

ChÔn quydn mon qui khdch càng chfuii,

tdn là, trû* chirng phong bàn hay herr thuô'c ông
Sien kii( = là ông Hulnh de ) tô thdy thuô'c.

( i ) Cdi vi nô therm nhe, nô on tt vj, ( hût nô
vô nô Am li vi ) hay ho*n quô* V. nih. Que phu là
vi quàn quô*, vi phu tir.

( 2 ) liai thû* nôi dô tuy khdc hiôu khdc gia
mdc long, ma sire công hiôu nô thj hai thû* cûng
nhir nhau.

Thanh già c. ~ Gid trong.
Càng hiêu c. = Công nô hay.
( 3 ) — Nhirng kè làm dï làm dô'm, nhô nô du

khdch phidn hoa e. = Nhiéu hoa= Xinh tôt Ijch

sir. Khdch phién hoa là khdch ljci sir dn cheri.
( 4 ) Côn nhfirng ké buôn bdn pSôi tfnh loi tin h

15 mirçrnSiô ma thtre cho tiôn vô3 tfnh sô ban
dôm, cùng giû* cûa. Kè lcri thircrig công là beri loi
nhà sûr nôi vô vua Yô de nhà H;n rang : Thirông
công kè ht bdt di tri thù

—
Chàc Iri ké công châng

çhira md|*mjiin.
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Doàn vô nir ca nhî cûng me). (\)
Cûng c j ké giân công danh trdc trô*.

Ban eùng ngircri cho khuày nhô* tang bông;
Lai cô ngircri buôn quô qudn xa xuôi,
Cheri vôi gd cho kbudy mien vdn thu (2)

(1) — Ddu no*i quydn qui quan viôn sang trong
cûng dûng nha phietn ma dâi khdch tir tô'jCon bdt
nhà trô cûng mô nô ma làm vui.

Quyên mon c. (~ Cû'a quyén — Cûa quan).
Qui khâch c, (= Khdch qui).
VÔ nir c, (— Gdi mûa).
Ca nhi c. (=Tré hdt) = Nhà trô.
(2) Cô ngircri gidn vl di dàng công danh,(thi cir,

làm quan) châng dang xuôiyiàm mât mai, thi lai
hût cheri cho khuày long kèo buôn rdu vi phdo bac
vdn den minh.

Lai kè di xa xuôi xiôu lac dtft nirerc ngircri, cdch

xa quô quân xir scV, buôn nhô" nhà Itfy nô ma giôi
buôn.

tTang bông (— Cày ddu, cô bông = lau ldch;.
Tich thdy Kguyên hiôn (vtfu) ngirôi nirerc Lô, là
hoc trô ông Không tur, gifr né nôp theo Nhu hanh
theo lé; nha thi nghèo non Itfy lau ma càp cira,Itfy
vô ddu làm ddy ma côt côt cira, ghè nirerc dé theo
cû*a sô, nhà ô* trôn thi trông dirai irôt, ma ngôi
khdy dornngâm tho* cheri. Khi tfy cô thdy TiV công
toi tham, côi ngira tôt mdc do ciru nhe. Thdy
Nguyôn hiênlfttdât de)i mdo edm gdy ra ru-oV



Dâ quen hcri kiô'm cbdc càng chàm,'

khdch nai cua, tc)t dâi mfio thi dâi mdodû*t, qudn
rdch lôdô, giày thi rdch mang. Thdy Tir công
meri hôi rang: than ôi! thdy dau bônh gi? Thi
thdy Nguyôn hiô'n ddp rang: toi nghe nôi không
cô ma thi goi là nghèo, cô hoc ma không ra làm
viôc thi goi là bônh. Toi thàt là nghèo, chô" không
phài thàt là bôuh. Thdy Tir công màt cô dirng xdy
quanh la Ido mot chdp không nôi ma vd. (Xu hoc
loai Cung thtft). Dôi vi trong sdch Lé, thiôn nhu
hanh, nôi hé con nhà hoc trô thi thirerng nghèo,
ma dày thdy Nguyôn bien gifr dircrc theo nhu* Lé;
côn thdy Tir công thi nhà lai giàu, non mât cô* vl
nhu hanh tbl không cô cô; lai biô't Nguyôn hiô'n
nôi làm vdy là chô mlnh.

<

Mien vân thu (— mô vân xuàn thu, lirô-ng vong
phong'nghi). DeVi Ngû dai cô ngircri Nhi tin làm
quan Xa kj tuerng qudn phû Khai phong ô* bon

nirerc Ddu cbdu; lai cô ngircri ton là Dào chiô'u làm

quan Tham qudn dtft Dông lmicho chûa nin/c
Tô'ng;iia; ngireVi nhcr nhau cô làm bon cdu thcf rang:

Yi bdcxudn thiôn thu,
Giang dông nhirt me) vdn;
lia thi nhirt ton liru,
Trûng dû* tô'ludn van.

== Pbia bdc sông Yi, ngô dang cày trôi niûa xudn,
trông qua Giang dông mdy.chiéu, chirng nào gap
nhau uô'ng nhao rircru, lai nôi chuyôn chû* nghïa
chiu cbdn, côn kôu nu) vdn xudn thû, ma chi sir
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Cô,biô't thû sdm sanh moi dû.
Màn xuyô'n lô rèm tliôu tam hi.ru,
Nom Kim qui chan cû gô'i xô'p. (1)

i

Làng xa ma nghinh ngang, (2)
Xe Cam le), t&'u dang lue tang, (3)
Bàn tày gide, tim bac, môe thdn,
Khdch tài tinh ngang ngira.

Dèn plia ly mic;ng tram miô'ng huh.h,

anh cm nhô* nhau.
(1) Khi hût quen dâ ghidn rôi thi mô thi tim nô

ma hût.
Cô biô't thû vi nô thi sdm dô dac moi dû.
Khi cô cûa, cô bçrm chai tû* ië xe ngira toi

lui ddp didu chô hût, sdm mûng thi mûng xuyô'n

xoan lô, diém mûng thôu tam hiru là (mai, lan,
cûc), nom thi nom vày rùa, mén thi mén .-bac toy
gô'i thi gô'i la sdch; ông hût bàng lie Cam h), inôT

ddng lue lang (sdu gôc); màm bût thi hinh tày
gide, tim (làm) thuô'c llù tim bàng bac; môc thi
môc nianh (ehdc).

Mùngxuyèn lô—mung may bàng xuyô'nxoànlÔ.
-

Tam hiru— là mai, lan, ewty.hay là mai, lan,

truc cûng dircrc.
Aèm Kim qui, là nom cô mi.it vuông xëq xéo

nhu* daqui,
Chân cù — là mén, he)m dôi cô cù long cû. '

(2) Làng... là'bçrm, bon. '
(3)A'é;.. là Ông bût. ;.!,
Tau là nôi....



Khay Vân mau nhirt thi nhirl boa, (1)
Nàm canh nhirng Bach therm Công nàng,.
TircVng dô'n cdu viru vàt di nhân;
Bon mûa dëu giô màt tràng thanh,
Sao bàng kiéng dwirng xuàn trièu ngd (2)

(1) Dèn hût bàng plia ly cô miông trdm miô'ng
hulnh.

Khay hût cân xcn vdn màu, kiéu nhirt thi nhirt
hoa, là cân mot bài tho* rôi mût cành hay là bông
hoa, xen kè nhau.

(2) Me)t dôm dën sdng nhirng deo theo nhûng
bût, thuô'c thâu bach tham khôi, thuô'c thâu công
thi nung khôi; nghï lai cûa qui thi hay dôi long
ngirôi, non mâng lo hût, thi không turcVng dô'n
verconchicâ.TrongbÔnmùalà tron m^t nàm cûng
déu mâc lo sir hût mâchai, vi cûng nhu* tràng
tbonh giô mdt; itfy su* hût làm sir sung suô'ng yf
cûng nhir chai vài cành dirang xuàn.

Vwu vât di nho'n c. (Vàt qui dai long (dh\\
ngirô*i).Dcri Ttfn cô ngirai Thûc hirang muôn circri
nàng lia cor, là ngircri gôa chông ma nhun sâc dep
d6 lâm. Bà me Thûc hirang la con rang: phù huit
vwu tli chi vât tâc di di nho-n, câu phi dire nghïa,
tâc tâ't hoa câp = Yâ cô chirng vdt tôt la, dû ctfp
ctôi long ngirôi, bàng châng phài ei$ng dire
nghïa thi dt cô hoa tcri.. Lai rang: thàm mï tâ't
hitu thàm de = Tôt lâm dt cô xtfu lâm. Tao nghe

con tfy dd giô't badôi chông rôi,mdycôn circri làm
gl?iiV.
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Ngon dèn thay nhirt nguyôt hai Virng,
Chiêfc dieu hiôp long vdn moi v^ (1)
Khi ra vào giày tàu quat khdch,
Luc thira nhàn trà sen riroru eue. (2)
Giài khdt sân direVog phèn dirang pbôi,
Trà ô long hirang môc thanh kl;
Nhudn trirô*ng cô bdnh ngot bdnh bùi,
Chdo yôn huyéft b$t dao mdt lanh. (3)

Dwng xuàn trièu ngâc* =Thiô't durang xudn moi
ta. Trong sâch Cô vân loi vjnh ông Ly bach côcâu
rang: Dirvng xuân trièu ngâ âïyèn cânh, dai khôi
già ngô di vân chwomg

—
Tiêft dirang xuàn moi ta

êiùng chai cành sdng ldng trôi dtft cho ta mirçrn
dùng vàn chirang.

(1) Dôm ngày cûr chong dèn ma hût mai, dèm
nhir ngày,ngày nhir dôm; non dèn nô thay vi mdt
Irai là ban ngày, thay vl mât tràng là ban dôm;
xân bân ncri giiràng hût không ra khôi ma biô't
ngày biët dôm. Côn cdi dieu là ô'ng hût thi ra nhu*

rông ddy ma néi mày; khôi là mày, dieu là rông,
lflfy làm xinh lâm.

Long vân c. ( = Longhirng tri vàn = Rông dày
mày nôi theo).

(2) Lan quân ra vô giirôrng hût, chan di giày
tàn lep quep, tay edm quat khdch xinh xôapgî ho*

ra không kéo không tdo thi uôngtrà sen riro*ii eue
"xl'xà. \ .'|-:'.'. *,' ';":-'.-

1 (3) Bô giâi khdt th] cô dircrng phèn flirôflg
pheSi, nudre trâ à long ngcîo tô't vjj.cjôân'è'b'o
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Luc phong Uni nghï cûng non cleVi,

Khi ghién gdp nghï ra ma ser. (!)
Vui anh em mot khi mot diôu,
Nêfm mùi dôi cho clù thû ma chai;
Nào ngô* phût bén phût.quen,
Giuc long khdch dô'n can lai nhô. (2)

lïo lien ngdp vat,
Mat mûi lirdir,
Mûi sô da dau.
Çhan tay buôn bâ; (3)

Ké dât khdch vàng lai thù lac,
Ban hién nhan mac di seVm vé trira;

NgireVi virang nhan xu sir phô côngf

nhuân trirang kèo bon thi cô bdnh no bdnh kia,
cô yô'ii huyéft, bôt buinh tinh an vào cho mdt.

Swcrngmôc là hoa môc (tô môc) tham.
Thanh kic, là tham nhe, tham la..
Bôt dao Ihbùl cù .sân.
Yënhuyê't là tô 'yéfn thir cô huyô't.
(!) An chai thé tfy thât dd non phong liru, ma

nghï nôi ghién gdp giirt minh ma so*.
{2) Cdu vui veri anh em chûng ban, hût xôi xop

mot khi mot dieu chai, cho dû mùi dôi cho dû
thû chai; ai hay nô bât ghién, hé don buôi nô lai
nhô hôbâtthôm.

(3) Nghiôp ghién nô bât lio kliûï khdc, uô ngdp
lôn ngdp xuÔng, con mât limdim, m(it mûi lu*

nhir, sô mûi, ngiVa mlnh, dau bung, bài hoâi chan
tay/bûn ïûn. '
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So* phép i iràc cûng an không nôi cô. ( 1 )

Chô'n Ibiéng thi buôn thua bdn 18,

Khàn kbâu do do cûng nhuôm mùi edm; (',,..

Ncri tbôn dàn ctông trâng nirerc trong,
Ru)ng ruông tràu trâu cûng chui vào tô; (2)
Gdi thuyén quyôn nonmat bûng da chi,

-

Trai trdng sï cûng rùn yai rût cô. (3)

Kia nhirng kè vdn hay Vô manh,
Ba mang vào côn xôp bût gdc cung; \
Huô'ng chi ngirôi tài sien tri ngu, 7

(1) Nghé hût thi cô anh em toi chai, dn hût vdi
nhau khi ngirài khi minh thù tac, di scrm vê trirà
cung thircYag, côn nhirng kè làm viôj quan, so*

phép nirerc ctfm, ddu cô hût cûng nôi không.
Dât khdch c. là khdch ngôi yôn di chai làu diro'c.
Vâng lai ç. là qua lai.
Thù tac c. là dàp di ddplai (=rôt di rôt lai).
Viro'ng nhân c, là ngireVi làm viôc cho vua.
Xu sir phô công c. (rao tcri viôc,'xdp vô công

•Viôc).-
;-".;v',^l,,:v.

(2) fr hhàm chÔn ttiànbjthi ma buôn bdn 18,.
tûng vàc khàn vdc do dem di edm ma hût. fr nhàïu
xù* quô, lûa cd mtft mua nào ruông nào trâu bao
nhiôu cûng bdn cûng edm ldn di rnà bût; nô ddu.
chun vô cdi lô nhô câ.

(3) Gdi ijeh sir an nô cûng ôm o bûng béo -h*
sâo di; trai tiV tOf ghién nô cûng rùm cûng' khçm,
ô^rùnVai rût cÔlai. '".''.
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•'•'' Chai qud de) cûng vong gia thdt thà, (i)

Bègftychàn, chuyôn cû châng không,
Ném vô* vdy, trô circri eôn dô, (2)
Rôr lirng vo* kiô'm mirôi làm mircri tàm,
Tim dêfn tiôm chô mua thuô'c xdi trçru qua;
Ra ddu giirông không quàn vân quan dài,
Tim ban cû xin xdm lâu nutft da, (3)

(1) Ây nhirng ngirôi hay vân manh vô, mâc
Itfy nô thi hir thàn bô hoc hành, bô tàp cung nô
di nira là, huô'ng chi nhirng kè kém tài it tri, an
nô qud dô rôi cûng ndt cira hai nhà bô xûr ma di.

Tài sien tri ngu c. (= Tài it tri dai).
Vong gia thât thô c.(=Bô nhàbô dtft—trôn di).

(2) Càu ndy tich eV ngoài Bâc, cô hai vo* chông
hût ma nghèo cho défn dôi itfy sdo làm mén ma ddp,
nhà không tien âo, ver cbôug cân nhân ngây
nhau; con vo* giân cùrig chay vô dirt ttfm sdo làm
mén ma dâp ma bègây di. Chông gjàn nôi nông
ddnh lé)n veri ver xé rdch vdy ver di; ver lôa 16 mtft
cé> chay chun vô trong cdi lan ngôi nûp kéo mtft

ca; chong côn dirang giân chay theo dâp bê cdi
lan di. Non nôi gây chan, vlr vây — chân là mén;
vày là xiôm là cûn don bà Bâc bàn thèy vi qudn.

(3) Tûng vê nhà rô lirng ver kiô'm chat it dông
ddngdéh tiôm mua xdi (nhira) ma nuÔt; khi rô*

trôn ddu giirông kiô'm tien châng nhiéu it ma
không cô chuôi nào, thi lai di tim ban hût eu xin
nhira banliira bây ma nuô'l kèo ghién.

ÎCâmJâu là:. titfnç- Qudng dông là nhwaMng,
nktfa ba,
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Cûng cô lue ho hon nên nghen>
Lai vùng vàng dâp lo chè xe;
Lai cô khi bdu ban qud vui,
Thi rtfp ranb tiôn xe khoét lo. ( 1 )

TircVng don lue edm thi ddo thû,
Mot hai khi hiôp mplàrn vui;
Trong anh em là nghïa tri giao,
Nghï dô'n thêf thi long cûng chdn. ( 2 ) '
TircVng dô'n khi giô mdtliraog theVi.

Trifdc sau nghï ra long châng me). ( 3 )

( 1 ) Cûng cô khi ghién qud nôi ho nôi lien, thi
lai gidn chè ô'ng dâp nôi, cô khi vui cô khdch hût,
hût không dû thi dem ô'ng, dam nôi ra ma môc
ma cay nhira.

Lo là nôi qutfy qud nhir ve ô moi....
Xe là Ông hût.
( 2 ) Nghï cdi khi cô ma hût dang dâc thû anh

em ban hoc lcri chai làm thi làm phu, vâng. lai
thù tae cûng itfy làm vui; ma détn khi nghèo khô
hô't tien htft bac tûng tiu, ddu anh em ban thiôt
thtfy làm vày cûng không muôn gdp muô'n leri.

Nghïa tri giao c. là nghïa anh cm bao ttiitft. (Coi
chir Tâ't giao, liai/là Giao tâ't ç. (tnr&c ndy),

( 3 ) Cûng nghï dô'n khi trâng thanh giô mdt,
cô ma hût ftn chai tir ttf, lai nghï dèn*lue cire khô
thiôu thÔn ma phài ghién phài gdPî sdnh lai veVi.
nhau cdi sireVng veri cdi cire.bon sanh long không
cô me) nô nira.

liWtrng thi a. buôi mdt.'
Phong hôa dieu hành ïf
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Nào ngô* nâng ha nông thay..
. .Nhirng tràch tri ûui vd» vé. ( i )

Doc thtfy chû* sât nhan vô kiê'm,
Kè tri ca dâ biô't phài chira;
Xcm thtfy càu trach hifru nhi giao,
Ban vô fçh choi làm chi n<ra.(2)

RÀYNHON

Tiôftddi ha thiôn.
Tuânlàmdqanngtt.(3)

(1) Nào khi tû* tô" cô an cô hût, anh cm ban
tâp thù tac vdng lai; b&ygiô nghiông nghèo ci.rc
khô khô'n nan sao không thtfy ai tu* trer?

Tri àm là ban tdc, anh em ban. (Coi giâi trwâc
ndi/}.

(2) Sâch nôi Nha. phiè'n Ciru nho-n nhir thân,
sât iihfrn nhir kiêm,~nà Itfy làm thuô'c cû*ungireVi
ta le nhu:tbdn; ma nô lèm hai gitft ngirôri ta nhir
girani,yây thi ké cô tri phài bitft ma chira di.

Sâch day phài tim ban ma giao (trach hïfru nhi
giào)rtih ban vai nha phiôn châng nhirng là vô
ich, ma lai hçî nira thi chai vdi nôTàm chi ma
châng bônôdi? .'.,

(3) ^ (ddrj). -= 0éfn, tçVt.

Sa thiênà, Mùa Lô,
Lâmci ssDtfn, toi.
Dqati ngû c.(==chinh ngo là chinh khi <Hrçmg),

là r^ày mông ndm thân^>ndm,
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Yày cô ngon dèn diôn nirerc,

Ma dâi long cho thôa veri tri dni;
Xin linh khdch Uni vé bon qutfc, (1)

Kinh dï chu* vi ghién gûp dông lai cdch thirc, (2)
Thirerng LireVng.

il) Vdi xin vôi. Nha phiêfn là khdch linh, xin
khdch trô* vé nirerc nhà cûa khdch; dirng eV ma
bdo bai ta nira.

(2) Dé làm 18 kinh dài cdc vi ghién ddu dem
nhau leri ma an.*

..,Lai câch 'thirc c. (= Di dô'n ao). -

CÙNG.
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