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Lời giới thiệu

Sử thi là một hiện tượng đầy sức hấp dẫn trong văn hóa dân gian nói chung cũng như
trong văn học nói riêng. Sử thi miệng đã lưu giữ quá khứ thần thoại hàng trăm, có thể hàng
nghìn năm của các dân tộc. Trong nhiều nền văn hóa, sử thi đã đem lại cho các dân tộc và
các tộc người bản sắc riêng của họ. Từ nguồn cảm hứng lấy từ sử thi, nhiều tác phẩm nghệ
thuật đặc sắc thuộc các loại hình âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, điêu khắc... đã ra đời. Các
sử thi được tái tạo lại dưới dạng văn bản đã thống nhất các bộ lạc thành dân tộc. Và trong
nhiều trường hợp những sử thi này đã góp phần quan trọng vào sự hình thành của các nhà
nước thuần nhất.
Trong một thời gian dài sử thi được phân thành hai loại: sử thi miệng được hát kể, và sử
thi viết. Tuy nhiên, gần đây ngành nghiên cứu so sánh sử thi đã đưa vào sử dụng một thể
loại mới. Đó là sử thi truyền thống. Lauri Honko, một trong những nhà nghiên cứu sử thi
nổi tiếng đã viết về các loại sử thi như sau:
Nơi ra đời và hình thức tồn tại đúng nhất của sử thi miệng là lời ca đang được hát, là bài
diễn xướng đầy tính tự sự được tiến triển dựa vào ngôn ngữ và trí nhớ, theo các quy tắc
của truyền thống. Sử thi loại này không có hình thức cố định. Trong quá trình tồn tại của
mình, sử thi là văn học truyền miệng. Hình thức tồn tại của sử thi viết là văn bản đã được
nhà thơ một lần sáng tác ra. Không ai được thay đổi kết cấu của văn bản này. Còn sử thi
truyền thống là tác phẩm nằm giữa văn học thành văn và văn học truyền miệng, vì sử thi
loại này ra đời dựa vào nguồn tư liệu của văn học truyền miệng, nhưng lại có hình thức
viết cố định.

Hiện nay sử thi miệng vẫn còn tồn tại, nhất là ở Đông Nam Á và Châu Phi. Aeneid của
Vergilius, Thiên đường đánh mất (Paradise lost) của John Milton là những sử thi viết tiêu
biểu. Gilgameš (Sumer), Ilias và Odysseia (Hy Lạp), Edda (Iceland), Niebelungienlied
(Đức), La Chanson de Roland (Pháp), El Cid (Tây Ban Nha), Mahābhārata (Ấn Độ) và
Kalêvala của Phần Lan và Karêlia là những sử thi truyền thống. Được xếp vào cùng loại
này còn có sử thi Việt Nam Con cháu Mon Mân. Không phải ngẫu nhiên mà hai sử thi
được nhắc đến cuối cùng này được xếp vào cùng thể loại. Bùi Việt Hoa, tác giả của sử thi
Việt Nam là người dịch sử thi Kalêvala ra tiếng Việt. Trong quá trình dịch, tác giả đã làm

quen và tìm hiểu kỹ các phương pháp cũng như quá trình Elias Lönnrot sáng tạo nên sử thi
Kalêvala, tác phẩm cổ điển của văn học thế giới, cách đây hơn một trăm năm mươi năm.
Trong vòng ba mươi năm, Lönnrot đã cho ra đời năm bản Kalêvala khác nhau. Trong
năm bản đó, không thể chỉ ra được bản nào là duy nhất đúng, hay là bản cuối cùng. Như
vậy sử thi truyền thống có thể tồn tại, và thay đổi giống như khi nghệ nhân dân gian thay
đổi các sử thi miệng của mình qua mỗi một lần diễn xướng. Các tác giả của sử thi truyền
thống có thể được xếp ngang hàng với các nghệ nhân dân gian, những người có trong trí
nhớ của mình vốn tri thức dân gian tự sự phong phú. Có điều, nguồn tư liệu của tác giả lớn
hơn nhiều, và họ sử dụng nguồn đó - bằng chữ viết - rất sáng tạo, giống như nghệ nhân đã
làm với nguồn tri thức dân gian của họ. Rất có khả năng Con cháu Mon Mân cũng sẽ có
một bản văn mới. Hy vọng trong tương lai không xa phiên bản dành cho thiếu nhi của sử
thi này cũng sẽ đến với bạn đọc.
Việt Nam là một trong những quốc gia hiếm hoi có nền văn học dân gian cổ sơ, và nền văn
học đó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Dù trong tương lai giọng hát, lời kể của “người nghệ
nhân cuối cùng” vẫn còn ngân vang thì lúc này cũng là thời gian thích hợp cho việc tập hợp
và tuyển chọn các giá trị văn hóa dân gian giàu có của các dân tộc ở Việt Nam để biên soạn
một sử thi truyền thống của Việt Nam. Nếu Bùi Việt Hoa không noi theo tấm gương của Elias
Lönnrot để nắm bắt cơ hội này, thì có thể thế giới sẽ thiếu vắng một tác phẩm thần thoại đầy
hấp dẫn. Tôi tin tưởng rằng, Con cháu Mon Mân không những chỉ tồn tại trong nền văn học
Việt Nam, mà sau khi được dịch sang các ngôn ngữ khác, sẽ giúp cho bạn đọc trên khắp thế
giới được thưởng thức kho tàng thần thoại giàu có của đất nước này.

					
				

Markku Nieminen

Nhà văn – Chủ tịch Quỹ Juminkeko
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Lời nói đầu

Con cháu Mon Mân là kết quả của công trình Khảo sát tiến trình ra đời của Kalêvala
và vận dụng kết quả nghiên cứu sử thi này để biên soạn sử thi Việt Nam. Tên gọi của công
trình đã phần nào nói lên vai trò quan trọng của các phương pháp mà tác giả Elias Lönnrot
(1802-1884) đã sử dụng khi ông sáng tạo nên sử thi Phần Lan Kalêvala, đối với sự ra đời
của sử thi Con cháu Mon Mân. Vì vậy, để bạn đọc hiểu rõ hơn quá trình biên soạn tác phẩm
này, chúng tôi thấy cần thiết phải trình bày đôi điều về tiến trình ra đời của Kalêvala.
Nói đến Kalêvala, đại đa số bạn đọc Việt Nam thường nghĩ đến một sử thi có duy nhất một
văn bản với gần hai mươi ba nghìn câu thơ, được tái tạo lại từ “mảnh vụn” của một sử thi cổ
sơ, đã tan vỡ theo thời gian. Nhưng kỳ thực không phải vậy. Lönnrot không hồi sinh lại sử thi
cổ, mà ông sáng tạo nên Kalêvala từ nguồn văn học dân gian tự sự của Phần Lan và Karêlia.
Cũng ít người được biết, trước và sau văn bản Kalêvala ra đời năm 1849 (phiên bản được biết
đến nhiều nhất hiện nay), còn có bốn văn bản khác. Các nhà nghiên cứu sử thi Phần Lan coi
tất cả các văn bản này như năm lần “diễn xướng” của tiến trình Kalêvala. Các văn bản đó là:
• Sikermä-Kalevala (Chùm thơ Kalêvala) gồm ba truyện thơ dài Väinämöinen
(Vaynemuênên) có 1867 câu thơ, Lemminkäinen (Lêminkaynên) có 825 câu thơ, và
Naimakansan virsiä (Thơ đám cưới) có 499 câu thơ, được hoàn thành năm 1833.
• Runokokous Väinämöisestä (Chùm thơ về Vaynemuênên) gồm mười sáu ca khúc, 5052
câu thơ, cũng được hoàn thành năm 1833. Ở văn bản này Lönnrot không chia tư liệu
mình sưu tầm được thành các chùm thơ riêng biệt, mà lấy các tình tiết xoay quanh
Sampo làm cốt truyện chính, rồi lắp ghép các bài thơ và dị bản lại, tạo nên một tác phẩm
duy nhất. Vì cấu trúc của Chùm thơ về Vaynemuênên đã mang nhiều nét chính của
Kalêvala sau này, nên nó còn có tên khác là Alku-Kalevala (Khúc dạo đầu Kalêvala).
• Kalewala taikka Wanhoja Karjalan Runoja Suomen kansan muinoisista ajoista
(Kalêvala hay những bài thơ cổ vùng Karêlia về thời kỳ xa xưa của dân tộc Phần
Lan) có ba mươi hai ca khúc, 12 078 câu thơ, xuất bản năm 1835. Tác phẩm này
được gọi là Vanha Kalevala (Kalêvala Cũ), để phân biệt với bản Kalêvala được
xuất bản mười lăm năm sau.
Kalêvala Cũ là một tác phẩm thơ hoàn chỉnh, được biên soạn từ nhiều nguồn tư liệu dân
gian, chứ không phải là tuyển tập các bài thơ ca dân gian, như tiêu đề khiêm tốn của tác
phẩm. Cấu trúc chính của Kalêvala dựa vào “bộ khung” của Chùm thơ về Vaynemuênên.
Nhân tố quan trọng nhất tạo nên sự hoàn chỉnh cho sử thi chính là việc tạo ra hai dân tộc đối
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địch Kalêvala và Pôhiôla, và cuộc chiến giữa hai dân tộc này nhằm sở hữu cối thần Sampô.
Những phần miêu tả ngắn trong Chùm thơ về Vaynemuênên được Lönnrot mở rộng, bằng
cách thêm vào các khúc đoạn tự sự, các bài ca trữ tình mới và các câu thần chú.
• Kalevala, toinen painos (Kalêvala, bản thứ hai) được xuất bản năm 1849 và được
đời sau gọi là Uusi Kalevala - Kalêvala Mới. Tác phẩm được chia thành năm mươi
ca khúc với 22 795 câu thơ.
Trong vòng mười lăm năm giữa hai Kalêvala, Lönnrot cùng các cộng sự sưu tập được
thêm gần 130 000 câu thơ. Giờ đây, vốn thơ ca dân gian của ông lớn hơn gấp nhiều lần so
với vốn thơ ca của bất cứ nghệ nhân dân gian nào. Dựa vào vốn thơ ca đó, ông xây dựng
thêm các tình tiết, cấu trúc mới, kéo dài hoặc cắt ngắn các hồi, đoạn, kết hợp bài thơ và
chủ đề của chúng thành một tổng thể dài hơn. Kalêvala Mới, với dung lượng gần gấp đôi
Kalêvala Cũ, đã không còn giữ được tính dân gian nhiều như trong Kalêvala Cũ.
• Kalevala, lyhennetty laitos (Kalêvala, bản rút gọn) được xuất bản năm 1862. Lönnrot
đã rút ngắn Kalêvala Mới, và thêm lời chú giải để đưa sử thi này vào sử dụng trong
trường học. Chính vì vậy đời sau gọi phiên bản này là Koulu-Kalevala (KalêvalaTrường học). Từ 22 795 câu thơ, văn bản này được rút gọn lại còn 9 732 câu. Tác
giả không bỏ bớt ca khúc như người cùng thời ông đã làm với Kalêvala Mới, mà vẫn
giữ nguyên cấu trúc và tinh thần của văn bản này, chỉ lược bớt các đoạn thơ.
Tiến trình Kalêvala với năm văn bản khác nhau đã phản ánh rõ sự thay đổi trong suy
nghĩ và nhận thức của Lönnrot đối với công việc ông làm. Trong ba phiên bản đầu ông vẫn
thận trọng coi mình chỉ là người sưu tầm, ghi chép và biên tập tác phẩm. Lời nói đầu của
Kalêvala Cũ cho thấy Lönnrot vẫn mong mỏi và chờ đợi một hay nhiều cốt truyện khác
nhau từ các nghệ nhân dân gian, để có thể dựa vào đó tái tạo nên một sử thi khác hoàn chỉnh
hơn. Các dị bản của các bài ca dân gian ông xếp vào cuối tác phẩm giống như một lời kêu
gọi hãy sưu tập thêm thơ ca dân gian và cho ra các giải pháp mới để xây dựng sử thi. Mười
lăm năm sau, trong Kalêvala Mới, ông đã nhận thấy, bên cạnh vai trò của người sưu tầm và
ghi chép, ông buộc phải trao cho mình nhiệm vụ của nghệ nhân và người kể chuyện. Trong
thời gian biên soạn văn bản này, Lönnrot nghĩ ông cần phải làm công việc giống như các
nghệ nhân dân gian tài năng đã làm. Nghĩa là gắn kết, hợp nhất các bài thơ và chủ đề của
chúng theo cách mà mình thấy hợp lý nhất. Theo ông, có thể biên soạn được ít nhất là bảy
Kalêvala với các cốt truyện khác nhau bằng nguồn tư liệu có được lúc bấy giờ.
Sau khi Kalêvala ra đời, ảnh hưởng của sử thi không chỉ giới hạn trong phạm vi Phần
Lan, mà dần dần lan rộng ra các nước khác trên thế giới. Có thể kể ra đây The Song of
Hiawatha (1855) của H. W. Longfellow, được coi là sử thi của người Mỹ, Kalevipoeg (Con
trai của Kalevi, 1862) - sử thi Estonia của F. R. Kreutzwald, sử thi Latvia, Làplèsis (Chàng
giết gấu, 1888) của A. Pumpurs; và gần đây nhất là sử thi Mordvin, Mastorava (Mẹ đất,
1994) của A. Saronov. Tác giả các sử thi này đã sử dụng phương pháp của Lönnrot, kết nối
thơ ca dân gian của dân tộc mình thành sử thi hoàn chỉnh.
Trong thời gian theo học ngôn ngữ, văn hóa và văn học dân gian Phần Lan tại Đại học
tổng hợp Helsinki (1989-1990), tôi đã có dịp tìm hiểu tiến trình ra đời của sử thi Phần Lan.
Những chuyến đi điền dã sang vùng thơ Viena - Karêlia, cùng những năm tháng dịch gần hai
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mươi ba nghìn câu thơ Kalêvala sang tiếng Việt càng giúp tôi hiểu rõ hơn vai trò của “nghệ
nhân” Lönnrot trong sự ra đời của sử thi này. Thời gian làm luận án tiến sĩ với đề tài so sánh
sử thi Mường Đẻ đất đẻ nước và Kalêvala đã giúp tôi đi sâu nghiên cứu các phiên bản của sử
thi Mường này cũng như các sử thi của một số dân tộc khác ở Việt Nam, đồng thời thấy được
phần nào phương pháp tiếp cận và biên tập sử thi của các tác gia và các nhà nghiên cứu văn
học dân gian Việt Nam. Nghĩ đến kho tàng văn hóa dân gian, nhất là nguồn sử thi miệng giàu
có của các dân tộc trên đất nước mình, trong tôi nhen nhóm ý tưởng được làm một việc gì đó
giống như Lönnrot đã làm. Ý tưởng đó được các đồng nghiệp, những chuyên gia nghiên cứu
văn học dân gian và sử thi của Phần Lan nhiệt tình ủng hộ. Tuy nhiên, khi vận dụng phương
pháp của Lönnrot vào thực hiện Công trình này, tôi gặp khá nhiều vấn đề nan giải.
Theo cách phân loại của nhà nghiên cứu sử thi Phần Lan Lauri Honko, các phiên bản
có người biên soạn khác nhau, được xuất bản trong những thời gian khác nhau của các sử
thi như Đam Xăn, Đẻ đất đẻ nước v.v. đã có thể được coi là các sử thi truyền thống. Ngoài
ra, nhiều dân tộc ở nước ta vẫn còn lưu giữ nguồn sử thi miệng rất phong phú như các loại
sử thi akayet, hơ mon, hơ ri, khan, khắp, otnrong. Bảy mươi lăm sử thi được dự án Điều
tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch và xuất bản kho tàng sử thi Tây Nguyên xuất bản trong
những năm qua đã chứng minh điều đó, mặc dù đó mới chỉ là con số rất nhỏ trong kho tàng
sử thi miệng giàu có của Việt Nam. Nếu chỉ sử dụng riêng nguồn tư liệu này, tôi đã buộc
phải đọc, làm quen và xếp loại hàng trăm nghìn câu thơ theo các mô típ của chúng trong
quá trình xây dựng nội dung sử thi. Chọn tư liệu nào? Bỏ tư liệu nào? Đó là những câu hỏi
nan giải luôn được đặt ra trong suốt thời gian thực hiện công trình.
Sử thi miệng của các dân tộc Việt Nam được diễn xướng, hát kể trong môi trường dân
gian. Khi được dịch sang tiếng Việt và xuất hiện dưới dạng văn bản, lối nói vần cũng như
giai điệu của nhiều sử thi đã không còn được như trạng thái ban đầu. Một số sử thi lại được
chuyển dịch sang văn xuôi trong tiếng Việt. Khi xây dựng Con cháu Mon Mân, tôi không
có nhịp thơ, vần luật gốc để lấy đó làm nhịp thơ cho tác phẩm như Lönnrot đã lấy nhịp thơ
truyền thống tám nhịp của thơ ca dân gian Phần Lan làm vần luật của Kalêvala. Tôi chọn
thể thơ thất ngôn truyền thống vì thấy rằng thể thơ này vừa có khả năng bộc lộ chất tự sự
của truyện dài, vừa có khả năng thể hiện tính trữ tình cần thiết khi miêu tả nội tâm nhân vật.
Như vậy, ít hay nhiều, tôi buộc phải thay đổi lời thơ, vần điệu của các chương, đoạn lấy từ
văn bản các sử thi nguồn. Tôi cũng buộc phải “thơ hóa” hay đúng hơn là “thất ngôn hoá”
các đoạn lấy từ sử thi được dịch sang văn xuôi, mô típ, điển tích lấy từ thần thoại, truyền
thuyết hay cổ tích của các dân tộc.
Khi xây dựng tác phẩm của mình, Lönnrot chủ yếu sử dụng tư liệu ông trực tiếp sưu tầm
được. Nguồn tư liệu “bên ngoài” cũng do các đồng nghiệp của ông sưu tập, và được ghi lại
dưới dạng thô - viết tay, chứ chưa biên tập, biên dịch. Tất cả nguồn tư liệu này đều do nghệ
nhân các dân tộc cùng sử dụng ngôn ngữ Phần Lan, và các “phương ngữ” của ngôn ngữ này
như Karêlia và Inkêri, hát kể. Khi “văn bản hóa” nguồn tư liệu truyền miệng này, tác giả
của Kalêvala đã đồng thời tạo ra và phát triển ngôn ngữ viết của Phần Lan. Khi biên soạn
Con cháu Mon Mân, tư liệu tôi sử dụng là vốn văn hóa, văn học dân gian của các dân tộc
nói các ngôn ngữ khác nhau. Nguồn tư liệu này đã được một hay nhiều soạn giả biên tập lại
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qua hai hoặc nhiều lần. Tôi cũng buộc phải sử dụng các phiên bản tiếng Việt của sản phẩm
văn hóa dân gian các dân tộc ít người, mà không có khả năng đối chiếu xem bản tiếng Việt
mình sử dụng đã chuyển tải được bao nhiêu phần trăm bản gốc. Mục tiêu của tôi trong quá
trình biên soạn sử thi là phần nào “tiếng Việt hóa” nguồn tư liệu đa ngôn ngữ, mà vẫn cố
gắng không để mất bản sắc của các dân tộc, trong chừng mực có thể.
Cốt truyện chính của Con cháu Mon Mân được phát triển từ hai chữ “đồng bào” và
mô típ chính trong thần thoại các dân tộc Việt Nam: người Việt Nam ta được sinh ra từ bọc
trăm trứng (thần thoại Việt), từ trứng điếng (Đẻ đất, đẻ nước - Mường), từ quả bầu sau nạn
hồng thủy (thần thoại nhiều dân tộc ít người), là con Rồng cháu Tiên. Mạch truyện của sử
thi được bắt đầu từ lúc đất trời khai sinh, sự xuất hiện của con người, lớp lớp con cháu của
Mon Mân - dòng dõi của Người và Tiên - đã chiến thắng thiên tai, khai phá và xây dựng nên
Đồi, Biển và Rú Đá, nơi tổ tiên họ lưu lạc đến sau nạn hồng thủy. Tuy có những va chạm,
xích mích, thậm chí đánh giết nhau trong quá trình sinh tồn, nhưng dân của cả ba miền phải
đoàn kết lại mới thắng được kẻ thù chung.
Để truyền tải được cốt truyện trên, tôi không những chỉ sử dụng nguồn tư liệu sử thi
truyền thống và sử thi miệng, mà còn chọn lọc, xây dựng các tích truyện từ truyền thuyết,
cổ tích, truyện thơ tự sự, ca dao, dân ca trữ tình v.v. của các dân tộc Việt Nam. Ngay cả
những mô típ chỉ xuất hiện đôi ba dòng trong các công trình nghiên cứu cũng được lựa chọn
để đưa vào sử dụng. Kho tàng văn học dân gian của phần lớn các dân tộc ở Việt Nam đã
được tận dụng đến mức tối đa, trong điều kiện cho phép. Đấy là lý do chúng tôi đặt phụ đề
“Sử thi Việt Nam” sau tên chính của tác phẩm.
Nhân danh và địa danh trong sử thi phần lớn là hư cấu. Trong một số trường hợp, chúng
tôi giữ nguyên các nhân vật của một số sử thi miệng, như Dạ Dần, Ây Ứa (Mường), Ti-ăng
(M’nông) hay Ông Dóng (thần thoại Việt). Các nhân vật khác được tạo dựng và kết nối
bằng tính cách, hành động anh hùng của các nguyên mẫu trong sử thi và văn học dân gian.
Các thao tác trên cũng được áp dụng đối với địa danh.
Trong thời gian chúng tôi thực hiện công trình Sử thi Việt Nam, dự án Sử thi Tây Nguyên
cũng được Viện khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với các tỉnh Tây Nguyên thực hiện.
Một trong những mục đích của dự án này là bảo quản cho đời sau kho tàng sử thi Tây
Nguyên với hiện trạng của những năm đầu thế kỷ XXI, một việc làm rất hữu ích, nhất là cho
các nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam nói chung và Tây Nguyên nói riêng. Mục đích công
trình của chúng tôi khi sáng tạo Con cháu Mon Mân là giới thiệu cho đông đảo bạn đọc
Việt Nam, nhất là thế hệ thanh thiếu niên sự giàu có của văn học dân gian đất nước mình
thông qua một cách tiếp cận mới mà qua đó sản phẩm của văn học truyền miệng được biên
soạn thành tác phẩm văn học. Với phương pháp của Elias Lönnrot có thể sáng tạo ra được
nhiều sử thi truyền thống dựa trên kho tàng sử thi và văn học dân gian giàu có của các dân
tộc trên đất nước chúng ta.
Công trình Sử thi Việt Nam do Quỹ Juminkeko, trung tâm thông tin về văn hóa Karêlia
và sử thi Kalêvala có trụ sở tại thành phố Kuhmo (Phần Lan) chủ trì, với sự trợ giúp về
kinh phí của Bộ Ngoại giao Phần Lan. Trong quá trình thực hiện, với khả năng của mình,
Juminkeko đã tạo mọi điều kiện cho công trình có thể triển khai và đạt được kết quả. Chủ
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tịch Quỹ - nhà văn Markku Nieminen; Phó chủ tịch - nguyên giám đốc hơn hai chục năm
của Viện lưu trữ văn học dân gian Phần Lan, giáo sư Pekka Laaksonen; giám đốc điều hành
Juminkeko Sirpa Nieminen là những người luôn luôn động viên, giúp đỡ và cho chúng
tôi những ý kiến quý báu. Các chuyên gia về sử thi thuộc Hội văn học Phần Lan và Hội
Kalêvala Phần Lan cũng luôn sẵn lòng giúp đỡ chúng tôi khi cần thiết. Không có sự trợ giúp
của các quí cơ quan và cá nhân nói trên, công trình Sử thi Việt Nam không thể được triển
khai, và có được kết quả như ngày nay. Xin thay mặt nhóm thực hiện bày tỏ lòng cám ơn
sâu sắc tới các quý vị về sự giúp đỡ quý báu đó.
Viện Văn học Việt Nam ngay từ khi công trình bắt đầu phôi thai, đã đồng ý làm cố vấn cho
dự án. Trong quá trình triển khai và thực hiện công trình, chúng tôi luôn nhận được sự giúp đỡ
kịp thời của lãnh đạo Viện và Phòng Văn học dân gian của Viện. Các ấn phẩm của Dự án Sử
thi Tây Nguyên (Viện Khoa học xã hội Việt Nam) đã cho chúng tôi những tư liệu mới nhất về
sử thi miệng Việt Nam. Xin các quí viện và cơ quan nhận từ chúng tôi lời cám ơn chân thành
nhất. Xin được tỏ lòng biết ơn đến các thế hệ nghệ nhân dân gian các dân tộc đã lưu giữ nguồn
văn học dân gian giàu có của dân tộc mình. Cám ơn các nhà sưu tầm và biên dịch, biên tập đã
cho ra đời những tác phẩm mà chúng tôi đã sử dụng khi thực hiện công trình này.
Bên cạnh việc sử dụng nguồn tư liệu văn học dân gian đã được xuất bản, trong thời gian
thực hiện dự án, chúng tôi đã thực hiện một số chuyến điền dã sưu tập tư liệu tại một số địa
phương. Xin chân thành cám ơn lãnh đạo và cán bộ của Hội Văn học Nghệ thuật các dân
tộc thiểu số Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật Hòa Bình và Hội Văn học Nghệ thuật Lào
Cai đã tạo điều kiện cho chúng tôi có dịp làm việc với các nghệ nhân dân gian ở Hòa Bình
và Lào Cai trong môi trường sống của họ. Cám ơn các nhà sưu tầm và nghiên cứu văn học
dân gian ở các địa phương trên đã chân tình trao đổi kinh nghiệm sưu tầm và diễn giải văn
học dân gian, đồng thời sẵn lòng cho phép chúng tôi sử dụng các bản thảo chưa công bố của
mình. Cám ơn các nghệ nhân ở địa phương trên đã mo, hát cho chúng tôi ghi âm.
Con cháu Mon Mân là kết quả sáu năm làm việc của nhóm công trình. Cùng với tác giả
còn có họa sĩ Đặng Thu Hương minh họa tác phẩm; tiến sĩ Võ Xuân Quế chịu trách nhiệm
sưu tầm tư liệu, chú giải đồng thời là người đọc, góp ý và sửa chữa bản thảo; kỹ thuật viên
Pirkko Mähönen trình bày tác phẩm. Xin gửi đến các thành viên của nhóm lời cám ơn chân
thành về sự hợp tác nhiệt tình và có hiệu quả trong suốt thời gian qua.
Cuối cùng, xin trân trọng cám ơn Tổng thống Phần Lan Tarja Halonen, trong chuyến
thăm Việt Nam mùa xuân năm 2008 đã đánh giá cao công trình Sử thi Việt Nam và coi đây
như một ví dụ của sự hợp tác về văn hoá cần được khuyến khích giữa hai nước Phần Lan
và Việt Nam.

				

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2008
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Ca khúc thứ nhất
1. – 24. Đẻ đất, đẻ nước; 25. – 56. Cây si mọc, tạo nên vũ trụ, bản mường; 57. – 73. Cây si đổ, sinh
ra Dạ Dần; 74. – 102. Cây si con mọc. Ông Trời cho sâu xuống đục đổ si; 103. – 132. Các loài sinh
ra từ cây si; 133. – 149. Dạ Dần đập núi; 150. – 215. Dạ Dần trồng cây.
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Đất thuở xưa hãy còn bạc lạc,
nước thuở xưa hãy còn bời lời,
trời với đất còn dính là một.
Đất ở đâu? Đất còn rời rạc.
Nước ở đâu? Nước còn bùng nhùng.
Ngó lên trông xuống thấy mịt mùng,
trên trời chưa có ngôi sao đỏ,
dưới đất chưa có ngọn cỏ xanh,
thứ gì cũng chưa nên, chưa có.
Khi xưa ấy tổ đất tổ nước,
nghe tiếng soạt như đại bàng bay,
nghe tiếng vèo như diều hâu lướt,
bên trái đã ra gió ầm ầm,
bên phải đã ra gió cuồn cuộn,
cuốn đất rời rạc làm thành đất,
cuốn nước bùng nhùng liền thành nước.
Nghe tiếng khật trời tách ra trước,
đất ra sau lơ lửng, ngả nghiêng.
gió rít, gió lồng, trời phồng lớn,
gió vần mưa đổ, đất mềm hơn.
Mưa mềm đất, nước tuôn xối xả.
Nước xói, đất lở thành suối sông,
đất dồn thành gò, cao thành đống,
núi đồi trùng điệp đã thành hình.
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Kể từ đó có trời có đất,
có nước chảy đầy suối đầy sông,
có bãi bằng có đồi có núi.
Bỗng một lần đất thốt rùng mình,
từ trời cao quả si xé gió,
lao xuống đất, tiếng nổ ầm vang.
Thấy hiện lên một tảng đất nhỏ,
trên mọc cây si bé cỏn con.
Vòi vọi cây si con đã mọc,
thóc chóc cây si con đã lên,
chập tối rễ si ba mươi gang,
sáng ra rễ si ba mươi sải,
buổi sớm si mới bằng cái chày,
ban trưa si đã bằng cái cối,
chiều tối bằng bịch bốn bịch ba.
Cây si mọc bốn mươi cành chìm,
cây si mọc ba mươi cành nổi.
Si chia cành, giương tán văn vắt,
cây quay róng ngoặt ngoặt ngoày ngoày,
mọi cành đều thi nhau quay tít,
càng quay, cành càng vươn ra xa,
càng quay, càng chia nhiều róng nhỏ.
Ngọn cây si mọc cao chót vót,
hóa mặt trời chói sáng ngời ngời.
Róng ngào ngào nên mặt trăng tròn,
cành bạc bạc nên mặt sao sáng,
róng lớn thành vời vợi mường trời.
Cây si vẫn bủa róng ra cành,
quay ngoặt ngoặt ngoày ngoày văn vắt,
nên bản mường nên làng nên sóc.
Đất vùng nào đã nên vùng nấy,
đất mường nào mường ấy đã thành.
Gặp phải năm không lành không tốt,
gió từ rậm gió ào thổi tới,
gió từ rộc gió thốc lùa sang,
gió từ động Hang Hao gió tới.
Đằng trước si, gió đánh ào ào,
đằng sau si, gió thốc cuồn cuộn,
đổ chàng cây si xuống rậm lầy,
đâm chạc cây si xuống rộc cạn.
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Gốc chàng si đổ, vang ầm ầm,
rễ chàng si tróc, dộng ình ịch.
Hết đời si vắng vẻ bơ vơ,
như buổi khi xưa si không có.
Lòng si loằn ngoằn, mặt chòm ngom,
chân si dài dài, rễ cưng cứng,
thân cây si nên mình Dạ Dần!
Dạ sinh ra trong đống si đổ,
thân cây si cổ đất cổ mường!
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Đất đen lại lên đầy miệng ang,
đất vàng ùn lên đầy miệng đọi.
Vòi vọi cây si con lại mọc,
thóc chóc cây si con lại lên.
Chập tối si chưa được một gang,
sáng mai đã cao hơn một sải,
ngày nhỏ mọc tầm bốn tầm ba,
ngày lớn dài tầm năm tầm sáu.
Ở lâu cây cao lớn ngút trời,
cây to cao lào lào, lồ lộ.
Cây tỏa được bốn mươi róng xà,
chìa ba mươi róng lành róng tốt.
Ông Trời đang ngồi bên cửa sổ,
khề khà trong nhà trên mường trời.
Ông trông xuống gầm nhà, thấy lạ,
thấy si đâu mọc lên lồ lộ,
thấy si vươn cành tán xum xuê.
Tán si che râm hết nửa đất,
cành si che lấp mất nửa trời.
Gai mắt quá Ông Trời muốn phá.
Dạ Dần ngồi ở gốc cây lớn,
Dạ Dần ngồi dưới gộc si to,
lăn ra lăn vào không ấm nắng,
không nhìn thấy được mặt Ông Trời.
Dạ giận dữ hầm hầm, hậm hực,
dậy mặc liền váy ngược, áo trái,
vái bốn phương, hú gọi Ông Trời:
“Ơi Ông Trời, ông ở trên cao,
hãy bảo sâu đen xuống lột da,
17
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hãy cho sâu hà ăn xuyên bụng,
sai sâu rong xuống móc hết lòng,
cho triệt đời cây si gai mắt!”
Lời Dạ Dần lửa đốt tấm lòng,
Trời sai bảo sâu Mối sâu Mốc,
xuống lột da, móc ruột cây si.
Cây si héo rũ, lá úa vàng,
thân si đã mục, gốc đã đổ,
cành si ngã lấp đầy lũng sâu,
ngọn si gẫy đồi cao che kín.
Lá si thối nên kiếp thú muông,
thú dữ hổ lang, hiền chồn cáo.
Gốc si thối nên kiếp con cá,
thân si mục thành rắn nhiều đầu,
đầu ở đồi cao, đuôi rốn núi.
Chạm phải rắn, rắn cắn, rắn thù,
cắn chảy máu đen, thành con vắt.
Mắt si lồi hoá thành con ong,
ong bạc đầu, nọc dài chín gang,
lưng của ong dài tày chín sải,
gặp hổ nai, ong đuổi ong lùng.
Lòng si thối nên đôi chim to,
trống chim Ây, mái là chim Ứa.
Si bật rễ, gốc đổ ầm ình,
một nghìn chín trăm mười chín cành,
có cành nên đất to, mường nhỏ,
có cành nên buôn lớn, bản xa,
riêng cành chót thành núi Chon Von,
còn một cành xanh non, sừng sững,
đòi cho được về đất mường trời.
Từ đó trời, đất mới tách nhau,
tách nhau nhưng vẫn còn gần lắm,
làm Dạ Dần giã gạo vướng cối,
giơ chày, chày cũng vướng màn trời.
Núi cao áp kề bên xương sống,
núi rộng kề trước ngực bên hông,
phơi xống áo không khô không ráo.
Dạ Dần nổi giận nóng bừng bừng.
Dạ lấy chày đập đất chan chát,
mang dao đi chém cát ầm ầm.
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Núi lớn bị đập lấy làm giận,
chạy đi ở phía mặt trời lặn.
Núi nhỏ bị chém thấy mất lòng,
chạy đi ở phía mặt trời mọc.
Núi thấp không còn áp bên ngực,
núi cao không còn kề bên lưng,
phơi xống áo đã khô đã ráo.
Lăn ra lăn vào nắng ấm người,
Dạ Dần lại nghe nực nghe nóng.
Dạ bèn đi tắm bên ao Đoài,
lại đi tắm mát ở bến Đông,
thấy hạt trái trôi đầy dòng sông,
thấy bông trái trôi đầy bến đợi.
Hai tay Dạ quơ quơ vớt lấy,
đem về đi rắc trái rắc hoa.
Rắc hoa quài quại dưới khe suối,
gieo trái quầy quậy trên đồi cao.
Dạ muốn trồng hoa cho đẹp đất,
lại trồng phải nơi con dế ăn.
Dạ muốn gieo trái cho lành mường,
lại gieo phải ngăn con mèn ở.
Nó cắn mầm non khi mới nở,
nó bẻ mầm xanh khi mới lên.
Hoa mọc không nên nổi một cành,
cây lên không xanh được một lá,
bởi ba tầng đất lại nằm dưới,
chín tầng đá lại đè ở trên,
trồng thứ nào không nên thứ ấy.
Dạ Dần khóc sấp lại khóc ngửa,
khóc từ sáng sớm đến tối khuya,
than phiền kêu thân sao khốn khổ:
“Tôi muốn dậy dựng đất, dựng nước,
muốn cầm chày xáo trộn núi sông,
không biết ba tầng nào ở dưới,
chẳng hay mấy tầng nào ở trên,
trồng thứ nào cho nên thứ nấy!”
Có Can Cai ở trên trời cao,
nghe tiếng than, nhẹ nhàng khuyên bảo:
“Ba mươi tầng đá bà để dưới,
chín mươi tầng đất bà để trên,
trồng thứ nào mọc nên thứ ấy!”
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Nghe được lời như cởi tấm lòng,
Dạ Dần mới xáo đất trộn cát.
Ba mươi tầng đá Dạ đặt dưới,
chín mươi tầng đất bà để trên,
rồi cầm hạt rắc hoa gieo trái.
Gieo trái quầy quầy trên đồi cao,
rắc hoa quài quại dưới khe suối.
Đất bãi đẹp trồng cải trồng kê,
dốc cạnh khe trồng giang trồng nứa,
dưới rậm rộc trồng cỏ lăng xăng,
đất ngoài nương trồng nang, chuối, dứa,
đất trong vườn cây sả, củ gừng,
trồng thành nương củ từ, củ ón.
Dạ rắc vườn rau khoai, rau muống,
dây nhót dại, cây cải, vườn cà,
lá lốt, khóm mùng, vừng với lạc,
trồng được nương dây bí, dây bầu,
trồng giàn trầu bên cây cau thẳng,
trồng cây mơ, cây mận, cây cam,
trồng nên rừng cây sồi thẳng tắp,
rắc nên rừng cây hóp, cây tre,
trồng cây to làm thuyền độc mộc,
trồng cây mè làm thuốc nhuộm răng,
trồng cây vang làm thuốc nhuộm đỏ,
trồng cây vỏ làm thuốc nhuộm đen,
khóm lành lăng mai sau nướng chả,
đoá mu mi dành để làm bùa,
hoa báo cho nàng đeo tay đẹp…
Dạ Dần trồng nhiều nhiều lắm lắm,
dạ rắc hạt khắp chốn cùng nơi,
hoa đã lên thật là đẹp đất,
cây xanh lá toả mát lành mường.
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Cây si tổ cổ đất cổ mường,
mục hóa nên đất to, mường nhỏ,
cành út thành núi đá Chon Von,
cạnh đồi đất Cái Bầu, Cái Bí.
Chân núi sườn đồi, suối với sông,
uốn lượn vòng quanh, chảy róc rách.
Mặt ma trời làm mưa lẫn nắng,
làm gió ấm, gió nóng thổi về.
Mặt ma trời đánh rơi mưa rào,
mặt ma trời đánh đổ mưa dông,
muôn loài ngày càng chia nhiều giống,
mỗi giống vật ngày càng sinh sôi,
khắp cả cõi trần và cõi nước.
Được năm cũng tốt, tháng cũng lành,
muông thú từ những đâu kéo lại,
chen chân chật kín đỉnh Chon Von,
vây kín đồi Cái Bầu, Cái Bí.
Cơ man thú rừng, cơ man muông,
có họ gấu, xám đen đủ mặt,
có hổ báo, lớn bé, nhỏ to,
rồi hươu nai, cáo chồn, sóc thỏ,
rồi rắn rết, thằn lằn, kỳ nhông,
có thêm cả họ rùa chậm chạp.
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Quanh co trước núi, dòng sông Bầu,
cá tôm bơi lượn lờ đầy nước,
cùng loài khú, thuồng luồng nhỏ to,
và bao nhiêu loài chưa tường giống.
Lại nói đến chuyện loài có cánh,
là chim bay giữa đất với trời,
trống chim Ây và mái chim Ứa,
bay ra từ si héo si úa,
cây si tổ cổ đất cổ mường.
Chim đậu lên cành đa đu đưa,
làm gãy cành đa đang đu đưa.
Chim đậu cành dâu da xanh non,
làm nát cành dâu da mơn mởn.
Ây Ứa không có chỗ mà ăn,
đôi chim trời không có ngăn ở.
Chúng thấy sao khổ lắm khổ nhiều,
vội bay lên đồi đất than thân,
tìm lên đỉnh Chon Von kêu khổ,
cùng Dạ Dần đang đào bới củ.
Dạ Dần thương, nhủ nhắn dặn rằng:
“Các cháu than chi cho hại vóc,
khóc lóc làm chi cho hại mình.
Hãy bay lên cành si, cành đa,
trên núi Chon Von, đồi Bầu Bí,
đục lỗ làm ngăn, đấy nơi ăn,
uốn cành làm tổ, là nơi ở!”
Nghe lời, trống chim Ây bay đi,
uốn cành si cao cao làm tổ,
mái chim Ứa bẻ si tua tủa,
đan tổ to bằng bịch mười ba,
bay lên cành đa, uốn cành đa,
đan tổ to bằng bịch mười chín,
làm nên chốn chim ở chim ăn.
Rồi Ây Ứa rủ nhau cùng cặp,
con trống chín lần sấp mới thả,
con mái chín lần ngửa mới thôi.
Cái Ứa nghe cồm cộm trong bụng,
nghe cưng cứng trong ruột trong lòng,
trong thân trong mình nghe mệt nhọc,
không biết điềm gở hay điềm lành,
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vội bay lên đồi đất than thân,
tìm lên đỉnh Chon Von kêu khổ.
Dạ Dần sáng tai, nghe mới hỏi:
“Tiếng ai giống tiếng chim Ây Ứa?
Bực chi mà hai cháu khóc than,
phiền chi mà kêu la hại vóc?”
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Chim Ây cái Ứa mới thưa rằng:
“Thấy bảo tháng bốn phơi lông hoa,
tháng hai, tháng ba phơi lông mượt,
sẽ được đôi bọ chó, chấy con.
Lông mượt, lông hoa cháu cũng phơi,
sao không được chấy con, bọ chó,
chỉ thấy cứng, thấy cộm trong lòng,
nuốt chẳng vào, ăn chi không được,
không biết điềm gở, hay điềm lành?”
Dạ Dần vốn hay thương, mới bảo:
“Cháu ở chi lú lẫn dại nhiều!
Mặt ma trời cho nòi giống đấy!
Ứa bay vào Hang Trống núi đá,
đục lấy chín phiến đá thật to.
Ây bay vào Hang Hao đồi đất,
đục lấy chín phiến đất thật lớn.
Bay hãy đục thành hốc, thành lỗ.
Con trống hãy bay ra sông cái,
cặp cho được chín nén cỏ bái.
Con mái hãy bay xuống sông con,
công cho được mười nén cỏ tranh,
về khoanh đi khoanh lại làm tổ.
Hãy đan tổ tròn như mặt trời,
rộng như cửa sông, cao như núi,
đầu mái nhà trước, cuối mái sàn,
đáy tổ phải to bằng miệng bể.
Khi đi vào nhớ phải nhẹ bước,
khi đi ra cũng phải nhẹ chân!”
Ây Ứa nghe lời thật tiếng ấy,
rũ lông chân bay đi đục tổ,
rũ lông tay bay về lót ổ.
Được năm tốt, tháng ấm, ngày lành,
trống chim Ây cùng mái chim Ứa,
25
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cằm rặp vào tổ đẻ trứng thần,
hết chín ngày chín đêm chín tháng,
đẻ trứng chục, trứng trăm, trứng nghìn,
trứng lềnh lềnh treo bốn bên vách,
trứng trình trịch nặng bốn bên hang.
Phải năm không tốt, tháng không lành,
gió đánh từ rậm sâu gió thốc,
gió thổi từ rộc cạn gió xuyên,
gió từ núi Hang Hao dồn lại,
đánh đổ cây gạo mọc chân núi,
đánh gẫy cây vông xanh ven đồi.
Trứng chim rơi khắp núi khắp sông,
trứng chim vãi khắp đồng khắp lũng.
Phải đúng lúc thú muông hạ giới,
về tụ họp trên đỉnh Chon Von,
chật kín khắp ngọn đồi Bầu Bí.
Muông lại ăn trứng, đầy một nửa,
thú lại ăn trứng, chật một bên,
rùa vàng ăn quẩn quanh dưới đất.
Đôi Ây Ứa nghe khổ nghe hại,
hai chim trời nghe tức trong lòng,
bay lên núi cao khóc than ma,
ra đồi Bí Bầu khóc than vái.
Ông Trời đang ngồi bên cửa sổ,
say sưa uống rượu, nhấp khề khà.
Nghe tiếng khóc than Trời thấy lạ,
vội vàng trông xuống gầm nhà mình,
thấy trên đỉnh núi cao Chon Von,
kín khắp đồi Cái Bầu, Cái Bí,
loài muông thú chen cánh thích vai,
nhung nhúc mặt nước của sông Bầu,
loài cõi nước cũng về tụ họp.
Chúng nhao nhao xin Trời đặt tên.
Loài có cánh lao lên vun vút,
bầy thú rừng inh ỏi kêu la,
loài không chân hung hăng trườn đến.
Thêm trống chim Ây mái chim Ứa,
đôi chim tổ cẳng dài nghìn sải,
đôi chim trời đùi to nghìn ôm,
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dưới gầm nhà than ma, than vái,
kiện muông thú ăn, phá trứng chim.
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Ông Trời điếc tai và váng óc,
suy nghĩ mung lung, xử sao đây,
dưới mường phải có ai cai trị,
để Trời nhắm rượu được thảnh thơi,
không bị quấy rầy khi ăn, ngủ!
Nghĩ mãi rồi, Trời nghiêm nghị nói:
“Đây ta đặt tên cho các ngươi,
chia cõi kẻ nào về chốn ấy!
Ta sẽ tìm người thay thế ta,
cai trị cả cõi trần, cõi nước!
Một khi người đó được sinh ra,
các ngươi nhất mực phải theo ý,
vì đó là người thay mặt ta,
cai trị cả cõi trần cõi nước!”
Nói dứt lời Ông Trời đặt tên,
cho từng con thú, từng loài vật.
Tiếng Trời vang ran như sấm động,
loài nào thú ấy sợ phép Trời,
nhận tên xong đâu chúng về đấy,
nơi chốn Trời đã phân chia cho.
Còn ai là người thay mặt Trời,
cai trị cả cõi trần cõi nước,
sợ phép Trời, chúng nào dám hỏi!
Trống chim Ây và mái chim Ứa,
vẫn bay lượn vòng dưới nhà Trời,
chờ cho được lời Ông phân xử.
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Cuối cùng Trời quay về phía chúng:
“Chúng bay sinh ra từ si cổ,
cây si tổ, cổ đất, cổ mường!
Hãy bay về đỉnh núi Chon Von,
về lại tổ quây bên đồi Bí,
còn trứng nào, ấp cho trứng nở,
công bỏ ra không sợ phí hoài!
Dưới mường trời bao la rộng rãi,
ta cho bay thỏa chí vẫy vùng,
núi Chon Von với đồi Bầu Bí,
cho bay sinh sôi mãi muôn đời!”
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Trên núi Chon Von, đồi Bầu Bí,
còn la liệt trứng trăm trứng ngàn.
Trống chim Ây ấp trứng mệt mỏi,
mái chim Ứa ấp trứng lâu lâu,
hết đêm hết ngày lại đến tháng.
Trứng lên trời thành ông thần chớp,
trứng lên trời thành ông thần mây,
trứng nhũn nhũn làn hơi nước bay,
hạt mưa ngàn từ trứng trơ trọi.
Trứng đen đen đẻ ra loài quạ,
trứng óng ánh đẻ loài chuột chù,
trứng ngàu ngàu đẻ loài cua đá,
trứng thâm thâm đẻ loài cú mèo,
trứng dài dài đẻ ra loài ngựa,
trứng trong trong ra vịt ra gà,
trứng trắng trắng nên loài chim hạc,
trứng có chạc ra bầy hươu nai,
trứng loi ngoi nở ra nòi cá,
trứng lỗ chỗ sinh ra loài ong,
trứng vằn vằn đẻ ra loài rắn,
trứng vào lá, thú dữ rừng ngàn,
trứng ra chuôm, nên cây nên cỏ,
trứng lên đồi đất đỏ cao cao,
nở ra nòi cây tre, cây nứa …
Còn một trứng đen đen bốn khúc,
ba vách bốn bên, mặt bốn cạnh,
bầu dục bốn khuông, lốm đốm đen,
mười hai quai, mặt vuông đủ chín.
Có phải trứng do nước sinh ra,
khi dòng nước phun lên mặt trời,
và lửa mặt trời phun xuống đất,
gặp nhau lơ lửng, trứng rơi ra?
Phải trứng con của loài thú lạ,
quần nhau đùa giỡn núi Chon Von,
nhận được tên Ông Trời ban phát,
vội vã đi để trứng lại đây?
Phải trứng con thuồng luồng dưới nước,
theo bầy đoàn về nước sông Bầu,
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lên nhận tên, để rơi trứng lại,
không kịp mang về cõi nước sâu?
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Hay trứng là con Ây và Ứa,
muông thú không ăn, chừa lại đây?
Trống chim Ây cùng mái chim Ứa,
ấp bốn mươi chín ngày bặt tăm,
ấp cả năm mươi ngày bặt tích.
Lá lau đã nên lộc ra lá,
lá trạ đã nên đống nên còi,
mà trứng lạ bờ lờ, bạc lạc,
loài nào giống ấy không nở ra.
Ây với Ứa đã cùng lại cực,
tưởng trứng ung, đã bực lại phiền,
gọi Dạ Dần hay lo đem trả:
“Trứng của dạ xin dạ hãy cất,
con của bà xin bà hãy chăm!”
Dạ Dần hay lo rao chín tiếng:
“Hỡi đất ma đất thiêng nhà trời,
hỡi chim côi, hỡi chim goá bụa!
Ai biết ấp nở cái trứng trắt,
ai biết ấp nở cái trứng điếc,
muốn cái gì cái nấy ta cho!”
Trâu đực to nhận vào ấp trứng,
ba, bốn tháng trứng không nở ra,
trâu chạy ra, bên giò đen hết.
Bò đực hoa nhận vào ấp trứng,
ba, bốn tháng trứng không nở cho,
bỏ chạy ra, bên tai đen cháy.
Chim ác là nhận vào ấp trứng,
ba, bốn tháng trứng không nở cho,
đành bay ra, áo đen bỏ lại!
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Có con chim chiền chiện bay qua,
nghe biết chuyện, chim bèn lên tiếng:
“Chúng tôi xin vào ấp trứng điếc,
nhưng cũng xin dạ một điều này,
nếu trứng toác vỏ, nở ra con,
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xin được làm tổ nơi chốn đẹp!”
Dạ Dần nghe thật ưng cái bụng,
cho đôi chiền chiện vào ấp liền.
Chiền chiện hối hả bay vào ấp.
Những buổi sáng mặt trời chiếu nắng,
cánh vàng con mái che mặt trời,
những buổi chiều mặt trời gắt nắng,
cánh bạc con trống che mặt trời,
phía nào mưa lấy cánh ra che,
phía nào gió lấy cánh ra chắn,
lấy chân lộn xỏ, mỏ lộn bẩy,
cạy bên dưới lại lật bên trên.
Con mái lấy hòn đất đập giả,
con trống lấy ngọn lá đập hờ.
Bỗng ầm ầm trứng điếc nứt vỏ!
Nghe ồn ào, nghe thấy lao nhao,
nghe nháo nhác, lại nghe ình ình,
nghe xôn xao, lại nghe hối hả.
Cà rầm rài, trứng điếc đã nở,
từ trong trứng Kẻ Mon bước ra,
bé trai Trời cho xuống trần giới.
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Trứng điếc kỳ lạ nở ra Mon,
trên đỉnh núi Chon Von cao ngất,
bên cạnh đồi Cái Bí Cái Bầu.
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Kẻ Mon sinh ra từ Hang Trống,
bé trai lấy tiếng từ Hang Hao.
Đá bảo Mon là con của đá,
làm sân đá to, hang đá sâu,
cho Mon làm nơi ăn chốn ở.
Muông rừng nhận Mon là con mình,
đến cho Mon bú dòng sữa ngọt.
Ây Ứa khăng khăng Mon con chim,
lấy quả ngọt ngon cho Mon nếm.
Thuồng luồng, cá mú dưới sông Bầu,
nói Kẻ Mon thuộc về cõi nước,
rủ Mon xuống sông, dạy lội bơi.
Kẻ Mon ăn, lớn nhanh như thổi,
mới đó bằng cái thúng, cái nia,
ngày tháng trôi, năm cũng đã qua,
bé cao hơn đụn mười đụn chín,
tiếng cười nghe như tiếng trống cái,
tiếng nói nghe như tiếng sấm vang,
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xương vai dài hơn tám mươi lóng,
xương sống dài chừng bảy trăm gang.
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Nhưng Mon vẫn thấy thật cô đơn,
chàng kêu Ông Trời, và than thở:
“Ông Trời ơi, sao chỉ mình con?
Đất rộng mà chỉ toàn cây cỏ,
ở một mình con buồn biết bao,
không biết con sẽ sống thế nào?”
Ông Trời đang ngồi bên cửa sổ,
nhân nha nhấp rượu, uống khề khà.
Nghe tiếng người than thở vọng lên,
ông bỏ chén, ngó xuống phía dưới:
thấy bên Chon Von, đồi Cái Bầu,
cạnh con sông Cái Bí uốn lượn,
một mình Kẻ Mon đứng bơ vơ,
giữa cây cỏ và đàn muông thú.
Thấy thương Mon trơ trọi một mình,
Trời cho gọi các con lại bảo:
“Ơi các con yêu quí của ta,
lúc ăn cha cũng đã nghĩ đến,
lúc ngủ cha cũng đã nằm mơ,
dưới mặt đất mình Mon bơ vơ!
Cha muốn một ai trong các con,
xuống ở dưới mặt đất cùng Mon,
cho loài người sinh sôi nảy nở.
Các con ai đi, hãy lại đây,
cha sẽ đưa thuốc thơm linh nghiệm.”
Nàng Cả, con Cha Trời, Mẹ Đất
được Cha trao chăm sóc Mặt Trời,
dáng đi như diều bay, ó liệng,
váy áo như chớp giật, sáng bừng,
chưa thấy người tiếng đà vẳng lại,
giọng lanh lảnh, ngạc nhiên hỏi Trời:
“Cha bảo con coi sóc Mặt Trời,
phải ở nơi chân trời cuối đất.
Nếu con xuống dưới ấy với Mon,
cây cối trên rừng sẽ chết khô,
lau lách cũng sẽ ngừng đâm chồi,
cỏ hoa tàn lụi, đất nứt nẻ,
sông suối, ao hồ sẽ cạn khô.
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Chim chết vì không có trái ăn,
muông chết vì không có cái uống,
và cả Mon nữa, sống được chăng?”
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Nàng Hai, con Cha Trời, Mẹ Đất,
được Trời giao chiếc quạt nhiệm màu,
để làm gió to và bão lớn.
Hình dáng của nàng thật lạ kỳ,
lúc tròn tít, lúc dài lê thê,
tính khí nàng lạ kỳ hơn thế,
lúc nàng ngủ trời im, lặng gió,
khi nàng vui, gió lốc từng cơn.
Gió thổi làm bay tà váy áo,
lộ bắp chân ánh chớp trắng ngần,
thổi đầu gối thấp thoáng bắp vế,
làm chói lòa tiếng sấm ngang tai.
Nghe cha hỏi, nàng bĩu môi đáp:
“Con mà lại hạ xuống mường dưới,
làm bạn với Kẻ Mon hay sao?
Nào ai biết Mon dòng dõi nào,
con của chim muông, hay loài thú!”
Nàng Tiên Mân, người con gái út,
Cha Trời, Mẹ Đất rất yêu chiều,
thương con út hiền lành chậm chạp,
muốn con luôn luôn ở với mình.
Nàng Cả nàng Hai tính giống cha,
còn Út Mân nhu mì giống mẹ.
Nàng thích cây cối với cỏ hoa,
thích đùa giỡn với chim, muông thú.
Nghe Trời nói, nàng cúi xuống nhìn,
thấy núi rừng xanh um cây cỏ,
những hàng tre theo gió đung đưa,
ánh sáng trải trên nước sông Bầu,
bên hang đá chàng trai đang đứng.
Trông chàng thật tuấn tú khôi ngô,
làm Út Mân xốn xang, rung động.
Nàng đứng dậy lấy gùi đựng thuốc,
vui vẻ chào mẹ cha, hai chị:
“ Ơi mẹ, ơi cha, ơi hai chị,
coi cửa, ngó nhà cho khỏe mạnh,
con xuống đi tắm nước sông Bầu,
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Nói rồi nàng khoác áo có cánh,
bay vút theo tia sáng mặt trời,
xuống đứng bên mái chìa Hang Trống.
Nàng thấy Mon đứng trước cửa hang,
eo chàng nhỏ như được ai nén,
lưng chàng thon thân cây đẽo nhẵn,
lông mày như được vẽ bằng than,
mắt sáng như ánh chớp đêm đen,
núi sông trời đất cho chàng khỏe!
Út Mân thấy luống cuống bồi hồi,
nàng thấy mắc cỡ khắp cả người,
tai như điếc, mồm như cứng lại,
muốn bắt chuyện mà phải nói sao.
Nàng cất tiếng hát lời cầu nguyện:
“Tôi là một thiếu nữ mới lớn,
ngực mới nhú như quả cây sắn,
miệng tôi chưa mọc, tai chưa có,
lời ăn tiếng nói chưa được khôn!
Ôi,
xin Cha cho lời con linh nghiệm,
ý con được như ý Mẹ Cha.
Xin Cha cho mưa to mường trời,
cho mưa bảy sắc ở hang đá,
mưa ào ào, mưa tầm mưa tã,
để con vào trú mưa trong hang.”
Út Mân vừa mới kịp dứt lời,
mây trắng mây đen ùn ùn đến,
trời đổ mưa như lời nguyện cầu.
Váy áo ướt, người run lập cập,
nàng bước xuống, đến bên cửa hang,
cất tiếng gọi, êm ái nhẹ nhàng:
“Ơi, ơi!
Có ai ở trong hang đó không,
cho tôi vào trú tránh mưa với!”
Nghe tiếng, Mon giật mình nhìn lại,
thấy một cô gái ngoài cửa hang.
Nhìn đằng trước thấy nàng thật đẹp,
nhìn đằng sau thấy nàng thật xinh.
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Bắp chân nàng trắng bóng như ngà,
thịt da mượt mà như nõn chuối,
trắng hồng trắng bóng như gương trời.
Chàng nhìn mãi không mỏi con mắt,
thấy mình như trong giấc ngủ mơ:
“Sao tôi thấy lạ quá, lạ nhiều,
như con chuột bị mắc bụi rậm,
như con sóc bị sập bẫy săn!
Xin nàng đừng xấu hổ, ngại ngần,
vào đây đi, ôi thật vui quá!”
Được lời Mân uyển chuyển bước vào,
một bước, cây cỏ lại ngả nghiêng,
vòng ở chân nàng kêu rộn ràng.
Mặt nàng đẹp như nắng ban mai,
miệng nàng cười tươi như hoa nở.
Như vẫn trong mơ, Mon lại hỏi:
“Tôi như không còn biết xấu hổ,
hỏi mũi cho biết, mắt cho rõ.
Nàng là con trời hay con ai,
mà đẹp sáng ngời như ánh chớp?”
Nàng Tiên Mân bật cười vui vẻ:
“Tôi như không còn biết xấu hổ,
giấu chẳng được, bịt cũng chẳng kín,
thà nói hết ngọn ngành cho nhau!
Tôi là Út Mân, con Ông Trời,
ở trên bảy tầng đất, tầng mây.
Cha khuyên tôi xuống với Kẻ Mon,
mẹ nhủ tôi xuống với Kẻ Mon,
chàng trai đẹp người và khỏe mạnh,
nhưng chưa có tài gọi gió, mưa.
Tôi thấy chuối chín muốn bẻ ăn,
thấy chim sáo muốn bắt về nuôi,
thấy chim yểng muốn bồng muốn ẵm.
Chỉ e chuối đã có người ăn,
chim sáo, yểng đã có người bồng.”
Nghe đến đây Kẻ Mon liền đáp:
“Dẫu muốn cũng chẳng giấu được mà,
kín như bưng, hạt kê vẫn lọt,
thà nói hết ngọn ngành cho nhau!
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Tôi chính là Kẻ Mon nàng nói,
không có tài gọi gió gọi mưa,
lớn lên ở Hang Hao, Hang Trống,
trên đỉnh Chon Von, đồi Bí Bầu.
Tôi không biết mẹ cha là ai,
sống một mình lẻ loi buồn lắm.
Ngày tôi làm bạn với cỏ cây,
đêm chim muông đến hang thêm ấm,
không biết rồi cuộc sống ra sao!
Tôi không có cha, mẹ cũng không,
cầm cái rựa chưa biết làm gì,
tay cầm rìu, cũng cầm không chắc,
ai thèm ngó tới người như tôi!
Nàng đã xuống đây tôi vui lắm.
nhưng sao tôi xứng được với nàng?”
“Cha em đã hứa, mẹ đã hẹn,
em chẳng sợ ai cười, ai chê.
Chúng ta hãy về sống với nhau,
cùng nhau giữ núi, đất, đồi này,
cùng nhau trồng bụi mía, bụi chuối,
chàng và em, cuộc sống sẽ vui!”
Đỉnh Chon Von từ ngày Mân xuống,
có thêm tên là đỉnh Non Tiên.
Nơi đó bên sườn đồi Bầu Bí,
Mon cùng Mân vui sống bên nhau,
trong hang tổ Hang Hao, Hang Trống.
Trước cửa hang rễ si giăng màn,
bên cửa hang đá trơn xanh mướt,
hai vách hang hoa cỏ ngát hương.
Nhờ lỗ hổng lửa trời đi xuống,
nên trong hang ánh sáng lunh linh,
khí trời mát lạnh và tinh khiết,
có hai tảng đá to phẳng phiu,
nơi họ ngả lưng khi muốn ngủ.
Phía trước hang ánh nắng chan hòa,
cây sung to nghiêng nghiêng tỏa bóng,
từ gốc lên ngọn quả sum sê,
trái chín đỏ thâm tựa mào gà,
tỏa hương thơm lựng như mật ngọt.
Cạnh sung, cây đác rung cành lá,
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lao xao những tiếng nói tiếng cười,
thân đác cho nước trong văn vắt,
như nước sông Cái Bí Cái Bầu.
Đồi Bầu Bí từ ngày Mân xuống,
có thêm tên Tiên Nữ đồi hương.
Những cây già cành lá biếc xanh,
khắp đồi cao tán tròn tỏa kín,
ríu rít chim làm tổ từng đàn,
chim lớn nhỏ đua nhau tụ họp.
Giữa những chùm rễ cây nâu non,
trắng, tím, vàng, hồng, hoa đua nở,
tỏa hương thơm ngan ngát khắp đồi.
Trên những triền cỏ xuôi thoai thoải,
giữa bạt ngàn cỏ nhú xanh non,
từng đàn thú nhởn nhơ gặm cỏ,
bướm đủ màu bay lẫn sắc hoa.
Dòng Bầu Bí từ ngày Mân xuống,
được thêm tên suối mát Nàng Tiên.
Nước từ đỉnh Chon Von ào ạt,
đổ trắng xóa triền đá ven sông,
làm Thác Bạc ngày ngày ca hát,
soi mình xuống vực nước xanh đen,
dòng nước trong chảy xuôi thoai thoải,
lượn quanh co giữa dải cát vàng.
Chim muông lúc đầu nhìn thấy Mân,
lạ lẫm ngắm nhìn nàng không chán.
Thấy Mon với Mân quả giống nhau,
phải Kẻ - Nàng cùng loài chim, thú?
Ông Trời đã cho chim có đôi,
cho muông thú cặp bầy, có bạn,
cho Nàng Mân xuống với Kẻ Mon,
để chàng hết cô đơn buồn bã.
Chim bay từng đàn tới Hang Hao,
líu lo hát cho nàng vui vẻ.
Muông thú tìm quả ngọt quả ngon,
mang đến cho Nàng Mân cùng nếm.
Còn loài cá loài tôm tụ họp,
trong hồ nước Thác Bạc trong xanh,
giữa dòng chảy Cái Bầu Cái Bí,
đùa vui rồi thi nhảy thi bơi,
với Mon cùng Nàng Mân tiên nữ.
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Kẻ Mon Nàng Mân sống bên nhau,
đã bao lần trăng tròn lại khuyết,
nhưng chưa có con bế con bồng,
chưa có tiếng con thơ thỏ thẻ.
Nàng Mân nhìn chim non ríu rít,
nhìn bê nhìn nghé đang tung tăng,
thấy buồn bã, nàng càng nghĩ ngợi.
Rồi một hôm Mân nói với Mon:
“Ơ Mon!
Chàng cùng em đi thăm bố mẹ,
kẻo không ma nhắc, thần hỏi hoài,
bố mẹ cũng buồn nhớ con gái.”
Mon ngạc nhiên, nói với Nàng Mân:
“Ta người trần giới, đâu phải tiên,
làm sao theo em lên trời được!”
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Tiên Mân mới đáp lời người trần:
“Nếu chàng không cùng em lên trời,
ta sẽ phải xa nhau mãi mãi!
Kẻ Mon ơi, hãy nghe em đi,
hãy lấy măng tre đồi Bầu Bí,
trồng bên cạnh Hang Trống, Hang Hao.
Tre mọc làm thang cho ta leo,
tới mường trời, nơi mẹ cha ở!”
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Nghe lời Mân, Mon nhổ tre non,
mọc trong rừng tre nơi đất cổ,
mang về trồng ngay cạnh Hang Hao.
Nhìn những thỏi đất màu nâu đỏ,
thật mịn, thật mềm, đẫm mùi bùn,
Mon cầm, ngắm, mân mê suy nghĩ.
Chàng mang đất ấy về phơi khô,
chờ đến khi đất màu xám trắng,
đặt xuống dưới hố lót cỏ thơm,
nào lá cỏ tế, rồi chè, sim,
màu vẫn tươi xanh, cháy vẫn đượm,
mùi hương khói tỏa, bay thơm lừng.
Mân nhìn Mon cặm cụi hun đất,
hỏi ra mới biết đó là quà,
chàng làm mang lên biếu Cha Mẹ!
Qua năm lần mặt trời đi ngủ,
đã thấy tre mọc, đốt hàng trăm,
ngọn chạm tới trời cao chót vót.
Đất hun ngả màu hồng, trắng nâu,
những miếng thơm bùi, trông ngon mắt.
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Nàng Mân giục Mon bước theo mình.
Kẻ Mon bằng lòng, nhưng vẫn sợ:
“Thôi, ta sẽ lên trời cùng em,
nếu có chết cũng đành lòng vậy!
Chết trên núi sẽ để quạ ăn,
chết dưới nước để cua cá rỉa,
chết trong hang, ai sẽ làm ma!”
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Mân đứng dậy, da sáng mịn màng,
môi đỏ như hoa, chân uyển chuyển.
Mân leo lên trước, Mon theo sau,
họ leo mãi tới nguồn mưa gió,
cùng dìu nhau lên tầng mây xanh.
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Ngó bên kia núi Sóc chon von,
nhìn bên này núi Voi hùng vĩ,
từng đàn chim lớn đang bay ngang,
từng đàn chim nhỏ đang bay vòng,
kêu ríu rít, hót vui rộn rã.
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Trong mây, nhà Ông Trời ẩn hiện,
dài ngút ngát cả một hơi chiêng,
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hiên rộng cả một hơi ngựa chạy,
cầu thang trông như cái cầu vồng.
Đầu cầu thang đẽo hình chim ngói,
đầu sàn hiên cong vút hình trăng.
Voi ngà đứng vây chặt sàn hiên,
tôi tớ đi lại mờ ẩn hiện.
Chiêng đồng xếp đầy, chật nhà ngoài,
cồng đồng chất đầy, kín nhà trong,
cối chày vàng lấp la lấp lánh.
Nghe tin Mân và Mon lên trời,
nàng Mặt Trời giọng vang lanh lảnh,
nàng Gió có chiếc quạt nhiệm màu,
mặc thật đẹp, vội vàng ra đón.
Nghe tiếng lục lạc bạc reo vang,
tiếng lục lạc vàng ngân lảnh lót,
thấy lấp lánh vòng hạt cườm đỏ,
trên cổ Mon, như chân chim xinh,
thấy gươm báu cài lông chim trĩ,
tua rua đỏ ở trên lưng Mon,
hai chị em tranh nhau ra đón.
Ôi trông Mon mới đẹp làm sao!
Ai cũng muốn cõng chàng trên lưng,
ai cũng muốn bồng chàng trên tay,
đưa chàng đi chơi, bồng đi tắm,
làm Kẻ Mon xấu hổ ngượng ngùng.
Ông Trời đang ngủ trong buồng tối,
tiếng ngáy ầm ầm rền khắp mường.
Bà Trời vào đánh thức ông dậy:
“Ơ ông, có nghe ta gọi không?
Ông ngủ say như đá giữa đồng,
hai mắt dính như hến ngậm miệng,
môi he hé như rùa giấu đầu,
mũi còn thở không, hay bít đặc,
tai có nghe tiếng hò, mừng reo,
hay cũng đặc như tre núi Chủ?”
Con trai Ông Trời, anh của Mân,
thấy bố không dậy, vào đánh thức:
“Dậy thôi bố ơi, muộn lắm rồi,
hai em dưới kia vừa mới đến,
chắc họ muốn lên làm lễ dạm,
kẻo không ma nhắc, thần hỏi hoài!”
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Chàng lay mãi, Ông Trời không dậy,
tiếng ngáy ầm ầm, rền khắp mường.
Chàng trai đành đi lấy búa thần,
đánh núi, núi lở; đánh đá vỡ,
đánh vào mang tai của Ông Trời.
Ông lăn qua lại, nhưng không dậy.
Nàng Mặt Trời, cùng với Nàng Gió,
thấy em làm vậy, bèn cười vang:
“Ơi em trai, sao lại làm vậy,
hãy nhìn hai chị thức bố này!”
Hai nàng bèn mỗi người một việc.
Nàng lấy đầy một gùi nhựa thông,
nàng cọ sạch nồi ba nồi bốn,
nhanh tay dựng bếp, lấy củi khô,
đổ nhựa vào nồi, đốt lửa cháy.
Ngọn lửa thè lưỡi đỏ vàng khè,
nhựa thông nóng, sôi như sóng cuộn.
Nàng Mặt Trời cầm lấy sừng trâu,
múc nhựa nóng đổ tai phải bố,
nàng Gió cầm lấy sừng con bò,
múc nhựa nóng đổ tai trái bố.
Ông Trời chớp chớp mắt muốn mở,
mấp máy miệng, giần giật hai tai,
chân duỗi thẳng, hai tay dang rộng.
Ông cất tiếng gọi vợ và con:
“Ơ bà, ơ các con!
Con kiến chui vào lỗ tai ta,
làm tai ta ngứa ngáy khó chịu.
Lại phủi kiến mau, cho ta ngủ,
ta muốn nằm ngủ một giấc dài,
ta muốn nằm ngủ thêm chút nữa!”
“Ơ ông ơi, hãy dậy đi thôi,
ông ngủ làm chi mà nhiều vậy!
Con gái ta Út Mân bé bỏng,
cùng với Kẻ Mon đã lên trời!
Mân đưa Mon lên thăm cha mẹ,
kẻo không ma nhắc, thần hỏi hoài!”
“Ô, tưởng có việc chi lo lắng,
hóa ra là việc vui, việc mừng!
Hãy đưa Mân với Mon vào đây,
ta muốn hỏi chuyện rể ta đó!”
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Nàng Mặt Trời giọng vang lanh lảnh,
nàng Gió có chiếc quạt nhiệm màu,
dẫn Mân với Mon vào gặp bố.
Ông Trời bế Mon đặt lên đùi,
hôn hít ngắm nghía chàng trai trẻ.
Ông tự mình lấy lá ngô đồng,
nhét vào ghè rượu, men nâu bóng,
mời con rể ngồi uống cùng mình.
Kẻ Mon rụt rè trao đất nung,
những miếng thơm bùi, trông ngon mắt,
tận tay Trời. Chàng nói với Ông:
“Ôi, thưa cha,
ta nói chuyện bằng miệng, bằng lời,
còn rượu, cha cứ để dành đó,
lỡ khi đau, khi ốm cha à!”
Nhưng Ông Trời không ưng cái bụng.
Ông cho rể uống hết một cang,
Mon đã thấy say, thấy chóng mặt.
Ông Trời thích thú, bật cười vang:
“Con hãy nhìn ta uống rể ơi!”
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Ông uống một hơi đã cạn ghè,
lại bảo đổ nước thêm lần nữa.
Một lần đổ cạn bảy con sông!
“Hỡi tôi tớ trai gái mường trời,
Ơi bà, ơi các con trai, gái!
Rượu này ta uống, sao không đủ,
hãy đem ghè mới ra cho ta,
ghè cổ, quý mà ta quen uống!”
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Tôi tớ trong mường, các nàng tiên,
cùng các chàng tiên đẹp tuấn tú,
khệ nệ khiêng ghè cổ, quý ra.
Ông Trời vừa khề khà uống rượu,
vừa nói chuyện, giọng sấm vang vang.
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Trong nhà sàn dài như tiếng chiêng,
các chàng tiên đẹp như khuôn đúc,
các nàng tiên thơm như trái dưa,
đông như kiến, nhiều như ong rừng,
nghe tiếng trống, tiếng chiêng vừa nổi,
người một việc, nhộn nhịp tưng bừng,
làm lễ hỏi Mon cùng nàng Út.
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Ăn cũng đã no, uống đã say,
tiên cùng thần đùa vui ca hát.
Nàng Mặt Trời giọng vang lanh lảnh,
nàng Gió có chiếc quạt nhiệm màu,
thấy Mon khỏe đẹp, nên theo miết.
Út Mân xinh đẹp, nhưng hiền lành,
thấy hai chị yêu chiều Mon quá,
bụng thật không vui, muốn về trần.
Nhìn cha đang khề khà uống rượu,
nhìn mẹ đang vui vẻ kề bên,
Út Mân thấy ngượng ngùng bối rối,
mặt hồng như tia nắng ban mai.
Nàng ngập ngừng lại gần cha mẹ:
“ Bố mẹ à,
chúng con muốn có chuối, có mía,
có đậu ve đậu ván vui nhà,
có con trẻ vui đùa chật cửa!”
Cha Trời nhìn nàng Mân trìu mến,
Mẹ Trời nhìn con gái thân thương:
“Lại đây con, Út Mân bé nhỏ,
ta kể con nghe chuyện ngày xưa:
Có Dạ Dần mới có Theng Rẻ,
đẻ Dạ Dần mới đẻ Theng Rông,
hai Theng làm gốm và đúc đồng.
Lúc đầu chưa có chậu neo đồng,
hai theng chưa có chậu neo sắt,
cắt lên mường trời chưa nên lỗ,
bổ lên mường trời chưa thành lối.
Chuột đen chưa biết khoét cây giang,
chuột vàng chưa biết khoét lòng nứa,
chim sáo còn chưa biết đậu cành,
cú mèo còn chưa biết khoét ổ.
Lúc ấy có ve vàng đi rao,
rao từ trên mường trời rao xuống,
rao từ dưới mường đất rao lên:
‘Bắt đầu từ đây rắn chết cốt,
con người lột lại, sống muôn đời!’
Có nàng Tuôi Vạn người khổng lồ,
thân nàng to bằng ba quả núi.
Nàng đẻ ba mươi con lớn bé.
Chúng không có ngăn ở nơi ăn,
bèn ở nơi gò cây gò cối,
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trong gò rậm rạp, rừng co ro,
lấy sương mù làm màn che chắn,
lấy bóng sung làm chỗ nghỉ ngơi,
ăn sống, nuốt tươi, sống bầy đàn,
suốt ngày cãi, chửi nhau váng óc.
Nắng chiều không khô được lúa mạ,
đàn bà không nói, dạy được con,
muốn phơi lúa không có sạp sàn,
đành phơi lên ngọn cây đa cổ,
đặt thóc lên đầu của người ta.
Họ đi qua họ lấy mất lúa.
Nàng Tuôi Vạn tức giận hầm hầm,
dậy hậm hực mặc váy lộn ngược.
Nàng Tuôi Vạn bắt con ve vàng,
phải đi rao lại lời Trời dặn,
rao từ dưới mường đất rao lên,
rao từ trên mường trời rao xuống.
Kể từ đây con người chết cốt,
con rắn lột lại, sống muôn đời.
Tuôi Vạn cạp váy ngược váy trái,
ra đầu sàn vừa vái lại nguyền:
con thì chết phải kiếp rơi sạp,
đứa thì chết bởi đạp phải đòng,
có con chết vì ong vì khoái,
con chết đi gặt hái ngoài đồng,
có con chết qua sông ngã nước,
chết nghênh ngang giữa sá ngoài đường,
đánh nhạ ngã cây mí cây mùi,
đẻ ra chết côi non quá sớm,
đứa ngậm gãy đũa chết giữa mâm,
chết con muông ăn, con hổ đánh,
chết bởi móc lỗ rắn cong hà,
con chết ngã bờ đầm bờ ruộng,
con chết vì lắm bạc nhiều vàng,
đứa chết vì ngăn sông không cạn…”
Ông Trời nhìn con gái ái ngại,
Bà Trời nhìn con gái thật buồn:
“Lời mẹ rủa con thật độc địa!
Vì thế, từ đó đã kiếp người,
đã sinh ra, đến thời phải chết!
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Kẻ Mon đã được ta lựa chọn,
làm rể yêu, rể quí trong nhà,
bên cạnh con, Kẻ Mon sống mãi!
Từ mường dưới lên tới mường trời,
đã thành lối, các con đi lại!
Ta cũng muốn con có chuối, mía,
có đậu ve đậu ván vui nhà,
có con trẻ vui đùa chật cửa!
Nhưng nghĩ rồi ta lại không nỡ,
vì con cháu của Mon với Mân,
phải chịu kiếp của người mường dưới,
có sinh ra, là phải chết đi!
Lời nguyền độc địa của Tuôi Vạn,
ta không sửa được, dù là Trời!
Mường Cha quê Mẹ, bảy tầng mây,
con có muốn, chỉ con về được!”
Nàng Mân nhìn xuống dưới mường trần,
đỉnh Chon Von trong mây ẩn hiện,
đồi Cái Bầu xanh mướt ngàn cây,
dòng Cái Bí mềm khăn lụa trắng.
Nơi chốn ấy cảnh khác gì đây,
mà còn thêm chim muông, cá mú,
đang ngóng đợi Mân Mon từng ngày.
Nàng Mân quay nhìn phía nhà ngoài,
tôi tớ mường trời, trai gái tiên,
cùng các thần linh đang nhảy múa,
Kẻ Mon đứng giữa, đẹp hơn thần.
Nàng Mặt Trời giọng cao lanh lảnh,
nàng Gió có chiếc quạt nhiệm màu,
thấy Mon khỏe đẹp, càng theo miết.
Hai chị muốn cõng chàng trên lưng,
hai chị muốn bế chàng trên tay,
hai chị muốn đưa chàng đi chơi,
hai chị muốn bồng chàng đi tắm.
Càng nhìn Mân càng không ưng bụng,
chỉ muốn giữ Mon là của mình.
Nàng nói với cha Trời, mẹ Đất,
dù có phải sống là kiếp người,
cũng xin được về nơi mường dưới,
cùng Kẻ Mon cháu đống con đàn,
giữ gìn nơi cổ mường tổ đất.
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Thấy nàng Mân nhất định xin đi,
Bà Trời buồn xa con gái út,
Ông vui, mường dưới có người trông.
Ông Trời cho nàng chín hạt sim,
cho Mon chín hạt đỏ như lửa.
Chín hạt sim nàng Mân uống ngay,
chín hạt đỏ nàng giắt cạp váy,
cho Mon uống, nàng dành mang về.
Ông bà Trời cho gọi Mon lại,
nghiêm trang dặn dò hai vợ chồng:
“Lần này hai con về mường dưới,
con đàn cháu đống sẽ sinh sôi,
con cháu các con sẽ muôn đời,
trị vì muôn loài trên trái đất.”
Bà Trời cho Mon hạt bí thần,
dặn chàng khi nào thật nguy cấp,
hãy gieo hạt xuống cạnh Hang Hao,
bầu bí thần sẽ ra sức giúp.
Nàng Mân chào mẹ với chào cha,
nàng kéo Kẻ Mon đi theo mình,
rồi quay lại tạm biệt hai chị:
“Ở nhà cha mẹ thật vui sao,
nhưng chúng tôi nhớ bầy nhớ bạn,
phải về thôi, nhiều việc phải lo,
chào hai chị ở lại vui vẻ.”
Nàng Mặt Trời giọng cao lanh lảnh,
nàng Gió có chiếc quạt nhiệm màu,
đi tiễn em út với Kẻ Mon,
nhìn chàng đi nhớ nhung lưu luyến.
Bỗng có tiếng Ông Trời sau lưng:
“Trước kia ta đã hỏi các con,
ai muốn lấy Mon, xuống dưới đất.
Các con chê bai không chịu đi,
nay Mon đã của Út Mân rồi,
các con muốn giành, sao cho được!”
Hai chị em nghe cha nói thế,
thẹn thùng mắc cỡ mặt đỏ bừng,
mắt ngó lơ nhìn ra chỗ khác.

49

Ca khúc thứ năm
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và chín gái; 84. – 151. Nàng Mặt Trời thương nhớ Kẻ Mon, xuống ở dưới trần giới, gây nên hạn hán;
152. – 222. Kẻ Mon sai cóc, nhái dẫn đầu đoàn muông thú lên mường trời xin mưa; 223. – 323. Nhìn
mường dưới hạn khô, Ông Trời nổi giận gọi Mặt trời về, và sai Gió đi tìm thần Dông để làm mưa.

Từ biệt mẹ cha một lần cuối,
đưa mắt nhìn khắp cả mường trời,
nơi không biết ốm đau chết chóc,
Mân cùng với Kẻ Mon về trần.
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Xuống đến nửa đường, giữa mây xanh,
nàng Mân đưa hạt bảo Mon uống.
Nhìn chín quả đỏ rực như than,
Mon hốt hoảng quay nhìn Mân, nói:
“Ôi trời ơi,
ta nuốt quả này chắc chết mất,
em muốn lửa đỏ giết ta à?”
“Không sao đâu, há miệng ra nào,
không chết đâu, xin chàng đừng sợ!”
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20

Mon há miệng, Mân ném quả vào,
nuốt xong Mon thấy thật kỳ lạ,
người khoan khoái dễ chịu khác thường.
Chàng vui sướng, trong đầu thầm nghĩ:
“Bố Trời thật là giỏi là tài,
phép hay phép lạ nhiều vô kể,
ta chỉ như cây nhỏ mùa nắng,
như cây lớn được mọc trong rừng!”
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Xuống tới mường dưới, vào Hang Hao,
Mân và Mon quét hang, dọn chỗ.
Họ rủ nhau nằm chung một chiếu,
họ cùng nhau đắp chung một chăn,
ban đêm nghịch chân rồi nghịch tay,
ban ngày nghịch vòng, và nghịch hạt.
Hết đêm đến sáng, tháng đến ngày,
nàng Mân có thai với Kẻ Mon.
Mới được năm tháng, nàng thấy mệt,
bèn bảo Kẻ Mon đừng đi rừng,
đừng lên Chon Von, xuống Bầu Bí.
“Mon ơi, đất tốt tươi cũng đừng,
cảnh có vui nhộn cũng mặc đấy.
Cái bụng em sao đau quá chừng,
chắc bữa nay em trở dạ đẻ,
đừng đi rừng, ở nhà cùng em!”
Út Mân vừa mới kịp dứt lời,
bầu trời cao xanh và bừng sáng,
chim, muông, thú líu lo hát ca,
nước dưới sông cười vang ra rả,
cây trên rừng vỗ tay rào rào,
gió xoáy động khắp cả mọi vùng,
hoa cho mùi hương bay khắp chốn.
Nàng Mân đẻ ra chín con trai,
liên tiếp rơi ra chín con gái.
Sao bố độc lại đẻ con đàn,
Mon thấy Mân đẻ nhiều sinh lắm,
mắt chàng nhìn không biết đóng mi,
miệng chàng há không thành lời nói!
“Út Mân em à,
sao lại có chuyện lạ thế này?
Ta sinh ra từ một quả trứng,
chỉ mình ta ở cõi đời này.
Có thêm em, nay ta có con,
em một lần sinh mười tám đứa,
ta thật không tin, chẳng dám hỏi!”
“Mon ơi, em biết làm sao được,
mong sao con sống đủ cả đàn.
Con trai ăn chín ngọn sông cái,
con gái ăn chín ngọn sông con!”
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Mười tám đứa trẻ rời bụng mẹ,
khóc to đòi cha mẹ đặt tên.
Kẻ Mon lấy tên núi, tên sông,
nàng Mân lấy tên hoa, tên lá,
đặt tên cho con gái con trai.
Tên vừa ý chúng, trẻ thôi khóc,
nhỏm dậy liền, cất tiếng cười vang.
Vì mới sinh, nàng Mân nằm nghỉ,
cả ngày cả đêm ở trong hang.
Cứ chiều đến mặt trời về núi,
Mon cặm cụi nấu cho con ăn.
Lũ con trai ăn chín hông xôi,
đám con gái bảy nồi cơm tẻ,
người lớn vụt, bằng thúng bằng nia,
cùng đua nhau lớn nhanh như thổi.
Nhưng lạ kỳ cùng mẹ cùng cha,
mà anh em mỗi người một vẻ.
Người da đen nhẻm, tóc quăn quăn,
người trắng trẻo hơn, tóc đen nhánh,
có người nước da hơi vàng vàng,
tóc không quăn, duỗi xuôi thẳng tắp.
Chị em gái, khuôn mặt giống mẹ,
anh em trai, vóc dạc giống cha,
cả nhà vui vẻ và thuận hòa,
sống trên đồi Cái Bí Cái Bầu.
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Kể từ ngày Kẻ Mon Nàng Mân,
cùng nhau về trần gian mường dưới,
nàng Mặt Trời giọng vang lanh lảnh,
nàng Gió có chiếc quạt nhiệm màu,
đêm ngày nhớ tới Mon khỏe đẹp,
nhớ con người treo hạt cườm đỏ,
gươm báu cài lông chim trĩ xanh,
đeo lục lạc ngân vang lảnh lót.
Hai chị em ngày đêm ao ước,
ngày nào được cõng chàng trên lưng,
ngày nào được bồng chàng trên tay,
đưa chàng đi chơi, cùng đi tắm,
được ôm ấp vui thú cùng chàng.
Dù Ông Trời hết lời quở mắng,
nhưng nhớ thương làm sao cấm được!
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Nàng Cả vẫn coi sóc mặt trời,
dáng đi như diều bay ó liệng,
váy áo như chớp giật, sáng bừng,
chưa thấy người tiếng đà vẳng lại.
Ngày ngày nàng ngồi trên kiệu mây,
bốn chàng tiên khênh nàng rời núi,
đem ánh sáng chiếu khắp trần gian.
Lòng nhớ thương chàng trai mường dưới,
làm nàng trễ nải việc Trời giao.
Giấu cha, nàng cứ hay la cà,
đi thật sớm, và về thật muộn,
chỉ để nhìn, cho đỡ nhớ nhung.
Rồi đến khi nàng Mân sinh nở,
chín bé gái và chín bé trai,
Mon suốt ngày chăm chút vợ con,
ít vào rừng, lên nương làm rẫy.
Nàng Mặt Trời khổ sở vô cùng,
vì hàng ngày không thấy Mon nữa.
Nàng ở lì mặt đất không về,
chỉ để chờ ngắm Mon khỏe đẹp.
Mặt trời suốt ngày nắng chói chang,
đã bao ngày qua, rồi nhiều tháng.
Trời hạn lớn, đất cạn thật nhiều,
cạn hết cây sung lớn trên bãi,
cạn hết cây chuối dại trong rừng,
cạn khô cả, chết nương chết rẫy,
cạn chết cả cây khế cây cà,
đồng nà chết hết mạ hết lúa.
Dưới sông chết mẹ con khú nước,
trong thung chết mẹ con con dải,
dưới đồng nước, chết cá, chết cua,
trong rừng rú sừng hươu cũng nứt.
Cạn nước giữa sông mọc rau má,
chết cỏ trâu phải ăn lá nhò,
khô đất, bò phải ăn đất cóng.
Mặt Trời vẫn nắng lớn căng căng,
nắng gắt nắng oi thật nồng nực,
nắng quá, cạn nứt núi đen đen,
đẻ ra chàng Rạc, loài con cóc,
nắng quá, cạn nứt núi bạc bạc,
đẻ ra con nhái là chàng Chiền.
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Mặt Trời vẫn nắng lớn chang chang,
nắng gắt nắng oi thật nồng nực.
Muôn loài muông thú chịu không nổi,
kéo về vây kín núi Chon Von,
nước sông ngòi cạn, cá dồn lại,
lờ đờ bơi chật dòng Cái Bầu.
Nơi vẫn còn vũng nước cuối cùng,
nào voi, cọp, trâu, ngựa, hà mã,
nào lợn, thỏ, chồn cáo, gấu, mèo,
hươu, nai, cóc nhái, chen nhau uống.
Chúng kêu gào, đòi gặp Kẻ Mon,
người trị vì ở trên mặt đất.
Kẻ Mon, người trị vì mặt đất,
mải chăm sóc vợ, với các con,
nghe muông thú kêu la váng óc,
mới thấy trời nắng lớn chang chang,
trời đại hạn, đất cạn thật nhiều.
Chàng đạp đất, bứt trán vò đầu,
làm cách gì có mưa có nước?
Chàng cho gọi Thỏ trắng tai dài,
có trí khôn, có tài ứng biến,
sai lên mường trời, kêu thần mưa.
Thỏ trắng cúi đầu, sợ sệt nói:
“Tôi không bằng cóc Rái nhái Chiền,
chúng vừa có mưu, vừa gan góc,
là người hay đánh phá, hay liều.”
Kẻ Mon cho gọi cóc nhái đến:
“Bay hãy lên mường trời cho ta,
kêu Ông Trời cho mưa cho nước!”
Nhớ lời Bà Trời dặn ngày nào,
Kẻ Mon tìm hạt bầu bà cho,
đem gieo xuống đất sau Hang Trống.
Mới có một khoảng khắc trôi qua,
nhú lên một cây bầu kỳ lạ.
Bầu chóng lớn, to như thân lim,
dài mỏi cánh chim bay, vẫn mọc.
Lá bầu che cả đồi Bầu Bí,
ngọn bầu vươn qua đỉnh Chon Von,
bầu trổ hoa, hoa bầu trắng muốt,
đài hoa chụp kín núi Sóc, Voi.
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185

190
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Anh em chàng Rạc với chàng Chiền,
là cóc, nhái sinh ra từ núi,
nghe lệnh Kẻ Mon sáng mai dậy,
trèo lên đồi Cái Bí Cái Bầu,
đánh ba hồi trống bưng da cá,
quân kéo đến đầy cửa đầy nhà,
đánh ba hồi trống bưng da trâu,
quân kéo đến chật đầy sân hội.
Rắn uốn éo đưa đường vào trước,
chàng Rạc chàng Chiền mới bảo rằng:
“Thương nhiều thương lắm anh rắn cong,
anh là người biết đường biết sá,
dẫn ta đi đánh giặc nhà Trời!
Muốn Ông Trời cho mưa, cho nước,
ta cần chàng muông gấu, muông hùm,
với cáo đuôi dài theo nghe lệnh.”

200

Rắn đập đuôi nghe lời chàng cóc,
men thân bầu dẫn đoàn quân lên,
đi mãi phía trời cao tít tắp,
leo mãi tới tận nguồn gió mưa,
dắt nhau lên tầng mây thứ bảy.

205

Đi đầu đoàn là rắn không xương,
tiếp đến con muông to lừng lững,
cõng chàng Rạc, chàng Chiền trên lưng.
Gấu nâu với cả cáo đuôi dài,
đi sau, vừa đi vừa nhìn lại.
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215
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Chúng đã tới bảy tầng mây xanh,
ngó bên kia núi Sóc chon von,
nhìn bên này núi Voi hùng vĩ,
từng đàn chim lớn đang bay ngang,
từng đàn chim nhỏ đang lượn vòng,
kêu ríu rít, hót vui rộn rã,
chào đoàn quân đến từ cõi trần.
Đoàn quân đã lên tới mường trời,
thấy bốn phủ cung Trời yên vì,
xanh rì những trái mùi, trái cọ,
nhà Ông Trời ẩn hiện trong mây.
Nhà Trời dài như một tiếng chiêng,
hiên rộng cả một hơi ngựa chạy,
cầu thang trông như cái cầu vồng,
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tôi tớ đi lại mờ ẩn hiện.
Đầu cầu thang đẽo hình chim ngói,
chiếc trống to nằm giữa ình ang.
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Chàng Rạc chàng Chiền nếm miếng trầu,
ăn đỏ môi, mặt mày ràng rạng,
tiến vào nhà, đòi gặp Ông Trời.
Ông Trời đang ngủ trong buồng tối,
không nghe tiếng Rạc Chiền thúc gọi.
Hai chàng đành nói với Bà Trời,
đang ngồi dệt vải bên cửa sổ:
“Ơ Bà ơi,
mặt trời suốt ngày nắng chói chang,
nắng cả đêm, hết ngày đến tháng.
Hạn to rồi, đất đá khô cong,
cây cỏ không nước đã chết cằn,
muông thú không nước sắp chết khát.
Chàng Mon lệnh cho hai chúng con:
bay hãy lên mường trời cho ta,
kêu Ông Trời cho mưa cho nước!”
Bà Trời đang ngồi bên khung cửi,
gỗ xoan làm cái, rệch tầm vông,
tay thì đưa con thoi bằng sừng,
tay tầm vông đẩy ngang mặt vải.
Nghe tiếng Rạc, Chiền, bà dừng tay,
cúi nhìn xuống Chon Von sừng sững.
Nơi ngày nào Bầu Bí vòng quanh,
rừng tre trúc giờ khô, nâu sạm,
rêu xanh dưới suối cháy thành tro,
củ nâu trên rừng cũng khô héo.
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Trên dòng Bầu Bí cạn trơ đáy,
nào voi, cọp, trâu, ngựa, hà mã,
nào lợn, thỏ, chồn cáo, gấu, mèo,
hươu, nai, cóc nhái, chen nhau thở.
Còn nàng Mặt Trời vẫn lửng lơ,
lấp ló phía đằng sau Hang Trống.

260

Bà Trời vội vã gọi người nhà,
đổ đầy nhựa thông một nồi ba,
nấu nhựa sôi sục trong nồi bốn,
để đổ vào tai phải Ông Trời,
để đổ vào tai trái Ông Trời.
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Chàng Rạc chàng Chiền trèo ra sàn,
đánh ba hồi trống bưng da cá,
đánh ba hồi trống bưng da trâu,
vừa đánh vừa nghiến răng kèn kẹt.
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Trong nhà Ông Trời cựa quậy mình,
mắt hấp háy, miệng ông mấp máy:
“Ơ bà lại xem,
có con kiến chui vào tai ta,
làm tai ta ngứa ngáy khó chịu.
Tiếng gì kêu ùng ùng, ào ào,
làm tai ta âm âm, giần giật!
Ta muốn nằm ngủ một giấc dài,
xưa nay ta chưa từng được ngủ.
Sao bà đem kiến thả tai ta!”
“Ơ ông,
ông ngủ làm chi mà nhiều vậy,
ta đang cố gọi ông dậy đây!
Dưới trần gian nắng gắt, cây khô,
nước không còn cho muông thú uống.
Kẻ Mon cho Rạc, Chiền lên đây,
cầu cứu, kêu ông ra tay giúp!”
Nghe tiếng Bà Trời khẩn thiết gọi,
Ông Trời ngồi nhỏm dậy tức thì.
Ngó xuống nhìn quanh Ông đã rõ,
phía núi Chon Von, bên Hang Trống,
nàng Cả, thần coi sóc mặt trời,
không ngồi trên kiệu mây trắng xóa,
mà lấp ló đứng bên cửa hang,
bốn chàng việc đáng phải khiêng kiệu,
nhàn nhã đứng ngồi, và chỉ chờ.
Rừng tre trúc giờ chết khô cằn,
cây chuối bên rừng biến thành củi,
rêu xanh dưới suối cháy thành tro,
củ nâu trên rừng cũng héo khô.
Trên dòng Bầu Bí cạn trơ đáy,
nào voi, cọp , trâu ngựa, hà mã,
nào lợn, thỏ, chồn, cáo, gấu, mèo,
hươu, nai, cóc nhái, chen nhau thở.
Ông Trời nổi giận tối sầm sì,
đất trời tối tăm, và lạnh buốt,
trời đất cách nhau một cần câu.
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Ông phất nhẹ tay, lòe ánh chớp,
tiếng Ông sấm giật, chát chúa rền.
Nàng Mặt Trời giật mình đánh thót,
sợ hãi tỉnh dậy sau cơn mơ.
Nàng cất cánh bay vội về trời,
trốn thật kỹ không cho cha thấy,
mặc Ông tốn sức gọi đến chầu.
Ông Bà Trời vò đầu bứt tóc,
làm cách nào đây cứu trần gian,
mặt đất cạn khô đang cần nước.
Tiếng trống vẫn vang vang thúc giục,
tiếng nghiến răng của Rạc, của Chiền,
ken két đập vào tai nhức óc.
Trời cho gọi nàng Gió chân dài,
nữ thần có chiếc quạt màu nhiệm,
sai làm gió to và bão lớn.
Nàng Hai đến gió lốc từng cơn,
gió thổi tà váy bay phấp phới,
làm lộ bắp chân như ánh chớp.
Nàng vừa đến, Ông Trời nói ngay:
“Mặt Trời la cà dưới mặt đất,
bỏ bê công việc được ta giao,
bao ngày qua không chịu về nhà,
làm trần gian cạn khô, hết nước!
Con hãy đi ngay, tìm thần Dông,
cùng nhau làm mưa, cứu hạ giới”.
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1. – 21. Cóc nhái nghiến răng gọi mưa. Rùa đẽo thuyền; 22. – 39. Nàng Gió đi gọi thần Dông; 40.
– 98. Hai thần làm gió mưa. Nước dâng ngập mường dưới; 99. – 208. Kẻ Mon đập vỡ quả bầu thần.
Các mảnh của bầu làm thuyền cho Nàng Mân cùng các con thoát lũ; 209. – 271. Kẻ Mon cho vợ con
biết, mình thuộc loài Rồng, Mân là giống Tiên, nên không thể sống cùng nhau. Kẻ Mon trong thân
rồng, biến vào biển nước.
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Anh em chàng Chiền với chàng Rạc,
đem quân trở lại chốn trần gian.
Đến thung lũng lớn, rừng cây to,
chàng Rạc nghiến răng cho ra chớp,
nhưng trời yên, vẫn chưa thấy chớp,
chàng Chiền dập răng cho ra mưa,
nhưng trời quang, vẫn chưa thấy mưa.
Hai chàng quay nhìn nhau thắc mắc:
“Sao Ông Trời bảo ta cứ về,
nghiến răng ken két mưa sẽ xuống?”
Đang định quay lại bắt đền Trời,
hai chàng chợt nghe tiếng ầm ào.
Rùa đen đang đẽo thuyền cây giang,
rùa vàng đang đẽo thuyền cây nứa.
Chàng Rạc chàng Chiền cất tiếng hỏi:
“Đẽo chèo làm chi hỡi rùa đen,
đóng thuyền làm gì hỡi rùa vàng,
trời đang hạn, nước không một giọt?”
Rùa đen rùa vàng hòa giọng đáp:
“Mặt Trời đã làm hạn bao nhiêu,
Ông Trời cho mưa nhiều bằng ấy!”
Lại kể chuyện nàng Gió chân dài,
vâng lời cha bay tìm thần mưa,
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đến nơi Dông ở góc chân trời,
cửa giáp mạch ngầm, biển liền đất,
rừng đảo, núi hoang, đất sình lầy.
Dông thần mưa có tài biến hóa,
lúc thân rồng, có năm hồng mao,
dài ngàn sải, cằm đội bầu trời,
lúc hình người, cao lớn vạm vỡ,
chân đạp đất, vai quấn tầng mây.
Tiếng nói thần vang ầm thành sấm,
hơi thở thần phun ra mây đen,
mắt thần lóe sáng làn tia chớp,
đầy gió bão, chớp giật mưa dông.
Lúc Gió đến, Dông còn đang ngủ,
bỏ công việc, đắp chiếu nằm khèo,
mặc trần gian đất đai nứt nẻ,
cây cháy khô, thú vật chết mòn.
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Vâng lệnh Trời, hai thần ra đi,
làm mưa, tưới nước xuống mường dưới.
Nàng Gió lả lướt bay đi trước,
chàng Dông thậm thịch bước theo sau.
Gió thổi bay xống váy quá kheo,
làm lộ chân nàng như ánh chớp.
Chàng Dông thấy đùi Gió trắng phau,
thịt da mềm nõn như khưa lóng.
Mắt chàng Dông dán chặt vào bẹn,
nghe lòng ao ước, dạ xốn xang,
muốn được xoa đùi trắng phau phau,
muốn được ôm thân hình ngà ngọc.
Cả người ngứa như có bụi đất,
ngứa như dính bụi thóc, bụi cây,
người thần cứ như bị gió xoáy,
như bị kéo nhẹ tựa nứa khô,
đứng không yên, đi cũng không yên,
thần tiến sát, muốn ôm muốn ấp.
Tai chưa nghe nàng Gió đã biết,
mắt chưa thấy nàng Gió đã hay.
Nàng bèn tìm lời hay kheo khéo:
“Ôm ấp được làm sao Dông hỡi!
Bố Trời bảo ta đi làm mưa,
cho nước xuống dịu cơn đất khát.
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Chàng làm thế Bố Trời sẽ đánh,
Cha Trời sẽ trừng phạt hai ta!”
Thần Dông vẫn cứ sán lại gần:
“Bố Trời đánh thì ta cũng mặc,
bố có phạt ta vẫn cứ ừ,
bà mái cái con ta làm nhé!”
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Tay thần mưa bắt đầu mơn man,
chàng dần gỡ xống váy của Gió.
Đùi nàng trắng như bắp chuối non,
thân nàng đẹp như hoa ban trắng,
háng nàng đen như mây u ám,
tóc dưới rốn mượt tóc trẻ thơ,
voi có muốn cũng không qua được!
Dông và Gió cuống quít xoay vòng,
làm nước biển dựng cột thẳng đứng.
Khi đó mây ùn ùn kéo đến,
gió ầm ầm nổi cả bốn bề,
mây ùn lên từng đống, từng mảng,
mây mưa gió, mây đen mây vàng,
gió vù vù, ù ù cơn mưa,
Dông cho sấm sét xuống gào thét.
Đầu đêm mưa to bằng hột cà,
sáng ra mưa to bằng quả bưởi.
Mưa dù mưa dịn, mưa chín đêm,
mưa liền chín ngày, bẻ cành lá,
mưa rửa sừng thú, sạch lông chim.
Hôm đầu mưa ngập bụi, ngập bờ,
hôm sau mưa ngập cây, ngập cối.
Mưa mỗi lúc một to, một dày,
gió mỗi lúc một mạnh, một xoáy,
nước sông cái chảy dồn về xuôi,
nước sông con đầu nguồn đổ lại,
nước đánh xé bờ ao phăng phăng,
nước chảy mạnh xô đất rầm rầm,
nước dâng ầm ầm, ngập đồi núi.
Kẻ Mon được Rạc, Chiền về báo:
“Mặt Trời đã làm hạn bao nhiêu,
Ông Trời cho mưa nhiều bằng ấy!”
Đêm ấy Kẻ Mon nghe buồn phiền,
đêm ấy nghe thấy lo thấy lắng.
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Chàng thức giấc trong đêm thanh vắng,
nghe gấu hùm nó kêu nó gầm,
rắn bắt nhái, tiếng hãi oe óe.
Rồi chàng nghe rầm rầm tiếng sấm,
trên ngàn gió xoay chuyển rào rào,
nghe rơi hạt mưa bằng quả vả,
rơi hột mưa lớn bằng quả sung.
Đêm ngày tăm tối, chín như một,
lúc nào cũng chỉ thấy gió mưa.
Mưa mỗi lúc một to, một dày,
gió mỗi lúc một mạnh, một dữ,
nước dâng cao gào thét ầm ầm.
Nước dâng cao, lên nửa lưng đá,
nước ngập núi đông, rồi núi tây,
núi bắc, núi nam ngập hết cả.
Nước dồn xuống dâng dòng Bầu Bí,
dâng cao đến sườn núi Chon Von,
ngấp nghé cửa Hang Hao Hang Trống.
Chỉ vì nàng Gió với chàng Dông,
say sưa tình mới quên hết cả!
Gió thổi dồn mây về đỉnh núi,
còn Dông trút nước xuống trần gian.
Kẻ Mon càng ngày càng lo lắng:
“Nước đã nuốt chửng cánh đồng rộng,
nước nuốt luôn cả núi cả đồi,
nước nuốt hết cây to cây nhỏ,
khắp nơi xác muông thú nổi chìm.
Đỉnh Chon Von, núi cao chót vót,
có Hang Hao, Hang Trống lưng chừng,
cũng bị nước dâng ăn từng nấc,
nước đã tràn vào cửa hang rồi,
ta làm sao cứu Mân và con,
cứu cả muôn loài ở mường dưới?”
Mon chợt nhớ lời Mẹ Đất dặn,
lúc nguy nan nhờ đến bí bầu!
Thân bầu đã nối đến trời cao,
là thang giữa hai miền trời đất.
Mon vội bảo Mân, cùng các con:
“Ơ em,
nước đã tràn vào trong Hang Hao,
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em ướt lạnh, người run bần bật,
đầu lắc như thác nước đẩy cây,
răng đánh vào nhau nghe lập cập!
Ơ các con,
da các con ngâm nước thâm đen,
mưa lạnh, mắt các con trắng đục.
Nước cắn vào chân, đâm vào ngực,
gió chích vào mắt, cào lên lưng,
Hãy cố chịu lạnh thêm chút nữa,
thân bầu thần nối đến trời cao,
leo lên đi, ta về quê ngoại,
tránh nước dâng ngập núi ngập đồi!”
Mân rét run, vừa khóc vừa nói:
“Ơ anh,
thân bầu có nối đến trời cao,
ta cũng không về Trời được nữa!
Cha Trời đã nói rõ ngày nào,
con cháu của Kẻ Mon Út Mân,
phải chịu kiếp của người mường dưới,
có sinh ra, là phải chết đi!
Lời nguyền độc địa của Tuôi Vạn,
cha không sửa được, dù là Trời!
Mường Cha quê Mẹ, bảy tầng mây,
dù có muốn, không về được nữa!”
Có thang, không lên được trời cao,
làm cách sao nổi trên dòng nước?
Rùa đen đã đẽo thuyền cây giang,
rùa vàng đã đẽo thuyền cây nứa,
ta kịp lấy gì làm thuyền đây?
Còn nàng Gió với cả chàng Dông,
vẫn xoay vòng, ra mưa ra gió.
Gió giật, chớp lòe giữa ngày đen,
soi tỏ núi rừng sau Hang Trống.
Nơi ngày nào hoa bầu trắng muốt,
đài hoa kín hai núi Sóc, Voi,
giờ sừng sững quả bầu khổng lồ,
da bầu xanh vàng đen loang lổ!
Đấy thuyền của ta! Mon reo to,
rồi lấy rìu lưỡi bạc cán đồng,
vớ búa, cán bằng thân lảy trảy,
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ngước nhìn trời, lầm rầm khấn cầu:
“Cầu Trời cho lời con linh nghiệm,
hơn thần mọi ý, hơn mọi điều!
Cầu cho bầu sừng sững khổng lồ,
vỡ thành mảnh, giúp con thoát lụt!”
Kẻ Mon cầm rìu chặt chan chát,
chàng Mon cầm búa đập rầm rầm,
cuống bầu nham nhở đứt rời thân,
trái bầu thần vỡ tan nhiều mảnh.
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Có mảnh to như cửa Hang Hao,
cao lừng lững bập bềnh trên nước,
vỏ bầu vàng xanh đen vằn vện,
khô cong, rắn lại làm đáy thuyền.
Thịt bầu trắng, vàng hươm xôm xốp,
ngoằn ngoèo tách ra khỏi ruột bầu,
nhô hai bên, trũng vòng ở giữa,
bốn cạnh bên chườm ngoài vỏ cong,
xuôi thoải xuống, che trong không ướt.
Bầu Mẹ Đất vỡ tan nhiều mảnh,
những mảnh nhỏ như thúng như bè,
chiếc ngả nghiêng chao theo luồng gió,
cái vun vút mặc nước cuốn đi!
Bầu Mẹ Đất cứu đỡ sinh linh,
trên chứa biết bao nhiêu hạt giống,
hạt to nhỏ, hạt lúa, hạt rau,
hạt cho bắp, cho khoai, hoa trái.
Bầu Mẹ Đất cứu đỡ sinh linh,
trên có nhiều gậy đồng dài ngắn.
Mon hối hả gọi vợ và con:
“Ơ Mân em ơi, ơ các con!
Hãy nhìn những chiếc thuyền vỏ bầu,
trôi lừng lững trên dòng nước lũ,
kìa chúng đang dạt vào vách đá,
ta chung sức kéo chúng lại đây.
Em nghe lời ta, hãy lên thuyền,
đưa các con chín trai, chín gái,
chèo đến đỉnh núi Sóc, núi Voi.
Nước có dâng, đến được đó thôi,
làm sao dâng đến làng Trời được.
Ta sẽ xin Trời cho nước rút,
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nước đi, đất đá lại phơi mình,
dưới ngọn lửa Cha Trời đốt rẫy.
Ơ Mân em ơi, ơ các con!
Ta sinh ra từ trứng lạ kỳ,
dòng giống rồng, đứng đầu cõi nước!
Em con Trời, dòng giống là tiên,
quen ở với núi cao, mây trắng.
Rồng với Tiên khác loài, khác giống,
cùng nhau sinh chín gái chín trai,
đã tưởng sống cùng nhau mãi mãi,
nào ngờ đã đến lúc chia tay!
Mưa vẫn đổ ào ào không ngớt,
gió vẫn thổi xoắn xuýt không ngừng,
đó là lệnh gọi ta về nước,
lệnh truyền trong máu ta, thịt da.
Về cõi nước, nơi trời gặp biển,
không thể mang em, con về theo!
Hãy ở lại nuôi dưỡng các con!
Nước lên cao, rồi nước sẽ rút,
nước đi hết đất đá phơi mình.
Em hãy cùng các con ở lại,
lo canh giữ sông núi đất đai,
làm lấy nhà, phát nương đốt rẫy,
có đồ ăn, cái mặc hàng ngày!
Ta không còn được sống cùng em,
nhưng các con rồi cũng sẽ lớn,
mẹ con hãy đùm bọc nuôi nhau,
có hoạn nạn, hãy nhìn hướng biển,
hú gọi tên, ta sẽ về ngay!
Các con ta, dù sống non cao,
hay ở miền sông sâu, biển rộng,
cũng đều từ Mon Mân sinh ra,
con Rồng cháu Tiên, từ một cội,
chớ có bao giờ chối bỏ nhau!”
Lời vừa dứt, đã lòa ánh chớp,
Mân giật mình: Mon ơi chàng đâu?
Chỉ thấy một bóng rồng cực lớn,
mình tròn trịa, vảy trát dài thân,
uốn nhiều khúc, lao vào bóng tối,
rồi chìm xuống màn nước mênh mông!
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Tiếng sấm rền vang, nhiều tiếng sấm,
những tia chớp sáng rạch đêm đen,
con sóng lừng lững như trái núi,
đen ngòm những bùn đất rong rêu,
há ngoác miệng, răng sóng lởm chởm.
Thuyền bầu xoay tròn, thúng bí xoay,
sóng như trái núi đổ ập xuống,
sóng nuốt bao thúng bí thuyền bầu!
Có thuyền nào thúng nào thoát được,
bèn cưỡi sóng vun vút lao đi,
như thác đẩy lá khô mất hút!
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Nước dâng cao đè núi xuống bụng,
nước nuốt cây, nuốt núi, nuốt rừng,
nước bời lời, bùng nhùng, mung lung.
Trời mưa dập xuống, sóng dềnh lên,
sóng nước trập trùng, đất chao đảo!
Mẹ con Mân lấy bầu làm nhà,
mẹ con Mân lấy bí làm nôi,
người cùng muông thú có chỗ trú,
thuyền bầu thúng bí trôi nghiêng nghiêng,
đụng gầm trời, mắc sạp nhà dài.
Chim của trần gian, muông thú rừng,
tụ tập trong thuyền, gầm gừ rên,
cãi cọ nhau, than kêu chí choé,
ôi sao thật điếc lắm, ồn nhiều!
Út Mân nhìn quanh, lòng rối bời,
nàng cất tiếng, lầm rầm cầu khấn:
“Cầu Trời cho lời con linh nghiệm,
cho ý con như ý Mẹ, Cha!
Chị Hai ơi, thần Gió chân dài,
quạt nhiệm màu, thương em chị gấp,
thu gió mây, dập tắt cơn mưa!”
Trên bảy tầng mây, mường trời cao,
Ông Trời đang ngồi bên cửa sổ,
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giữa ban trưa, uống rượu khề khà.
Chợt Ông nghe văng vẳng gần xa,
tiếng muông thú gầm gừ thảm thiết,
tiếng chim kêu, chí chóe cãi nhau,
lại nghe tiếng ai như tiếng Mân,
đang thì thầm, lầm rầm cầu khấn.
Ông Trời ngó vội xuống gầm nhà,
thấy Gió, Dông xa xa quấn quít,
mưa dập, gió vùi, nước mênh mông,
những chiếc thuyền vỏ bầu chao đảo,
bao nhiêu thúng vỏ bí rập rờn,
nước cuốn xoay những mảnh bí bầu,
nhiều như lá cây rừng rụng xuống!
Trên đó muông thú đang nhốn nháo,
căng mắt nhìn như có Út Mân,
ngay dưới sàn nhà cha nhà mẹ!
Ông Trời bật tiếng kêu than vãn:
“Ôi, ôi, ôi một chút lơi là,
chỉ nháy mắt đã thành tai họa!

45

Này Gió, này Dông có nghe không!
Ta bảo các con xuống làm mưa,
cho đất đai tươi da nở thịt,
cho nước ì ộp đùa với đất,
để đất vui, màu mỡ tốt tươi!
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Ta đâu bảo các con ra gió,
làm mưa cho nước lũ dâng cao,
nuốt hết núi rừng, nuốt cây cối,
nước muốn nuốt luôn cả Út Mân.
Hãy tắt gió, dừng mưa lập tức!”
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Nghe tiếng Trời, Gió, Dông chợt tỉnh,
nhìn xuống mường dưới, mình làm gì?
Cả mường, mênh mang toàn nước đỏ,
đây đó nhô mấy đỉnh núi cao,
thú, muông, cây cối đen sâm sẫm,
còn sống không, hay chết cả rồi?
Lệnh Trời ban ra, Dông tạnh ngắt,
Gió ngừng thổi, mây cũng im lìm.
Trời sai hai con chim khổng lồ,
chim sinh ra từ cây si cổ,
trống chim Ây và mái chim Ứa,
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có hai đôi chân dài nghìn sải,
có hai bắp đùi to nghìn ôm,
đi mở đường, khơi cho nước rút,
đi mở lối cho nước ra khơi.
Mỏ chim tha gỗ, chân quơ rác,
nước mới xoáy, trôi quanh lên trời,
Bí Bầu cạn, dòng bằng cái đũa,
bầu Út Mân tấp về Chon Von.
Út Mân thấy thuyền bầu khựng lại,
nghĩ chắc thuyền chạm được đất rồi,
nhưng tối đen làm sao nhìn thấy,
biết cách gì mà sống, ở, ăn.
Út Mân hỏi chim muông trên thuyền:
“Ai biết đằng mặt chói ở đâu,
hướng chị Mặt Trời ngủ đường nào?”
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Chị vịt bầu lông dày mới rằng:
“Tôi biết đằng chị mặt chói ở,
tôi biết hướng chị mặt trời ngủ.
Nhưng tôi gọi mặt trời không ra,
tôi có gọi mặt trời không về,
tại cổ vịt tròn, tiếng khan khàn,
ăn nhiều thóc quá, cổ vịt rát,
vịt lại đẻ trứng, đang ấp con!”
Anh gà trống hoa mới cất tiếng:
“Tôi sẽ gọi chị mặt chói về,
tôi đánh thức chị mặt trời dậy.
Nhưng chị ở tít cuối biển khơi,
không biết bơi, gà đi sao được,
không bè xuôi gà đến làm sao!”
Út Mân nghe xong liền bảo ngay:
“Vịt sẽ làm bè cho gà đi,
vịt sẽ làm thuyền cho gà gọi,
nhưng từ rày, trứng vịt gà ấp,
trứng vịt nở con người phải chăm!”
Nghe ưng bụng, gà ngồi lưng vịt,
vịt đạp chân bơi xuống Mường Cồn,
mường nằm tận cùng của mặt đất,
nơi bên sáng bên tối gặp nhau.
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Xuống đến Mường Cồn, không đồi núi,
gà vỗ cánh gọi, mặt trời ra,
gáy hai ba lần, mặt trời dậy,
gáy bốn năm lần, mặt trời mọc.
Từ đó có trời đêm, trời sáng,
từ đó lại ra ngày, ra đêm!
Gà gáy đến bảy lần, tám lần,
mặt trời lên ngọn núi sáng trong,
nàng Mân nhìn quanh nơi bầu vướng,
phải là núi Chon Von đây không,
phải là Non Tiên, dòng Bầu Bí?
Sông cạn chỉ còn chảy bằng đũa,
suối cạn thành vũng bé con con,
bùn ngập đầu gối, bùn ngập đùi,
mường dưới xác xơ, ngổn ngang quá.
Trâu bò chết mắc trên đồi đá,
vịt ngan chết, mắc cành cây khô,
cỏ cây biến thành trăn, thành rắn.
Nhìn cảnh hoang tàn, nàng Mân khóc:
“Ơ Mon,
còn đâu nữa cuộc sống thần tiên,
trong hang tổ Hang Hao, Hang Trống!
Mường Cha cao tắp bảy tầng mây,
chàng ơi sao trở về được nữa.
Mường dưới xác xơ, ngập ngụa bùn,
các con và em làm sao sống.
Chàng ở nơi nao, hãy về đi,
hay cho mẹ con em theo với!”
Phía đằng đông chợt hừng tia chớp,
nền trời xanh có sắc cầu vồng,
thấp thoáng thấy bóng Mon ẩn hiện.
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“Ơ Mân em ơi, ơ các con!
Ta đã về làm vua cõi nước,
ở chốn Biển Đông giáp chân trời,
nơi ấy em không theo ta được!
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Em sinh ra, dòng giống là tiên,
quen với non cao và mây trắng,
ta giống rồng, lấy nước làm nhà,
sống dưới biển sâu và vực thẳm.
Em ở lại, chăm lấy các con,
76

hang tổ nơi ta sống không còn,
lấy bầu thần làm nhà mà ở!
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Bầu bí này Mẹ Đất cho ta,
ngày em theo ta về mường dưới.
Em không về được mường mẹ cha,
có bầu thần mẹ cha cứu giúp.
Ruột bầu em cho các con ăn,
hạt bầu em bảo các con rắc,
đất mường em cùng các con chăm,
thay ta trị vì cả mường dưới!”
Nàng Mân gạt nước mắt, nghe Mon,
quay lại bên nhà bầu sừng sững.
“Ơ các con, nước đã rút cạn,
ta dạt vào núi cao Chon Von,
bố đi xa, các con với mẹ,
ta biết sống làm sao được đây!
Ôi, con ta chín trai chín gái,
các con đâu, đến với mẹ nào!”
Từ trong ruột thuyền bầu sừng sững,
nằm ình ình trên đỉnh núi cao,
các loài thú chen nhau ra trước.
Nào voi, cọp, trâu ngựa, gấu mèo
nào lợn thỏ, hươu nai, chồn cáo…
Các loài chim theo đó bay ra,
cắp theo bao hạt cây, bông trái,
rồi đến con của Mon và Mân,
kẻ trước người sau ra lần lượt.
Người vác bó sắn, mầm ngọn khoai,
kẻ mang giống lạc, vừng, ngô, đậu,
lại còn thêm trên lưng gùi thóc.
Những ngày lênh đênh trên mặt nước,
sống trong bầu, bóng tối mịt mù,
ruột bầu ăn, nước bầu họ uống,
nay đặt chân xuống đỉnh non cao,
ngẩng đầu nhìn trời xanh lồng lộng,
họ vươn vai, cao lớn muôn lần.
Nhưng ngày xưa chín trai chín gái,
sao nay chỉ còn bảy còn ba?
“Chuối mía, đậu ve ván của mẹ,
các con đâu? Sao còn chừng này?
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Cha các con đập vỡ bầu thần,
vỏ bầu làm thuyền cho con, mẹ!
Đã tưởng mẹ con thoát cùng nhau,
nào ngờ mẹ con chia đôi ngả.
Phải nước hút các con vào bụng?
Phải cha đem các con đi cùng?
Các con ơi, hãy về với mẹ!
Chuối mía, đậu ve, ván của mẹ,
bầu thần vỡ tan làm nhiều mảnh,
các con có biết mà ngồi lên,
ruột bầu có biết lấy mà ăn,
nước bầu có biết vắt mà uống?
Các con ơi, giờ ở nơi đâu?”
Nàng Mân trèo lên đỉnh Chon Von,
quay nhìn khắp bốn phương tám hướng.
Sông cạn chỉ còn chảy bằng đũa,
suối cạn thành vũng bé con con,
bùn ngập đầu gối, bùn ngập đùi,
mường dưới xác xơ, ngổn ngang quá.
Trâu bò chết mắc trên đồi đá,
vịt ngan chết, mắc cành cây khô,
cỏ cây biến thành trăn, thành rắn…
Nào có thấy các con nơi đâu!
“Chuối mía, đậu ve, ván của mẹ!
Mẹ cha đã từng bao ước mong,
các con sống cả đàn, khôn lớn.
Chín anh em trai khỏe giống cha,
cho đi ăn chín ngọn sông cái,
chín chị em gái đảm như mẹ,
cho đi ăn chín ngọn sông con…
Các con nay vẫn còn khờ dại,
còn nhỏ như con sóc mới sinh,
oặt èo như con sâu mới nở,
đã phải xa vòng tay mẹ cha.
Liệu còn sống, còn sót nơi nào?
Ơi các con đáng thương của mẹ!”
Trên đỉnh núi Chon Von hoang tàn,
đứng bên nhà bầu cao sừng sững,
mẹ Tiên Mân khóc gọi các con.
Nước mắt mẹ tuôn trào như mưa,
nước mắt ào ạt, tuôn như suối,
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từ trên đỉnh Chon Von cao cao,
xuống suối mát Nàng Tiên đầy ắp!
Nước mắt mẹ vẫn rơi như mưa,
chảy đầy sông Cái Bầu Cái Bí.
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Mẹ Tiên Mân khóc hoài, khóc mãi.
Thương mẹ, chim muông và thú rừng,
tỏa đi tìm con về cho mẹ.
Thương mẹ cả bảy anh em trai,
ra đi tìm em về cho mẹ.
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Bảy chàng trai con của Tiên Rồng,
sinh ra trong Hang Hao, Hang Trống,
ăn bầu thần, uống nước bí thần,
nên cao vời vợi, vai vờn mây,
đầu đội trời xanh, chân đạp đất.
Các chàng tỏa ra, đi tìm em,
mỗi bước dài vượt qua đỉnh núi,
dấu chân đi lún đá, lún sông,
tạo nên đồng phẳng, và lũng rộng.
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Người đầu tiên thành ông đếm cát,
kẻ thứ hai phải tát biển đông,
anh ba lên miền cao kể sao,
anh bốn đào sông, khơi nguồn nước,
anh năm rắc hạt và trồng cây,
anh sáu vun đá thành gò đồi,
anh bảy đào đất làm trụ chống.
Có anh nào tìm được em không?
Trên đỉnh Chon Von cao chót vót,
mẹ Mân vẫn đời đời ngóng trông,
Các con bao giờ về với mẹ!
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Hai anh em Kẻ Sanh, Nàng Sim,
biết mưa lớn đã mấy mươi ngày,
thấy nước dâng miệng hang mấp mé,
nước còn trong, lòng còn sáng trí,
thấy bầu thần vỡ, mảnh văng ra,
vội vàng trèo lên, gọi mẹ cha,
chưa kịp nghe tiếng người đáp lại,
đã thấy chớp lòe, nước xoáy tròn!
Cha mẹ đâu rồi, không kịp thấy,
hai anh em sợ hãi ôm nhau,
như hai khỉ con trên mảng bầu,
nổi dập dềnh trên mặt nước xiết,
như củi rều trôi nổi, chẳng chìm.
Nước dâng cao, núi nằm xuống bụng,
mảng bầu tấp vào một cây to,
to lắm, nước không thể nuốt được.
Hai anh em ngồi đó bơ vơ,
tiếng kêu gào chìm vào bụng nước,
tiếng khóc bay theo gió theo mây,
bò lên cao đụng gầm nhà trời,
rồi tan biến cùng mây cùng gió.
Giữa đất nước bạc lạc bời lời,
đất không thấy, trời càng không thấy,
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vẳng lại từ đâu tiếng gà gáy,
một rồi hai, đến bảy tám lần,
phía đằng đông chợt hừng tia chớp,
nền trời xanh có sắc cầu vồng.
Hai anh em Nàng Sim Kẻ Sanh,
như thấy có bóng rồng thấp thoáng,
rồi thấy đôi chim tổ nhà trời,
có hai đôi chân dài nghìn sải,
có hai bắp đùi to nghìn ôm,
xuống mở đường cho nước lụt rút.
Mỏ chim tha gỗ, chân quơ rác,
nước xoáy cuộn, trôi quanh lên trời.
Sông cạn chỉ còn chảy bằng đũa,
suối cạn thành vũng bé con con,
không thấy đâu hang tổ Hang Hao,
đỉnh núi Chon Von nằm nơi nào,
mẹ cha, anh chị em đâu nữa.
Mảnh bầu thần to bằng bịch lúa,
lắt lẻo sườn đồi đất chênh vênh,
cây khổng lồ nước làm bật gốc,
rễ chùm lởm chởm giữ chặt bầu.
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Hai anh em Kẻ Sanh Nàng Sim,
cạo cùi bầu bí làm đồ ăn,
vắt nước ruột bầu làm đồ uống.
Ăn mãi ruột bầu rồi sẽ hết,
uống mãi nước bầu rồi sẽ cạn.
Vỏ bầu khô sẽ lấy làm nhà,
được mái che đỡ mưa đỡ nắng,
nhưng đồ ăn thức uống ở đâu?
Hai anh em đành phải bảo nhau,
rời nhà bầu, vỏ cong rạn nứt,
nhằm phía trước, nơi mới đi tìm.
Bao lần mặt trời lên rồi lặn,
hết ngày dài, rồi lại đêm đen,
họ vẫn đi, và đi mải miết.
Họ qua vùng đất hoang mênh mông,
nơi không nhà cửa, không làng mạc,
không có muông thú, không cỏ cây.
Họ không có lửa, không rìu rựa,
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nhưng mắt còn sáng, tai còn thính,
chân còn cứng, tay vẫn còn lành.
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Hai anh em vẫn đi mải miết,
cho đến một ngày trước mắt họ,
đỉnh núi màu nước mát hiện ra,
bên trái đồi cỏ tranh nối nhau,
bên phải rừng xanh nhấp nhô đứng,
ở giữa đồng cỏ trải mênh mông.
Nơi họ đứng rừng với cây xanh,
những cây đác, cây buông, cây cọ,
chim chóc bay, muông thú nhởn nhơ,
ong lấy hoa, kín đất chật rừng,
kiến tha mồi, trái rụng đầy đất,
cỏ mọc xanh mơn mởn khắp đồng.
Anh em Kẻ Sanh với Nàng Sim,
ở lại nơi gò cây gò cối,
lấy bóng cây sung làm chỗ ở,
lấy lá cọ làm mái che mưa,
lấy lá buông làm chăn làm chiếu.
Rồi từ đó ngày lại qua ngày,
Nàng Sim đi lượm trái cây chín,
đào đám củ dại làm cơm vàng,
đào đống củ nâu làm cơm đỏ,
hái ngọn cây lá cỏ thay canh,
khoét bụng cây đác lấy nước uống.
Còn Kẻ Sanh làm đơm làm đó,
đặt vào lối thú xuống, muông sang,
kiếm con muông con thú về ăn.
Anh mang khố bằng vải cây vố,
em mặc xống bằng vỏ cây sui.
Họ sống qua hết ngày đến tháng,
ở trong rừng cỏ gianh rậm rạp,
ở trong rừng ken đặc cây xanh.
Hai anh em Kẻ Sanh, Nàng Sim,
chưa có lửa cháy, nướng thịt muông,
chưa có lửa nướng khoai nướng cá.
Ăn củ nâu, củ mài còn ngứa,
ăn con cá dưới sông còn tanh,
ăn ốc bắt dưới suối còn đắng,
ăn cá nấp kẽ đá còn say.
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Nhớ ngày sống cùng mẹ cùng cha,
trong hang tổ, Hang Hao Hang Trống,
có ngọn lửa đỏ ấm đêm đen,
nướng thịt muông, nướng ốc, nướng cá,
nghe kể chuyện ở mường trời cao,
có vị thần chuyên trông coi lửa,
cho cả mường dưới và mường trời.
Lấy ai đi xin lửa cho ta?
Chim dìn chim dơi được gọi đến:
“Mày đi xin lửa cháy thịt muông,
xin lửa đỏ nấu cơm, nướng cá,
xin Thần Lửa trên mường trời cao!
Được lửa về, muốn gì, cho nấy!”
Con chim dìn, loài dơi mới nói:
“Nếu chúng tôi mang được lửa về,
xin được nấp lá trong rừng sâu,
nấp lá chuối non trong vườn tược,
để ngày mưa ngày nắng rong chơi,
được rập rình bay lên bay xuống!”
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Chim dìn chim dơi bay lật đật,
bay vội vàng, đường cái thênh thang,
đầu hôm mới bay tới mặt trăng,
sáng ra đã bay tới mặt trời,
rồi đến được nơi Thần Lửa ở.

130

Chim bay vào, men theo bờ giếng,
men theo bờ đầm với bờ ao,
luồn qua cổng cái, vào cổng con,
rẽ vào trước sân nhà Thần Lửa,
chó trông nhà gầm gừ ra sủa.
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Nghe tiếng chó xô vào xô ra,
Thần Lửa bẻ rào chạy đuổi chó,
ra đến sân ngó trước nhìn sau,
thấy chim dìn, chim dơi liền hỏi:
“Mỏi chân thì cháu phải vào nhà,
từ đằng nào đến ta sớm quá,
mồ hôi lấm tấm, áo mặc mang”
Chim dìn, chim dơi mới kể lể:
“Thương nồng thương mỡi Ông à,
hai anh em Nàng Sim Kẻ Sanh,
ăn củ nâu, củ mài còn ngứa,
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ăn con cá dưới sông còn tanh,
ăn ốc bắt dưới suối còn đắng,
ăn cá nấp kẽ đá còn say,
nên bảo cháu lên ông xin lửa!”
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Thần Lửa thấy cũng ưng cái bụng:
“Ta cho cháu vào chín lần bồ,
liệu cháu còn biết tối hay sáng?
Hay nhốt cháu vào chín lần sọt,
liệu cháu có nhìn thấy cái gì?”
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Chim dìn, chim dơi thật thà đáp:
“Ông nhốt cháu vào chín lần bồ,
trông còn biết, liếc nhìn còn thấy,
nhốt cháu vào chín hũ, mười bình,
coi không biết, liếc nhìn chẳng thấy!”
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Thần Lửa mường trời nghe biết vậy,
nhốt chim vào chín hũ mười bình!
Rồi thần đi lên đồi Ca Da,
chặt lấy năm cây nằng làm nọt,
chẻ lấy bảy mảnh lạt giang dài,
cạo nứa già nứa vàng làm nùi.
Lạt giang già kéo đi kéo lại,
lửa bén bùi nhùi, cháy ngời ngời.
Thần cho một gói lửa để dưới,
lại đặt chín gói nước ở trên,
giao gói cho chim dơi, chim dìn,
dặn mang cho Nàng Sim Kẻ Sanh.
Chim dơi chim dìn cám ơn thần,
theo đường mặt trời, đường mặt trăng,
bay trở lại, tay va vào núi.
Chín đùm nước ở trên bị vỡ,
nhằm đùm lửa ở dưới đổ òa,
lửa tắt khói ùa lên đen nghịt,
đốm lửa đỏ ngòi ngọi chẳng còn!
Nàng Sim lửa đâu mà nướng khoai,
Kẻ Sanh lửa đâu mà nướng thịt.
Kẻ Sanh lại vò đầu, bứt trán,
lấy ai đi xin lửa cho ta?
Chàng sực nhớ, gọi bác ruồi trâu:
“Hãy đi xin lửa đuốc cho ta,
muốn thứ gì, ta cho thứ ấy!”
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Ruồi trâu nghĩ hồi lâu rồi nói:
“Nếu lấy được lửa đuốc mang về,
vai trâu béo mọng tôi được cắn,
đùi con gái thơm tôi được ăn,
tôi được cắn kẻ đần người dại!”
Kẻ Sanh nghe rõ mới cả cười:
“Cứ mang được lửa đuốc về đây
muốn thứ nào ta cho thứ ấy!”
Ruồi trâu bay đường cái thênh thang,
đến mường trời trên cao lồ lộ.
Khi mới đến gần nhà Thần Lửa,
vào rìa bờ giếng, ven bờ ao,
chó trong nhà xô ra gâu gâu,
lao tới gần, gầm gừ đòi cắn.
Lão Thần Lửa ra ngó ra nhìn,
liền bẻ cọc rào đuổi chó dữ:
“Từ lối nào chân ướt chân ráo,
áo mặc áo mang đến thăm ta?”
Ruồi trâu mới lựa lời đáp tiếng:
“Thương mơi thương hỡi Thần Lửa à!
Kẻ Sanh ở gò cây gò cối,
ở trong rừng cỏ bái rầm rậm,
chưa có lửa đỏ nướng thịt muông,
chưa có lửa cháy nướng cá tôm,
sai chúng tôi lên đây xin đuốc!”
Lão Thần Lửa mới lại hỏi rằng:
“Chân ruồi trâu thấy ngắn cũn cỡn,
tay bé tí không xứng với thân,
mắt ở đâu, miệng nữa ở đâu?”
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Ruồi trâu lại lựa lời đáp tiếng:
“Chân tôi đúng thật ngắn cũn cỡn,
tay thật nhỏ chẳng xứng với thân,
mắt chúng tôi ở trong gốc cánh,
miệng chúng tôi ở đầu cái vòi.”
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Lão Thần Lửa lại hỏi lần nữa:
“Ơi này hỡi ruồi trâu chân ngắn,
ta nhốt cháu vào chín tầng hũ,
ta nhốt cháu vào chín tầng bình,
cháu trông còn tỏ, ngó còn tường?”
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Nghe hỏi vậy, ruồi trâu cười đáp:
“Nhốt vào chín tầng hũ, tầng bình,
cháu trông còn tỏ, ngó còn tường,
nhìn còn biết, liếc còn thấy rõ.”
Nghe vẫn chưa vừa dạ hả lòng,
lão Thần Lửa bèn nhốt ruồi trâu,
vào trong chín lần hũ lần bình.
Dù trông không tỏ ngó chẳng tường,
ruồi trâu khôn khéo cười hơ hớ:
“Ta trông rõ quá, nhìn thấy hết!”
Lão Thần Lửa nghe lời tưởng thật,
nhốt ruồi trâu vào chín lần sọt.
Ruồi trâu bèn bật lời, vờ than:
“Trông không còn rõ, ngó chẳng tường,
liếc không thấy, nhìn càng không thấy!”
Nghe đã rõ, vừa lòng hả dạ,
Thần Lửa chặt cây nắng làm nọt,
thần đi cạo cây nứa làm nùi,
lạt giang già chùi đi kéo lại,
cháy lên ngọn lửa ngòi ngọi đỏ,
bốc ra luồng khói ngằm ngằm xanh.
Thần châm một đốm lửa để dưới,
lấy đủ chín giọt nước để trên.
Bác ruồi trâu dậy chào dậy lạy,
rồi ra về đường cái thênh thang.
Đến đất lò cò, mường chật hẹp,
trượt chân ruồi ta ngã lộn nhào.
Bỏ lửa đỏ trên trời loạc choạc,
bỏ gùi nước trên trời lỗ chỗ,
bác ruồi trâu quay chân lộn về,
vào gặp Kẻ Sanh xin bẩm báo:
“Chúng tôi đi xin lửa xin đuốc,
nơi Thần Lửa ở, mường trời cao.
Thần cho đốm lửa để bên dưới,
cho chín giọt nước để bên trên.
Về đến đất lò cò chật hẹp,
xoay đi vướng núi, quay vướng đồi,
tôi lật đật trượt chân ngã nhào,
nước bên trên đổ, lửa dưới tắt.
Tôi bỏ lửa trên trời loạc choạc,
tôi bỏ nước trên trời lỗ chỗ,
chẳng được đồ thứ chi ngài hỡi”.
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Kẻ Sanh mới than thân trách khó:
“Ăn nghe hại, ở lại nghe lo,
biết làm chước trò gì cho được?”
Bác ruồi trâu lựa lời an ủi:
“Xin ngài chớ lo ngại lo phiền,
nên điều mệt hại thân hại vóc.
Thần Lửa trên trời úp chúng tôi,
trong chín lần sọt, mười lần rổ,
nên chúng tôi nhìn thấy ngó được.
Thần chặt cây nắng dùng làm nọt,
cạo vót nứa già dùng làm nùi,
lạt giang già chùi đi kéo lại,
cháy lên ngọn lửa ngòi ngọi đỏ,
bốc ra luồng khói ngằm ngằm xanh.”
Nghe lời ấy Kẻ Sanh hởi dạ,
gọi Nàng Sim bắt chước ra lo,
được ngọn lửa đỏ ngòi ngọi cháy,
bốc luồng khói xanh ngằm ngằm thơm.
Đẹp lòng Kẻ Sanh cười chum chím.
Từ đó ăn khoai không còn ngứa,
ăn cá tôm không còn tanh hôi,
ăn ốc suối không còn say nữa.
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Hai anh em Kẻ Sanh Nàng Sim,
từ khi có ngọn lửa ngời ngợi,
ăn cá tôm không còn tanh hôi,
ăn ốc suối không còn say nữa,
nướng được khoai, ăn không còn ngứa,
nấu chín được củ nâu củ mài.
Nhưng hai anh em Sanh với Sim,
ăn củ mãi thấy bụng lưng lửng,
ăn khoai mãi mà dạ không no,
thấy nhớ hạt gạo ngày tấm bé!
Một ngày kia Kẻ Sanh đi săn,
theo dấu chân con muông con thú,
chạy xuống rộc, qua núi đến khe,
hết thung đến rừng lại đến bãi.
Mải tìm muông tối bóng, chiều hôm,
đêm mịt mùng, Sanh đành ngủ lại,
dưới gốc cây búng, bóng cây khưa,
trên đám cỏ giác cao rậm rạp.
Nửa đêm Sanh thức giấc một lần,
giữa đêm nghe nhái kêu, ếch nói,
chỗ ấy chỗ nên suối nước chảy,
chỗ nọ chỗ nên khoang nước to.
Sanh nghe chim ác là nó hót,
chỗ kia chỗ nên ao nên đầm,
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cứ vỡ ra làm ruộng, đào ao.
Làm ao hơn làm kha ngăn suối,
làm nà hơn làm rẫy trên cao,
nương rẫy trồng một mùa củ qua,
làm nà ăn đời con đời bố.
Sớm buổi mai, sau khi trở dậy,
Sanh quay về bàn với Nàng Sim:
“Ta ăn rừng đã bao lâu nay,
đào củ, đào khoai lại hái đậu,
bầu với bí cả quả lẫn dây,
rau xanh, hoa trái đều đã nếm!
Anh em ta đã làm nương rẫy,
được đậu, củ ăn chỉ một mùa,
nay thử tháo nước làm ruộng nạ,
trồng cả cỏ lác lẫn cỏ năn,
cỏ lồng vực có bông chín sớm,
may được hạt gạo, hạt lúa vàng!”
Nàng Sim ngoan ngoãn nghe lời anh,
cùng Sanh ghè đá làm dao sắc,
chọn lấy đá làm rìu cắt cây,
mài đá nên dao phay chặt nứa.
Kẻ, Nàng dậy sớm buổi sáng mai,
đi chặt cây gạo to giữa đồng,
chặt cây vông cao mọc giữa ruộng,
đem ra dựng làm cọc làm cây.
Hai anh em chém nứa ra đập,
đan lống hai, lống bốn, lống ba,
bốn mươi lống đặt nằm bên dưới,
chín mươi lống nhấc để lên trên.
Hai anh em mai đá đắp bai,
thuổng đá đào mương cho thật thẳng.
Nước trắng xóa chảy xối ào ào,
chảy vào ngập tràn khoang tràn vũng.
Anh đi trước bới đất làm đầm,
em đi sau ngăn bờ làm ruộng,
anh đi trước đào gốc cây de,
em đi sau cuốc bật gốc cỏ.
Con ruộng rậm, ruộng rộc đã xong,
nàng Sim tìm cỏ lồng đem cấy,
cắm xuống cả cỏ nác, cỏ năn.
Cấy cỏ nác, nác không nên màu,
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cỏ lồng vực không nên bông lúa.
Nàng Sim cầm thuổng đá vào rừng,
đào củ mài nên bàn nên bữa.
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Đào củ không còn bê nổi đầu,
hái rau không còn bê nổi sọt,
nước mắt nàng nhỏ giọt như mưa.
Có con chuột đen trong ống nứa,
nghe tiếng khóc giữa núi giữa rừng,
có con chuột vàng trong ống giang,
nghe tiếng than ven khe bên suối,
ngạc nhiên chuột mới hỏi Nàng Sim:
“Cớ chi nàng khóc than, sầu não?”
Nàng Sim gạt nước mắt rấm rứt:
“Sao ta lại không khóc, không than?
Ăn củ mãi thấy bụng lưng lửng,
ăn khoai mãi mà dạ không no,
còn nhớ hạt gạo ngày tấm bé!
Anh em ta tháo nước làm ruộng,
cấy cỏ nác, nác không nên màu,
trồng lồng vực, không nên bông lúa!”
Con chuột vàng co ro ống nứa,
thấy thương tình, cất giọng dỗ dành:
“Thôi nàng ơi, khóc lóc mà chi,
nghe tôi nói điều hay điều tốt!
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Núi Sri, trong lũng Hơri,
có nàng Tiên Mái Lúa xinh đẹp,
sống cùng các chị em của mình.
Nhà các nàng ẩn hiện trong sương,
kho các nàng đầy ắp giống lúa,
đến ba mươi giống lúa rẫy khô,
có bốn mươi giống lúa ruộng nước.
Nàng hãy mang sọt đến mà xin,
về cấy trồng, cho nên bông lúa!”
Nàng Sim nghe, lòng biết điều hay,
trở chân về kể Kẻ Sanh rõ.
Rồi nàng chọn sọt bảy sọt ba,
quẩy gánh tre đi xin giống lúa.
Nàng đi hết một đêm xa xăm,
đã đi cả năm đêm xa lắc,
vượt qua mặt trăng, luồn mặt trời,
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đêm thứ bảy đến lũng Hơri,
nhà Sri, nàng Tiên Mái Lúa.
Nàng Sim leo bờ đầm đi qua,
men qua thửa ruộng nà tiến đến.
Nàng đi qua bờ ao, bờ giếng,
vào đến rào, đến giậu sân nhà,
đã nghe gầu gầu tiếng chó sủa,
đã thấy chó xô ra gầm gừ.
Các nàng tiên Coi, Va, Dôi, Dai,
những Tiên Lúa dịu dàng, tha thướt,
con gái của bà cả Dạ Dần,
nàng mát tính, nàng hay dỗi hờn,
sống no đủ ở trong nhà mẹ,
gần mường trời mờ tỏ sương giăng.
Sớm tinh mai các nàng vừa dậy,
ra sàn ngoài rửa mặt rửa tay,
nghe gâu gâu tiếng chó sủa dữ.
Nàng Tiên Mái Lúa nghé cửa thang,
các nàng Dôi, Dai ngó cửa sổ,
thấy người chít khăn, nàng mang giỏ,
ngó kỹ mặt mày, nhận ra Sim,
các nàng mắng chó, mời khách vào:
“Em đến chơi, hay có công việc,
mà lấm lem chân ướt chân khô?”
Nàng Sim mới ngập ngừng giãi bày:
“Ơi các chị Mái Tiên Vía Lúa!
Chúng em, Sanh Sim làm ruộng nạ,
nhưng mạ non không có để cấy.
Cấy cỏ năn, năn không nên màu,
cấy cỏ vực, vực không nên lúa.
Nghe tiếng đồn xa lại đồn gần,
các chị sống trong thung lũng rộng,
có bốn mươi giống lúa ruộng thấp,
có ba mươi giống lúa nương cao.
Chúng em được lời đi tới đây,
xin với các nàng Tiên Mái Lúa,
bông cơm trái lúa về làm giống,
làm của để truyền năm đời đời.”
Nàng Tiên Lúa sống trong thung lũng,
nghe được lời dẫn Sim vào nhà,
leo hết thang trái sang thang phải,
chân đăm chân chiêu bước cửa ngang,
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lấy thang lành bắc lên trên gác,
chọn được bốn mươi giống lúa ruộng,
lấy đủ ba mươi giống lúa nương,
cho vào bồ đan hoa đẹp đẹp,
cho vào sọt đan hoa xinh xinh,
sắm đòn tìm gióng Sim gánh về.
Trước khi Sim đi các nàng dặn:
“Nhớ Dạ Dần khi xửa khi xưa,
đứng ra truyền làm năm làm tháng,
đặt một năm có mười hai tháng,
năm tháng nóng, bảy tháng ấm trời,
đặt một tháng có ba mươi ngày.
Năm cũng có năm đầy năm vơi,
tháng cũng có tháng no tháng thiếu,
ngày cũng có ngày ngắn ngày dài.
Lấy tháng đủ trước là tháng giêng,
đậu đâm chồi, con tằm leo lá,
rồi ra đến tháng hai, tháng ba,
cá lên đồng, hạt cà nẩy nụ,
đó là lúc cày bở ruộng nạ,
đặt cho tháng tư tháng bắc mạ,
tháng năm gặt hái con nước lên,
nước trôi đầy đồng vào tháng sáu.
Tháng bảy là tháng Dạ đặt ra,
dọn cỏ, bắt sâu, vun trồng lúa,
tháng tám trời làm gió làm mưa,
lúa trổ đòng đòng bay phơ phất.
Mẹ ta đặt tháng chín, tháng mười,
lúa chín vàng đồng, kỳ gặt hái,
tháng mười một, tháng háp, cây nêu,
tiễn năm cũ đi, mừng năm mới!
Mẹ ta, Dạ Dần đặt năm tháng,
phân chia vụ trồng lúa, trồng cây,
còn ta cho em thêm vật này,
xem biết ngày cày sâu cuốc bẫm.
Đây Lịch Tre có tự lâu đời,
mười hai thẻ tre đều tăm tắp,
có khắc Đoi bốn chấm hình thoi,
ngôi sao nơi chàng Tua Rua ở,
có chạm trăng, ngày gió, ngày mưa,
nhìn đó biết ngày lui, tháng tiến.
Đi cày mà muốn được nhiều bông,
em hãy nhìn Sách Đoi mà tính!”
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Nghe đã rõ, đã nhìn, đã biết,
Sim cầm Đoi, từ biệt các nàng,
vai sọt bảy sọt ba thóc giống.
Nàng đi về một đêm xa xăm,
lại đi thêm năm đêm xa lắc,
bảy đêm nàng mới về đến nhà,
nơi Kẻ Sanh nóng lòng trông đợi.
Nghỉ được hai ngày, ba bốn ngày,
sớm thứ năm nàng vò lúa giống,
trưa đứng bóng, đem lúa ra ngâm,
được bốn đêm cho hạt vào ủ,
hết ba đêm để hạt trong ổ,
mạ nứt nanh ra mầm xinh xinh.
Sáng sớm nàng Sim ra bờ cây,
thấy khế trổ hoa tím ngăn ngắt.
Nàng đem mạ rắc ruộng đã bừa,
mạ mọc lên vừa xanh vừa tốt,
bốn mươi đêm mạ ngập lưng gà,
ba mươi đêm ngập lưng chim gáy.
Kẻ Sanh có Sách Đoi lịch tre,
ngắm nhìn Đoi hình thoi bốn chấm,
thấy chàng Tua Rua đã hiện ra,
nhớ lời Tiên Mái Lúa căn dặn,
ruộng nước chàng lùa trâu đi cày.
Lại kể chuyện mẹ con nàng trâu,
mới sáng đã thấy Sanh giục giã,
bụng nàng trâu không chịu không thưa,
muốn được nằm nghỉ ngơi nhai cỏ!
Kẻ Sanh bực mình nhắc chuyện cũ:
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“Mới ngày nào mẹ con nhà nàng,
bị anh em hổ đen hổ vàng,
đánh bốn đánh ba từ chập tối.
Gà gáy họ đánh năm đánh bảy,
đánh chín đánh mười, đánh trăm nghìn.
Chàng hổ đánh không trượt một cái,
chàng chỉ để một con đầu đàn,
chỉ để lại một con làm giống.
Chập tối nàng đi ăn dưới hang,
sáng ra nàng đi ăn dưới suối,
khắp cả rừng, cả rú với đồi.
Thấy hang ta ở đây cao cao,
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thấy nóc hang rộng thênh lồng lộng,
nàng thấy đây nên chốn nấp mưa,
thấy đây chính là nơi tránh nắng,
nấp đây mới trọn được một đời,
nàng xin ta cho vào hang nấp!
Ta mới bảo dưới sân dưới sướng,
nàng vào ta nuôi nấng, dắt chăn,
ta làm chuồng, buộc cột, vực mũi,
đẻ con đực, ta thịt cúng hồn,
đẻ con cái, ta thịt cúng vía,
buổi sớm dắt đi cày đi bừa…
Lúc ấy nàng con trâu đã thưa,
bụng nàng con trâu cũng đã chịu,
ta mừng lấy dao đá chuôi bạc,
ta đã lấy mác đá chuôi ngà,
đẵn vào sừng nàng ta làm dấu,
đẽo vào sừng nàng ta làm vết,
mẹ con nàng ghi nhớ đời đời,
cớ sao bây giờ không chịu dậy?”
Mẹ con nàng trâu chịu nghe lời.
Kẻ Sanh dắt trâu đen cày trước,
đem trâu bạc ra bừa ruộng nà.
Lóc róc nước sủi bọt sủi tăm,
lưa thưa tiếng ếch kêu ộp oạp,
lải rải tiếng ễnh ương, chão chàng,
cỏ tù cỏ de trốc rễ thối.
Tua rua hiện một tháng mười ngày,
mạ non tốt ngập lưng chim gáy,
hoa khế tàn, khổ trổ quả non,
hoa von đã nở lần thứ nhất.
Nàng Sim cặm cụi nhổ mạ xanh,
chờ trâu ra, mạ vào vừa vặn!
Nước ruộng đục, mạ đem ra cấy.
Nàng cấy cho thật nhặt hàng sông,
đông hàng con, tròn tròn bụi lúa.
Tháng bảy mài mại cây lúa non,
tháng tám lúa đã chửa đòng đòng,
tháng chín lúa chín rạ, chín cành,
chín lúa trên nương lúa dưới ruộng,
chín cả lúa dưới lũng, trên đồi.
Bông cái chín đỏ hạt vàng vàng,
bông con chín sáng hạt mây mẩy,
97

275

280

285

290

295

300

305

bông cái to bằng đuôi con chó,
bông con nhỏ bằng đuôi con mèo.
Kẻ Sanh cùng với em, Nàng Sim,
lấy lưỡi hái cùn, mũi sắt lá,
lên đồi chặt thân cây thục mức,
đẽo làm khước chỗ cầm xinh xinh,
giữa đầu cây cắm thêm miếng sắt.
Rồi một tay cầm nửa phía trên,
còn tay kia đưa lên thoăn thoắt,
anh Kẻ Sanh gặt toàn bông cái,
em Nàng Sim hái những bông con,
gặt lâu lúa được nhiều nặng trĩu,
đóng gánh hai bên cho thật cân,
gánh lúa trở lại, đem về nhà.
Bịch chín của Sanh đã tròn đầy,
bịch năm của Sim cũng căng bụng.
Kẻ Sanh lại bảo với Nàng Sim,
sớm lấy lúa ra vò, ra tuốt,
trưa được nắng lấy lúa ra phơi,
chiều mặt trời đã về đi ngủ,
tối rồi đem lúa ra giã chơi.
Giã vào cối làm bằng gỗ chay,
giã bằng chày làm bằng gỗ khả,
sẩy vào nong đan bằng cây bương,
sàng vào nia đan bằng cây nứa.
Vừa giã vừa sẩy lại vừa sàng,
được hạt gạo trắng như hột nắng,
được hạt gạo trắng như hoa cau.
Kẻ Sanh thấy mừng vui lắm lắm,
đây thật là của ăn sống người.
Lúa từ nay nên trồng ruộng cả,
mạ từ nay nên gieo ruộng con,
cày cấy từ nay theo mùa vụ.
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Kẻ Sanh ở trong gốc cây duối,
Nàng Sim ở dưới bóng cây chò,
sống cùng nhau trong gò cây thấp,
bên hang đá, dưới chân núi cao.
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Sáng đó Sanh thấy đói trong lòng,
bụng thèm được ăn món thịt nướng,
mới đi thăm khum khum bẫy ống,
mới ra nhìn cong cong bẫy cặp,
thấy lập cập con rùa gầy guộc,
thấy lè kè con rùa nhỏ nhoi.
Kẻ Sanh mới nhìn rùa và bảo:
“Không thịt mày thịt ai hỡi rùa!”
Rồi chàng lấy lạt tre buộc bang,
lấy lạt giang buộc thắt buộc trói,
cột chân cột cả tay con rùa,
treo lên gốc cây dớn nho nhỏ.
Miệng con rùa mắc bẫy mấp máy,
cất tiếng kêu, vừa lạy vừa van:
“Ăn chúng tôi tốn ớt, tốn gừng,
đã tốn vừng, còn tốn cả muối,
tanh trạ, tanh nồi, tanh cả đọi!
Thịt ít thế này, ăn đủ sao,
ông ăn, bà chạnh lòng nhìn miệng.”
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Kẻ Sanh cười ha hả mà rằng:
“Không có bà mà lo tanh mái,
không lo tanh cái, chẳng tanh con.
Ta nấu cùng rau răm, rau thơm,
không thịt mày thịt ai rùa hỡi!”
Rùa nhỏ rùa con vẫn lạy van:
“Thịt chúng tôi không được một trạ,
dạ chúng tôi không được một tô.
Ông hãy cởi lạt ngắn lạt dài,
tiếng thường tiếng đang tôi sẽ nhắn,
dặn cho mà lo, trò cho làm.”
Kẻ Sanh mở lạt chắc trói bang,
cởi lạt giang đang buộc trói bụng.
“Trò chi mày, hỡi rùa lập cập,
rùa con rùa the bé lè kè?”

40

“Ông đã có chốn ăn ngăn ở,
có đụn chín quà, nhà chín gian?
“Ta chưa có được nhà chín gian,
cũng chưa có nơi ăn chốn ở.”
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Lập cập rùa chậm rãi đứng lên,
tập tễnh bốn chân rùa mới nói:
“Bốn chân tôi là bốn cột cái,
hai vỉa sườn là hai mái nhà,
xương sống đòn nóc bắc kèo cái,
mỗi xương sườn là một cái rui,
giải sườn đùi nên phiên nên mè,
thẻ xương sườn nên đôi kèo con,
lỗ đầu làm lối lên cầu thang,
lối vào ra là lỗ ỉa đái.
Ông hãy lấy cây lau làm cột,
cây lồ cố mềm làm đòn tay,
cây cỏ may để làm lạt buộc,
sẽ có nhà, nơi ăn chốn ở!”
Nghe ưng ý, Kẻ Sanh thuận lòng,
thả rùa xuống rậm vừa ăn ốc,
thả rùa xuống rậm nông ăn cua.
Quay trở lại hang bên chân núi,
chàng bèn chặt cây lau làm cột,
chặt cây lồ cố làm đòn tay,
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ngắt cây cỏ may làm lạt buộc,
theo lời rùa dựng nhà chín ngăn.

70

Kẻ Sanh với Nàng Sim vui mừng,
trèo lên gian ngoài, gian ngoài gãy,
trèo vào phía trong, gãy phía trong,
gẫy hết gian trong đến gian ngoài,
chẳng có chốn ăn, ngăn để ở!

75

Kẻ Sanh nổi giận, tức hầm hầm,
phải cùng Nàng Sim về gốc duối,
trở lại ở dưới bóng cây chò,
trong gò cây thấp, bụi lúp xúp,
bên hang đá dưới chân rú cao.
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Rồi một hôm trời nắng như rang,
trời nắng cạn, đất nóng bỏng rẫy,
hai anh em Kẻ Sanh, Nàng Sim,
rủ nhau đi đánh cá dưới rậm,
đi xúc cá ở trong khoang nông,
hết xúc ngang đi rồi ngang lại,
hết quay bên chiêu lại bên đăm,
xúc vầm cả vào hang cây sậy,
được rủ rỉ mẹ con cái rùa.
Kẻ Sanh lấy dây củ buộc vặn,
lấy dây sắn buộc quàng bên lưng.
Nhìn mẹ con cái rùa, chàng nói:
“Hái rau sống với ngọn rau răm,
trộn cơm tẻ vào cùng mẻ rượu,
nấu lẫn nấu lộn với thịt rùa,
còn món gì ngon hơn thế nữa!”
Mẹ con cái rùa mới dậy thưa:
“Đừng ăn tôi, tanh bát, tanh đọi,
tốn mẻ, tốn muối, tốn rau răm,
phí cả cơm để chăn mẻ rượu.
Thịt chúng tôi không được một trạ,
dạ chúng tôi không được một miếng.
Xin ông hãy cởi lạt ngăn ngắn,
tôi xin nhắn lại bằng tiếng thường,
xin ông hãy cởi lạt dài dài,
tôi xin nhắn lại bằng lời đang,
khi ông mở hai lạt bên bang,
tôi bày ông làm nhà làm cửa!”
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Kẻ Sanh mở dây củ trói vặn,
cởi dây sắn trói bang, quàng lưng.
Lập cập con rùa đứng lên nói:
“Ông hãy chặt cây sấu làm xà,
hãy đẵn lấy cây lim làm cột,
lạt để buộc phải bằng cây giang,
lợp nhà ba gian bằng cỏ bái.
Ông sẽ có cái đụn chín quà,
nhà chín gian, nơi ăn chốn ở.”
Kẻ Sanh nghe như reo trong dạ,
quay chân, trái chân trở về hang.
Vào buổi sáng mai trời vừa rạng,
chàng vác rìu vào trong rừng sâu,
chặt cây sấu lớn mọc trong gò,
chặt cây khò, cây trai trên núi,
lại chặt thêm cây bương làm vách,
đánh bái mái gianh, kéo dây song.
Kẻ Sanh dựng cột hiên cứng đứng,
lắp xà trên, xà dưới cùng nhau,
rồi lắp kèo, bắc rui, buộc quết,
chơi vơi những đòn nóc đòn tay,
lắp đi lắp lại hai bên quết,
bếp giữa sàn, bốn góc vuông vuông,
lò đặt viếng thông thông ba miệng,
kền rộng chõng phẳng đứng kề bên,
chạn vào chạn ra làm đủ cả.
Nên cửa nhà đẹp lành rộng rãi,
nhà chín ngăn, chốn ở nơi ăn.
Nhà đã có, đêm nằm sàn rộng,
Kẻ Sanh nhớ những ngày Hang Hao,
nhớ mẹ Mân mặc áo lụa trắng,
chị em gái mặc áo lụa hoa,
cha Mon có lụa thâm để mặc.
Còn giờ đây chàng với Nàng Sim,
tháng ngày chỉ khoác chăn vỏ cây,
khố váy bằng dây rừng xe lại!
Năm ấy tháng một Sanh làm nương,
tháng hai, tháng ba đi phát rẫy,
ngày nắng ráo đi đốt cỏ khô,
trồng dâu non, đợi tìm ngày tốt,
để Nàng Sim nuôi tằm ươm tơ.
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Trồng dâu tháng bốn dâu không mọc,
Sim bèn trồng dâu vào tháng năm,
lăm tăm dâu lên, mọc xanh lá.
Giống dâu này nàng xin Ả Dìn,
sống trong lều nhỏ giữa rừng xa.
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Cho giống dâu Ả Dìn căn dặn:
“Lúc trồng dâu vằn vằn vèo vèo,
chớ gieo dâu chín hom một hố,
dâu tốt nết, nhường nhau không đâm!
Cứ trồng dâu mỗi hố một hom,
không nhường nhau, dâu non sẽ mọc!”
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Nàng Sim Kẻ Sanh nghe lời ả,
gieo mỗi hố một hom dâu quý,
trên nương nà đủ nước tốt tươi,
lăm tăm dâu mọc lên xanh lá,
chấp chới lá dâu già dâu non.
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Dâu tốt mà chưa có giống tằm,
Nàng Sim đi vào rừng tìm giống,
lấy giống sâu đen cắn rễ vải,
giống sâu gai nằm gốc cây si.
Được ăn lá dâu tốt dâu lành,
nhưng con tằm vẫn không chịu chín.
Nàng bèn lấy nước cho tằm uống,
tằm vật vã, tằm lăn ra chết!
Kẻ Sanh lại khoác chăn vỏ cây,
khố dây rừng chưa sao bỏ được.
Trên sàn rộng lăn đi lăn lại,
Nàng Sim nhớ mẹ kể ngày nào,
ở mường lưng chừng cao, lũng xa,
có bà Theng Ren hay dệt vải.
Bà dệt cửi trắng, khung cửi hoa,
dệt đi được nên chùm hoa cải,
dệt lại được chùm cây móc rừng.
Bà dệt đã khéo lại thật sang,
cả gian nhà sáng bừng rạng rỡ,
chắc nhà bà có người nuôi tằm,
hay chính bà ươm tơ để kén?
Sáng sớm ra Nàng Sim lấy giỏ,
tìm đến đất mường trong lũng xa,
nằm cheo leo lưng chừng dải núi.
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Nàng đi qua rừng cây toả bóng,
xuyên qua nương cây thấp loà xoà,
đi quanh quả đồi bái đồi tre,
lại thung lũng sâu, rừng xa thẳm,
nơi con gà ô to lừng lững,
cánh rộng bằng sạp, lông đen tuyền,
mỏ bằng cạp cầy, hay lại đậu.
Bà Theng Ren, nữ thần dệt lụa,
thấy Sim đến hỏi xin giống tằm,
mới kể chuyện ngày xửa ngày xưa,
giống dâu tốt bà xin Ả Dìn,
giống tằm hay Ả Dằm mới có!
Sim bèn hỏi đường đến Ả Dằm,
đến nữ thần ươm tơ để kén.
Nàng qua nương cây thấp lòa xòa,
qua rừng cây cao xanh tỏa bóng,
đến ngôi nhà nhỏ nằm giữa rừng.
Nàng thẳng chân vào nhà vào cửa,
vào tận góc chõng bên bếp lửa,
thấy Ả Dằm đang ngồi trên võng,
uống bát chè xanh ở trên giường:
“Ơ em, từ nơi xa đến phải,
mà mồ hôi giọt ngắn, giọt dài?”
Nàng Sim cất lời xin tha thiết:
“Bà Theng Ren chỉ em đến đây!
Em có nương dâu non mơn mởn,
có vườn dâu già chấp chới xanh,
nhưng chưa có dòng giống tơ tằm,
em xin giống được chăng nàng hỡi?”
“Em muốn xin ta giống tơ tằm,
sao không đến hôm qua hôm trước?
Hôm nay bữa này tằm đã chín,
dưới sân đã hết, chẳng còn nên,
trên nhà cũng không còn không có,
làm sao có cho em mang về?”
“Không có tằm xin nàng cho kén,
em đem về sẽ có giống tằm!”
Ả Dằm nghe nói đi vào buồng,
nơi kén tằm vàng già đầy sạp.
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Ả chọn ra kén đực dài dài,
lại lấy thêm kén cái tròn tròn,
xếp kén vào sọt, lót vào giỏ,
cho nàng Sim mang kén về gây.
Quay chân trở lại, bước chân về,
nàng lấy nong bốn, nong ba đựng:
“Vía tằm ơi về đây cùng chị,
về đây mà ăn lá dâu gốc,
lại đây mà ăn lộc dâu non!”
Được bốn đêm kén đã nở ra,
ba đêm qua ngài tằm đã đẻ.
Tằm nhỏ nong bằng lá báy nhỏ,
tằm lớn đã ăn hai ăn ba,
tằm già vàng xuộm da tằm chín,
Nàng Sim cất cót thóc góc nhà.
Qua ba đêm tằm đã kéo kén,
đúng bảy đêm tổ kén đã già,
Nàng Sim bèn đem ra hái kén.
Kéo được loại chỉ vàng dệt lụa,
mắc khung cửi dệt dọc dệt ngang,
được mảnh vải lụa đẹp vàng vàng,
may xống dài quá kheo đầu gối,
may áo dài đến tận bắp chân,
Kẻ Sanh Nàng Sim vui lấy mặc.
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Nhà đã có, chưa vợ trông nhà,
gạo đã có, chưa bà trộn rượu,
có tơ tằm, vải lụa vải bông,
không người mặc cho Sanh được ngắm.
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Đêm Kẻ Sanh nằm ấp vóng đông,
nghĩ đến những ngày lành tháng lạnh,
ngày vắng, tháng mật, tháng mỏi rời,
ban đêm gối đầu lên cánh tay,
ban ngày gối đầu lên xống áo,
ăn cơm ngủ ngày không ngon giấc,
nghe phiền trong ngực, tức trong lòng.
Nhìn dòng sông, nước trôi lặng lặng,
trông trời nắng, chói mắt nheo nheo,
chàng trông lên mường trời cao cao,
thấy nàng Sao Sáng, tươi như nắng,
tóc xanh, da trắng như nõn chuối.
Dao sắc chẳng bằng đuôi con mắt,
trăng sáng không bằng mắt nàng Sao,
Kẻ Sanh thấy nay ước mai ao,
ước sao lấy được con mắt ấy!
Nàng Sim chặt lá chuối thong dong,
chặt thêm lá dong dài xanh mượt,
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gói bánh bương, bánh báng ngon ngon,
để Kẻ Sanh mang đi đường sá,
tìm đường đến mường trời cao xa,
nhằm hướng nhà của nàng Sao Sáng.
Kẻ Sanh đã đi được nhiều ngày,
đã qua miền đất dưới gầm trời,
có cây chò xanh cao ngút ngát,
ngọn bằng đụn mười bốn mười ba,
gió đu cành trao đi liệng lại.
Kẻ Sanh lại tiếp tục bước đi,
đói lòng ăn bánh bương bánh báng,
khát cổ uống nước suối nước sông,
nhằm hướng nàng Sáng Sao mà bước.
Chàng đến đất mường lưng chừng núi,
có nơi nhìn đất nhòm mường xuôi,
có con gà ô to lừng lững,
cánh rộng bằng sạp, lông đen tuyền,
mỏ bằng cạp cầy, nên khi gáy,
tối từ trên trời tối xuống xuôi.
Chàng đến được mường bà Theng Ren,
tối trời ghé vào xin ngủ lại,
thấy Theng Ren vẫn mê mải dệt,
cả gian nhà rạng rỡ sáng bừng.
Bà vui, Kẻ Sanh mới gặng hỏi,
đường nào dẫn đến nhà Sáng Sao?
“Thương nồng, thương mỡi cháu à,
chặng đường dài cháu đã vượt qua,
nhà bà đây đêm nay cháu ngủ.
Đường đến Sáng Sao bà không tỏ,
cháu hãy đến gặp ông Tin Din,
thợ săn giữa rừng sâu hốc núi,
cả đời ông chuyên săn thú muông,
rừng nào đất nào ông cũng thuộc,
chắc ông biết đường chỉ cháu đến!”
Con gà ô mới gáy canh ba,
mặt trời ngủ còn lâu mới dậy,
Kẻ Sanh đã chào bà Theng Ren,
đi theo lời bà đã chỉ dẫn,
tìm đến ông thợ săn Tin Din.
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Mường của ông Tin Din săn muông,
nằm giữa rừng âm u tăm tối.
Nhà ông ở cửa sổ lan can,
ván trổ rồng trổ khú uốn lượn.
Trước ngõ giàn trầu leo xanh um,
dưới sàn bốn mươi con chó đực,
lại thêm con cái đứng đầu đàn.
Kẻ Sanh luồn chân vào cổng cái,
cúi đầu qua tầng cổng con con,
gâu gâu đàn chó đực dậy sủa,
gầm gừ con chó cái dậy cắn.
Ông Tin Din trong nhà chạy ra,
bẻ cọc rào nhọn, mắng đuổi chó,
thấy Kẻ Sanh mới lên tiếng hỏi:
“Này chàng trai từ đâu tới đây,
chốn rừng sâu núi cao heo hút?”
“Thương nồng thương mỡi ông à,
cháu đang đi coi vọc bờ nà,
thấy nóng nực, người khát nước quá,
tìm chỗ uống nước cho đỡ khát,
lạc lối xin vào trú nhờ ông!”
Ông Tin Din thợ săn tài giỏi,
vừa săn được con rộc con muông,
lấy dao pha thịt, nướng bếp hồng.
Kẻ Sanh lấy bánh bương bánh báng,
mời ông cùng nếm bánh Sim làm.
Hai người ăn bánh, ăn thịt muông,
chờ lúc Tin Din thật vui vẻ,
Kẻ Sanh mới cất tiếng hỏi dò:
“Thương nồng thương mỡi ông à,
nói gần xa chẳng qua nói thật,
bà Theng Ren chỉ cháu đến đây,
hỏi đường đi tới nàng Sao Sáng!
Ông sống bao năm ở chốn này,
trong rừng sâu săn muông đuổi thú,
đường lên mường trời ông có thuộc?
ông biết nàng Sao ả Sáng không?”
“Ta có nghe muông thú kể lại,
chim dưới gầm trời vẫn hót ca.
Nàng Sao ả Sáng được sinh ra,
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từ cành bạc cây Si Trời Đất,
cây Si cổ của đất của mường.
Đêm nàng dạo trên bầu trời cao,
tỏa ánh xanh dịu dàng lấp lánh,
ngày nàng quay về nhà của mình,
gần nơi anh nàng, Sao Đoi sống.
Đường lên mường trời xưa vẫn có,
có cây tre Kẻ Mon đã trồng,
lên mường trời hỏi Mân làm vợ;
có dây bầu dây bí khổng lồ,
cóc nhái theo lên xin Trời nước.
Ta chỉ không biết tre ngàn đốt,
Kẻ Mon trồng mọc ở nơi nào,
và thân bầu cóc nhái từng leo,
có còn không, liệu còn leo được.
Thương nồng, thương mỡi chàng trai hỡi,
chặng đường dài cháu đã vượt qua,
nhà ta đây đêm nay cháu ngủ.
Đường đến Sáng Sao ta không tỏ,
rạng ngày cháu cố đến Sao Đoi,
hỏi đường đến nàng Sao ả Sáng!”
Con gà ô mới gáy canh ba,
mặt trời ngủ còn lâu mới dậy,
Kẻ Sanh chào Tin Din lên đường,
đến mường trời, nơi Sao Đoi ở.
Chàng đi mãi, đi mê đi mải,
vượt qua bao nhiêu núi nhiêu sông,
qua lũng sâu, rú cao rừng rậm,
khát lòng chàng uống nước suối trong,
đói lòng ăn bánh bương bánh báng,
cùng thịt nướng ông Tin Din cho.
Chàng đã đi qua ngày thứ bảy,
khi đêm thứ chín đã tới gần,
chợt nghe đất trời reo tiếng lạ.
Gạt cây cỏ chàng tiến lại gần,
chợt giật mình cây cao nghìn trượng,
tán xum xuê, cành lá xum xuê,
đứng sừng sững, đọt cao chót vót,
lá rì rào, gió thổi vi vu,
giữa tán xanh thấy đôi hạc trắng…
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Kẻ Sanh như nửa tỉnh, nửa mê,
tựa gốc cây nghe tiếng lá hát.
Cây hát ru chàng vào giấc mơ.
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“Ơi con trai, con ngủ cho say,
chặng đường dài con đi mệt nhọc,
đường đến Sao Đoi không còn xa,
chỉ cần qua bảy tầng mây trắng,
liệu chiên đàn để con trèo lên?
Ngày xửa xưa anh em Sao Đoi,
sinh ra khi Si tổ bủa róng.
Chàng ở trên bầu trời cao cao,
với bảy tiên nữ làm bầu bạn.
Lúc vui tiên nữ múa sao xanh,
lúc đùa rỡn như hình muông trắng.
Sao Sáng làm bạn với các nàng,
hay về nhà anh vui nhảy múa.
Nàng có khuôn mặt sáng gương soi,
tay chân nuột nà như nõn chuối.
Nhưng nàng không muốn về mường người,
sợ ngày nắng đêm mưa dưới ấy,
sao chịu được nắng xối chang chang,
sao chịu được đêm mưa tầm tã!

175

Lại còn anh nàng, chàng Sao Đoi,
Tua Rua lấp lánh nơi chân trời,
từ lâu nay lời ca đã kể:
‘Ai trồng khoai phải ngày tua rua,
khoai không sống, sống không có củ!
Ai cấy lúa phải ngày tua rua,
lúa trổ bông, nhưng hạt lại lép!
Ai trồng cau vào ngày tua rua,
cau xanh tươi nhưng không đậu quả!
Ai lấy vợ vào ngày tua rua,
sẽ thành đôi, nhưng không nên lứa,
nên vợ chồng, nhưng chẳng sinh con!’

180

Quay về thôi, con trai của mẹ,
Sao Sáng nàng chẳng chịu xuống đâu!
Trăm năm con hãy tính vuông tròn,
với con người ta, hoa của đất,
mẹ ở xa, phù hộ cho con!”
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Tiếng mẹ ru, dịu dàng tha thiết,
Kẻ Sanh ngủ say dưới tán cây!
Khi mặt trời soi khắp ngọn núi,
con gà ô đã gáy nhiều lần,
chàng mới thức giấc, ngồi choàng dậy,
dụi mắt nhìn quanh, mẹ Mân đâu?
Không còn thấy cây xanh chiên đàn,
không còn đâu đôi chim hạc trắng,
chàng đang ngồi trên đỉnh đồi cao,
tựa lưng tảng đá to nâu sậm,
ngẩng trời cao, không thấy Sáng Sao.
Nhớ lời trong giấc mơ mẹ dặn,
con người ta hoa đất đấy thôi!
Nhưng sao vẫn thấy lòng tiếc nuối,
chàng buồn bã quay gót trở về,
đành ngậm ngùi trái chân trở lại!
Rồi một đêm nằm ải vóng đông,
chàng ngó nhìn xuống sông rậm nhuối,
trông cuối bến, xuống rộc, xuống bờ,
thấy nàng Vin Von xinh đẹp quá.
Bắp chân nàng trắng bóng như ngà,
thịt da như khưa, xoa chắc thích.
Nàng xõa tóc bên gốc hoa trẩu,
ngồi vấn đầu bên cội hoa vông,
rồi dạo bước thong dong dưới bến,
hoa trẩu dệt chân váy trắng vành.
Nàng Sim chặt lá chuối, lá dong,
gói bánh báng bánh bương vót vót,
để Kẻ Sanh mang đi đường xa,
đến đất rậm nhuối nằm cuối bến.
Nhà bố mẹ của nàng Vin Von,
chiếu hoa được mang ra trải ráp,
nang ra thết khách, trầu ra mời:
“Khách từ đâu mà xuống nơi đây?
Đi hỏi lợn sao lại mang trầu,
đi hỏi trâu sao lại mang nang?”
“Đem gói trầu, nhưng không xin lợn,
đem gói nang, đâu phải mượn trâu.
Một bên có đầm, bên kia ao,
bên có áng chơi, bên nơi dộng,
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bên có rồng gái, bên rồng trai.
Tôi nay đã có đụn, có nhà,
nên muốn được xin nàng đẹp gái,
về làm bà, làm mái trong nhà!”
Bố mẹ nàng Vin Von đáp lời:
“Ước ao ngày nào nay đã thỏa,
mong điều tiếng ấy đã từ lâu.
Nhưng e lòng con tôi còn dại,
sàng gạo, sàng tấm vẫn chưa rành,
hái rau lẫn sâu vàng sâu đen!”
“Thương nồng thương mỡi ông bà à!
Trai nhỏ cũng đã biết chăn trâu,
gái nhỏ cũng đã coi được nhà.
Xin ông bà thương Sanh như con!”
Con em bên dưới nói rằng được,
con chị bên trên cũng gật đầu,
bố mẹ nàng Vin Von ưng thuận.
Nàng Vin Von kéo chùng thêm váy,
vội vàng dắt lược vào thắt lưng,
chạy về nhà vào bếp nấu nước,
bổ cau têm trầu mời khách ăn.
Ngày một Kẻ Sanh về sửa nhà,
ngày ba về sửa buồng, sửa đụn,
chọn được một đêm tốt ngày lành,
Kẻ Sanh đón Vin Von về ở,
về làm mái ngồi ở vóng trong,
người chập tối đưa miếng trầu vào,
sáng sớm sẽ đưa miếng trầu ra,
người làm bà giã men trộn rượu,
chăn lợn gà, gieo lúa trồng khoai.
Nàng Vin Von về nhà chín ngăn,
có mâm cơm ăn, hũ rượu uống.
Chập tối Kẻ Sanh nằm rặng ngoài,
vẫn còn đó cái con, bà mái.
Gà gáy chàng vào buồng trong ngủ,
chỉ còn bát nước ngăn ngắt xanh!
Kẻ Sanh đêm gối đầu cánh tay,
ban ngày gối đầu lên xống áo,
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ăn cơm ngủ ngày không ngon giấc,
nghe phiền trong ngực, tức trong lòng.
Chàng ngó xuống bến nước gần nhà,
thấy em, Nàng Sim đang chải tóc,
thấy tóc mây xanh đen mườn mượt,
vượt trước đôi gò vú tròn tròn,
thấy khuôn mặt Nàng Sim non non,
thấy mắt sáng đang cười với nước.
Đêm sau Sanh nằm mát vóng đông,
thấy Nàng Sim đang ngồi dệt cửi,
thấy lòng thòng dải áo vải bạc,
thấy xếch xác xống áo vải xanh,
vòng bạc nơi tay kêu rểnh rảng.
Nàng để lộ đùi non trắng mượt,
lộ đùi bạc da trắng nõn nà.
Sanh nằm mãi vẫn không ngủ được,
nằm trên giường lại muốn xuống sàn,
khi xuống sàn lại ra ngoài chái,
nằm không yên ngủ cũng không yên,
người chàng cứ như bị gió xoáy.
Kẻ Sanh giờ muốn lấy Nàng Sim,
cô nàng đẹp, khôn ngoan thật đảm.
Trâu khôn không để xổng khỏi chuồng,
gái đẹp không để ra khỏi cửa.
Kẻ Sanh dần sà vào ôm ấp.
Nàng Sim run sợ, cản lại rằng:
“Ôm ấp làm sao Kẻ Sanh ơi,
hôn hít sao được Kẻ Sanh hỡi!
Anh với em một mẹ đẻ ra,
ta không thành vợ thành chồng được!
Anh làm thế trời không đâm sao?
Anh làm thế rồi sấm có đánh?”
“Trời muốn đâm thì mặc trời đâm,
sấm có đánh thì mặc sấm đánh.
Trời đánh cây gạo mọc giữa đồng,
sấm đánh cây vông xanh giữa ruộng,
chẳng đánh nổi anh em ta đây,
ngăn sao được ta làm chồng vợ!”
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Kẻ Sanh kéo Nàng Sim xuống sàn,
làm đổ hết khung cửi ống suốt,
làm đổ hết đống bương đựng nước,
làm rách áo gấm thêu hoa rìu.
Kẻ Sanh với em gái Nàng Sim,
đã chung giường chung chăn chung chiếu.
Hết đêm đến sáng, tháng lại ngày,
Nàng Sim đã có thai thẹn rẹn.
Chờ đến khi đầy tháng đủ ngày,
đẻ ba con trai ba cố tật.
Chàng tròn trùng trục không có mắt,
chàng cụt chân không biết đi cày,
chàng cụt tay không biết đẽo cối.
Nghe lời thật tiếng ấy rành rành,
Ông Trời đang khề khà uống rượu,
vội bảo nàng Gió với thần Dông,
xuống mường dưới Sanh, Sim phải phạt.
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Vâng lệnh Trời hai thần ra đi.
Nàng Gió lả lướt bước đi trước,
chàng Dông thậm thịch bước theo sau,
gió thổi bay xống váy quá kheo,
làm lộ chân nàng như ánh chớp.
Dông nghe lòng ao ước, xốn xang,
lại muốn được ôm Gió lần nữa.
Tai chưa nghe nàng Gió đã biết,
mắt chưa thấy nàng Gió đã hay,
nàng bèn tìm lời hay kheo khéo:
“Hỡi chàng Mưa Dông, anh yêu à,
lòng trâu thế nào, lòng bò vậy!
Ta đừng đánh chết cháu Kẻ Sanh,
đừng làm hại Nàng Sim tội nghiệp!
Xuống ta đánh cột cửa cột nhà,
ta đánh vườn cà đằng trước vóng,
đánh chồi cây gạo, áo cây vông!”
Trời đang quang, mây mưa không có,
bỗng nghe bên trước gió ầm ầm,
bên sau gió nổi lên cuồn cuộn,
gió cuốn đất cuốn cát mịt trời,
sét nhỏ lao xuống đánh cột cửa,
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sét to lao xuống bổ cột nhà.
Kẻ Sanh với em gái Nàng Sim,
sợ hãi chạy ra sá than thân,
hốt hoảng chạy ra sân trách phận.
Dạ Dần hay lo lại hay thương,
sáng tai nghe ra, mới lại hỏi:
“Tiếng ai khóc bên kia thảm thiết,
có phải Kẻ Sanh với Nàng Sim?”
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“Chẳng hai cháu thì ai bà hỡi.
Hai cháu làm bà mái cái con,
lấy nhau được lâu đêm nhiều buổi,
nhưng chỉ đẻ được ba chàng lùn.
Cụt chân nó không biết đi cày,
cụt tay nó không biết đẽo cối,
tối mắt nó không biết đan kha.
Ông Trời cho thần Dông dì Gió,
đánh tan cột cửa, vỡ cột nhà,
đánh vườn kê vườn cà trước vóng,
hai cháu nghe sợ lắm hãi nhiều.”
Dạ Dần hay thương cho lời khuyên:
“Chồng hãy cắt tóc giả làm khách,
vợ hãy cạo đầu giả người dưng!
Con vợ chạy về phía đằng đông,
thằng chồng chạy về phía đằng tây,
gặp nhau gọi là mày là tao.
Hết ba đêm hãy làm lễ hỏi,
sắm cơm lành trĩu đòn cây nứa,
gánh gạo thơm trĩu đòn cây mu,
gói trầu, buồng nang, gánh thịt lợn,
là của rước bà mái cái con.”
Nghe lời khuyên hay tiếng tốt lành,
Kẻ Sanh Nàng Sim làm theo thế.
Rồi tối Kẻ Sanh nằm rặng ngoài,
gà gáy chàng vào ngủ rặng trong.
Ở lâu đã nhiều đêm nhiều ngày,
Nàng Sim lại có thai có nghén.
Chín tháng đã qua, mười ngày tới,
Nàng Sim đẻ được chín con trai,
cho đi ăn chín ngọn sông cái,
lại đẻ thêm được chín con gái,
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cho đi ăn chín ngọn sông con.
Con cháu của Kẻ Sanh Nàng Sim,
theo mẹ cha học làm, học ở,
cùng tháng năm ngày một sinh sôi,
lập nên làng mạc, và mường bản,
khắp cả miền rộng lớn Xứ Đồi.
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Hai anh em Kẻ Rông Nàng Ron,
kịp leo lên mảng bí vằn vện,
khi con sóng lớn như trái núi,
đen ngòm những bùn đất rong rêu,
há ngoác miệng, răng sóng lởm chởm,
đổ ập xuống, tràn qua Hang Hao.
Bao ngày đêm lấy bí làm nhà,
lấy bầu để ăn, làm chỗ ngủ,
mảng bí lềnh bềnh trôi theo dòng,
cho đến một hôm Rông và Ron,
thấy như bí đứng yên một chỗ.
Leo ra ngoài, đứng trên xơ bí,
cứng còng, lởm chởm chỗ đen nâu,
Rông và Ron thấy mái nhà bầu,
mắc vào cành khô, gốc cây lớn,
cây ngàn trượng, ngọn chạm trời cao.
Họ ngẩng đầu thấy nắng chiếu gắt,
ngó xuống dưới bằng phẳng trống không,
nhìn xung quanh toàn là đá tảng,
không có một bụi cây che nắng,
không có một bụi cỏ tựa lưng.
Hai anh em Kẻ Rông Nàng Ron,
ở lại, trú dưới mái nhà bí.
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Nhưng ăn mãi ruột bầu cũng hết,
uống mãi nước bầu rồi cũng khô,
không còn thức uống và đồ ăn,
làm sao sống những ngày sắp tới?
Nàng Ron khóc nhớ mẹ nhớ cha,
nhớ Hang Trống, Hang Hao đất tổ.
Nàng sụt sùi nói với Kẻ Rông:
“Anh Rông ơi, nay nước đã cạn,
ruột bầu để ăn cũng chẳng còn,
em muốn mình đi tìm cha mẹ,
em muốn mình đến nơi thật xa,
đến nơi đất với trời gần gũi,
em muốn đi xứ khác ở thôi!
Anh Rông ơi, mình hãy đi nhé.”
Nghe lời Nàng Ron nói nhỏ nhẹ,
Rông thấy thương em và thương mình,
để Ron đi một mình sao được.
Ron mà chết, Rông cũng khổ sở,
mất Ron, Rông thui thủi một mình,
ở lại đây cũng không sống nổi.
Đêm ấy trằn trọc không ngủ được,
Rông chợt thấy nơi góc nhà bầu,
những tia sáng xanh đang chiếu rọi.
Tò mò dậy, đến gần Rông thấy,
góc nhà có chiếc gùi con con,
thân cỏ hoa, nắp sao nhiều cánh.
Trong gùi có nhiều hạt là lạ,
hạt tròn mẩy, hạt lại thon dài,
hạt hình trám, hạt to hạt nhỏ,
hạt trắng xanh, hạt lại nâu vàng,
có hạt đen nâu, màu của đất.
Trong gùi còn có một con dao,
cán gỗ lồ ô, hình hươu chạy.
Trong gùi còn có một mũi lao,
và chiếc khiên đẽo bằng gỗ lạ.
Sáng ngày ra Kẻ Rông Nàng Ron,
lấy xơ bầu làm thêm xống áo,
che kín thân chỉ trừ cái mồm,
che kín thân chỉ hở lỗ mũi,
chào từ biệt nhà bầu ra đi,
trên vai Rông đeo thêm gùi nhỏ.
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Kẻ Rông đi trước, Nàng Ron sau,
lần theo cành cây đi mải miết.
Cành to mười người ôm không hết,
mút hết cành đến nơi đất trơ,
vẫn chỉ thấy núi đồi trọc lốc.
Nàng Ron mới nói với Kẻ Rông:
“Xứ này vẫn chỉ có đá trọc,
xứ này vẫn bằng phẳng trống không,
không có một bụi cây che nắng,
không có một bụi cỏ tựa lưng!”
Kẻ Rông cũng suy nghĩ mung lung,
nếu đi tiếp vẫn qua trảng đá,
bụi tre ngồi nghỉ, tìm không ra,
bụi cỏ tựa lưng cũng không có,
trời nắng chói chang, phỏng thịt da,
nắng lả người, đến thở cũng khó!
Chi bằng ta ở lại nơi đây,
đắp đất trồng cây lên trên đá.
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Ron tìm được trong gùi Rông đeo,
bầu đất, con giun, một thanh củi,
nước một sừng trâu, một lưỡi rìu.

90

Một nắm đất Rông ném tay chiêu,
nơi sáng ra mặt trời vẫn dậy.
Đất hóa thành dãy núi lô nhô,
như mào gà trong ánh nắng sớm,
họ gọi núi đó dãy Mồng Gà.
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Một nắm đất Ron ném tay đăm,
về phía mặt trời vẫn đi ngủ.
Đất thành rừng, cây mọc chen dày,
trơ trọi giữa vùng đá hoang vắng,
họ gọi tên rừng đó Mồ Côi.
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Hai anh em Kẻ Rông Nàng Ron,
rải đất mịn lên trên trảng đá,
cho giun lấy đất đào hang sâu.
Họ cẩn thận rắc vào đất nâu,
những hạt tìm thấy trong gùi nhỏ.
Rắc rắc, rải rải cỏ lên nhanh,
cây cũng lớn trăm hoa khoe sắc.
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Ron gieo các loại cây ăn quả,
Rông rắc giống cây làm hàng rào,
gieo giống tre có mà đan lát,
trồng gòn gai để đục quan tài,
cây lấy vỏ làm nên xống áo,
cây duối nhựa nhử các loại cheo,
cỏ tranh, lá mây dựng nhà ở.
Rông kéo cây mây thành khe suối,
kéo cây song hóa thành con sông,
phóng ngọn lao hóa thành dòng thác,
rìu chém đá sỏi thành ao hồ.
Có núi rừng, có đất có nước,
chim muông thú ở đâu tìm về.
Đôi chim cu hay mổ hạt thóc,
đôi chim én sống trên đảo xanh,
đôi chuột nhằm rễ tre để cắn,
nòng nọc bơi nước suối trong xanh,
có đôi gấu mật ong hay lấy,
lại có cả các loài ma quái,
loài cọp beo để cắn chân trâu…
Đất hoang mạc đã có cỏ cây,
đá cằn khô đã thấy hoa nở,
Rông và Ron ở lại nơi đây,
lập bon, khai đất, trồng sắn, lúa.
Giữa miền núi đá trọc trập trùng,
hai anh em Kẻ Rông Nàng Ron,
sống trơ trọi qua ngày qua tháng.
Nhớ ngày sung sướng trong Hang Hao,
họ tìm cửa hang bên ghềnh đá,
là nơi để tránh gió tránh mưa.
Họ đào cửa hang làm nhà ở,
đất xám đào ra đắp lên hang,
thành khum khum mái nhà hình nấm,
hai bên cửa hang che lối vào,
lá chuối tươi ken dày lá mía.
Ngày đó,
dòng nước phun lên phía mặt trời,
lửa mặt trời lại phun xuống nước,
chúng gặp nhau trên đỉnh núi cao,
thành quả trứng to rớt hồ nước.
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Đúng bảy ngày bảy đêm trứng nở.
Sáng nở ra một đứa bé trai,
chiều nở ra diều hâu, chim ó,
tối đến nở ra các loại sâu.
Đứa bé chui ra, đủ chân tay,
cười khóc một mình, ăn một mình,
lớn rất nhanh, không còn bé nữa.
Nó là ma lai, không phải người.
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Ngày này đã hết, qua ngày khác,
tháng này đã trôi, tháng khác về,
đứa bé thấy mình sao kỳ lạ,
ghét thân phận phải làm ma lai.
Nó đã qua bảy lần đầu thai,
trên đường rong ruổi dưới lòng đất,
muốn bỏ ma lai để làm người,
để làm con bố mẹ danh tiếng.
Nó đã đi tận cùng chân trời,
nó đã đến tận cùng mặt đất,
đường đã hết, lối cũng chẳng còn,
nó chợt nghĩ nơi xa xôi khác,
có Rông Ron đang sống lẻ loi,
bon giữa đồi trọc, trên hoang mạc.
Nó nghĩ mung lung, tính cạn nước:
“Nếu Ron là mẹ, Rông là cha?
Có như vậy, mới hay mới đẹp,
như vậy có danh tiếng ngàn đời!
Ta phải ghép hai anh em ruột,
Rông và Ron phải thành vợ chồng.”

175

Nó bỏ ma lai theo dòng nước,
bỏ lại các loại ác trong mình,
rồi trèo lên cây đa nghỉ ngơi,
lại đi chặt một ống cây sậy,
chặt thêm cả một ống tre già,
bỏ bùa ngải vào ống để giã.
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Vừa giã ngải, nó vừa khấn cầu:
“Này củ ngải phải nghe theo ta,
nếu không linh, ta bỏ vào lửa!
Hãy chui vào người Rông sai khiến,
quấy rầy làm Rông nghĩ vẩn vơ,
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nghĩ đến Ron, muốn lấy làm vợ,
anh em họ phải lấy được nhau!
Nếu củ ngải không nghe lời ta,
ta sẽ vứt bỏ, ta sẽ đốt!”
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Chiều xuống dần, chim bay về tổ,
mặt trời lặn, nấp sau rừng cây,
bóng đêm phủ, trời đêm lành lạnh,
cảnh vật im lìm trong đêm đen.
Đã nửa đêm, Rông không ngủ được,
người Rông ngứa như có bụi đất,
ngồi không yên, đi lại không yên.
Rông buồn bã suy nghĩ vẩn vơ,
rồi lần tìm đến nơi Ron ngủ.
Buồng Ron vách hoa, hình con trăn,
sạp ngủ, Ron trải lớp chiếu lá.
Nàng đang yên giấc, ngáy êm tai.
Kẻ Rông đã định cất tiếng gọi,
nhưng sao lòng lại cứ đắn đo.
Rồi chàng thò tay vào nhè nhẹ,
cầm chăn Ron đang đắp lật lên:
“Ron ơi, em đang ngủ hay thức?”
Nàng Ron tỉnh giấc, ngồi bật dậy,
sửng sốt, lấy tay dụi dụi mắt:
“Cái gì đang xảy ra ở đây,
mưa lũ lụt, hay là nắng cháy?
Hay anh sắp sửa đi đâu xa,
sao đi lúc đêm khuya trời tối.”
“Anh cũng không biết nữa Ron ơi,
trong người anh bây giờ lạ lắm,
nằm trên giường mà như ngứa bụi,
ngứa như chạm phải lá cây han,
anh lấy nước tắm cũng không hết!”
Rông lấy dao trong gùi bày ra,
lấy ra những chuỗi cườm, lược chải,
đặt các thứ đó trước mặt Ron:
“Anh muốn được ở nhờ qua đường,
nhờ đêm nay, ngày mai lại thôi,
cho anh mượn như mượn rìu cào,
mượn xong anh lại trả cho em!”
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Rông chưa dứt lời, Ron lên tiếng.
Nàng bực tức run cả chân tay,
lưỡi cứng khó phát thành lời nói:
“Anh Rông ơi, anh điên rồi sao,
sao anh tỏ tình với em gái?
Anh đừng có thử gan trời nhé!”
Ron tức giận, vùng vẫy chân tay,
la hét kêu gào, rồi im bặt,
gọi ăn cũng không nói nửa lời,
đưa thuốc hút cũng không thèm lấy.
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Rông đành thất thểu bước xuống đất,
trở về buồng, đắp chăn trằn trọc.
Như thế này ngủ được làm sao,
chàng cảm thấy sức mình rất yếu.
Nói chuyện Ron, một lúc sau đó,
nghĩ mình đã nặng lời với anh,
sợ Rông buồn, ăn lá cây độc,
Rông thắt cổ, Rông chết thì sao.
Nếu Rông chết Ron sẽ khổ lắm,
sẽ cô đơn thui thủi một mình!
Ron đổi ý, đi đến chỗ Rông,
cười ròn rã, tiếng như gạo thơm:
“Anh ơi, anh đã quyết yêu em,
hãy tặng em chiếc vòng thật mới,
hãy trao em chuỗi cườm thật xinh,
như vậy là em bằng lòng đấy!”
Chuỗi hạt cườm của Rông một ống,
Ron chọn chuỗi có màu vàng ươm,
vòng bạc, lược bạc Rông thật nhiều,
Ron chỉ cầm mỗi thứ một chiếc!
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Hai người nằm trên giường của Rông,
tay trong tay, chuyện trò thủ thỉ,
rồi tay Rông bắt đầu mơn man,
tay gỡ áo, xoay người nhìn ngắm.
Đùi Ron trắng như cây chuối non,
thân Ron đẹp như bông mận trắng,
háng nàng đen như đám mây mờ,
sờ dưới rốn, tóc mượt như tơ,
voi có muốn qua, không qua được!
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Rông và Ron bốn chân choàng nhau,
đùi sát đùi, hai tay ve vuốt,
thân đè thân, mỏi mệt không hề.
Họ ôm nhau không biết mỏi tay,
chân tay họ dài ngắn như nhau,
thân hình họ to bé như nhau,
rất bằng nhau như ống đổ rượu,
họ là anh em, một mẹ sinh.
Khố Rông được cởi, váy Ron vén,
hơi thở họ gấp gáp dập dồn,
sạp nứa dưới thân kêu răng rắc,
mồ hôi thơm bếp lửa đượm nồng.
Rông đổ xuống như cây bị ngã,
Ron rời tay, mắt nhắm đê mê.
Hồi lâu sau, nàng mới cất tiếng:
“ Em muốn chúng ta thành vợ chồng,
sống bên nhau, sinh con đẻ cái.
Đi đâu về, Rông mang lao, gươm,
đi đâu về, Rông bồng con nhỏ,
Rông sẽ là chồng em mãi thôi!”
“Nghĩ lại đi, không được đâu em,
chúng ta đâu phải bà con xa,
anh và em một mẹ đẻ ra,
ta không thành vợ thành chồng được!”
“Lô và Lâu là hai mẹ con,
vì cô quạnh giữa trời và đất,
hai mẹ con phải thành vợ chồng!
Anh và em thành vợ chồng được!
Nếu trời đất vì thế đảo lộn,
ta sẽ làm lễ cúng thật to,
ngày xưa Lô Lâu đã làm thế!”
Rông và Ron ôm nhau nằm ngủ,
như trút ngoài rừng, trăn trên rẫy.
Khi ánh mặt trời tỏa khắp nơi,
khắp các rừng cây, và núi đá,
tỏa nắng xuống bon của Rông Ron,
đến lúc này họ cũng mới dậy.
Trong nhà họ hết sạch thức ăn,
cá khô một con cũng không còn,
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một miếng thịt khô cũng không có.
Ron mới rủ Rông đi bắt sóc,
ở vùng đất bằng có cây thưa.
Rông lấy vót nhọn để đào lỗ.
Anh một bên, em chắn một bên,
đất văng vào háng Ron tới tấp.
Đứa bé sinh ra từ quả trứng,
ở trên ngọn cây, chờ có vậy.
Nó hóa thành con muỗi con ruồi,
theo cục đất chui vào bụng Ron.
Trở về Ron thấy người khang khác,
nàng đã mang thai như thỏ trâu,
nàng mang thai như gái không chồng!
Bon làng Rông bắt đầu u ám,
sấm sét, mưa từ đâu kéo về.
Bà Trời vừa lâm bệnh nặng lắm,
đã mấy ngày không ăn được cơm,
đã mấy ngày không uống được nước.
Trời đất cách nhau một cần câu,
đá trên trời bắt đầu đổ xuống,
trăng trên trời bắt đầu rơi xuống,
trời đất tối tăm và lạnh buốt.
Trên mặt đất bên mưa, bên nắng,
một bên đen, một bên thì trắng,
một bên lạnh đến buốt thịt da,
bên kia nắng chói chang gay gắt!
Ron hoảng sợ thấy trời bốc lửa,
Rông hoảng sợ thấy mặt đất rung.
Họ lấy ba con heo, con dê,
thêm một cái cào làm lễ cúng.
Bà Trời đã dần dần khỏi ốm!
Nhưng còn Nri, Nrê dưới lòng đất,
cũng đang lâm bệnh nặng quá thôi.
Lời ăn tiếng nói lúc mất, còn,
hồn vía họ sắp về bụng đất.
Đá trên mặt đất bắt đầu rung,
đất bắt đầu vỡ ra từng mảnh,
trời đất cách nhau một cán chày,
mặt đất sụt lõm ở mọi chốn!
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Ron ôm Rông hoảng sợ sụt sịt.
Kẻ Rông lại lấy ba con heo,
ba con dê và một cái cào,
mang ra bến nước lớn đầu buôn,
làm lễ cúng thần Nri, Nrê,
trái đất mới dần dần khỏi ốm.
Ron mang thai như trâu mang thai,
nàng mang thai như thỏ mang thai,
nàng mang thai đã lâu lâu lắm.
Rồi một đứa bé trai ra đời,
đứa trẻ sơ sinh đủ chân tay.
Ron Rông cùng vuốt ve đứa trẻ,
họ tắm rửa cho nó sạch sẽ,
Biết đặt tên nó là gì đây?
Họ đặt tên, gọi nó là Beng.
Nó khóc suốt ngày, khóc suốt đêm,
tên đó không làm nó vừa lòng.

355

Họ đặt tên, gọi nó là Rung.
Nó như giận thêm, khóc lăn lộn,
khóc liên tục ngày này đêm khác.
Đêm đến Rông Ron không ngủ được,
sáng không ăn nổi một miếng cơm,
ban ngày cũng chẳng thể đi làm!
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Họ đặt tên, gọi nó là Tinh.
Nó lăn lộn, lại càng không được,
khóc liên tục chín ngày chín đêm.
Kẻ Rông Nàng Ron hết đường tính,
họ chịu thua con trai mới sinh.
Họ lấy đàn măm buăt tặng nó:
Đừng đau bệnh, khóc nữa nghe con,
con hãy ôm đàn mà chơi nhé,
lớn mau lên mà thổi đàn nhé!
Họ đặt tên, gọi nó Ti-ăng,
tên như tiếng cồng chiêng ngân vang,
đứa bé cười to, không khóc nữa.
Ti-ăng mỗi ngày một lớn nhanh,
mới được mấy ngày tuổi còn non,
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đã cầm dao chặt chân dê đực,
thêm mấy ngày chặt chân con trâu.
Buổi sáng đánh nhau với chim dữ,
chiều rình đánh ó với diều hâu,
xẩm tối đánh bật cả đàn khỉ.
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Lại nói chuyện ở mường Pan Tin,
Nri, Nrê nhận heo, dê cúng,
do Rông Ron gửi xuống tế thần.
Bệnh hai thần muôn phần đã giảm,
mặt đất liền lại, đá hết rung,
đất hết động, muôn loài nảy nở.
Nhưng cũng kể từ bữa hôm đó,
Nri, Nrê thèm thịt heo, dê,
thứ thịt trong lòng đất không có.
Hai thần gọi thợ săn Y Rít,
và hai chàng Y Tung, Y Tang,
sai ba chàng tìm lên mặt đất,
săn heo dê mang xuống cho mình.
Ba người dắt chó săn ra đi,
tới một cánh đồng cỏ rậm rạp,
chợt một con nai lớn phóng qua,
họ lần theo dấu nai đi miết,
tới cửa hang hẹp, lòng hang sâu,
tối đen thui, và sâu tun hút.
Về lại sợ, không thú dâng thần,
ba chàng thợ săn liều chui xuống.
Chó đánh hơi, dẫn đường đi trước,
ba người dò dẫm bước theo sau,
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đi đi mãi không biết bao lâu,
chợt thấy đằng trước nhờ nhờ sáng.
Một suối nước trong xanh chảy dài,
nước mát lạnh, uống ngay hết khát,
dưới nước nào ếch, cá, tôm, cua,
giương mắt nhìn kẻ lạ trên bờ.
Hai bờ sông cây cao, lá to,
dưới tán lá rùa nằm tránh nắng,
trên nhành cây cơ man tắc kè,
dưới gốc cây nhan nhản muông thú.
Ngẩn ngơ nhìn cảnh lạ xung quanh,
Y Rít cùng Y Tung, Y Tang,
bắt tắc kè ăn cho đỡ đói,
lòng vui sướng, quên phải bắt nai,
cả ba dắt chó cùng quay lại.
Vợ Y Tung và vợ Y Tang,
ở nhà đã mỏi mắt chờ chồng,
hai chàng vừa về đã trách móc,
các chàng đã bỏ bễ việc nhà,
vợ con không đoái hoài chăm sóc.
Mặc cho hai chàng kể mọi chuyện,
nhưng hai nàng nào đâu có tin!
Khi ấy Y Rít mới nhẹ nhàng:
“Ta đã đi cùng hai đứa nó,
men theo lòng hang, lên phía trên,
trời thật sáng, nhìn chi cũng rõ,
cả núi rừng, cây cỏ, nước sông,
cơ man nào chim, thú, cá tôm,
và thịt tắc kè thì ngon tuyệt!
Chúng ta lên trên kia ở thôi!”
Người ở dưới lòng đất Pan Tin,
nghe Y Rít nói, hết rầy la.
Mọi người nô nức cùng sửa soạn,
mang của cải chuẩn bị lên đường.
Dẫn đầu là Y Tung, Y Tang
rồi đến hai người vợ trẻ đẹp,
rồi dân bon, già trẻ gái trai.
Con trâu của buôn có hai đầu,
sừng cánh ná nghêng ngang chếnh choáng,
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được chàng Y Rít kéo đi theo.
Đường lên mặt đất trong hang hẹp,
ngoắt nghéo chật chội lại tối tăm.
Đến cửa hang, nơi lên mặt đất,
hai đầu trâu vướng hai vách hang,
kéo thế nào cũng không ra được.
Trâu đứng đó chen mất lối đi,
đời qua đời hóa thành tảng đá.
Mấy bà mấy cô ham làm đẹp,
chải tóc rồi đủng đỉnh đeo cườm,
bắt chồng con đứng ngồi chờ đợi,
đến được cửa hang, trâu chèn lối,
không làm sao theo được lên trên,
đành ở lại Pan Tin mãi mãi.
Vợ chồng chàng thợ săn Y Tung,
cùng vợ chồng Y Tang, Y Rít,
lên mặt đất, ra khỏi hang sâu,
đến bon của Kẻ Rông Nàng Ron,
xin ở lại, đi săn làm rẫy.
Vợ Y Tung đẻ hai sáu gái,
được có Vông nấu nướng giỏi giang,
vợ Tung đẻ sáu bảy con trai,
có cu Lênh giỏi, tài hơn cả.
Sinh con gái vợ chồng cúng cào,
đẻ con trai mang rìu ra lễ,
nhưng khi Lênh vừa mới ra đời,
đã khóc đòi phải có dao bạc.
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Vợ Y Tang đẻ hai sáu gái,
lần nào cũng lấy cào cúng trời.
Từng ấy con chỉ Hinh được việc,
nương rẫy, bếp núc đều đảm đang.
Vợ Tang đẻ sáu bảy con trai,
cũng mang búa ra cúng trời đất.
Con trai có được từng ấy người,
chỉ có Sang là nổi tiếng nhất,
khóc đòi gùi bạc cúng mới thôi.
Các con trai, con gái ra đời,
đứa được sừng, đứa đòi lục lạc,
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đứa đòi khiên mây, mũi lao đồng,
đứa đòi thoi dệt bông, dệt vải,
nhưng có được cái nào về tay,
Ti-ăng tìm cách lấy bằng hết.
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Họ đánh nhau suốt mấy mùa trăng,
đánh nhau suốt mấy mùa quả chín,
ai rồi cũng chịu thua Ti-ăng,
con trai của Kẻ Rông Nàng Ron,
hai vợ chồng làm ra rừng núi,
làm sông suối, trồng nhiều cây xanh,
lập bon, làm rẫy trên Rú Đá.
Bon Rông Ron dân ngày càng đông,
người nhiều như khiên, như tên ná,
hết chỗ ở, nhà chật như nêm,
người già tranh mâm cơm, chén rượu,
trẻ con tranh đùi lợn, đùi gà,
đàn bà tranh miếng trầu, buồng nang,
con trai tranh người hiền, nàng đẹp,
chém nhau như chém chuối trên rừng.
Kẻ Rông Nàng Ron mới bảo con:
“Ơi Ti-ăng, nghe lời cha mẹ,
con hãy ra làm anh trong bon,
ra làm chị, chăm coi việc sóc!”
Ti-ăng nghe, vâng lời mẹ cha,
đứng ra chỉ bảo dân bon sóc:
“Hỡi các em cả trai lẫn gái,
hỡi các cháu sinh muộn đẻ sau,
hãy lắng nghe ta bảo mọi điều.
Lênh hãy đưa con cháu của Tung,
đến núi Mồng Gà dựng bon mới.
Con cháu Tang đến rừng Mồ Côi,
Sang là người làm anh làm chị.”
Đến núi Mồng Gà, rừng Mồ Côi,
Ti-ăng dạy dân dựng nơi ở:
“Sứt tai mẻ đầu ở một bên,
bị lác, bị ghẻ ở một bên,
người đui mù ở riêng một bên,
người ốm yếu ở riêng một bên,
người khỏe mạnh phải ở chính giữa!
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Hãy dựng bon ở trong hang đá,
giữa bon trồng một cây đa to,
để lá xum xuê trăm nhành tỏa.
Nhành bên trái diều hâu làm tổ,
nhành bên phải chim ó kơlang.
Đa đầy trái chim rừng bu lại,
giành nhau ăn những trái đa thơm.
Có chim rơlinh xòe ba đuôi,
tiếng lảnh lót ca hát vang trời,
thân bịt vàng, chân lấp lánh bạc,
lại làm tổ trên cành trụi lá.
Cây đa cao, cành xòe sát đất,
dưới gốc đa có rắn màu xanh,
và đàn ếch nấp trong hốc lá.”
Ti-ăng có ba gùi hạt cây,
chàng lấy hạt đưa người bon mới:
“Mọi người hãy nghe ta dặn đây!
Xứ này trước đây toàn tảng đá,
ta lấy hạt đây gieo thành cây.
Ta Ti-ăng, trồng cọ lá to,
ta gọi nó là cây nang ko.
Lênh hãy đi gieo cọ lá nhỏ,
ta gọi nó là cây nang ke,
còn Sang hãy trồng cây gòn gai.
Ta sẽ gieo trồng mây, bầu bí,
bông lấy sợi, và cả cây vông…
Các loại cây đều con mẹ đất!”
Dân bon Rông Ron, trẻ lẫn già,
cả gái lẫn trai đều vâng lệnh.
Rú Đá thưở xưa chỉ một bon,
nay lại có thêm hai bon mới.
Bon Rông Ron nay gọi Ti-ăng,
nhà nhiều hàng trăm, nhìn san sát,
trước mái nhà có giăng chuỗi cườm,
trước sân nhà cột voi đứng sững,
trước cửa nhà có treo ngà voi,
hai hiên nhà hai con trâu đực,
dưới sàn nhà đặt ché Cha-rung.
Bon Ti-ăng trải từ khe đá,
qua chân núi, vào đến rừng sâu,
có nhà dài bằng một cây mây,
nhà dài bằng dây diều lộng gió.
137

Ca khúc thứ mười ba

185

Bon Ti-ăng, bên trái trồng tre,
bên phải trồng rơ ngâm quả đỏ,
phía dưới trồng cọ gai chắn gió,
quanh bon tre gai mọc làm rào.
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Bon Ti-ăng có mấy lớp rào,
ba lớp gỗ chau, sáu lớp nứa,
thêm lớp tre gai mẹ Ron gieo.
Hàng rào cao gần đến mường trời,
hàng rào sâu chạm tới Pan Tin.
Các lối đi đều được cắm chông,
chông lớn, nhỏ, chó vào không lọt,
có bầy ong đậu kín hàng rào,
ong bay ào ào như nước chảy.
Bon Ti-ăng có nhiều bến nước,
bến của Ti-ăng lát chiêng hoa.
Đường lên rẫy nương, đường xuống suối,
họ cũng vẽ hoa, sắc trăm màu.
Trâu bò lối riêng đi ăn cỏ,
bãi riêng gà bới trấu tìm giun.
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Lênh con Tung và Sang con Tang,
học Ti-ăng dựng nhà, rào sóc,
cách làm bến nước, đường lên nương.
Đến mùa trai vào rừng săn thú,
gái lên rẫy trỉa lúa, hái rau.
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Dân Rú Đá tấp nập làm ăn,
buổi sáng họ hái bông chau xanh,
buổi chiều thu gòn gai dệt vải.
Đất giữa bon họ trồng cây chuối,
quả người ăn, thân để cho heo,
đất dưới nhà họ trồng cây bương,
để làm máng cho nước suối chảy.
Họ nuôi công đuôi dài sặc sỡ,
nhìn công múa, đẹp mắt làm sao.
Gái Rú Đá tóc dài như suối,
có hoa bạc cài trên mái đầu,
trên đầu gối có đeo vòng đồng,
tay cũng đeo vòng đồng đến khuỷu,
vòng tay chân sáng như lửa tỏa.
Họ mặc váy dài trùm đến gót,
bụng hở thon thon như dế con,
tóc sau gáy nhọn đuôi ba ba,
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sống mũi họ đẹp như ai nắn,
đôi mắt họ đẹp như ai trau,
hàm răng nhọn như gai cây mây,
tiếng họ cười như gà rừng tác.
Binh vợ Ti-ăng là người giỏi giang,
chăm chỉ làm như heo ủi đất,
hay nói năng, lại thường ví von.
Việc vào tay, Binh làm xong hết,
sáng Binh dệt, buổi trưa thêu hoa,
đi suối nước về thêu cái khố.
Binh dệt mền có hình mặt trời,
mền nhỏ đổi ché, to đổi trâu,
mền hoa đổi được con voi trắng!
Ai không biết thêu, đến học Binh,
không biết gấp áo, đến học Binh.
Nhà Binh đầy khách muốn đến chơi,
nhiều đến nỗi không chỗ con nằm,
đông đến nỗi voi không qua được.
Đàn ông Rú Đá thường bới tóc,
người để tóc dài, cài chỉ đỏ,
người mặc áo vỏ cây, áo xơ,
người da đen như nhựa bắp chuối,
người bụng thon như bụng con ong,
người chân tay dài như châu chấu.
Đêm đêm bên bếp lửa bập bùng,
khói tỏa thơm cụm tròn lơ lửng,
họ ngồi nghe Ti-ăng hát thơ,
nghe Ti-ăng kể chuyện xa xưa,
Ti-ăng dạy lời răn luật tục.
Ti-ăng con Rông thường dạy họ:
“Muốn có lúa thì phải làm rẫy,
muốn có thịt sóc phải làm ná,
muốn có cá thì phải đan đơm,
muốn có dơi, chim phải chăng bẫy,
còn muối ăn phải đổi từ xa!”
Bon Ti-ăng có người tên Rinh,
con trai của thợ săn Y Rít.
Chàng thức dậy từ lúc lợn kêu,
chải tóc lúc gà mới gáy sáng.
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Chim rơlinh lảnh lót kêu vang,
là lúc chàng bắt đầu thổi bễ.
Sáng chàng rèn cào, chiều rèn rìu,
rèn dao sạch như người ta rửa,
rèn gươm như người ta xoa mịn,
uốn cong được như chiếc cầu vồng.
Chàng chuyên ngồi rèn dưới gốc đa,
rèn một lúc rìu năm sáu chiếc.
Rìu nhỏ trả bằng con gà tơ,
đan cái vó, đổi một lục lạc,
đúc vòng chân đổi được chiêng đồng.
Nhà Ti-ăng của cải thật nhiều,
cha Rông có mấy nia chà gạc,
có rìu có lao đựng mấy bồ.
Mẹ Ron có cườm chứa ba chòi,
thoi dệt đầy chiếc gùi hoa lớn,
bà có nhiều lao, một bó to,
rìu để đầy một góc giường rộng.
Ché bạc ché vàng của mẹ Ron,
dùng đựng nước tắm cho con trẻ.
Cha Rông rất thích ăn cơm cháy,
ông ngồi giữ con cháu ở nhà,
đánh đàn tre, canh gà ăn lúa,
thổi kèn làm bằng cộng lúa vàng.
Tối ngày Rông mải miết đàn hát,
lũ trẻ con vây kín quanh ông,
Rông đứng ở giữa đàn cháu nhỏ.
Một hôm Ti-ăng nói với Lênh, Sang,
gọi dân ba bon cùng ngồi lại.
Người kéo đến đông không đếm nổi,
đàn bà đeo vòng chân lấp lánh,
đàn ông buộc vải đỏ trên đầu.
Ai nấy đều cầm dao, cầm lao,
người thêm khiên, tù và, kèn, mõ.
Trước một trăm, đằng sau một trăm,
có Ti-ăng, Lênh, Sang đứng giữa.
Đợi tiếng chiêng, tiếng gông vừa ngừng,
Ti-ăng giơ tay, mọi người im lặng:
“Hỡi các em, ai cũng về đủ,
với rất nhiều vũ khí trong tay,
hãy thử tài, ai hơn ai kém!”
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Họ thử đọ dao, thử đọ lao,
xem đàn ông ai người tài nhất.
Trong cuộc thi Bốp là kém nhất,
còn giỏi nhất là Lênh con Tung.
Ti-ăng nhìn về phía chàng Lênh,
thấy mặt chàng sáng chói lạ lùng,
ai không quen mà nhìn vào mắt,
bị chói lòa, phải chớp quay đi.
Chắc chàng là nửa thần nửa người.
Ti-ăng mới cất lời dò hỏi:
“Từ lâu, khi Rú Đá chưa thành,
ta là Ti-ăng con của trứng,
sinh ra từ bọt nước khí trời,
giờ đây là Ti-ăng con Ron.
Hỡi Lênh em, gốc gác từ đâu,
em là ai, từ bon nào đến?”
Ti-ăng dứt lời, Lênh đáp ngay:
“Trước kia tôi là Lênh con Lửa,
nay mới là Lênh con của Tung!”
Ti-ăng quay hỏi Sang con Tang:
“Còn Sang, em thuộc dòng họ nào?”
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“Trước kia tôi là Sang con Đa,
nay mới về làm Sang con Tang!”
“Còn Nông, con thuộc dòng họ nào?”
“Trước kia con là Nông con Chuối,
nay mới về làm con Ti-ăng!”
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Hỏi hết lượt đàn ông Rú Đá,
rồi Ti-ăng lớn tiếng nói rằng:
“Hỡi các ông, các em, các cháu,
hôm nay ta họp mặt tại đây,
đã biết tài nhau, biết gốc gác.
Trước kia thuộc dòng họ khác nhau,
nhưng đời nay ta về Rú Đá,
về làm anh em, con cháu nhau.
Sức ta mạnh, không ai hơn nổi,
hãy cùng nhau bảo vệ bon làng!”

141

Ca khúc thứ mười bốn
1. – 82. Vợ chồng già Xứ Trầm khấn cầu thần cây Sa Mu cho nguời nối dõi; 83. – 166. Mưa lớn nhiều
ngày. Hai vợ chồng đi vớt cá, nhặt được bé gái trên ngọn dừa; 167. – 196. Ông bà đặt tên con nuôi
là Dừa. Bé gái lớn thành cô gái xinh đẹp; 197. – 328. Dừa theo cha mẹ nuôi lên Mây Sa cầu mưa.
Thần Sa Mu kể cho cô nghe nguồn gốc của mình; 329. – 380. Thần bày cách cho Dừa đi tìm cha mẹ
đẻ; 381. – 460. Ông lão mơ thấy con nuôi ẩn mình trong cây huỳnh đàn trôi ra biển. Hai ông bà hy
vọng con gái sẽ trở về.

5

10

15

20

Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa,
từ lúc đất còn mềm nước ngọt,
chống chân trời có bốn gốc đa,
gốc chân trời mạch ngầm, cửa biển.
Ở xứ Trầm cây xanh quanh năm,
núi vàng rực, đá màu đỏ sẫm,
biển mênh mông nhiều cá nhiều tôm,
bãi cát trắng ngày đêm sóng vỗ,
có vợ chồng người đánh cá già,
sống trong ngôi nhà gần cửa biển,
nơi sông Rùm dồn nước về xuôi.
Ông sáng sáng quăng chài thả lưới,
bà chiều chiều lên rẫy chăm khoai,
những mong có tiếng khóc trẻ thơ,
đôi chân chập chững đi trên cát.
Mong con trẻ lúc tóc còn xanh,
tóc bạc vẫn ông bà lủi thủi,
không cháu con vui cửa vui nhà.
Buồn bã quá một hôm bà lão,
cùng với ông lên núi Kơ Bang.
Đỉnh núi vờn bảy tầng mây trắng,
sườn núi suối đổ nước rào rào,
như mưa tuôn lưng trời ào xuống.
Chân núi dầm trong nước biển xanh,
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sóng biển ngày đêm vỗ vách đá,
ầm vang như tiếng sấm ngang trời.
Nghe kể nơi đây, mê cảnh đẹp,
tiên nữ sà xuống tắm biển xanh,
mang theo hạt giống của cây thần,
gieo trên đỉnh Mây Sa sương phủ.
Hai ông bà xách cá, mang khoai,
qua rừng cây sum suê rợp bóng,
vịn đá leo tầng núi trập trùng.
Sớm tinh sương họ đã ra đi,
đói lòng ăn trái cây lót dạ,
khát cổ uống nước suối ngọt lành,
đêm ngủ dưới tán cây, hốc đá,
ngày lại đi hướng đỉnh Mây Sa.
Một ngày, hai ngày, bốn năm ngày,
sang đến chiều tà ngày thứ chín,
ông dìu bà lên được Mây Sa.
Ngay đỉnh núi cây thần sừng sững,
ngọn cây vươn lẫn các vì sao,
tán cây trăng chiếu màu xanh lục,
hoa cây sắc nắng anh ánh vàng,
trăm ngàn buồng quả sai lúc lỉu,
chi chít quả con tỏa ngát hương.
Trông giống cây dừa, sao quả nhỏ?
Trông giống cây cau, sao quả nâu?
Thân cây to rộng hàng trăm sải,
vỏ cây sần sùi, thân nứt sâu,
những khe dài giống như kẽ núi,
xẻ dọc thân, lút xuống gốc cây.
Rễ cây như ôm choàng ngọn núi,
trăm rễ chồi cao quá đầu người.
Bà nhẹ nhàng đặt cá với khoai,
lên tảng đá bằng dưới chân rễ,
ông múc nước suối mát ngọt lành,
tưới vào kẽ thân cây sâu hoắm.
Ông bà khẩn cầu thần núi rừng,
thần sông, thần biển hãy hiển linh,
cho mụn con, dù trai hay gái,
lúc về già làm chỗ đỡ dần,
nơi cậy nhờ khi đau lúc ốm!
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Đêm hôm ấy ông bà mệt mỏi,
ngủ thiếp đi bên gốc cây thần.
Lúc nửa đêm sáng trăng gió mát,
thần cây hiện lên trong giấc mơ,
áo lá xanh hình lông chim rủ,
tiếng ầm vang như gió bão rung:
“Ta là Sa Mu, con Mẹ Đất,
được Bố Trời giao trấn nơi đây,
ta ban sự sinh, và cái chết,
cho con người, cây cối muôn loài!
Vợ chồng ngươi hiền lành tốt bụng,
dâng nước ngọt, cá biển, khoai ngon,
cầu xin được con, trai hay gái,
nhờ cậy khi đau ốm tuổi già!
Hãy về đi! Ta nghe đã thấu,
tấm lòng thành, Trời ban phúc cho!
Hãy gắng chăm sóc lộc Nhà Trời,
có ngày được đền ơn trả nghĩa!”

85

Dứt lời thần cây vụt biến đi,
đem theo ánh hào quang rực rỡ,
bàng hoàng bà lão tỉnh giấc nồng,
thấy đang nằm trên bộ ván cũ,
của hai ông bà, gần cửa sông.
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Ở ngoài trời mây ùn ùn kéo,
gió ầm ầm bốn bên nổi lên.
Ông bà nghe cơn gió vù vù,
nghe ù ù cơn mưa xối xả,
từ phía thượng nguồn xa kéo về.
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Đầu đêm mưa to bằng hột cà,
sáng ra mưa to bằng quả bưởi,
mưa dù mưa dịn mưa chín đêm,
mưa chín ngày, bẻ cành gãy lá,
mưa rửa sừng đàn nai trên rừng,
mưa sạch lông chim phượng đầu núi.
Hôm đầu mưa ngập bụi, ngập cây,
hôm sau mưa trùm bờ suối lớn.
Nước mười đồi đổ về một sông,
nước chín đồi đổ về một biển,
nước trôi hết làm khó làm dễ.
Trôi đàn cua đá, cá trong hang,
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trôi đàn ba ba đi thăm suối,
trôi đàn cá chuối đi thăm vực,
trôi đàn nòng nọc đi thăm đầm,
trôi đàn cá cơm ra biển rộng.
Nước dậy, nước đi, nước rút xuôi!
Ông bà già ở túp nhà sàn,
bên bờ sông Rùm, gần cửa biển,
nghe nước sông Rùm réo ầm ầm,
nhìn nước cuốn cá tôm muông thú,
nhìn nước lên liếm ngang bờ rào,
nước nuốt sân, trèo đến cột nhà,
bò lên theo từng nấc thang gỗ.

120

“Ơi ông, thuyền mủng đâu kéo ra,
bắt đàn cá cơm ra biển rộng,
đánh đàn cá chuối, lũ ba ba!
Nước ăn nhà, ta lên nương ở!”
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Trời quang, mưa tạnh, nước rút xuôi,
ông bà chèo thuyền đi vớt cá,
đến bên cây dừa già ven sông,
thuyền loay quay trên dòng nước đục,
không tiến không lùi, cứ xoay tròn.
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Ông bà già ngạc nhiên quá đỗi ,
nhìn tới nhìn lui, nhìn trước sau,
ngước nhìn trời, ngó dòng nước đục.
Chợt có tiếng trẻ thơ bi bô,
vẳng ra từ tán dừa xõa xượi.
Hai ông bà kinh ngạc nhìn nhau,
rồi ngó trân trân vào tán lá:
“Ơi ông, thần cây hứa thương ta,
phải thần sẽ cho ta con trẻ?
Ta hãy đến vạch lá xem sao!”
Thuyền nhỏ của ông bà áp lại,
vạch lá dừa cả hai cùng tìm.
Nơi ngọn dừa sóng đánh tơi tả,
trên buồng dừa lúc lỉu quả tròn,
có miếng ván vàng đen loang lổ,
bị nước cuốn đến, mắc dạt vào.
Lẽ nào ván vừa cất tiếng nói?
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Vừa sợ vừa mong hóa rụt rè,
ông túm lá dừa trèo lên ngọn,
nhìn vào lòng miếng ván lạ kỳ.
“Ôi bà ơi, đây có đứa bé!”
Bà lão nghe vậy cũng trèo lên:
“Con trẻ thật sao, cho tôi xem!”
Đứa bé gái tóc xoăn đen nhánh,
đang ôm trái dừa to đùa chơi,
trên miếng ván vỏ vàng loang lổ,
lòng ván trắng ngà, xôm xốp vàng,
đầy những đống hạt to hạt nhỏ.
Đôi mắt tròn đen nhánh mở to,
đứa bé nhìn hai người quanh nó.
Rồi bỏ trái dừa xuống một bên,
nó bò đến ôm lấy bà lão.
Xiết chặt bé gái nhỏ vào lòng,
bà lão nhìn lên đỉnh Mây Sa,
nói thật to những lời cảm tạ:
“Sa Mu con Mẹ Đất Cha Trời,
ơi thần linh, cây sinh cây chết!
Cho con nói lời cảm tạ thần,
đã cho chúng con nguồn vui sống,
cho trẻ thơ làm chỗ đỡ dần,
nơi cậy nhờ khi đau lúc ốm!”
Hai ông bà bế bé xuống thuyền,
đưa bé về ngôi nhà sàn cũ.
Ông muốn đặt cho bé tên Mưa,
vì mưa nguồn đã đưa bé đến,
nhưng bà muốn gọi bé là Dừa,
vì thần cây bà thấy trong mơ,
giống với cây dừa đã giữ bé,
cả hai đã cho bà đứa con,
mà bà từng cầu mong nguyện ước.
Kể từ ngày đó Dừa bé bỏng,
được vợ chồng người đánh cá già,
nhận làm con, cho ăn cho mặc,
ở xứ Trầm cây xanh quanh năm,
núi vàng rực, đá màu đỏ sẫm,
biển mênh mông lắm cá nhiều tôm,
bãi cát trắng ngày đêm sóng vỗ.
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Nhiều năm nhiều tháng đã trôi qua,
trong vòng tay của mẹ của cha,
Dừa đã lớn thành cô gái đẹp.
Mặt bầu bĩnh tựa hình trái dừa,
má hồng như trái bông non nớt,
răng nhỏ hạt lựu, trắng và đều,
môi đỏ như vừa mới nhai trầu,
hàng mi cong như hai lá lúa,
hai mắt tròn đen như trái xay,
tóc buông mềm như dòng nước chảy.
Đứng gần trông nàng thật là vui,
đứng xa nhìn nàng lại càng đẹp,
nàng đã hiền lại rất siêng năng,
sớm tối giúp mẹ cha tần tảo.
Một năm kia trời hạn kéo dài,
con gà gáy trên đèo xao xác,
con ác kêu trên núi oang oang,
bà làm nương, mùa không ra cơm,
ông kéo chài, lưới không ra cá.
Trời nóng quá, hạn đất xác xơ,
cây dừa cao, úa hết tàu lá,
rừng vầu không nhú nổi ngọn măng.
Khô quá, con chim mò xuống đất,
khát quá, con thú tìm ra sông,
nắng nhiều cây héo trụi hết lá,
nắng quá đất nứt, cỏ chết khô.
Hạn chín tháng trời, mai rùa vỡ,
nắng mười hai tháng, gẫy sừng hươu.
Hai ông bà tìm đường lên núi,
có cả Dừa theo bước cùng đi.
Một ngày, hai ngày, bốn năm ngày,
cả ba trèo đèo và lội suối.
Đèo khô, cây chết, bụi đỏ trời,
suối cạn, đá nằm trơ, lổn nhổn,
đường lên Mây Sa, xa càng xa,
bụng đói, cổ khô, họ vẫn cố.
Sang ngày thứ chín, lúc chiều về,
họ đã trèo lên được đến đỉnh.
Ở nơi đây cây thần sừng sững,
ngọn vẫn vươn lẫn các vì sao,
tán vẫn trăng chiếu màu xanh lục,
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hoa vẫn sắc nắng anh ánh vàng,
trăm ngàn buồng quả sai lúc lỉu,
chi chít quả con tỏa ngát hương.
Dừa giúp mẹ dọn vun lá cây,
thành đống nhỏ bên một tảng đá.
Ông lấy gốc một cây tre rừng,
chôn rễ tre sâu giữa đống lá,
thân tre ông chẻ ra làm tư,
xòe bốn hướng đông tây nam bắc.
Trên dàn tre bà đặt con gà,
vò rượu nhỏ, sáp ong để đốt,
một bầu thóc giống hạt vàng ươm,
và cuốc đá buộc gốc tre cứng.
Còn Dừa chọn chín ống nứa vàng,
tròn xinh như ngón tay thon nhỏ,
cắm làm rào xung quanh gốc tre.
Nàng vảy những giọt nước hiếm hoi,
đựng trong bầu khô, lên ống nứa.
Cha nàng, ông lão đánh cá già,
quỳ bên gốc cây kính cẩn khấn:
“Ơi thần linh ở trên trời cao!
Ơi Sa Mu con của Mẹ Đất,
ơi Sa Mu con của Bố Trời,
cầu xin thần cho hạt mưa xuống,
hạt mưa nhỏ nhỏ như hạt lúa,
hạt mưa lớn lớn như hạt ngô.
Xin thần đổ nước xuống, mưa xuống,
để cái suối không còn bị khô,
để người và mọi loài sống lại.
Chỉ có Trời lớn nhất trần gian,
con xin Người hãy cho mưa xuống!”
Nàng Dừa và bà mẹ lưng còng,
cầm bó nan đánh vào không khí,
vang tiếng vun vút như gió về,
ông lão lấy chày đâm mặt đá,
vang tiếng ầm ì như sấm rền.
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Đêm hôm ấy cả nhà mệt mỏi,
ngủ thiếp đi bên gốc cây thần.
Nửa đêm Dừa giật mình thức giấc,
nghe gió ầm ầm nổi bốn bên,
mây ùn ùn kéo lên từng đụn,
nghe tiếng thần sấm xuống thét gào,
nghe cơn mưa ù ù ập đến.
Mưa xối xả, nước dậy nước đi,
nước trôi xuôi cuốn cành cuốn lá.
Tia chớp giật xé rách đêm đen,
Dừa nghe như trong tiếng sét đánh,
có giọng ai sao mà thân quen:
“Ơ em, con…ơ em, ơ con…”
Tiếng ai thế, từ đâu vọng lại?
Không phải giọng cha ta hàng ngày!
Có phải ngày nào ta đã nghe?
Có phải ngày nào ta đã thấy,
gió ầm ầm nổi cả bốn bên,
mây ùn ùn kéo lên từng mảng,
và mưa quất mưa rơi rát mặt,
trên miếng ván vùn vụt trôi xuôi,
như lá khô theo dòng nước cuốn!
Kơ Bang đỉnh núi vờn mây trắng,
cảnh đẹp Mây Sa chốn bồng lai,
nàng nhìn thấy Sa Mu cây thần,
cành lá đẫm nước, ngọn sừng sững,
dưới màn mưa đang quất đang rơi.
“Ơi Sa Mu con của Mẹ Đất!
Ơi Sa Mu con của Bố Trời!
Người đứng đây giữa trời và đất,
chốn linh thiêng thần thánh đi về,
người đã cho con cá xuống nước,
cho con thú về với núi rừng,
cho cây xanh ra hoa kết trái!
Người đứng đây đã từ muôn đời,
to nhỏ việc gì người cũng biết,
lớn bé ai ai người cũng tường,
con xin người rủ lòng xót thương,
giúp trẻ thơ trong cơn bối rối!
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Con là ai, sinh ra từ đâu?
Dừa là tên mẹ cha hay gọi,
họ thấy con trên một ngọn dừa,
sau một lần mưa tuôn lũ xối!
Đêm nay lúc chớp rạch chói lòa,
lúc sét đánh ầm ầm rung chuyển,
sao con nghe có tiếng thân thương,
em ơi….. con ơi…
Tiếng quen lắm, nhưng sao lại lạ,
không phải cha, mẹ hay gọi con?
Nhìn mưa quất mưa rơi nước xối,
con thấy mình ôm ván trôi xuôi?
Sa Mu ơi, người cho con biết!”
Mưa chợt tạnh ngắt, rừng im phắc.
Cây thần cất tiếng, giọng đục trầm:
“Ơi Dừa bé nhỏ, con của ta!
Lúc loạn ly, người rừng kẻ biển,
bố Rồng đã trao con cho ta,
mẹ Tiên đã gửi con cho ta.
Con là con trời đất, rồng tiên,
ta trao con cho người nuôi lớn.
Trong tình thương của cha mẹ nuôi,
con đã lớn, đã khôn, đã biết,
nay đến lúc ta phải ra đi,
hãy thay ta trị vì vạn vật!
Này đây rừng xanh và núi cao,
biển bao la muôn loài tôm cá,
dòng sông, con suối uốn lượn quanh,
những cánh đồng cho khoai cho lúa,
và con người ta hoa của đất,
con hãy dạy họ cách làm ăn!”
“Ôi Sa Mu con Trời con Đất!
Ngàn vạn lần con cảm tạ Người,
đã nhận con giữa lúc loạn ly,
khi thúng bầu bị nước cuốn đi,
như lá khô giữa dòng thác xiết.
Người đã trao cha mẹ nuôi con,
trong tình thương vô bờ vô bến!
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Ôi Sa Mu cây thần hiển linh,
lời của Thần làm con sợ hãi!
Con đã lớn, nhưng chưa có khôn,
xứ sở bao la sao con biết?
Con cầu xin Thần hãy ở lại,
với rừng xanh, và dãy núi cao,
biển bao la muôn loài tôm cá,
dòng sông, con suối uốn lượn quanh,
những cánh đồng cho khoai cho lúa,
và chúng con, những người bình thường,
luôn luôn cần được Thần che chở!
Con xin Thần hãy để con đi,
tìm mẹ cha đầu nguồn cuối bể!
Lúc loạn ly cha Rồng mẹ Tiên,
lạc mất con, chắc lòng đau xót!
Còn các anh các chị của con,
liệu những ai còn, ai đã mất!
Con xin Thần, dù chỉ một lần,
được gặp lại cha yêu mẹ quí,
thăm lại nơi con đã sinh ra!”
Sa Mu thần cao ngút ngàn mây,
cành rậm các vì sao chen lẫn.
Nghe lời con trẻ khẩn thiết cầu,
xào xạc lá reo, thần lên tiếng:
“Lời con cầu ta nghe đã thấu,
lòng thơm thảo ta hiểu tình con,
trời đất đổi thay đó đến nay,
liệu con tìm được về chốn cũ?
Ở lưng chừng núi, bên khe suối,
có cây huỳnh đàn đứng đơn côi,
hoa vàng gỗ đỏ, thân thơm phức,
lá xanh mươn mướt, hay thở than!
Con hãy nhập hồn vào cây ấy,
thả mình cho dòng suối cuốn đi,
nước đưa con đến bờ bến mới,
hay chốn ngày xưa con sinh ra.
Rồi đến khi con quay trở lại,
biết có còn ta trấn nơi này.
Đi đi con, nhưng luôn phải nhớ,
đây Kơ Bang, con sẽ thay ta!”
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Bên gốc Sa Mu ông bà già,
vẫn ngủ say không hề hay biết.
Mưa đã tạnh và trời quang mây,
nàng Dừa vội chắp tay vái lạy,
rồi xuống núi, nhằm hướng rừng xa.
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Từ đêm dông bão Dừa bỏ đi,
thấm thoát đã đến năm thứ chín,
hai vợ chồng ông lão đánh cá,
vẫn ngày đêm thương nhớ trông con.
Ông không còn chèo thuyền khơi xa,
quăng chài thả lưới nơi cửa biển,
chỉ cùng bà lụi cụi rẫy nương,
trồng lúa, ngô, sắn, khoai, bầu bí.
Đường từ Kơ Bang lên Mây Sa,
tháng ngày ông bà đi mòn lối,
đến cầu xin thần cây Sa Mu,
đưa Dừa về với cha với mẹ.
Sa Mu vẫn sừng sững đỉnh núi,
nhưng không còn linh hiển như xưa,
không một lần hiện về trong mơ.
Tán cây không còn xanh ánh trăng,
hoa cây không còn sắc nắng vàng,
cây không còn quả sai lúc lỉu.
Một đêm hè lại dông, lại bão,
sau bao ngày mỏi mệt trên nương,
ông lão ngủ thiếp trong lều rách,
nằm lưng chừng dãy núi Kơ Bang.
Trong cơn mơ ông lão nhìn thấy,
một cây huỳnh đàn dập dềnh trôi,
theo suối Tiên lên ghềnh xuống thác.
Lúc gặp nước suối đen cản đàng,
lúc lại nước suối vàng chắn lối,
huỳnh đàn va phải gốc dó bầu,
trầm hương đập phải gốc cây xay,
lên đỉnh cao, đổ xuống bãi đá.
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Cây thơm qua mường rừng nuôi gấu,
lững lờ qua mường suối nuôi rùa,
tới bãi sông cỏ tôm cỏ hẩm,
hai bên bờ cút cút, đa đa,
đang lúc rúc chui bờ chui bụi.
Cây trôi nghe sóng nước lao xao,
lúc ngang dòng nước chồm nước đập,
lúc xuôi về nước rẽ ào ào,
bốn hướng đã qua, ba phương tới,
cây trôi đến ngã ba con sông,
nước mênh mông, bến sông lồng lộng,
con sông đục nước chảy ngầu ngầu,
con sông sâu nước đi trong suốt,
róc rách con sông nước chảy xuôi.
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Ngã ba sông, con sấm đằm mình,
nghe tiếng vang vang trong rừng nứa,
nghe tiếng âm âm trong rừng giang,
sấm rùng mình nổi giông nổi gió,
sông cuồn cuộn nước chảy lồng xuôi,
cuốn huỳnh đàn cây thơm trôi nổi,
ra biển rộng bát ngát trùng khơi.
Huỳnh đàn bập bềnh trên sóng biển,
lúc biển yên sóng giỡn cát đùa,
khi biển động bốn bề sóng nổi,
trời vần vũ, bốn phía mây giăng.
Sóng căng gió, bạc đầu đổ xuống,
cuốn huỳnh đàn hướng gió xuôi nam.
Trong giấc mơ chợt ông lão nghe,
tiếng ai than thở sao quen quá:
“Xin ông trời cho ngược gió đông,
cho con quay về nơi chốn cũ,
bảy năm qua mệt mỏi rã rời,
chín năm sóng đánh còn đâu nữa!”
Giọng đáp lẫn lá reo xào xạc:
“Nhớ ngày con một dạ xin đi,
đích gần đến, sao con quay lại?
Ở nơi xa có chàng trai trẻ,
đang ngày ngày ngóng đợi chờ con!”
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Ngày vẫn chưa rạng, rừng tối đen,
ông lão tỉnh giấc, nằm thao thức,
nghĩ sao giấc mơ thật lạ lùng!
Có phải tiếng con Dừa đấy không?
Nó tìm gì nơi hoang vu ấy?
Nước đưa nó đến, nước cuốn đi,
cha mẹ muốn giữ, làm sao giữ!
Từ đêm hôm đó hai ông bà,
cứ nuôi ước mong Dừa còn sống,
và có ngày sẽ trở về nhà.
Họ chờ, họ đợi trong lều vắng,
bao tuần trăng sáng, mùa mưa sa,
vẫn không thấy bóng hình con gái.
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Lại nói chuyện ở phương nam xa,
nơi dòng sông Na Rung uốn khúc,
giữa bụng rừng, rốn núi âm u,
có vùng đất đẹp sao kỳ lạ.
Những cây đa tỏa bóng xum xuê,
to kềnh, chễnh chệ trên tảng đá,
rễ xòa ôm trọn đá trong lòng.
Trên ngọn đa những con cu gáy,
cổ đeo vòng cườm, mắt đen huyền,
hiền lành dễ thương gù trong nắng.
Len lỏi quanh gốc đá rễ đa,
nước suối Voi hiền hòa trong vắt,
từng đàn cá bơi lội tung tăng,
giỡn đùa quanh những hòn đá cuội,
suối chảy xa đổ xuống thác xanh,
tiếng ầm ào, nước tung bọt trắng,
Ngôi nhà sàn dài như tiếng hú,
nằm vắt vẻo giữa những chạc đa,
bảy cột nhà là bảy thân đa,
sàn nhà gác trên cành cây lớn,
rễ đa đan quấn quít làm thang,
như lưới giăng xuống bên bờ suối.

Ca khúc thứ mười lăm

25

30

35

40

45

50

55

60

Đây là nhà của ba anh em,
ba chàng trai cùng cha cùng mẹ.
Chàng Đăm Di gài lông chim phượng,
chàng Đăm Dun gài lông chim xanh,
chàng Đăm Du gài lông phong điểu.
Mẹ ba chàng người xưa kể lại,
khi sức chân của bà còn nhiều,
sức ở tay của bà còn dư,
bà thật đúng gan to mật lớn.
Tê giác mắt đỏ không dám gần,
hổ hung ác không dám rình rập,
cả đến bầy lợn lòi hung hăng,
nghe tiếng bà cũng phải lẩn tránh.
Còn những người con trai của bà,
mới sinh ra như bao trẻ khác.
Ngày qua ngày, năm lại qua năm,
ba anh em ngày càng khôn lớn,
đã đến tuổi múa khiên, cầm dao.
Đăm Di như cây đa mọc trước,
như cây sung đâm ngọn đầu tiên,
chuyện tổ tiên chàng biết nhiều nhất.
Ba anh em lo việc phát nương,
làm rẫy trồng dưa, gieo ngô lúa,
chăm nuôi cha yếu, mẹ đã già.
Mùa rẫy qua đi, mùa rẫy đến,
kê đã lên kho, thóc vào chòi,
ngô, đỗ đã vào gùi vào bịch,
ba anh em Đăm Di bàn nhau,
xuôi suối Voi xuống miền rừng bần,
theo dòng Đắk Nai đến rừng đước,
bắt con cá béo, đánh cá ngon,
về chăm mẹ già, nuôi cha yếu.
Thuyền của họ xuôi dòng Đắk Nai,
căng gió ràn rạt, băng băng lướt,
sông khúc khuỷu uyển chuyển tay chèo,
sông nhiều ghềnh vững vàng tay lái.
Dọc bờ, tre vặn mình ken két,
những bụi nứa uốn thân cong cong.
Con thuyền vẫn tiếp tục trôi xuôi,
vượt qua tám suối mười khe nữa,
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đã nghe tiếng cu gáy làng trời,
rộn rã tiếng ve kêu, sáo hót,
theo làn gió vang ngân trời xanh.
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Con thuyền vẫn tiếp tục trôi xuôi,
theo dòng sông qua khu rừng rậm,
hai bên bờ màu mỡ đất đen,
những đống mùn phân giun đùn cao.
Các chàng trai chợt nghe tiếng hát:
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“Nước trong ghè, nóng tôi không tắm,
nước trong nồi, bẩn tôi không gội,
tôi muốn tắm ở bến nước trong,
có bóng cây đa cao, sung thấp,
nước trong, rợp bóng cây mát xanh!”
Đó là tiếng hát nàng Ka Dong,
địu gùi đan hoa brơng đi tắm.
Nàng bước đi, dáng sao uyển chuyển,
vòng chân lấp lánh lóa sáng ngời,
váy áo mới, đuôi gà tóc búi,
đẹp rực rỡ như hoa pơlang.
Nhìn nàng đằng trước, đã thấy đẹp,
nhìn nàng đằng sau, thấy càng xinh,
Thấy thuyền của anh em Đăm Di,
nàng dịu dàng cất tiếng hát gọi:
“Khách từ nơi xa nào đến đây,
mà mặc áo thêu hoa sặc sỡ,
hai vạt áo lấp lánh khuy đồng,
cùng những sợi tua xanh, đỏ trắng.
Xin các chàng hãy ghé lại đây,
ghé bóng cây sung là đà thấp,
ghé bóng cây đa chót vót cao,
nghỉ tay chèo, cùng ngồi nói chuyện.”
Thấy nàng đẹp, Đăm Dun ngây ngất,
nghe nàng nói dịu ngọt mềm lòng,
chàng dùng dằng muốn ghé thuyền lại,
nhưng Di đã chèo ra giữa dòng.
Thuyền lướt, sóng hắt nắng rực rỡ.
Cô gái cao giọng gọi với theo:
“Ơi Đăm Dun hãy trông em đây,
bên trái trắng như bụng cá chép,
bên phải mịn như lưng cá chình.”
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Đăm Dun đưa mắt liếc cô gái,
lơi tay chèo, thuyền đâm vào bờ.
Cười giòn giã, nàng giữ mũi thuyền,
ơi các chàng, thua em rồi nhé!
Đăm Di bấy giờ đành lên tiếng:
“Ơi em xinh gái đẹp của buôn,
nếu em ưng Đăm Dun khỏe mạnh,
hãy tặng chàng lấp lánh vòng tai!
Nếu thấy quả trên cây muốn leo,
thấy hoa trên cành xanh muốn hái,
mai mốt em về với chúng tôi!”
Thiếu nữ nghe lời Đăm Di nói,
bỏ tay giữ, thuyền lại lướt đi,
vào rừng sâu, dây leo chằng chịt,
cây nhiều đốt, san sát nhiều cành,
xao xác khỉ chạy chơi, vượn nhảy.
Thuyền của họ lững lờ trôi xuôi,
qua biết bao nhiêu cảnh đẹp lạ,
nơi rừng dày, nơi lại rừng thưa,
bên sông riềng nở hoa chật bãi,
dâu da quả chín tím ngắt bờ,
hồng bì quả vàng thơm phưng phức,
tiếng gà gô rộn rã vang rừng.
Lại có tiếng hát xa vẳng tới,
của Hơ Rinh, cô gái rừng sâu,
gùi trên lưng, nàng đến bên suối.
Môi nàng đỏ như hoa pơlang,
chân tay mềm, trắng như bông cúi,
ngực mới nhú như quả cau non.
Nghe lục lạc bạc reo thành nhịp,
nàng ngẩng nhìn, thấy thuyền các chàng,
đang lướt băng băng giữa dòng nước.
Nàng cất tiếng hát thật dịu dàng:
“Khách từ nơi nào đến nơi đây,
phải anh em Đăm Di dũng cảm.
Mời các chàng ghé thuyền vào bờ,
cùng em hút thuốc vàng, thuốc ngọt,
thuốc châm bằng lửa sáp con ong!”
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Nghe nàng nói dịu ngọt mềm lòng,
muốn hút thuốc vàng tẩm mật ngọt,
Đăm Du định ghé thuyền sát lại,
nhưng Di đã chèo ra giữa dòng.
Thuyền lướt, sóng hắt nắng rực rỡ.
Hơ Rinh cao giọng gọi với theo:
“Ơi Đăm Du, hãy nhìn em đây,
bắp chân trắng như bụng cá chép,
da bụng mịn như lưng cá chình!”
Đăm Du đưa mắt liếc cô gái,
lơi tay chèo, thuyền đâm vào bờ.
Cười ròn rã, nàng giữ mũi thuyền,
ơi các chàng, thua em rồi nhé!
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Đăm Di bấy giờ đành lên tiếng:
“Ơi em xinh gái đẹp của rừng,
nếu em ưng Đăm Du khỏe mạnh,
vòng tai bạc lấp lánh em tặng,
Du trao em còng sruh, còng liêng!
Em để chúng tôi tiếp chặng đường,
mai mốt đón em thuyền quay lại!”
Thuyền xuôi theo dòng nước đục ngầu,
hai bên thuyền cảnh cây đổi khác,
ba anh em không thấy bờ đâu,
chỉ thấy bạt ngàn cây xanh lá,
cây cao vút, gốc to người ôm,
rễ thành chùm, cắm sâu trong nước.
Ẩn trong tán lá những chùm hoa,
cánh màu đồng, hình lưỡi chim nhọn,
trên mặt nước san sát quả rơi,
quả chín hình trái tim nho nhỏ.
Chợt Đăm Di thích thú kêu lên,
chỉ cho hai em cùng nhìn xuống.
Cá, ôi cơ man nào là cá,
những con to, màu trắng nõn nà,
đầu nhỏ, ngắn, bụng to, mình dẹt,
đang đua nhau đớp trái chín cây,
ăn no rồi, lờ đờ phơi bụng.
Thôi ta hãy dừng lại nơi đây
bắt cá mang về biếu cha mẹ.
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Trời đang lặng, bỗng nổi gió mây,
rồi cơn mưa bất chợt đổ xuống.
Ba anh em nháo nhác nhìn quanh,
giữa nước, rừng, nhà đâu mà trú.
Di tinh mắt nhìn thấy xa xa,
có mái nâu lẫn màu xanh lá,
phải có ai ở đằng đó không,
ta hãy mau tay chèo tìm đến.
Giữa nước mênh mông nhà sàn ai,
nằm gác chạc trên cành cây lớn.
Ba anh em hỏi dăm, bảy lần,
vẫn không nghe một lời đáp lại.
Nước trút xối xả, mưa càng rơi,
ba người bèn lên thang, vào cửa.
Nhà vắng vẻ, không một bóng người,
nhưng giữa sàn, một tấm chiếu trải,
góc nhà bếp lửa ấm than hồng.
Chờ mãi vẫn không thấy một ai,
ba anh em vừa đói vừa mệt,
họ ngủ lại nhà sàn chơi vơi,
trên cánh rừng cây xanh ngập nước.
Sau nhiều ngày chèo thuyền thấm mệt,
họ ngủ say trong tiếng mưa rơi,
không thấy góc nhà vụt sáng lóa,
từ thân gỗ tròn nép mép tường,
một thiếu nữ bước ra tha thướt.
Mặt nàng bầu bĩnh như trái dừa,
má hồng như trái bông non nớt,
môi đỏ như vừa mới nhai trầu,
hàng mi cong như hai lá lúa,
hai mắt tròn đen như trái xay,
tóc buông mềm như dòng nước chảy.
Thấy ba chàng trai lạ ngủ say,
nàng không hề ngạc nhiên, sợ hãi,
mà nhanh tay lấy nồi thổi cơm,
xắt cá, lặt rau, tay đun củi.
Vừa khi cơm, đồ ăn chín tới,
được bày ra khéo đẹp trên sàn,
các chàng trai cựa mình thức giấc,
nàng xoay người, lại hóa vào cây.
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Mấy hôm liền anh em Đăm Di,
thức dậy, có đồ ăn nước uống,
đánh cá về cơm ngọt, canh ngon,
mà vẫn không thấy người, nghe tiếng,
ai ở đây, ai nấu cho ăn.
Em út Đăm Du được anh dặn,
ở nhà rình xem có ai không.
Trên sàn nhà gió thổi hiu hiu,
có mùi thơm nhẹ nhàng dìu dịu,
chàng díu mắt, ngủ thiếp lúc nào,
lúc dậy, lại cơm canh đã sẵn.
Giờ đến lượt anh hai Đăm Dun,
ở lại rình, xem ai nhà chủ.
Chàng ra ngồi bậc thang nhà sàn,
hé cánh cửa, lúc lúc ghé mắt.
Nhưng rồi chim hót, lá xào xạc,
chàng lại ngủ lúc nào không hay,
khi tỉnh dậy cơm canh đã sẵn.
Lần thứ ba, đến lượt anh cả,
Đăm Di tìm, ai là chủ nhà.
Sáng dậy chàng cũng mang nơm, lưới,
vờ đi đánh cá cùng hai em.
Nửa quãng nước chàng chèo thuyền lại,
rón rén lên thang, ghé mắt nhìn.
Vừa lúc ấy góc nhà vụt sáng,
thân trầm tròn góc tường rung rinh,
thiếu nữ xinh bước ra tha thướt.
Nàng nhanh tay vo gạo, thổi cơm,
làm cá, lặt rau bên bếp lửa.
Đăm Di bèn xô cửa bước vào,
đến bên, nắm chặt tay cô gái.
Không kịp biến vào thân trầm hương,
thiếu nữ cúi đầu, đứng bẽn lẽn,
má đỏ hồng như trái bồ quân.
Đăm Di nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi:
“Nàng là ai, sống giữa rừng nước,
một mình thôi, hay có mẹ cha?
Sao lại giấu mình trong thân gỗ?”
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Thiếu nữ vẫn cúi đầu, khẽ đáp:
“Em là con cha Rồng mẹ Tiên,
lạc mẹ cha từ khi trứng nước,
được vợ chồng ông lão nhân từ,
nhặt về nuôi, cho khôn cho lớn.
Nghe lời của thần cây Sa Mu,
con của cha Trời và mẹ Đất,
em nhập cây trầm núi Kơ Bang,
ba chìm, bảy nổi tìm cha mẹ.
Sa Mu đã hiện về trong mơ,
Người nói đây đất em phải đến,
sẽ có chàng trai trẻ đợi chờ.
Đã nhiều ngày nước xuống, triều lên,
cửa biển này ngày đêm em ngóng,
cho đến lúc thấy thuyền ba chàng,
cập chín bậc cầu thang, sàn gỗ.”
Mắt Đăm Di không rời cô gái:
“Tôi đã đi chín sông mười núi,
qua biết bao nhiêu suối nhiêu đồi,
chưa bao giờ được nhìn cá nhảy!
Bữa nay trời cho điềm lạ vậy,
kẻ lang thang được thấy người xinh!”
Thiếu nữ ngẩng đầu, miệng hé cười:
“Bây giờ em mới thấy sao rơi,
bây giờ mới nhìn con cá nhảy,
phải Sa Mu đã cho chàng tới?
Mà chẳng biết chàng ở làng nào,
anh em chàng còn cha còn mẹ?
Kiếm cái chi ra đây, cửa biển,
hay tìm người chàng đã hẹn hò,
cần ai đến phát nương làm rẫy?”
“Tôi là Đăm Di, còn hai em,
Đăm Dun, Đăm Du, nàng đã biết.
Cha mẹ tôi ở giữa rừng sâu,
nơi có sông Na Rung uốn khúc.
Anh em tôi chèo thuyền xuôi dòng,
kiếm cá béo về biếu cha mẹ.
Tôi cũng muốn vượt suối băng ngàn,
tìm cây nở bông hoa đẹp nhất,
nhưng tôi là người chẳng có duyên,
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như con chó đói ăn đất lạ,
phận tôi như chiếc lá mục rồi!”
Thiếu nữ cười, liếc mắt nhìn chàng:
“Ôi sao tội nghiệp cho Đăm Di!
Đây nắng hạn đã chín mười năm,
cây hết xanh, chưa khô cũng héo,
đơm được nụ thì không nở hoa,
nở được hoa thì không kết trái!”
Đăm Di gật đầu, cười tươi rói:
“Ở đâu có núi thì có cây,
có cây, phải có hoa có trái.
Dù đã tàn thì cũng là hoa,
ngửi mùi thơm, biết hoa đang đẹp,
chắc trời thương, tôi được gặp nàng!”
Đêm đó cơm ăn nước uống xong,
khi Đăm Dun, Đăm Du đã ngủ,
hai người còn ngồi lại bên nhau.
Đăm Di nghe tai mình có lửa,
thấy má nàng như trái dâu rừng,
nàng dựa ngực, chàng nghe âm ấm,
nghe Trầm Hương nói rõ từng lời:
“Đăm Di ơi, cho em hỏi thăm,
mình uống chung chén, ăn chung mâm,
dạ chàng có như nước, như lá,
trâu không muốn uống, bò không ăn?
Chàng choàng vai, ôm cổ ai chưa?
“Nàng ơi,
bụng anh như nước trong về biển,
chưa bao giờ nói dối, ăn gian,
chưa biết miệng quen, môi nào lạ!”
“Dây cườm của chàng, em mang đây,
còn cườm của em, chàng hãy giữ,
dù ong quên mật, chim quên tổ,
xin đừng quên trầu úa cau khô!”
“Trầm Hương nàng ơi,
anh không chê ghè đất nồi đồng,
anh ở giữa bụng rừng, rốn núi,
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gặp được nàng, tiên xuống trần gian!
Hãy cùng anh về làng đầu suối,
nhà sàn thấp, rượu cần lại chua,
nhà chỉ có cau khô trầu héo,
cơm thì sạn, rượu lại lạt phèo!”
Nàng Trầm Hương ngắt lời Đăm Di:
“Phải lòng nhau đừng nói nghèo giàu,
đất còn cỏ thì còn có trâu,
đất còn rẫy thì còn hột gạo.
Sa Mu bảo em hãy đợi đây,
chờ chàng trai đón về làm vợ.
Trong ba anh em chỉ có chàng,
nhận ra em trong thân huỳnh đàn,
chắc chàng được thần linh mách bảo!”
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Câu chuyện Đăm Di đi đánh cá,
lấy được vợ tiên ẩn trong cây,
được người làng đầu sông kể lại,
truyền khắp cả buôn sóc cuối nguồn.
Nhưng ít ai là người được biết,
sau bao năm sống ở quê chồng,
làng đầu sông, bụng rừng, rốn núi,
nàng Trầm Hương trở lại nhà xưa,
nằm lưng chừng Ải Mây lắt lẻo.
Đi cùng nàng có hai đứa con,
trai lớn là anh, em là gái.
Vợ chồng ông lão đánh cá già,
cha mẹ nuôi chăm cho nàng lớn,
không còn sống chờ ngày nàng về.
Thắp nén hương trầm bên nấm mồ,
xin hương hồn mẹ cha tha lỗi,
nàng ở lại trong dãy Kơ Bang,
thờ mẹ cha trên đỉnh mây trắng.
Nàng dạy dân quanh núi làm nương,
dân làng biển trồng khoai làm muối,
các thiếu nữ học dệt học may,
nhào nặn đất làm nên đồ gốm,
các chàng trai học đan học lát,
học đóng thuyền ra biển khơi xa.
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Như cây thần Sa Mu hiển linh,
nàng về giúp người nghèo kẻ khó,
thay Sa Mu vạn vật trị vì,
trong rừng xanh và trên núi cao,
biển bao la, muôn loài tôm cá.
Nhớ ơn nàng khắp vùng Tiên Sa,
dân quanh Kơ Bang và làng biển,
tôn nàng làm Bà Mẹ Nhân Từ,
dựng đền thờ Bà Mẹ Xứ Sở.
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1. – 48. Ami và Alinh, con gái của già làng Xứ Cau bị người hổ bắt; 49. – 82. Hai người thợ săn
được lệnh đi tìm. Họ cũng không về. Cả buôn để tang; 83. – 127. Ami, Alinh và hai người thợ săn
còn sống trở về làng. Đi cùng họ có hai chàng trai lạ; 128. – 165. Già làng được biết họ là Chi
Chân và Ba Tri, người từ làng cuối sông; 166. – 243. Hai chàng đi tìm diệt lão Kroa độc ác ở làng
đầu sông, thấy hai người đàn ông bị phơi khô trên giàn, hai cô gái đang ôm nhau khóc; 244. – 278.
Alinh kể chuyện bị lão người hổ Ma Rông bắt, hai thợ săn bị giết. Nàng khuyên hai chàng trai lạ
hãy đi ngay; 279. – 315. Chi Chân và Ba Tri cứu hai thợ săn sống lại. Hai nghìn chín trăm chín tám
người vợ của người hổ mừng có người đến giải thoát; 316. – 345. Chi Chân đánh chiêng vừa lấy
được của Ma Rông; 346. – 385. Nghe tiếng chiêng lão lộn về làng, thấy nhiều sự lạ đã xảy ra; 389.
– 490. Người hổ Ma Rông chính là lão Kroa, giao chiến cùng Chi Chân và Ba Tri. Người quỷ độc
ác bị giết, xác bị thiêu trụi thành tro.
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Lúc đó đất còn nhiều bãi rộng,
núi còn nhiều rừng rậm suối sâu,
muông thú còn đông hơn con người,
thú với người còn biết trò chuyện,
có Pơnang ở sâu giữa rừng,
Xứ Cau trong thung lũng uốn lượn.
Ông chủ Xứ Cau, tên Pò Nang,
có hai cô con gái xinh đẹp.
Chị Ami đẹp nết đẹp người,
khuôn mặt sáng mặt trời buổi sớm,
tóc xanh đen dài tới gót chân,
da trắng nõn như ánh trăng ngần.
Đôi tay nàng dệt nhiều hoa đẹp,
đôi tay nàng bếp núc giỏi giang ,
việc rẫy nương nàng đều khéo, đảm.
Em Alinh tuổi độ trăng tròn,
theo chị lên nương đi giữ rẫy,
học chị dệt vải trong nhà sàn,
bắt hoa văn, học thêm nấu nướng.
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Hôm ấy chị Ami rủ em,
cùng vào trong rừng sâu kiếm củi.
Lội suối băng rừng lên núi cao,
thấy cây trắc chết khô đứng đó,
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hai nàng mới đốn chẻ cây ra.
Áo thêu rịn mồ hôi, cây đổ,
hai chị em chưa kịp mừng vui,
đã nghe tiếng ai la, quát lớn:
“Ớ đứa nào chặt cây ở đây,
mà cây ngã trúng đầu tao thế,
hay chúng bay cố ý giết người!”
Hai nàng hoảng hồn đỡ người dậy.
Núi này sao có kẻ dị kỳ,
là người sao chẳng thấy giống người,
phải thú, cũng không ra là thú.
Ami, Alinh run rẩy thưa:
“Ớ ông già sao ngủ nơi đây,
cháu không hay đốn củi ngã cây,
xin ông bỏ qua rủi ro này!”
Lão già sấn sổ tóm hai nàng:
“Ta cai quản rừng núi bao la,
hai ngàn chín trăm chín mươi tám,
vợ già trẻ ta có trong rừng,
thêm hai đứa bay đủ ba ngàn,
ta sẽ mạnh không ai địch nổi!”
Hai nàng nghe nói mặt tái xanh,
thân yếu đuối sa nanh vuốt thú,
biết làm sao thoát tay lông lá,
trở về làng báo họa hiểm nguy.
Trời sụp tối già làng sốt ruột,
sao Ami, Alinh chưa về,
trong rừng núi ít may nhiều rủi,
ngã vực sâu, hay bị thú vồ.
Sáng hôm sau mặt trời vừa lên,
già cho gọi hai người thợ săn,
lệnh cho họ vào rừng lên núi,
tìm cho được Ami, Alinh.
Hai chàng trai vâng lệnh Pò Nang,
lặng lẽ cầm đao, khiên lên núi.
Lội suối băng rừng vào ngàn sâu,
khi chạm mặt cây trắc mới ngã,
thấy dấu cọp bằng nửa chiếu manh,
cả hai chàng nghi ngờ lo lắng:
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“Dấu chân này chắc của Ma Rông,
lão quỷ dữ nửa người nửa hổ!
Lão đã bắt bao người để ăn,
hay hai nàng lão cũng đã bắt.
Ta phải nhanh chân đi cứu ngay,
để lâu lão thịt hai nàng mất!”
Một ngày rồi hai ngày trôi qua,
năm ngày rồi đến ngày thứ bảy,
không thấy hai thợ săn trở về,
không nghe tin hai chị em gái.
Chắc họ đã mất xác trong rừng,
cả Xứ Cau buồn rầu thương xót.
Buôn to thế mà không tiếng người,
không gà gáy, heo kêu, chó sủa.
Bến nước làng nơi có mạch trong,
đá chỗ bằng chỗ như mây núi,
hòn đá kỳ lạ nối rừng ngàn,
trên hòn đá cau già một gốc.
Nơi đây hai chị em vẫn tắm,
nơi dân làng làm chỗ nghỉ ngơi,
giờ vắng lặng, người không một bóng.
Đêm về khuya, chim kêu buồn thảm,
hai ông cậu có việc canh làng,
ngồi gật gà bên trong cánh cổng,
chợt nghe tiếng thúc giục bên ngoài:
“Ớ hai ông cậu hãy mở cửa,
cho Ami, Alinh vào làng!”
Hai ông cậu hoảng sợ rụng rời:
“Ba hồn bảy vía hai cháu ơi,
cứ đi đi với rừng với núi,
hồn các cháu đã no con trâu,
thân các cháu ấm trong mả đẹp,
đừng về đòi cái ở cái ăn!”
Tiếng hai nàng gọi hoài, gọi mãi,
hai ông già không nỡ ngồi yên,
cả hai cầm lấy đao, lấy khiên,
ra cánh cổng ghé mắt coi thử,
thấy đúng thật Ami, Alinh,
với hai người thợ săn chân chất.
Nhưng ai kia, còn hai người lạ,
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nhìn thật kỹ là hai chàng trai,
phải người của Ma Rông quỷ dữ?
Mừng quá mừng, nhưng lo vẫn lo,
hai ông già run rẩy hỏi lại:
“ Phải hai cháu Ami, Alinh,
đường về nhà sao dẫn người lạ?”
“Ớ hai ông cậu có gan thỏ,
hai ông chân yếu, mắt đã mờ,
khiên bị mọt ăn, đao rỉ sét!
Nhưng chắc hai ông vẫn còn nhớ,
lễ thôi nôi Ami, Alinh,
hai ông lo lời cúng các thần,
nói có lúc hai cháu gặp nạn,
sẽ gặp được chàng trai giỏi giang,
cứu cháu thoát cuộc đời khổ nhục.
Đây hai chàng trai lạ xứ người,
giết Ma Rông, trừ loài thú ác,
cho hai cháu và bao người khác,
được trở về buôn làng thân yêu.
Cổng làng xin hai ông mau mở!”
Tin vui có cánh truyền bay xa,
cả Pò Nang, ông già bà lão,
cùng con trai con gái của làng,
đã đứng trước cổng làng rộng mở,
đón người từ cõi chết trở về,
mong gặp dũng sĩ diệt ác thú.
Đèn sáp ong được thắp sáng bừng,
bốn ngày đêm đánh chiêng, uống rượu,
đâm một trâu chẳng kể heo gà,
lễ mừng hai nàng, làng say khướt.
Bên cần rượu bạc, già Pò Nang,
hỏi chuyện hai chàng trai xứ lạ.
Chàng dáng làm anh, kính cẩn thưa:
“Thưa già làng Pò Nang đáng kính!
Cháu Chi Chân, người ở cửa sông,
còn đây là Ba Tri tài trí,
em kết nghĩa, bạn thời thơ ấu.
Nghe ông bà xa xưa kể lại,
Krông Ia là con sông lớn,
bao làng buôn ăn bám hai bên.
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Sông gánh hai đầu hai buôn mạnh,
đầu sông làng của Già Kroa
cuối sông cửa biển thành Đan Nê.
Hai làng như cái chày cái cối,
hai làng như cái thớt cái dao,
bằm nhau luôn, và giã nhau hoài,
chày mòn đầu mà cối không vỡ,
thớt không sứt mà dao lại cùn.
Làng Kroa ở trong hang hốc,
hang hốc mà đẹp như làng Trời,
có dạo chơi cả đời không khắp!
Già Kroa có nhiều ghè quý,
quý nhất là ba trăm pơtai,
loại trâm cổ to như cái nón.
Nghe kể vậy chứ nào ai thấy,
vì không đủ sức lọt vào làng,
mà có vào cũng bị ăn thịt!
Hai bên sông làng bé buôn to,
đều có người bị lão ăn thịt.
Riêng có dân Đan Nê là không,
vì người làng cứng đầu cứng cổ,
chứ đâu phải xương sắt da thau,
mùa trăng sáng là mùa húc nhau,
lúa chín rồi là mùa húc tiếp.”
Pò Nang nghe kể, lấy làm lạ:
“Ta sống đã rất nhiều mùa rẫy,
chủ làng Pơnang giữa rừng sâu,
ven con suối Kơ Bang róc rách.
Già Kroa, ta chưa nghe tên,
nhưng ta biết một con quỷ ác,
tên Ma Rông nửa hổ nửa người,
chuyên rình rập quanh làng quấy phá,
bắt người mang về chốn hang sâu,
trai sấy ăn, gái dành làm vợ.
Nhưng này cháu Chi Chân dũng mãnh,
kể ta nghe cho rõ ngọn ngành,
làm sao mà cháu với Ba Tri,
cứu được hai con ta gặp nạn!“
Chi Chân quay nhìn sang khắp lượt,
thấy Ami mắt sáng long lanh,
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hai gò má hồng bên bếp lửa,
thấy Alinh ngồi với Ba Tri,
và dân làng gái trai già cả,
quên uống rượu, chăm chú nghe chàng.
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“Đến năm đầu cháu đụng xà nhà,
chân cháu bước xuống sân lún đất,
bụng cháu chứa cả năm ghè rượu,
cháu đã khỏe chân và mạnh tay,
cháu muốn giết Kroa độc ác!”
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Chi Chân ngừng lời, nhấp ngụm rượu,
Ba Tri nhanh nhẹn tiếp lời anh:
“Cháu cũng xin già làng Đan Nê,
được đi cùng Chi Chân dũng mãnh,
tìm diệt lão Kroa bạo tàn.
Già Pò Ven, cha của Chi Chân,
cho bắt một dê đen to dái,
cắt lấy máu mà vái các thần,
xin cho con cháu thắng trở về!
Chúng cháu đi ngược hướng đầu sông,
đường hiểm trở những ghềnh và thác,
ngày vịn nhành cây leo dốc cao,
đêm nằm khoèo ngủ trong hốc đá,
đói ăn lá, khát uống nước sông,
lúc hết đường, dừng chân đỉnh núi,
ngồi mở túi hút thuốc ăn trầu,
mắt ngó mây trôi trắng bầu trời,
chợt thấy đầu sông làng đông đúc,
biết làng lão Kroa đây rồi.
Hai anh em tìm đường tới nơi,
thấy cổng làng sao mà kiên cố,
năm ba lớp đá xếp chất chồng,
mấy lớp rào bằng sắt bằng gỗ,
rào ken dày, chen mấy lớp hào,
chuột nhắt có chui cũng không lọt,
trong cùng vòi vọi cái nhà rông,
khói mịt mù bốc lên từ bếp.
Nhìn kỹ rồi Chi Chân mới khấn,
từ thần rừng, thần núi thần sông,
xin thần suối tài ba tới giúp,
xua Kroa đi núi đi rừng,
để mình vào hang sâu hốc cạn.
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Khấn xong anh lấy pơ gang thần,
vãi sương khắp cả rừng cả núi.
Cảnh vật bỗng biến đổi lạ thường,
đường lên rừng quanh co uốn khúc,
thành ngõ qua máng nước của làng,
cổng làng nổi ụ mối rất to,
xé rào, rạch hào, trổ mấy cổng.
Pơ gang biến suối thành bãi cỏ,
tiếng suối thành chim hót líu lo,
rừng biến thành ruộng cao ruộng thấp,
tiếng thác thành tiếng người xôn xao.
Lão Kroa nghe mồi mời gọi,
vội rời làng, chắc mẩm mồi ngon.
Nhân lúc ấy chúng cháu vào làng,
chờ lão khuất, thu pơ gang lại,
cảnh vật cũ lại hiện ngay về.
Giữa sân làng, ở trên dàn lửa,
hai cái thây khô đét nằm trơ,
khói vẫn bốc mịt mù ở dưới.
Hai cô gái trẻ ngồi ở gần,
ôm nhau khóc, dáng chừng mệt lả.”
Alinh mau miệng giành kể tiếp:
“Lão Ma Rông cai quản núi rừng,
bắt hai chúng con về hang hổ,
cho vừa đủ ba ngàn người vợ.
Lão bảo lão sẽ mạnh khôn lường,
sức của lão không ai địch nổi.
Hai người thợ săn của buôn ta,
tìm đến hang đánh nhau với lão.
Đã bao đời làm chúa rừng hoang,
chỉ một mình lão vẫn lẹ làng,
hai chàng chém hoài mà không trúng.
Nửa ngày trời đánh nhau ngoài hang,
hai chàng bị lão ta đâm chết,
vứt lên dàn nướng để làm khô.
Thương hai người vì mình mà chết,
nghĩ sẽ phải làm vợ lão ta,
hai chúng con chỉ còn biết khóc.
Khi hai chàng từ đâu xuất hiện,
mày rậm, mặt vuông mắt sáng ngời,
vóc dáng lớn, hiên ngang cường tráng,
177

Ca khúc thứ mười sáu

265

270

275

280

285

hai chị em lại càng hốt hoảng,
xin hai chàng mau mau trốn đi,
việc gì dấn vào hang cọp dữ,
đừng liều mình, chết chẳng toàn thân!
Hai vợ đầu của lão Ma Rông,
nhìn hai chàng hồi lâu, cũng nói:
‘Hai đứa gái bị bắt vào đây,
hai đứa trai ngoan cường đến cứu,
bây giờ trên giàn bếp khô cong.
Lão Ma Rông tiếng tăm lừng lẫy,
và lại còn hung dữ vô cùng.
Phận chúng ta phải làm vợ lão,
có sao đành phải chịu vậy thôi,
còn các cháu đừng để vạ lây,
hãy về đi, nếu không sẽ chết!′
Chi Chân giờ mới lại tiếp lời:
“Cháu cùng với em trai tài trí,
theo vách đá dẫn vào hang sâu,
thấy hang rộng như một làng lớn,
ngõ bên này, ngách lại bên kia,
bao tầng dưới, biết mấy tầng trên,
đâu cũng nghe tiếng người kêu rên.
Những người vợ Kroa hoảng sợ,
lo lão ta bất chợt trở về,
hai cháu làm sao mà sống nổi!
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Cháu đỡ thân hai chàng thợ săn,
đã khô đét ở trên giàn lửa,
đặt nằm ngay ngắn trên sàn nhà.
Ba Tri lấy ra bầu nước lịch,
nước tre non mọc ở làng nhà,
rảy lên hai thân trai khô đét.
Nước lịch đã được tẩm pơ gang,
ngấm tới đâu thịt tươi tới đó.
Nước ngấm vào mắt thì mắt mở,
nước ngấm vào tim thì tim thở,
họ mở miệng uống nước pơ gang,
thân người, chân tay dần cử động.
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Bà vợ cả của lão Kroa,
là người nhẫn nhục, có tấm lòng,
thấy hai chàng thợ săn sống lại,
sai người dọn cơm, đổ rượu mời.
Tuy thực không muốn ăn gì hết,
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nhưng thấy thương các bà tội nghiệp,
chúng cháu đành ăn uống qua loa,
đến ngày thứ ba mới dứt bữa.

310

315

320

325

330

335

340

345

Mấy nghìn vợ của lão Kroa,
họ thật thà như mọi người dân,
rủi bị bắt vào hang hùm sói,
người nào cũng giống xác không hồn,
giờ gặp được mấy anh em cháu,
vui quá nên đổ nhiều ghè rượu,
đến giờ chẳng nắm nổi đầu cần.”
Nàng Ami bây giờ rủ rỉ:
“Con đem trầu, đem thuốc ra mời,
các chàng nhận trầu và nhận thuốc,
chỉ kịp nhìn nhau qua phút giây.
Rồi con chỉ Chi Chân kho đao,
lão Ma Rông giấu dưới tầng sâu.
Đao lấy lên chất thành bảy đống,
cái nào cũng còn hoen thịt da,
của những người lão bắt và giết.
Em Alinh chỉ cho Ba Tri,
lên trên nóc nhà rông cao ngất,
nơi lão Ma Rông cất cồng chiêng.
Anh mới thấy mà nghe tiếng gió,
lấy xuống nghe ai đó còn rên,
dân các làng bị lão phanh thây,
ta đến đây phải đòi nợ máu!
Chi Chân treo bảy chiêng bên phải,
Ba Tri treo năm cồng bên chiêu,
chàng lấy pơ gang vãi quanh làng,
cảnh bịt bùng rừng gai núi đá,
con kiến con ong khó đi về!
Bàn tay chai sạn của Chi Chân,
tưởng chỉ quen cầm gươm, cầm rựa,
giờ cầm dùi cồng chiêng nhẹ nhàng.
Tiếng cồng chiêng rừng núi nghiêng say,
hết khúc ăn mừng mùa cốm mới,
cồng chiêng reo mở hội đâm trâu,
nhạc vui bỗng im bặt giây lâu,
cồng chiêng chuyển sang hồi thương tiếc,
báo tin có người chết trong hang!”
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Lão người hổ sục làng kiếm thịt,
bỗng nghe chiêng náo nức làng mình,
rồi im bặt, rồi nên than khóc,
hay Ami, Alinh làm sao?
Không thể để hai đứa này chết,
có chúng để nhử lũ con trai,
đến cứu, mới bắt mà ăn thịt.
Đứa gầy phơi giàn bếp làm khô,
đứa mập ăn tươi cho béo miệng,
có mồi đỡ phải đến các làng,
khỏi đánh nhau, u đầu mẻ trán.
Thịt trẻ con thì bở bùng bục,
thịt người già lại dai nhằng nhằng,
thịt lũ choai, con trai mới thích,
săn mỏi mới xâu hết dây đồng,
chi bằng được ăn nhờ gái đẹp.
Phải về xem sự thể ra sao!
Nghe cồng chiêng than khóc đầy hang,
mà sao hết đường không vào được,
nhà rông ló nóc đúng làng mình,
mà sao vòng quanh không thấy cổng?
Lão chửi đổng! Chi Chân động lòng,
chàng liền thu pơ gang vào túi,
rừng núi tức thì lại cảnh xưa,
cồng chiêng vừa im hơi lặng tiếng.
Lão người hổ vừa tới cửa hang,
mũi ngửi có mùi lạ nồng nặc,
không thơm tho chỉ đăng đắng cay.
Không thể vào, lão lộn trở ra,
hình như quanh đây có ai lạ,
người tài, mới tỏa khí đắng cay.
Hai thây trên dàn lửa không còn,
Ami, Alinh không thấy nữa,
lão tức giận đưa mắt nhìn quanh.
Hai người lạ từ đâu xuất hiện,
mày rậm, mặt vuông, mắt sáng ngời,
với thân hình hiên ngang cường tráng,
tay phải cầm đao, trái cầm khiên,
cái khiên đồng ánh vàng lấp lánh,
cây đao thép trong vỏ rôh brông,
túi pơ gang thiêng đeo bên hông.
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“Chúng ta đây người làng cửa sông,
làng Đan Nê, cuối sông cửa biển,
trên đường đến làng lão Kroa,
tìm diệt lão chủ làng tàn bạo,
bắt lão ta phải trả nợ máu,
dân các làng bị lão phanh thây.
Đi đến đây gặp cảnh ngang ngược,
lão bắt người muối mắm, sấy khô,
bắt con gái nhà lành làm vợ,
chuẩn bị đi, bằng khiên đao này,
chúng ta đây sẽ hỏi tội lão.”
Lão người hổ bật cười sằng sặc:
“Ơ này mấy thằng nhãi ranh kia!
Bay không biết Ma Rông người hổ,
và Kroa cũng chỉ là ta!
Ai cũng cần ăn để mà sống,
nếu không hoa cỏ, thì thịt xương.
Trời đã cho ta được ăn thịt,
mà thịt ngon chỉ có thịt người,
ăn ngon để sống, sao là tội!
Hôm nay tao chưa săn được ai,
không có thịt ăn tươi nuốt sống,
vậy mà may, vẫn có mồi ngon,
chúng bay tự dẫn thân xác đến!”
Hai chàng thợ săn được cứu sống,
bây giờ mới góp tiếng, kể thêm:
“Chưa dứt lời Ma Rông xông đến,
tuốt lưỡi đao để chém Chi Chân.
Lưỡi đao sáng lòa vì bắt nắng,
chàng nghiêng khiên đồng bạt mũi đao.
Hai anh em thợ săn chúng cháu,
được nước tre non tẩm pơ gang,
giúp hồi tỉnh, và hồi lại sức,
cũng xông lên trợ giúp Chi Chân,
nhưng sao chém hoài mà không trúng,
lão bao đời làm chúa rừng hoang,
nên đánh nhau thấy rất lẹ làng!
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Ba Tri chém được nhát đầu tiên,
lão né nhanh, đầu không bị trúng,
nhưng đao đã phạt đúng vào mông,
lão tức điên, phóng thẳng lên không.
Hai chàng chẳng để lão tháo chạy,
họ phóng theo, sấm dậy ầm ầm.
Người đâm kẻ đỡ, đao tóe lửa,
chớp giật sấm rền, dậy núi rừng!
Hết một ngày không phân kẻ thắng,
qua ba bữa không biết ai thua,
hết sấm đầu nguồn, sang chớp bể.
Lão Ma Rông thấy đà mỏi mệt,
tránh gươm đao, hở dưới kín trên,
xin hai chàng được nghỉ lấy sức!
Hai chị em nhồi thuốc têm trầu,
mời hai chàng ăn trầu hút thuốc.
Miếng trầu chưa dập, thuốc chưa tàn,
Chi Chân lấy từ túi pơ gang,
hòn đá ngâm lâu ngày muối biển,
chàng mang ra bên suối mài gươm.
Hòn đá trắng lưỡi gươm lướt qua,
lưỡi xỉn đen bỗng lấp lánh sáng,
chàng phạt ngang bay gốc cây già,
chàng bổ dọc nát hòn đá xám,
lưỡi gươm vẫn sáng trắng lung linh.
Ba Tri ngồi trên cao hút thuốc,
thấy Ma Rông săn gấu săn voi,
dê núi heo rừng chạy tan tác,
chúng quây lại nhờ chàng che chở!
Đúng lúc này chàng cần có lửa,
trận lửa bày cháy suốt đêm ngày,
khói mịt mù cao hơn tầng mây!
Nào voi nào hổ, gấu với heo,
mãnh thú rủ nhau đi kiếm củi,
củi khô tươi chất cao nhiều chỗ,
chuột với thỏ tìm cỏ tìm cành,
sắp sẵn để nhen bùng ngọn lửa.
Làm quạt thổi khỉ bẻ lá kè,
tất bật ngược xuôi muông thú chạy,
ngước nhìn trời thấy ngời ánh chớp,
người đánh nhau lở đất long trời.
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Muông thú rừng sâu lớn tới bé,
bị Ma Rông tàn sát lâu nay,
giờ càng thương hai chàng trai lạ,
mong hai chàng đủ tài giết lão.
Mà sao Chi Chân rơi nhanh thế,
còn lão lại đang tung lên trời,
cất tiếng cười lạnh lùng man rợ?
Chi Chân chợt vung mạnh cây gươm,
chàng chém ghềnh đá xanh cao ngất,
tiếng nổ kinh hoàng, lửa bắn tung,
bắn vào những đống củi khắp rừng.
Ngọn lửa phừng phừng, cháy rần rật,
khỉ cầm quạt mù mịt khói lên.
Lão Kroa có chạy đằng trời,
khói lửa khắp nơi mù con mắt.
Lão Ma Rông vội vàng về hang,
tới cổng làng, cổng bừng lửa dậy.
Lão mang lửa cháy, lặn vực sâu,
ngợp quá trồi đầu, ào lửa cháy.
Chi Chân tuốt lưỡi gươm sáng bóng,
một nhát bổ dọc lão hổ người,
sẵn có đống lửa đang cười tươi,
Ba Tri đá thây lão vào lửa.
Lửa đỏ như chưa từng đỏ thế,
lửa dữ như chưa từng dữ thế,
lửa ăn ngấu nghiến, thây chảy mỡ,
lửa ăn, thịt xương hóa ra tro.”
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Cả Xứ Cau như trong cơn say,
vui cái đã, nhảy múa hát ca,
vui cái đã, bao ghè cũng hết,
hết vui đêm lại nối vui ngày,
hết vui ngày lại nối vui đêm,
cái vui như suối ngàn không cạn,
chiêng trống bập bùng, uống và ăn,
bếp nhà ai cũng hừng lửa đỏ.
Các cô gái lấy nồi vo gạo,
nhanh tay xào nấu, thịt với rau,
trầu chưa giập, điếu thuốc chưa tàn,
cá nướng, thịt khô, cơm đã dọn,
bụng đói, con mắt khách đã no,
các nàng quên ăn, cười với khách.
Ăn uống xong, bên lửa rực hồng,
một ghè to cột cây chơ mưng,
da ghè đỏ như lông gà trống,
nước rượu ngon, chờ người vít cần.
Ami kéo cần mời Chi Chân,
Alinh kéo cần mời Ba Tri,
ghe đẹp, rượu tràn vùa bằng đồng,
cả bốn người cùng nhau vui uống.
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Ghè rượu vừa vơi, đã lại đầy,
Chi Chân uống chén này chén khác,
người say rượu, hay rượu say người,
chàng nghe như tai mình có lửa,
thấy má Ami lúc một đỏ,
tươi như trái dâu rừng sớm mai.
Chàng nghe Ami nói từng lời:
“Ơi Chi Chân, cho em hỏi thăm,
chàng với em chưa lần gặp mặt,
lần này Yàng cắt đặt hay chăng?
Chàng có người khâu áo, thêu khăn,
đã có người têm trầu, sắc thuốc,
như bến có trâu dầm đục nước?”
Chàng nhìn môi nàng sau cần rượu,
môi trầu đỏ hay bông hoa gì,
tiếng nàng tựa chim ca thỏ thẻ.
Chàng e dè đáp lại lời nàng:
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“Tôi nghe tên Ami đã lâu,
hồi cha chưa sinh, mẹ chưa đẻ,
bữa nay Yàng mới để gặp nàng.
Phận tôi như con nước trên nguồn,
trâu chưa tới vì nước còn nhỏ,
có ai chịu bổ cau têm trầu,
vì tôi như lá còn non nớt!”
“Chi Chân ơi, hãy nhìn tay em,
ở trong núi nên tay chai sạn,
hái lá trầu, trầu không thơm cay,
bổ trái cau, miếng cau không chát.
Nhà em dột nát, rượu lại chua,
uống chẳng ấm lòng khi mệt nhọc.
Cườm của em hột lớn hột nhỏ,
cong của em hoen rỉ nhường này,
không dám trao, sợ chàng chê xấu!”
“Ami ơi, cô gái Xứ Cau,
nàng biết anh sẽ lại ra đi,
trừ hết giống người ăn thịt người,
anh còn đi hốc núi góc trời,
đường xa biết còn về đây được?
Cong này chả lẽ vùi trong đất,
nhận cong nàng trao, lấy cườm đâu,
cườm anh, em gái quê nhà giữ.”
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“Ơ Chi Chân,
rồi chàng sẽ thắng trận trở về,
cong đồng này nhắc chàng trở lại.
Xin chàng gặp hoa nào đừng hái,
thấy làng ai đừng ghé mắt vào!
Nếu chàng quên bữa nay bên bếp,
mình uống chung chén, ăn chung mâm,
thì dẫu chàng có trốn đi đâu,
trên núi cao hay trong rừng rậm,
em vẫn đợi chàng, vẫn tìm chàng
khố, túi chàng mang, em vẫn níu!”
Lửa bập bùng, Chi Chân nhìn quanh,
thấy Alinh đã trao cườm cong,
với Ba Tri, kề vai sát mặt.
Ami ngồi xích lại gần chàng,
mắt nhìn tay lựa chiếc cong đồng,
đặt cong vào tay chàng rắn chắc.
Suốt đời nàng sẽ nhớ thời khắc,
chim rừng có đôi thật bồi hồi,
giữa đại ngàn mai kia xây tổ.
Chi Chân nhìn nàng không chớp mắt,
sao hờ hững được với Ami,
ở đời không nàng nào đẹp thế!
Đã cầm chiếc cong của nàng trao,
đừng để mắt nàng sa lệ sầu,
năm dây cườm năm lớp sắc mầu,
chàng đeo vào cổ nàng tròn trịa.
Chàng và nàng nắm chặt tay nhau,
không một lời mà như nói hết,
khi trao năm sắc với cong đồng!
Ami bắt chồng, trai xứ biển.
Pò Nang làm lễ cưới cho con.
Biết đầu sông không bằng cửa biển,
làng giàu chắn bão cho núi rừng,
nguồn hay biển gạo rẫy khoai nương,
gùi hai quai, vải mặc tự dệt,
nên phong tục không khác nhau nhiều,
già cho người mang trầu mang cau,
mang rượu ghè xuôi về miền biển.
Trước để cảm tạ làng cuối sông,
đã sinh ra Chi Chân anh dũng,
và nuôi dưỡng Ba Tri tinh anh.
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Hai chàng cứu Ami, Alinh,
khỏi chết rục trong hang sâu thẳm.
Không có hai chàng xứ Pơnang,
và bao làng buôn ven Krông Ia,
còn phải chịu Ma Rông tàn ác.
Sau nữa xin làng bên cửa biển,
cho con gái Ami, Alinh,
bắt chồng là Chi Chân, Ba Tri.
Rượu cưới uống suốt ba ngày đêm,
làng đầu sông mời dân cửa biển,
rượu vào lời ra muốn vỡ nhà,
sang ngày thứ tư không muốn dứt.
Dàn cồng chiêng vẫn nổi rộn ràng,
trai gái hai làng cùng nhảy múa.
Mặt trời mọc rạng sáng thứ tư,
làng đầu sông tiễn nàng xinh đẹp,
về nhà chồng ở cuối dòng sông,
dùng dằng bến, kẻ đi người ở.
Đám rước dâu đi dọc theo sông,
thấy nước sông sâu, bãi sông rộng,
ngược xuôi cá từng đàn tung tăng,
bỗng nhiên gặp bao la nương rẫy,
én bay qua cánh rũ không chừng,
nương thơm lừng, lúa vàng đang trổ,
sắn khoai nằm lăn lóc khắp nơi,
rẫy chật mía tím, không ai chặt,
chồn sóc không ghé lại thử răng.
Qua mấy rẫy đã thấy hàng rào,
dựng toàn cây săng, chôn sâu chắc,
bên ngoài rắn bò lại bò qua,
có hổ mun miệng phù dữ tợn,
rắn canh giữ cổng, giữ hàng rào,
ai người lạ mà có dám vào,
phải chờ tù và thổi cho phép.
Phía xa xa có hòn đá to,
đá Gập Ghềnh cửa sông chắn giữ,
nửa đá lấp chìm dưới biển khơi,
nửa trên bờ phẳng ngàn người ngồi,
là nơi tập bắn của trai tráng,
nơi trẻ già hóng mát mùa trăng,
nơi gái trai tự tình ca hát.
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Làng bên gái đến gần đá ấy,
nhưng sao bàn chân như bỏng rẫy,
rồi lớp sóng nhè nhẹ tràn lên,
sạch đôi chân đá liền mát mẻ,
mới ngồi nghỉ liền có thuốc trầu,
trai gái làng mời, cười tươi rói.
Vợ chồng mới giữa bạn hai làng,
nàng Ami đẹp sao đẹp thế.
Chín lớp váy tơ nhện nõn nà,
áo dài tay dệt nhiều hoa lạ,
đầu đội khăn có kết nhiều cườm,
kiềng bạc, cong đồng lấp lánh sáng,
khuôn mặt nàng ngời tựa trăng rằm,
môi đỏ, mắt đen cười e thẹn.
Nàng đẹp hơn con gái các làng,
các chàng trai ghen thầm trong bụng.
Còn Chi Chân bên đá Gập Ghềnh,
chàng đẹp quá, gái làng nhìn mãi,
khố áo mới, da dẻ sáng trưng,
mặt vuông, mắt phượng hoàng lanh lợi.
Chàng nâng tù và thổi vang lừng,
khúc nhạc vui mừng, làng mở cửa,
bao loài rắn liền rúc về hang,
trai gái cầm tay chen chật cổng.
Tháng tháng qua đi, một đêm thu,
nàng Ami còng đeo đầy tay,
cùng chồng, chàng Chi Chân dũng mãnh,
ngồi hóng gió trên đá Gập Ghềnh.
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Đêm ấy trời trăng sao vằng vặc,
gió hiu hiu, Ami mơ màng.
Nàng mơ thấy mình đang ngồi chơi,
viên đá đẹp trên trời rơi xuống,
giơ tay bắt, đá rơi vào miệng,
sáng rực hồi lâu, đá tắt dần,
nàng nuốt viên đá trời vào bụng.
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Đúng vào mùa đỗ muốn lên mầm,
gà rừng cũng vào kỳ ấp trứng,
ăn bã thuốc cũng đã thấy ngon,
nhìn quả chua cũng đã thấy thèm,
nàng mang thai bụng tròn bụng xệ,
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ngực như nồi kơ bung úp ngược,
vú tròn tròn, đầu vú đen thui.
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Thời gian trôi, ba lần trăng lên,
đã trải qua bốn đêm trăng mọc,
Ami sinh được đứa con trai,
da bóng như lá rang, lá tốc.
Nơi bé nằm toả ánh hào quang,
tia chớp đi qua, chiếu sáng lại,
làm cho năm ngọn cỏ chín vàng,
làm thêm mười ngọn rau héo đỏ.
Bé xinh đẹp như nước Krông Ia.
mẹ cha đặt tên gọi Chi Đa.
Mới ba ngày bé đã biết bò,
mới ba đêm đã biết nhòm lửa.
Đã đến lúc phải nấu rượu cần,
đi đốt lửa rác, khơi lửa trấu,
nước ngứa, nước độc đun tại nhà,
để làm lễ thổi tai cho bé.
Thành Đan Nê đất nước Đan Liu,
sừng sững đứng bên bờ Cửa Nậy,
nơi Krông Ia cuồn cuộn phù sa,
dồn nước cho biển xanh bát ngát.
Đúng vào mùa ăn năm uống tháng,
dân trong thành tấp nập vào ra,
lễ thổi tai náo nức chuẩn bị,
cho bé trai con của chủ thành!
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Cha của bé là tướng Chi Chân,
con đức vua Pò Ven đáng kính,
được cha chọn trấn giữ nơi đây,
miền cửa biển dân cư đông đúc,
với các đảo lớn nhỏ ngoài khơi,
nơi tấp nập thuyền chài đánh cá,
nơi thuyền lớn thuyền nhỏ cập vào,
lấy nước, đổi hàng, mua và bán,
dầu thơm, vải vóc, cá với tôm.
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Mẹ bé nàng Ami xinh đẹp,
con gái Xứ Cau, thành Pơnang,
một lần cùng em đi kiếm củi,
bị hổ dữ bắt nhốt hang sâu,
được Chi Chân kiêu hùng giải thoát.
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Cảm tài trí người trai xứ biển,
ngất ngây sắc đẹp thiếu nữ rừng,
chiếc vòng đồng, dây cườm năm sắc,
Ami, Chi Chân trao cho nhau,
làm đôi chim về cùng một tổ.
Ngày buôn làng chờ đón từ lâu,
ngày cả thành mong đợi đã tới.
Mọi người mặc áo vải thêu hoa,
mặc khố mặc váy dệt sặc sỡ,
già cũng trẻ lại, xấu hoá xinh.
Những dải kơ ti bay phấp phới,
tua mũ gơ roa bay loà xoà,
như đuôi chim công với chim phượng.
Từng đoàn, từng đoàn người kéo đến,
như bầy kiến bầy mối trong rừng,
gùi theo người hàng trăm quả bí,
cõng trên lưng gạo hàng ngàn gùi.
Mười người trai trẻ sức vác voi,
được sai đi buôn làng lân cận,
được chỉ đi mọi phía mọi nhà,
mời hết gái trai người già trẻ,
đến dự lễ thổi tai Chi Đa.
Các cô gái trẻ đẹp khéo tay,
được mời tới nấu cơm bắt canh.
Ba mươi bảy con gà đã thui,
hai mươi ba con bò đã nấu,
mười tám con trâu đã được xào,
mỗi người một việc nhanh thoăn thoắt.
Những người trai trẻ có sức khoẻ,
vác ché túc miệng to một sải,
đội ché pan miệng năm cán rìu,
cột ché dú vành tám người ôm,
vần ché giang bụng rộng như chòi.
Trăm người đi khiêng nước từ suối,
chục người đi bẻ lá, lấy cần.
Hơi men bốc mọi người ngả nghiêng,
tiếng cười vang chín đồi tám núi.
Chiêng bắt đầu rộn rã nổi lên.
Tiếng chiêng luồn qua bụi xuống đất,
chui qua tầng mây hở đến trời,
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tiếng chiêng kêu ầm ào, giục giã,
tiếng chiêng kêu nhức óc, điếc tai,
tiếng chiêng kêu nghiêng nhà xiêu cửa
vang dội khắp buôn rẫy núi rừng.
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Đàn ông nhà ngoài vai chạm vai,
đàn bà nhà trong vú chạm vú.
Cơm trắng bưng ra, thịt dọn bày,
mọi người ngồi thành nhóm bốc ăn.
Hạt cơm bò như nhộng ong vàng,
hạt cơm đi như ong chưa cánh,
trong đĩa nhỏ hoa lơ tam nở,
trong đĩa lớn chim xanh lượn bay,
bát canh nấu lá ớt xanh um,
tô thịt trộn màu nâu cánh gián.
Ami thay áo, mặc váy mới,
đeo thêm kiềng đẹp chật cổ thon,
nàng ẵm bé trai ra gian khách,
cho bà mệ già thổi tai bé.
Bà mệ già cầm cuộn chỉ bông,
lấy ra từ chiếc xa quay sợi,
bà vò thuốc gừng đến ba lần,
nhai thuốc lo gia đến bảy lượt,
phun gừng nhai nát vào chỉ bông,
đặt cuộn chỉ gần lỗ tai bé,
bà thổi đi thổi lại bảy lần,
vừa thổi bà vừa lầm rầm khấn:
“Thổi thông lỗ mũi, tinh lỗ tai,
phun gừng tai trái, nhớ công việc,
phun gừng tai phải nhớ ruộng rẫy!
Làm người, hãy nhận lấy hồn người!
Con trai hãy nhớ lấy cái cuốc,
nhớ cái rìu, cái giáo giữ làng,
phải nhớ lấy ống tên, cái ná!“
Chi Đa nhăn mặt, cười khanh khách.
Già của thành tay bưng bát rượu,
thỉnh thoảng phun rượu vào cổ bé,
vừa làm vừa cất tiếng hát vang:
“Thui heo này ta gọi Trời về,
đốt gà này ta gọi Đất tới.
Bớ anh em xa, lũ làng gần,
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ta mong đợi được đến ngày này.
Lễ thổi tai chớ để sót ai,
ở đây vui rồi ta vui tiếp.
Ta chúc tướng Chi Chân dũng mãnh,
ta mừng nàng Ami đẹp xinh!
Bớ buôn bớ làng, người xa tới,
ta trông đợi, uống rượu thật nhiều!
Mừng Chi Đa mau mau lớn khôn,
mau tài giỏi, mau mau biết nói,
biết nhìn lửa rừng khi đốt nương,
thạo cây sành mùa khi gieo hạt.“
Dứt lời ca ông nâng bé dậy,
cho bé thấm môi hớp rượu cần.
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Nàng Ami giơ tay đón con,
ba lần nhấc lên ba lần xuống,
rồi đưa bé vào bên cạnh bếp,
đeo cườm vào cổ, cong vào tay.
Bé trai trườn người bò xuống sạp,
như con gấu, con cọp trong rừng,
thấy trên sàn nhà có ba thứ,
cậy gậy nhỏ, con dao, mẩu gỗ,
nó bò đến ôm trọn cả ba.
Cồng chiêng lại rộn rã nổi lên,
cồng chiêng ngân âm vang, lên tiếng:
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“Bồng, beng, bồng…beng, binh…beng, binh,
người có phép màu đạp qua sông,
một buổi cùng nhau đi đánh giặc,
ra đi đánh đuổi giặc xâm lăng.
Bồng, beng, binh ... bồng, beng… bồng, beng,
bé còn phải khóc nơi xứ người,
bé còn phải khóc nơi đất khách,
là người có tài, có phép chừng.
Binh… bồng … beng
sẽ đi đánh xứ ngoài nước rộng,
đánh đến đất đỏ thành cát trắng,
đánh đến nước sông, cạn nước sông,
đánh đến nước biển, cạn nước biển,
đánh lật đá, cạn biển khô sông,
đi hết năm, đi cho hết tháng!”
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Chiêng đoán thùng thình, cồng binh bong:
“Chàng không dựng lại xứ ngay đâu,
chỉ đánh chiếm tảng đá thần ấy,
chiếm lại cây cau thần một gốc,
tiếng tăm của chàng…ta bảo đây,
vải áo phong trần, ai sánh kịp,
nhưng có lúc khóc ở xứ người,
khóc thảm khóc thương nơi đất khách.”
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Tiếng chiêng, tiếng cồng của người già,
vang kể chuyện mai sau của bé.
Bé sẽ là chiến binh dũng mãnh,
ra đi đánh đuổi giặc xâm lăng,
bé sẽ thành thủ lĩnh tài ba,
xứ sở nào bé sẽ dựng lại.
Nhưng sao lại khóc nơi xứ người,
khóc thảm khóc thương nơi đất khách?
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Tim Ami tràn đầy lo lắng,
nàng ôm, bế nựng con trong lòng.
Bé chưa biết nói, chẳng biết thưa,
mắt đen láy nhìn như con nai,
như chồn con nghe tiếng cồng vọng.

355

Nhưng cha bé thì chẳng nghĩ suy,
đã làm trai thì phải ra đi,
lang thang trên nẻo đường bất tận,
tìm điều tốt lạ của cuộc đời!
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Chi Chân cho trai trẻ, gái xinh,
đánh cồng chiêng, đùa vui, kể chuyện,
tiếng cười nói rộn rã ồn ào,
ba đêm ngày ăn cơm uống rượu.
Tiếng chiêng vang vọng lượn đó đây,
vượt qua núi, bay qua biển rộng,
lan sang tận xứ sở nước người.
Nhưng tới lúc Chi Chân lên tiếng:
“Ăn uống chừng này là vừa đủ!
Sao ta lại buồn ngủ thế này,
như khi tìm được hạt mây rắc,
khi lượm được hạt trái thông dầu!”
Nói hết câu, chàng bước xuống đất,
lùi bước lùi xuống tận sân sau,
tìm gian ngoài ngủ thiếp một giấc!
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Trước mặt thành Đan Nê Xứ Biển,
đá Gập Ghềnh chắn giữ cửa sông,
nửa đá lấp chìm, khuất dưới biển,
nửa trên bờ phẳng ngàn người ngồi.
Dưới đá, dừa ngàn đời cắm rễ,
ăn sâu ruột đất, ngọn chạm trời,
thân hàng trăm người ôm không xuể,
tán đâm ngang, lá thâm thẫm xanh.
Nghe kể lại ngày xửa ngày xưa,
tán dừa này cứu Nàng Dừa sống,
- Nàng Dừa, Bà Mẹ của Xứ Sở trong cơn cuồng phong, trời giận đất,
đổ nước về chìm cả thế gian.
Trời đã về khuya, hay gần sáng,
trên ngọn dừa thần, cậu Gà Thần,
chân bới bới mắt nhìn bốn hướng,
đồng ruộng, rừng xanh, biển mênh mông.
Chợt phía trước lóe lên tia sáng,
sao mặt chói đã dậy lúc này,
ta chưa gáy sao mặt trời thức?
Đôi mắt tinh anh của Gà Thần,
nhìn thấu qua đêm đen mù đặc,
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nào có phải tia sáng mặt trời,
mà giáo gươm san sát lóe sáng!
Tít chân trời phía sau Cù Lao,
hòn đảo lớn chênh chếch tầm mắt,
cửa ra biển của thành Đan Nê,
thuyền chiến đan dày sáng mặt biển!
Gà Thần vội chân bới, miệng gáy,
cất tiếng vang, gáy gọi Chi Chân:
“Ơi Chi Chân, ơi tướng Chi Chân,
sao tướng quân ngủ say ngủ thiếp!
Ta vỗ cánh và gáy ó o,
chân ta bới, miệng nếm nước bạc,
cái mỏ ta vuốt lông ức hồng,
ta chải đôi cánh đỏ óng mượt,
ta chính là cậu Gà Thần đây!
Hãy lắng nghe cậu Gà Thần hú,
đừng mê ăn cơm nữa Chi Chân,
đừng ham uống rượu nữa Chi Chân!
Thấy giặc phải đánh, ra đánh ngay,
nếu không ra đánh thì ta bảo,
hãy tìm ngay hang sâu, hộc đá,
gộp, hầm, khe suối… chạy tránh đi!
Bọn xâm chiếm vào đến nhà rồi,
bọn giặc ngoài đã vào tận chỗ,
ta gáy, ta gọi, có nghe không?”
Chi Chân đang giở giấc ngủ say,
nghe lơ mơ tiếng Gà Thần gọi,
chàng choàng tỉnh bước ra đầu sàn:
“Ơi đây, cậu Gà Trống Thần ơi,
phải cậu hú gọi vì có chuyện?
Ta uống rượu vui, rượu nồng say,
phải cậu có chuyện chi gấp gáp?”
Gà Trống Thần giang cánh, miệng hú:
“Hãy nhìn đi phía sau Cù Lao,
thuyền của giặc ken dày san sát,
gươm đao tua tủa chĩa lên trời,
lưỡi sắt sáng khí đêm lành lạnh!
Đấy không phải là quân Chà Và.
Quân từ biển nam ta quá biết,
chúng hay đi những chiếc thuyền mành,
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đến lấy cắp tượng, đốt phá đền.
Chúng thật đen đủi và gầy yếu,
tính hung ác như lũ hổ người,
thức ăn khủng khiếp hơn xác chết!
Còn đây là những chiếc thuyền gỗ,
chiếc mũi nhọn, thân đuôi bè bè,
chiếc giống thuyền mành chạy ven biển,
chiếc nào cũng sáu bảy cột buồm,
chiếc chở ngựa, chiếc mang quân lính,
hàng trăm người, mộc nỏ cung tên,
quân giặc đông, đen thui đen nghịt,
tướng quân xem sức đánh nổi không,
nếu không, liệu đường nhanh chân chạy!”
Gà dứt lời, Chi Chân liền đáp:
“Đánh ta đâu có dễ như thế,
giết ta đâu có dễ như thế,
đấy là ý giặc muốn đó thôi!
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Đâu có xứ nào ta muốn chạy,
chẳng có xứ nào ta muốn lánh.
Chạy vào gộp, đầu gối lòi ra,
chạy vào hang, thì xương cũng rớt!
Dẫu chúng có gom quân đến vây,
bằng ngàn, bằng vạn, ta không sợ,
lắm quân nhiều lính chẳng can gì!
Vợ ta ơi, Ami nàng ơi,
quệt vôi, têm trầu đi cho ta.
Túi nhỏ nàng nhớ bỏ thuốc vào,
trầu têm cho vào cái bao nhỏ,
để Chi Chân đi đánh đuổi giặc!
Nàng ở nhà trông giữ con mình,
đừng để cho chuột đàn phá lúa,
ngăn lũ heo phá rẫy đang lên.”
Ami khóc sưng mi ướt má,
tóc nàng rối bời như tổ chim,
áo nàng tuột hở vai xộc xệch,
váy thêu như muốn rớt muốn rơi:
“Chi Chân ơi, em buồn quá đỗi!
Chàng đừng để hoa nhỏ lìa cành,
hoa mới nở đã phải rụng cánh!
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Hãy là cái nhà cho em nấp,
tán cây ê pung cho em nương,
là sắn lúa cùng em một mùa!
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Chàng đừng để đứt tay sẹo chân,
em nuôi con một mình khổ cực.
Nhà của ta, đồ đạc của ta,
bàn tay ta làm ra, gây dựng,
ta không đi cướp của nhà ai.
Sao người ta đến đây chọc phá,
muốn cướp của giết hại dân lành?
Em vừa muốn chàng đi đánh chúng,
lại muốn chàng ở cùng vợ con!
Lời chàng dặn em xin ghi nhớ,
nhưng một mình tội lắm chàng ơi.
Ngóng ra đằng đông không thấy chàng,
ngoái nhìn đằng tây vắng bóng chàng,
em buồn lắm, chỉ còn biết khóc.
Vì buôn làng, thành lũy, vì em,
vì con trai còn đang bé bỏng,
xin chàng cứ yên tâm lên đường,
đánh tan lũ diều hâu ác độc!”
Chi Chân dặn những người ở lại,
cậu lớn tuổi là tướng giữ thành,
giữ kho tàng, trông coi nhà cửa,
Cậu Gà Trống trên ngọn dừa thần,
nắm bắt khắp buôn làng xứ sở:
“Người ở lại không kình nhau bậy,
không đánh nhau mẻ trán sứt đầu,
phải giữ điều cấm cho xứ sở,
giữ điều kiêng cữ cho đất trời!
Ta ra đi chịu đòn gươm đao,
ra đi chịu ngọn đao lưỡi kiếm,
vì không thể làm gì khác được!
Ở nhà đây, chiếc chiếu ta nằm,
phải nhớ qua đầu chiếu không bước,
đầu thềm nhà, nơi ta hay ngơi,
không được bước, nhảy qua nhảy lại.
Nếu làm thế thần tài bạt vía,
nếu làm thế thần giỏi lật hồn.
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Ta biết là sẽ chẳng dễ đâu,
nhưng lời dặn phải làm cho đúng!”
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Rồi Chi Chân cùng với mọi người,
rót nước ra đầy chén đồng đỏ,
để chén lên trên chiếc khay đồng,
bày lên khay, đặt lên cỗ cúng,
cùng bái lạy ông bà tổ tiên,
và Chi Chân thiết tha cầu khấn:
“Ơi thần núi, thần đất, thần sông,
ơi tổ tiên, ông bà, cha mẹ,
trước con xin các thần phù hộ,
sau con lại xin được tạ ơn,
bằng heo tại chuồng, trâu tại bãi.
Mạng con như nước chén đồng này,
để người ở nhà xem mà biết,
nếu nước nổi sóng như sôi lên,
Chi Chân còn quần nhau với giặc,
nếu nước trong chén cạn khô đi,
Chi Chân gặp nạn và đã chết!”
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Nói xong chàng liền bước xuống sân,
ra niệm chú kêu ngay bùa phép,
xin Ông Voi thần có bảy ngà,
xin Bà Voi thần có tám đuôi,
nhổ những cây sao to thẳng đứng,
vỏ cây vàng, lá cây hình trứng,
nhổ những cây tràm tỏa mùi thơm,
vỏ xôm xốp, lá dài nhòn nhọn,
nhổ những cây dầu rái trên rừng,
quả hai cánh, gỗ cho nhựa quý.
Từng ấy cây vẫn còn chưa đủ,
chàng lại xin Ông Bà Voi thần,
bứt dây mây song dài mềm mại,
lá xẻ thùy sâu, lá lông chim,
bứt bẹ lá buông với búp lá,
đem ra Cù Lao dựng làm thuyền.
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Chi Chân lại lầm rầm khấn tiếp,
gọi thần gió bão, hai ông bà,
ông Thần Bão, bà Thần Gió Lốc,
quạt cái quạt vàng, phất quạt ngà,
chặt cây, đục gỗ ráp thân thuyền,
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cắt dây, xẻ ván, ráp mũi thuyền,
xé lá, chắt dầu làm mắt thuyền.
Ông Thần Bão ào ào tới giúp,
bà Gió Lốc rầm rầm tới giúp,
chỉ trong nháy mắt thuyền đã có.
Đội nón sắt Chi Chân ra đi,
khăn vấn bay bay theo chiều gió,
kiếm cựa trong bao, đao cựa vỏ,
gươm nổ trong bao, đao cũng nổ,
gươm dựng bên lưng, giáo dựng vai,
tiếng chân ngựa rộn ràng lóc cóc,
con ngựa đực to chân, eo lưng,
ào ào như gió, phóng vùn vụt,
Chi Chân vượt biển, đến Cù Lao.
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Thời ấy ở một xứ xa xôi,
Xứ Than, đất của người mũi đỏ,
có ông vua độc ác vô chừng,
là chúa tể một vùng rộng lớn,
thích chiến chinh, trận mạc liên miên,
cướp của, bắt người về hiến tế.
Vua sống trong thành đất khổng lồ,
thích đi săn, ăn sung mặc sướng,
dân sống trong những ngôi hầm đất,
cực nhọc gieo trồng để nuôi vua.
Năm ấy được tin ở miền xa,
có Xứ Đồi nhiều đồng nhiều thiếc,
có Xứ Biển muối trắng trải dài,
nhiều trầm hương, ngọc trai, vây cá,
vua sai hai đạo quân đi cướp.
Đạo thứ nhất những đoàn kỵ sĩ,
vượt núi rừng đánh chiếm Xứ Đồi,
đạo thứ hai với đoàn thuyền chiến,
vượt biển khơi nhằm hướng Đan Liu.
Tướng Bàn Ân chỉ huy thủy chiến,
ở trên thuyền cả chín cột buồm,
giữa đoàn thuyền lớn mấy chục chiếc.
Thuyền chở ngựa rồi thuyền chở lương,
những chiếc thuyền chiến buồm năm cột,
thuyền nào cũng hàng trăm người chèo,
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trong lòng thuyền hàng trăm lính chiến,
với cung nỏ, mộc khiên san sát,
giáo, đao, kiếm tua tủa chọc trời.
Nhiều ngày, nhiều tháng đã trôi qua,
đoàn thuyền vẫn vượt biển tiến tới,
qua vùng biển lớn, nước mênh mông,
sóng khổng lồ dâng như trái núi,
qua những vùng đảo đứng nhấp nhô,
ẩn hiện trong sương mờ màu khói.
Đêm lại ngày, rồi ngày lại đêm,
một lần thuyền tuần tra báo lại,
phía chân trời đã thấy Cù Lao,
hòn đảo lớn, chênh chếch một phía,
che cửa sông, nơi dòng Krông Ia,
chở nước từ nguồn đổ về biển.
Bàn Ân ra đứng trên mũi lái,
mắt mở to nhìn hướng Cù Lao.
Phía sau lưng mặt trời vừa dậy,
tưới ánh sáng lên mặt biển xanh,
lúc này đây hiền hòa êm ả,
sóng lăn tăn, lẫn những giọt vàng.
Tướng Ân lệnh cho đoàn thủy thủ,
mạnh tay chèo cho thuyền đi nhanh,
nhằm thẳng hướng Cù Lao tiến tới.
Một đảo, hai đảo, ba, năm, bảy,
hòn lớn hòn nhỏ thấy rõ dần,
đảo nhìn như chiếc lá đang xanh,
đảo dài như chiếc lao được ném,
hòn mồ côi, đơn độc một mình,
hòn hình cái tai hướng ra biển.
Đôi mắt tinh tường của Bàn Ân,
chợt thấy những chiếc thuyền rất lạ,
lao nhanh ra từ phía Cù Lao.
Mắt thuyền trước tròn, đuôi mắt dài,
phía đằng sau như có bánh lái,
cánh buồm xòe như những cánh dơi,
những chiếc thuyền mũi lái đều nhọn,
được bọc đồng sáng loáng ánh trời.
Trên khoang từng hàng chiến binh đứng,
khiên đồng lấp loáng che trước ngực,
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tay cầm rìu chiến, lưỡi rìu xòe.
Dưới lòng khoang, hàng chiến binh ngồi,
cung giương căng, tên đồng lắp sẵn.
Trên lầu canh chiến thuyền lớn nhất,
một tướng quân đứng đó uy nghi,
đầu mũ sắt, thân áo giáp đồng,
tay đặt trên chuôi gươm trong vỏ,
tay nắm chắc rìu chiến xéo bên.
Khi cách nhau vừa một tầm cung,
tướng quân hỏi, giọng vang sang sảng,
giọng vang tận cuối đất cùng trời,
ai ở đâu cũng nghe thấy rõ:
“Các người là ai, từ đâu đến,
nguyên cớ gì đem quân tới đây,
gươm đao tua tủa chĩa lên trời,
hàng trăm người, cung tên mộc nỏ.”
“Ta là Bàn Ân, tướng Xứ Than,
vâng lệnh dẫn quân xuống biển này.
Nghe nói Đan Liu nhiều vàng bạc,
nhiều đồng nhiều thiếc, lắm kỳ nam,
thêm đồi mồi, ngọc trai, vây cá,
nên mang chiếu chỉ vua Xứ Than,
lệnh cho Đan Liu mang đồ cống.
Ngươi là ai, sao dám giương oai?”
“Ta Chi Chân, tướng của Đan Liu,
tài hơn người, sao ngươi không sợ?
Ta đánh núi, núi lật đất đỏ,
dậm nước sông, sông cạn nước khô,
đánh ngõ núi, núi bay đá sỏi,
dậm nước biển, biển nổi sóng to!
Có thật vua nhà ngươi không biết,
ta sinh ra xương sắt gân đồng,
từ trong nôi nổi tiếng anh hùng!
Con tê giác ta đã từng lôi,
voi lừng lững ta đã từng dẹp,
cọp beo dữ ta đâu có tha,
lợn rừng gấu dữ ta vặn cổ,
thân các ngươi nào có là gì!
Hôm nay con ngựa ta cho đá,
ta giục bầy voi cho đuổi nhau,
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xem thử sức mẹ đẻ cha sinh,
của ngươi Bàn Ân được bao lớn!”
Chi Chân lệnh cho thuyền xông lên,
Bàn Ân cũng cho thuyền tiến tới,
giữa biển cả hai bên đánh nhau,
sóng nổi lên cao như mái nhà,
sóng chúi ngọn xuống tận đáy biển!
Thuyền chiến của hai bên lao tới,
thuyền mũi bọc đồng của Đan Liu,
nhằm sườn thuyền gỗ giặc Ân đâm.
Thuyền bằng gỗ vỡ ra từng mảnh,
rập rờn trên sóng thân người trôi.
Hai bên đánh nhau biển không yên,
sóng hết cuộn lên lại chồm xuống.
Thuyền Chi Chân phía trước treo cờ,
phía sau cột buồm no căng gió,
lao đến đón đầu thuyền Bàn Ân.
Theo sóng đổ thuyền chàng lao xuống,
mũi đồng đụng đá đáy biển khơi,
như sét đánh, bật làn chớp lóa,
trên trời mưa đổ xuống ầm ầm,
thần linh từ các nơi kéo đến,
ăn linh hồn lính chết trùng khơi!
Chi Chân đem sức dài tài rộng,
lái thuyền mình vùng vẫy biển khơi,
như không có sức gì cản nổi.
Thuyền của chàng làm nước nổi sóng,
con gái Vua Biển ngồi không yên,
thấy nhà cửa rung rinh muốn đổ.
Nàng chợt nhìn thấy một chàng trai,
dáng khôi ngô, lái thuyền thật giỏi.
Lòng yêu làm run run con tim,
nàng quyết phải lấy chàng bằng được,
nên một mực van xin vua cha.
Vua Biển mới hỏi con gái yêu:
“Ơ con gái yêu quí của ta,
chàng trai kia quả là trẻ đẹp,
đáng làm con rể yêu của ta!
Nhưng làm sao ta bắt nổi họ,
khi họ đang nhảy đao, múa khiên?”
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“Thưa cha, xin cha cứ với lên,
nắm lấy thuyền của chàng kéo xuống,
ắt chàng phải chìm xuống với con!”
Chiều con gái, Vua Biển tới gần,
bơi quanh theo thuyền của Chi Chân,
chờ lúc thuyền Bàn Ân lao tới,
thuận tay vua kéo thuyền Chi Chân,
làm thuyền từ từ chìm xuống biển.
Vua liền tới bế chàng về nhà,
con gái vua lòng vui khôn xiết,
liền nhốt chàng vào buồng của mình.
Đêm khuya đến cảnh vật im lìm,
cung nước, làng mây người đều ngủ,
chỉ con gái Vua Biển mung lung,
tìm cách giữ chàng bên mình mãi.
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Nàng đi kiếm các loại bùa ngải,
ngải làm cho quên hết ngày xưa,
ngải làm cho Chi Chân vui vẻ,
cho Chi Chân chỉ yêu mình nàng.
Con gái Biển cho ngải vào cối,
vừa giã vừa cất lời cầu khấn:
“Ơi củ ngải phải nghe lời ta,
nếu không nghe ta đem vứt bỏ,
nếu không thiêng ta cho lửa ăn!
Ngải phải chui vào tim, đầu chàng,
sai khiến chàng quên hết mọi việc,
quên nơi nào chàng đã sinh ra,
quên bạn bè, mẹ cha sinh dưỡng,
nếu chàng đã trao còng cho ai,
đã nhận cườm ai, cũng quên hết!
Ngải làm chàng suy nghĩ vẩn vơ,
chỉ thấy ta là chàng vui vẻ,
chỉ có ta là chàng mến yêu,
để cho ta bắt chàng làm chồng!
Nếu củ ngải không nghe lời ta,
ta sẽ vứt bỏ, ta sẽ đốt!”
Nói rồi nàng ném ống ngải đi!
Hồn ngải biến thành hai cô gái,
vòng cổ tay, tóc cắm hoa nhài,
mặc váy ngắn đến nửa bắp đùi.
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Hai thiếu nữ nói với con Biển:
“Thế nhé, thưa tiên biển kính yêu,
chúng em chỉ là khách qua đường,
gốc cây đó chúng em sẽ chặt,
ngọn và cành để mặc chị làm!”
Chi Chân ăn, nuốt phải ngải rồi,
đến sáng ra chàng đã quên hết,
quên vì sao mình lại ở đây,
quên cha mẹ vợ con thành quách,
chỉ thấy miệng con gái Biển cười,
chỉ nghe tiếng tiên nữ Biển nói.
Phải ngải, chàng ở lại nơi này,
trong lâu đài nguy nga đáy nước,
nơi Vua Biển ngàn đời trị vì.
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Bị gọi đến hầu Bàn Ân, Ami bế con nhảy xuống biển.
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Ami ngồi trong ngôi nhà nhỏ,
buồng dệt vải cổ bối bông gòn,
buồng đầy xa cán bông khung dệt,
với trái cây mun, rễ cây điệp.
Chi Chân đã phóng ngựa ra đi,
con trai Chi Đa đã ngủ kỹ,
nàng lại về bên chỗ của mình,
trước khung cửi trong buồng dệt vải.
Gà Trống Thần chân có chín cựa,
chân bươi miệng mổ trên ngọn dừa,
chân bơi bới, cánh vỗ miệng gáy.
Cậu lại ăn gạo tấm trong chảo,
đến uống nước ngọt trong chén đồng,
thấy nước trong chén của Chi Chân,
đang sôi lên, sủi bọt dâng sóng.
Cậu bay vút lên ngọn dừa thần,
nhằm hướng biển dõi mắt chăm chắm.
Ngoài khơi xa, biển cả bao la,
quân Đan Liu đang chặn đường giặc,
sóng nổi lên cao như mái nhà,
ngọn sóng đổ xuống tận đáy biển!
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Thuyền chiến của hai bên lao tới,
thuyền bọc đồng của quân Đan Liu,
nhằm thuyền gỗ quân Ân đâm mạnh,
thuyền bằng gỗ vỡ ra từng mảnh,
rập rờn trên sóng, thân người trôi.
Hai bên đánh nhau biển không yên,
sóng hết chồm lên lại đổ xuống.
Cậu nhìn rõ thấy thuyền Chi Chân,
cánh buồm mũi đang no căng gió,
lao đến đón đầu một chiến thuyền.
Theo sóng đổ thuyền chàng lao xuống,
mũi đồng đụng đá đáy biển khơi,
như sét đánh, bật làn chớp lóa,
trên trời mưa đổ xuống ầm ầm!
Mưa ngớt dần, gió cũng đã lặng,
sóng bớt chồm cao, bớt bạc đầu,
không thấy thuyền Chi Chân đâu nữa!
Nước chén đồng không còn nổi sóng,
nước chén đồng không cạn không khô,
chỉ lấp xấp, nằm im đáy chén!
Gà Trống Thần cất tiếng gáy vang:
“Này hỡi dân của thành Đan Nê!
Cái tai hãy lắng nghe ta bảo,
cái tai hãy chăm chú nghe đây!
Gặp phải chuyện lớn gấp trong đêm,
gặp phải chuyện dữ gấp lúc tối,
gặp phải chuyện dữ gấp ban ngày,
gặp phải chuyện dữ gấp tại nhà,
gặp phải chuyện dữ gấp tại làng,
gặp phải chuyện dữ gấp tại thành!
Ngay bây giờ đây, không phải dễ,
tướng của thành ta, chủ thành ta,
tướng Chi Chân bị Vua Biển bắt,
bị bắt rồi, thuyền chiến chìm rồi.
Ta thương tiếc cho chủ ta quá,
thương tiếc cho tướng quân biết bao!
Đừng vui đùa nữa, đừng cười nữa,
cái tai lắng nghe ta gọi đây!”
Ami ngồi trong buồng dệt vải,
nghe tiếng gà biết chuyện chẳng lành,
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nàng chạy vội lên gian nhà chính,
đến bên bàn thờ, chỗ chén đồng.
Nước không sôi, nước cũng không cạn,
Chi Chân ơi, chuyện gì xảy ra?
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Chim hải âu bay đến trước nhà,
đậu lên sào phơi chỉ đen trắng,
lên dây phơi khăn dệt đủ màu.
Chim cũng báo tin buồn nàng biết,
Chi Chân bị Vua Biển bắt rồi!

75

Nàng nghe tin thấy lòng rụng rời,
cởi dây cườm vẫn đeo nơi cổ,
rút đôi hoa vẫn đeo trên tai,
mặc đồ tang, váy tới bắp chân,
bận áo ngắn chỉ tới khuỷu tay,
tóc không chải, bù xù bối rối,
ôm con trai, khóc người chồng yêu:
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“Ơ anh,
em tưởng chúng mình sẽ thương nhau,
đến khi đất sụt, lúc đất lở,
bảy đời chín kiếp vẫn gần nhau.
Chúng ta sẽ ăn cơm một lá,
chúng ta sẽ uống nước một bầu,
cho đến khi tóc bạc hoa râm,
cho đến khi tóc vằn cứt cọp,
chúng ta cũng không phải xa nhau.
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Sao anh sớm bỏ con đường chung,
hàng ngày ta vẫn đi lấy củi,
bỏ rẫy ta vẫn lên gieo vừng,
bỏ nơi gái trai thường đánh nẻ,
bỏ rừng măng, suối cá cho ai?
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Ơ anh!
Chỗ đôi ta ngồi đầy cỏ xanh,
nơi đôi ta chơi đầy cành gẫy.
Anh ơi, hãy về đây với con,
hãy về với em, em vẫn đợi!
95

Nếu anh không thể về được nữa,
xin anh hãy đưa em đi cùng,
để cho nước chết mơđơrui,
và nước mắt đôi ta cùng chảy,
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để cho nhà mồ của đôi ta,
cùng chịu ướt một hạt sương sớm.”
“Ơi con trai nhẫn vàng của mẹ,
ơi con trai nhẫn bạc của cha,
lời chiêng ngân nga lễ thổi tai,
ai ngờ thành thật nhanh đến thế,
con sẽ phải khóc nơi xứ người,
con sẽ phải khóc nơi đất khách!
Cha của con Vua Biển bắt rồi,
liệu còn sống hay là đã chết?
Yàng cho mẹ đẻ con trai đây,
mệt sức mẹ giằn bụng hơ lửa,
mệt sức mẹ ngủ gật ban đêm,
mệt sức cha cúng trâu cúng rượu!
Ơi con, con bé như sâu non,
mẹ sẽ cõng con trong chăn đôi,
lúc con mới lớn như cái chày,
mẹ sẽ cõng con bằng chăn thêu,
khi trái tim, lá lách đã lớn,
con hãy đi tìm, cứu cha về!”
Cậu lớn tuổi được lệnh giữ thành,
giữ kho tàng, trông coi nhà cửa,
nghe Gà Trống báo trên ngọn dừa,
biết Chi Chân bị Vua Biển bắt,
thuyền chiến giặc đang tiến tới gần,
bèn lệnh cho trai tráng sửa soạn,
sửa khiên mài đao, lại mài rìu,
đàn bà lo cái ăn cái uống,
mang da trâu che nắng che mưa,
và sẽ nướng ăn khi hết gạo.
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Mưa chợt ngớt, gió cũng lặng dần,
tướng Bàn Ân bàng hoàng nhìn quanh,
thuyền cả lớn với chín cột buồm,
tuy chao đảo, còn nổi trên sóng.
Còn thuyền chiến của tướng Chi Chân,
cùng vị tướng uy nghi hùng dũng,
biến đâu rồi, mất hút đâu rồi,
bay lên trời hay lặn xuống nước?
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Mất chỉ huy, thuyền quân Đan Liu,
tan tác dạt mỗi nơi một chiếc,
sao chặn nổi đường tiến giặc Ân,
kéo vào thả neo đen Cửa Nậy.
Đoàn người ngựa của tướng Bàn Ân,
bỏ thuyền neo lại ở ngoài bến,
nhằm hướng thành Đan Nê phóng đến.
Vó ngựa chiến rầm rập rầm rập,
vượt đá Gập Ghềnh chắn cửa sông,
nơi ngày nào trẻ già hóng mát,
nơi gái trai tự tình ca hát,
giờ phẳng băng không một bóng người.
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Thành Đan Nê đã ở trước mặt,
mấy hàng rào cọc bằng cây săng,
chân cọc chôn sâu trong lòng đất,
phía dưới rào buộc những dây đồng,
trên hàng rào buộc toàn dây sắt,
rào bên ngoài buộc những dây song,
rào bên trong buộc dây mây dẻo,
những cột treo đèn chai thẳng tắp,
đứng thành hàng, cao vút tận trời.
Hàng rào dày bảy lượt bảy lớp,
ném quả cà con cũng không lọt,
ném viên sỏi nhỏ cũng chẳng qua.
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Đoàn ngựa chiến dừng chân trước cổng,
ngựa chồn chân, người mệt rã rời.
“Dạ, rập đầu trình bẩm tướng quân!
Làm thế nào vào đánh được họ,
cổng vững rào dày đến thế này?“
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Tướng Bàn Ân truyền quân xuống ngựa,
cho lính người, lính ngựa nghỉ ngơi,
thét đứa hầu dựng bàn tế lễ,
chín con khỉ đưa từ rừng về,
vỏ sò lớn lấy từ dưới biển.
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Tướng cho đốt một đống lửa hồng,
đứng bên lửa lầm rầm cầu khấn:
“Bảy ngón tay xin thưa thần rừng,
năm ngón tay xin gọi thần biển,
con cầu xin thánh thần độ trì,
phá cổng vững, rào dày bảy lớp!“
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Lấy dùi sắt vừa được nung đỏ,
tướng Ân chọc mạnh vào vỏ sò,
sò đang khô gặp lửa nóng bỏng,
nứt toác đường dài, chạy ngoằn ngoèo.
Bàn Ân lẩm nhẩm nhìn vết nứt,
chắp tay vái lạy bốn phương trời,
truyền lính ra cửa sông nước cuộn,
vơ cỏ lác khô bên bờ sông,
buộc cỏ vào đuôi chín con khỉ.
Bên chân rào của thành Đan Nê,
lính Xứ Than châm lửa đốt cỏ.
Cỏ khô bắt lửa cháy lem lém,
khỉ bỏng đuôi phóng lên rào cao,
dây song dây mây bốc lửa cháy,
cây săng cọc rào bốc lửa thiêu,
cháy đến đâu khói ào đến đấy,
rào cao cháy trụi, cổng không còn,
lũ lính bộ ào ạt chen lấn,
xô đẩy, hò hét tiến vào thành.
Giặc rùng rùng đông như đàn mối,
nhốn nháo bầy ngựa ngày động rừng,
giáo tua tủa bông lau ngọn lách.
Cậu lớn tuổi được cử giữ thành,
dẫn đầu đoàn đàn ông trai tráng,
tay khiên tay rìu, tay cầm đao,
làm phận trai đi đánh giặc ác.
Trong ngôi nhà sừng sững giữa thành,
đàn bà trẻ nhỏ chạy nháo nhác:
“Ơi thần núi thần đất thần sông!
Kẻ cướp từ biển đến vây nhà,
kẻ ác làng đông đến vây làng,
chúng đến đứng chật đường kín lối,
biết làm sao đây hỡi Yàng ơi!“
Ami ôm Chi Đa trong lòng,
nước mắt chảy dài tuôn trên má:
“Chi Chân anh ơi, anh đi xa,
bây giờ giặc đông đến cướp nhà,
cướp bắc đến phá thành phá rẫy,
biết còn ai giữ được thành ta!
Họ bắt ta như gà trong lồng,
chúng giết ta như lợn trong cũi!
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Ơi con trai yêu quí của mẹ,
hòn than đỏ rơi xuống bàn chân,
bàn tay cục than hồng làm bỏng,
đã bỏng đã rơi, biết làm sao.
Thôi mặc, chúng muốn bắt thì bắt,
đánh thì đánh, muốn giết thì giết,
chết hôm nay khỏi chết ngày mai!
Lòng mẹ chỉ đau có một điều,
con mới sinh, non như sâu con,
rượu đen đỏ chưa được nếm đủ,
máu trâu, tiết bò chưa uống no...“
Lời nàng chưa dứt giặc ập vào,
quân cửa sau, quân vây cửa trước.
Chúng trói nàng như lợn trong cũi,
bắt Chi Đa như gà trong lồng,
ném cả hai lên trên xe ngựa.
Giặc bắt hết cả người trong nhà,
ông bà già, những cô gái trẻ,
đứa bé mới cao như cái chày.
Rồi vật biết đi của biết bò,
chiêng cồng, chum ché với ngà voi,
sừng tê giác, vòng bạc trong gùi,
vòng đồng trong hòm, kê trong kho,
thóc trong chòi, ngô đỗ trong bồ,
gà trên ổ, lợn nhốt trong cũi,
trâu trong chuồng, bò bê ngoài bãi…
chúng vơ không còn để một thứ,
giặc vét không còn sót một đồ,
chúng lục không còn chừa một xó,
chúng ngó không còn thiếu một xỉnh,
ba lần bảy lượt lục lại tìm.
Không thấy còn một thứ gì nữa,
quân giặc mới châm lửa đốt nhà,
nổi đuốc thiêu kho, lửa rần rật.
Gió lùa, lửa thiêu thành Đan Nê,
lửa bốc bùng bùng rung mặt đất,
khói mù mịt tối cả bầu trời.
Dân thành bị lùa ra bờ biển,
tiếng kêu rên đau đớn, xót xa:
“Ơi Chi Chân, tướng quân ở đâu?
Kẻ ác bắt chúng tôi đổi chủ,
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kẻ dữ bắt xa bến nước ăn,
giặc đến bắt dân làm nô lệ!
Chúng tôi sẽ phải hót phân lợn,
phải dọn phân gà cho kẻ thù,
sẽ bị chửi mắng như con bò,
sẽ bị đánh đập như con trâu.
Tướng quân ở đâu xin trở về,
cứu chúng tôi khỏi cơn hiểm họa!”
Ami cùng con trai Chi Đa,
bị bắt ra thuyền cả ngoài biển,
thuyền giàu sang, thuyền của Bàn Ân!
Nghe tên Ami, vợ Chi Chân,
thiếu phụ đẹp thần cho cái giàu,
thiếu phụ xinh thần cho cái sang,
nghe nàng đẹp hơn vợ thái thuốc,
xinh hơn nhiều mụ vợ têm trầu,
đẹp hơn nhiều cả mụ vợ cả,
Bàn Ân quyết đưa được nàng về,
làm người vợ đầu gối tay ấp,
đưa con nàng là bé Chi Đa,
nuôi nó lớn bắt gọi bằng cha,
bằng không cũng có người hiến tế!
Trên thuyền lớn Ami ủ dột,
ngồi ôm con nước mắt ngắn dài.
Nàng nhớ chồng, người hùng kiêu dũng,
giờ nơi nào, dưới đáy biển sâu,
nàng thương con, tuổi tôi chưa đủ,
mất cha rồi, liệu lớn thành người?
Lệnh truyền như từ xa vẳng đến,
nàng hãy mau chuẩn bị áo xiêm,
lau lệ, gắng cười, vào hầu tướng!
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Không thể nào chần chừ được nữa,
gạt nước mắt, nàng đã quyết rồi.
Đặt con thơ vào chiếc khăn thêu,
phượng hoàng đen bay trên nền đỏ,
nàng sửa lại váy áo cho mình,
ôm con bước ra đứng mạn thuyền.
Nhìn sóng đang dềnh lên từng lớp,
nàng nhắm mắt, thì thầm khấn cầu:
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“Ôi thôi! Hỡi đất thấp trời cao,
hỡi biển xanh rộng lơ rộng lắc,
sao ta thấy biển đỏ như máu,
nước biển nóng như lửa thế này?
Nước đừng kéo lấy tôi nước nhé,
nước hãy ôm tôi gọn vào lòng,
cho tôi đến gặp người thương quý,
dẫu cho chàng có ở nơi đâu!”
Nàng Ami giơ con lên cao,
rồi lại nhìn con không biết chán,
nàng hôn đi hôn lại nhiều lần,
nước mắt ướt đầm đìa má bé:
“Ôi con yêu bé bỏng của mẹ,
mẹ đem con yêu theo mẹ đây,
để con luôn ở cùng bố mẹ,
sống cùng sống, chết ta cùng chết!”
Nước mắt chảy ròng ròng trên má,
nàng ôm con quấn trong khăn thêu,
làn gió thổi, có tiếng thì thầm:
“Ơi Ami, cháu gái đừng lo,
mọi việc đâu sẽ còn có đó,
cháu sẽ sống, Chi Đa sẽ sống!”
Sóng biển xanh dềnh lên hạ xuống,
như thấy có cột nước bắn lên,
lấp loáng khăn thêu màu đỏ sậm,
lướt vút ngang, mất hút chân trời!
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1. – 23. Pơtao Pò Ven nhận tin dữ: thuyền của Chi Chân chìm xuống biển, quân giặc tràn vào đốt
phá Đan Nê, và đang tiến đến cung La Keo; 24. – 47. Em trai của Chi Chân là Chi Dân đánh tan
quân giặc; 48. – 120. Chi Dân hỏi tội hàng tướng Bàn Ân; 121. – 300. Bàn Ân được dẫn vào quy
phục Pò Ven. Hàng tướng xin vua tha tội chết cho mình và quân lính Xứ Than. Đổi lại, hàng tướng
thề sẽ xây dựng lại Đan Nê và ở lại phục vụ Pò Ven; 301. – 406. Bàn Ân đi tuyển thợ xây thành, gặp
Hơ Mi, cháu gái của Pò Ven. Hơ Mi tỏ tình. Cưới xong, Hơ Mi theo chồng về Đan Nê.
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La Keo nằm bên bờ Krông Ia,
thành vững chãi, tường xây bằng gạch,
nơi trị vì của già Pò Ven,
đức vua nhân từ của Xứ Biển.
Từ ngày giao thành biển Đan Nê,
cho con trai Chi Chân trấn giữ,
vua chỉ lo xây đắp thánh cung,
nơi thờ cúng Bà Mẹ Xứ Sở.
Nhưng sáng nay, mặt trời vừa dậy,
đã có người đưa tin dữ về.
Thuyền của Chi Chân, tướng Đan Liu,
trong trận chiến chống giặc ngoài biển,
đã bị chìm dưới ngàn trùng sâu.
Tướng giặc Bàn Ân đốt Đan Nê,
rồi dẫn kỵ binh men Krông Ia,
tiến về cung La Keo tráng lệ.
Được tin dữ pơtao Pò Ven,
ngực đau như dao đâm vào tim,
ruột gan nóng như bị lửa đốt,
con mắt rát như bị gai cào,
tay giần giật muốn được ra trận.
Nhưng hiềm nỗi tuổi đã về già,
sức không còn nhiều để đánh giặc.
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Em của Chi Chân, chàng Chi Dân,
là người có sức mạnh, can đảm,
tuổi còn trẻ, đầu nghĩ đã già,
bụng muốn làm lớn, có chí hướng,
muốn ra đi trả thù cho anh,
đánh đuổi giặc ra khỏi đất nước.
Vua cha tin, giao chàng cầm quân,
đánh lũ giặc xâm lăng tàn ác.
Đoàn quân trai tráng cả nghìn người,
theo Chi Dân lên đường đánh giặc.
Chàng đi nhanh hơn gió, hơn mây,
mạnh hơn cả bão to, lũ lớn.
Mới thấy chàng đứng đây nhận lệnh,
đã nghe tin thắng trận truyền về.
Mới đánh một trận mà quân giặc,
tan tác như bão tuốt lá cây,
như đàn ong rã khi tổ vỡ!
Chúng dẫm đạp lên nhau mà chạy,
chết chồng chất như rơm sau mùa.
Quân Chi Dân, trai tráng khắp xứ,
từ núi đá cao tới đồng bằng,
từ rừng sâu tới nơi miền biển,
quyết chí cùng nhau đuổi quân thù,
không cho tên giặc nào chạy thoát.
Chàng Chi Dân, con của Pò Ven,
bắt được Bàn Ân, tướng của giặc:
“Này Bàn Ân, ngươi cầm quân ác,
phá buôn làng, giết hại dân lành,
cái bụng ngươi chắc thấy vui lắm?
Tướng Bàn Ân cúi đầu phân giải:
“Ơi tướng trẻ Chi Dân dũng mãnh!
Khi cầm quân sang đến Đan Liu,
ta đã bị Chi Chân chặn đánh.
May cho ta, thuyền đồng của chàng,
bị sóng dữ kéo chìm đáy biển,
ta mới nguyên vẹn đến được đây.
Nào ngờ đánh nhau có một trận,
lính ta chết nhiều như lá rơi,
ta chịu cảnh ném kiếm ném khiên,
chịu cho quân của ông bắt trói.
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Vua Xứ Than bắt ta đem quân,
đi đánh các xứ giàu nhiều của.
Cái bụng ta thật không muốn đi,
nhưng một khi lệnh vua đã ban,
tướng cầm quân đâu trái lệnh được.
Ông bắt ta, ông không giết ngay,
mà lại còn cho ăn cho uống,
chân tay không bị trói, bị cùm.
Lính của ta cũng được uống, ăn,
tay chân không bị cùm, bị trói.
Cái bụng Pò Ven sao tốt quá,
đúng như dân trong xứ hát ca.”
Chi Dân tiếp lời, chàng căn vặn:
“Ta không ham chuyện đánh giết nhau,
làm tan tác buôn trên, làng dưới,
để vợ góa chồng, con mất cha,
mẹ mất con, ông bà mất cháu!
Sao vua các ngươi không biết thương,
dân làm rẫy nương trên lưng đất?
Năm lại năm cho quân hàng đoàn,
liên miên đánh phá xứ sở khác,
sao điều ác hay làm quá vậy?”
Bàn Ân lại nhẫn nhục trả lời:
“Ta vâng lệnh vua, mang quân sang,
vây đánh, tàn phá cả Xứ Biển,
cũng như đã bao lần chinh chiến,
đem quân đi đánh những xứ người.
Ở nơi đây bên thành La Keo,
lính ta chết, ta bị ông bắt.
Ông có mang giết cũng đáng thay,
tự ta gây nên số phải chết.
Ta giao thân đây ông xử tội,
quyền sống, quyền chết nơi tay ông!”
Tướng Chi Dân nghe xong liền đáp:
“Sống hay chết của ông, của lính,
không phải quyền định đoạt của ta,
pơtao Pò Ven sẽ phán xét.
Cha của ta vốn người yên hòa,
ông không làm ác với ai cả.
Vì đôi mắt ông ấy nhìn xa,
đôi tai ông ấy nghe rộng khắp,
bụng ông tốt, yêu thương dân lành.
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Nhưng giờ đây thật ta không rõ,
con trai ông, anh cả của ta,
tướng Chi Chân dũng mãnh đi xa,
không phải chính bàn tay ông giết.
Nhưng vì ông đem quân sang đây,
anh trai ta mang quân ra chặn,
để rồi thuyền chìm dưới biển sâu.
Thành Đan Nê ông ra lệnh đốt,
chị ta, Ami, cháu Chi Đa,
chắc cũng chết thiêu trong lửa cháy,
nỗi đau này Pơtao chịu sao!”
Tướng Bàn Ân tái mặt cúi đầu,
lời Chi Dân nói thật đúng quá!
Tiếng người truyền pơtao Pò Ven,
lệnh đưa hàng tướng vào trình mặt.
Bàn Ân được vào thành La Keo,
qua một cánh cổng ngang đã mở.
Trong gian nhà chính, trên sập cao,
sập tựa cột, trên chiếu hoa trải,
pơtao Pò Ven trầm ngâm ngồi.
Khi Bàn Ân rập đầu chịu tội,
già cho phép hàng tướng được nói:
“Tâu Pơtao Đan Liu đáng kính,
tạ ơn ngài cho nói đôi lời.
Vua tôi nghe người độc miệng xui,
nói Đan Liu bạc vàng rất nhiều,
đồi mồi ngọc trai đầy đáy biển,
trầm hương tê giác kín rừng xanh,
nên sai tôi mang đoàn thuyền chiến,
vượt ngàn khơi vào đánh xứ này.
Cái bụng tôi thật không muốn đi,
nhưng một khi lệnh vua đã ban,
tướng cầm quân đâu trái lệnh được.
Tướng Chi Dân để cho tôi sống,
quân của tôi được cấp lương ăn,
chàng nói tôi nghe lời phải, trái,
cho tôi vào tạ tội với ngài.
Xứ Đan Liu tan bao nhiêu làng,
quân lính tôi dựng lại từng đó,
đất Đan Liu mất bao nhiêu của,
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người xứ Than làm của cải đền,
tôi làm nhà mồ, ăn bỏ mả,
cho những người đã bị chết oan!
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Xin bỏ hết những việc đã qua,
xin quên đi nỗi đau nhức nhối,
cái mới xin làm lại từ nay,
xin ngài cho quân tôi được sống!
Chúng tôi xin ở lại đất này,
chỉ cần làm phận tôi, phận tớ,
vì về Than, cái chết đang chờ!”
Già Pò Ven, vua của Đan Liu,
nghe xong, mới chậm rãi cất tiếng:
“Xứ người đem quân binh tới đây,
đánh chiếm, cướp bóc đất đai này,
gây nên biết bao nhiêu tội ác,
buộc lòng ta phải đánh, đuổi đi!
Đã chiến trận phải có thương vong,
nhiều hay ít do người làm tướng.
Người cầm quân bày binh bố trận,
người giỏi thì quân đỡ chết nhiều!
Nhưng người già, trẻ thơ vô tội,
người cả đời chỉ biết cuốc cày,
tội tình gì họ chết tức tưởi?
Những nỗi đau năm đi có dịu,
những nỗi đau có thể quên sao?
Dù bụng chúng tôi có muốn quên,
nhưng đầu chúng tôi buộc phải nhớ,
phải cất kỹ dành cho cháu con!
Mời ông cầm cần ché túc đây,
uống vào, bụi trong mắt sẽ sạch,
rượu rửa cả rác rưởi trong tai,
ông nhìn thấy quân mình nằm chết,
thấy giọt nước mắt của mẹ cha,
ông nghe rõ những tiếng rên la,
những người bị tên đâm, dao chém,
người mất con, kẻ lại mất chồng;
để ông nảy mầm yêu trong ngực,
để mọc cái chồi thương trong bụng,
để xóa hết cọp beo trong đầu,
để tim ông sạch loài rắn rết!”
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Bàn Ân giờ mới dám ngẩng đầu:
“Miệng ngài nói như gai đâm tim,
lời ngài khuyên như dao cắt ruột,
câu ngài răn như ớt vả mắt,
như gừng cay nhét vào miệng này!
Tôi thấy như cả người nhức nhối,
lời ngài dạy xin khắc trong lòng.
Sừng rượu đầu xin ngài cho phép,
tôi được uống với tướng Chi Dân,
người đã thắng tôi trên trận mạc,
để nhớ ngày chạm kiếm với chàng,
kiếm của tôi bị đánh văng xa,
hai mươi sải tay, xa từng ấy!”
Chi Dân đứng sau lưng pơtao,
bây giờ mới tiến về phía trước:
“Ơi Bàn Ân, tướng của Xứ Than!
Cha ta, Pơtao đã cho phép,
ta uống với ông sừng rượu đầu!
Ông đã thấy ở Xứ Biển này,
luôn cầu mong Ông Trời, Bà Đất,
ném cho hạt mưa đều quanh năm,
giữ cơn gió lớn hay hờn giận,
thả cơn gió nhẹ vờn cỏ cây,
để con người làm nương, làm rẫy!
Chúng tôi không muốn cầm kiếm, ná,
không muốn chỉ trận mạc liên miên,
làm chết oan những người hiền khổ!
Chúng tôi muốn bon làng được yên,
đám con gái trồng bông, kéo sợi,
dựng khung dệt vải, lo khố chăn;
đám con trai sáng đi vào rừng,
mài rìu, chặt cây dựng nhà ở,
chiều ngồi giữa sân làng đan gùi,
vót nan đan thúng nia, sàng sẩy;
còn tối đến ở trong nhà rông,
cả làng quây quần bên ché rượu;
ngày nối ngày, đêm lại liền đêm,
không dứt tiếng mã la, tiếng chiêng,
tiếng hò, đối đáp, lời ca kể,
bám theo mây, chạy theo gió nhẹ,
đi dạo chơi khắp buôn, khắp làng!
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Chúng tôi muốn trên lưng đất này,
không còn tiếng than khóc kêu la,
của mẹ mất con, vợ mất chồng,
không còn tiếng thở dài người già,
vì tan lòng nát nhà mất của!
Ta cầu mong Ông Trời, Bà Đất,
thần núi rừng, thần suối, thần sông,
hãy xúm vào vuốt ngực, đấm lưng,
của các pơtao trên lưng đất,
để dập tắt ngọn lửa tham tàn,
cứ rừng rực cháy trong đầu họ.
Xin tháo bỏ vuốt cọp trong đầu,
răng cá sấu ở trong ngực họ,
trả lại họ cái phần con người,
trái tim biết yêu, bụng biết thương,
cùng ngồi với nhau bên ché rượu,
cất tiếng ca yêu thương ngàn đời,
những bài hát tổ tiên truyền lại!”
Uống hết sừng rượu cần ngọt lành,
Bàn Ân trầm giọng, kể đời mình:
“Tôi cầm kiếm lúc tóc còn xanh,
bàn chân còn mềm như bẹ chuối,
bàn tay mỏng như chân con mèo,
trái tim mềm chứa đầy máu đỏ.
Nay tóc tôi sợi trắng sợi đen,
chân cứng hơn da trâu phơi nắng,
tay dày hơn bàn chân gấu rừng,
tim khô hơn phổi bò gác bếp.
Vì chân đạp gai nhọn đá sắc,
bàn tay luôn nắm chặt kiếm đao,
tim rừng rực lửa say chém giết!
Nay nhìn lại những năm đã qua,
thấy rùng mình, gai người, ớn lạnh!
Chính lời nói, bàn tay của ngài,
đã đánh thức tôi bừng sáng mắt,
để nhìn thấu tim gan của mình!
Giờ tôi biết trên lưng đất này,
còn có biết bao người tài giỏi.
Từ nay xin xếp kiếm, xếp cung,
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xếp đao, xếp khiên vào một chỗ.
Nếu Đức Ngài, vua của Xứ Biển,
cho tôi được sống, được ở đây,
tôi nguyện chỉ cầm cuốc cầm rìu,
cuốc đất dọn cỏ, trồng bắp lúa,
để thu dồn máu nóng trong người,
mà tưới cho trái tim mềm lại!
Ơi Pơtao, đức vì vua sang,
vua nhân từ, trông xa nhìn rộng!
Đất Đan Liu đồng muối trải dài,
rừng xanh ngút ngàn, trùng điệp điệp,
những nương lúa, rẫy ngô nhấp nhô,
ngày ngày có mưa chiều, nắng sớm.
Trên lưng đất gió nhè nhẹ bò,
đùa giỡn với cành cây ngọn cỏ,
những đàn sóc nối nhau chuyền cành,
chim chóc thi nhau líu lo hót,
giờ mắt tôi mới được nhìn thấy,
tai tôi mới nghe rõ âm thanh!”
Pò Ven vui vẻ nâng sừng rượu:
“Được rồi, nào hàng tướng Bàn Ân,
Chi Dân con, rượu ngon hãy uống!
Hãy nhìn về phía biển đằng đông,
mặt trời đã thả lửa đốt rác.
Ta thuận lòng xóa bỏ hận thù,
để tình bạn, tình yêu trở lại.
Từ nay ông hãy cùng Chi Dân,
dựng lại buôn làng và thành quách,
sau cả ngày làm việc trên nương,
ngồi dựa lưng nhau bên tảng đá,
sưởi ấm bên bếp lửa than trời,
uống ché rượu ngon, nghe tiếng hát!”
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Hơ Mi là cháu gái Pò Ven,
người đẹp nhưng tính tình không đẹp!
Da nàng trắng, trứng gà bóc vỏ,
môi đỏ như hoa vông, tròn mọng,
mắt tròn trong như mắt mèo mun,
giọng nói ngọt hơn trái bồ quân,
dẻo hơn cả sợi mây hơ lửa.
Mắt nhìn xuống kiến không dám bò,
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nhìn thẳng, đàn ruồi rớt xuống đất,
nhìn ngang, dán trốn vào kẽ tường.
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Nàng ta mặc váy dài phủ gót,
áo đính bạc, trắng vai xuống tay,
dây tua dài, đeo lục lạc nhỏ.
Nàng ta đi, bước sao mềm mại,
công trống múa không uyển chuyển bằng,
những miếng bạc đính áo lấp lánh,
lục lạc leng keng theo tay đưa.
Nàng ta ngồi ở nhà dệt vải,
mắt chăm chăm nhìn vào khung go,
xem chỉ chỗ nào rối, chỗ đứt.
Tai nàng lắng nghe gà cục tác,
tiếng heo đòi ăn, bò phá chuồng,
kêu người nhà xem gà đẻ trứng,
sao để lợn đói, bò không chăn…
Không biết nàng còn mắt tai nào,
ở ngoài việc nào nàng cũng biết,
không bỏ qua việc gì xảy ra,
bụng muốn gì, phải làm bằng được.
Hôm ấy nàng ta ngồi nhà sàn,
cùng chị em quay xa, dệt vải.
Bỗng nàng nghe réo rắt đàn ai,
tiếng đàn lạ, nàng ngừng tay dệt,
rón rén đi về phía nhà rông.
Bước chân gần, tiếng đàn càng rõ,
không tình tự, nhưng sao quyến rũ,
xôn xao, giục giã gọi buôn làng.
Đang còn lấp ló dưới cầu thang,
nàng giật mình, sau lưng có tiếng:
“Thân con gái, sao tới nhà rông,
nơi đàn ông, con trai bàn chuyện!
Cháu đừng đến nơi có khiên đao,
nghe lời tao, trở về xó bếp!”
Hơ Mi đành bực mình lui gót,
cậu đã nói, chẳng muốn trái lời.
Ông cậu đi vào thẳng nhà rông,
thấy hai già gẩy đàn bró:
“Ơi hai ông, gảy đàn việc gì,
sao bây giờ mới đàn lên gọi?”
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“Hãy thương hai lão già lẩm cẩm,
già lẫn rồi, nên mới hay quên.
Thật may, không phải việc giặc giã,
giặc mới bị đánh tan năm qua!
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Nhưng Đan Nê đã bị đốt phá,
nay phải xây lại chắc hơn xưa!
Pò Ven giao Bàn Ân đắp lại,
nay tướng quân đến lấy thêm người!”
Ông cậu mới lệnh cho hai già:
“Bon ta đã thành lệ lâu rồi,
việc nhà ai thì lo nhà ấy,
đã việc làng phải có uống ăn,
trống bơnưng hai ông hãy đánh!”
Người đến cạnh trống cái gian trái,
kẻ bước gần khu trống nhỏ hơn,
cả hai phất da trâu hai mặt,
mới một năm, khói bụi vẫn dày!
Hai trống bùng lên, vang rừng núi,
rộn ràng thúc giục gọi dân làng.
Bà con gần xa lục tục đến,
dù không hẹn nghe trống là đi!
Rồi lũ trai đi bắt con heo,
lũ con gái bẻ củi nhóm bếp.
Lửa phừng phừng, nước sùng sục sôi,
nồi bung bốc hơi thịt thơm lừng,
rượu không uống, chỉ thịt và cơm,
cả buôn ăn mãi, no căng bụng,
ông cậu vui, hút thuốc hài lòng.
Bàn Ân cũng ngồi im, hút thuốc,
thật ít lời, tướng chẳng nói năng,
làm Hơ Mi bực mình muốn khóc.
Thế ra đây là tướng xứ Than,
đã hàng phục Chi Dân dũng mãnh,
và được Pò Ven nhận vào triều!
Trông chàng có khác trai Xứ Biển,
người cao đậm, tóc đã hai màu,
trông hùng dũng, rõ con nhà tướng.
Có phải Yàng ra phép lạ không,
sao Hơ Mi thấy chàng đáng mến,
và muốn bắt chàng về làm chồng.
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“Ơi tướng quân, chàng ở một mình,
cái ngực chàng ngày có thấy trống,
cái bụng chàng đêm có thấy lạnh?
Sao em thấy trống ngực, lạnh lưng!”
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Tướng Bàn Ân quay nhìn Hơ Mi.
Nhìn lần đầu thấy nàng thật đẹp,
nhìn càng lâu, thấy nàng càng xinh.
Nhưng vẫn thấy mặt vợ trong ngực,
đôi mắt, miệng cười còn trong đầu,
bàn tay vợ như đang xoa lưng,
đôi chân vợ như đang ủ ấm!
Từ ngày tướng dẫn quân ra đi,
đã mấy năm trôi qua đằng đẵng,
không biết vợ, con còn sống không,
hay vua Than đã cho người giết,
hay gả nàng cho kẻ khác rồi.
Nhưng ta cũng làm sao về được,
để được sống ta đã thề nguyền,
ở lại Đan Liu, giúp vua mới.
Mà Hơ Mi là cháu gái vua,
tự ý muốn cùng ta chăn gối!
Nghĩ thế rồi Bàn Ân mỉm cười:
“Ơ Hơ Mi tóc dài, da trắng,
mặt như trăng sáng, hay nói cười.
Nàng đừng bày con nai ăn cỏ,
nàng đừng dạy con hươu biết nghe,
sao nàng hỏi ta những chuyện đó.”
Ông cậu thấy hai người trò chuyện,
mắt nhìn mắt, tay muốn nắm tay,
mới nghĩ chắc Ông Trời buộc chỉ,
xe tóc cho hai đứa này rồi.
Ông mới nói cùng với Bàn Ân:
“Tướng quân đến làng chưa bao lâu,
nhưng ta tin tướng là người tốt,
ngực chứa cỏ non, hoa biếc thơm,
bụng chứa trái thơm và mật ngọt,
đầu không nuôi rắn rít cọp beo.
Nếu tướng quân thương cháu gái ta,
cha mẹ nó chắc cũng vui lòng,
cho nó bắt tướng quân làm chồng.”
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“Ơ già làng!
Tôi từ đất xa, xứ lạ đến,
như lá khô bị gió cuốn đi,
không cha, không mẹ, không anh chị,
không họ hàng xóm dưới làng trên.”
Ông cậu cười khà khà đáp lại:
“Cháu bảo mình không cha, không mẹ,
không họ hàng xóm dưới làng trên.
Ta để người thân quen trong ruột,
để mẹ cha, anh chị trong tim,
để mà nhớ, mà thương thôi chứ!
Ơ lũ trai làng, lũ gái làng,
hãy đem ché rượu cột giữa nhà,
bắt gà to như bồ đựng lúa,
làm thịt cúng báo thần tình yêu,
đến kết tóc, trao vòng, buộc chỉ,
cho Hơ Mi với tướng quân đây!
Cua khổng lồ trong hang nước nóng,
ở dưới đáy biển sâu ngàn trùng,
dùng càng đỏ to như sừng trâu,
xe tóc hai người thành chồng vợ.
Hỡi các chàng trai khỏe bon ta,
hãy đi bắt con heo đã thiến,
to như trâu rừng trên hòn Nưa,
về làm thịt, bon ăn đám cưới!”
Lễ cưới xong, làng tiễn Bàn Ân,
cùng vợ mới cưới, nàng Hơ Mi,
các chàng trai của bon, khỏe mạnh,
như bão to, mưa lũ tháng mười,
về cuối dòng Krông Ia cuộn sóng.
Nơi đó đá Gập Ghềnh khổng lồ,
đã bao đời cửa sông chắn giữ,
nơi có dừa, rễ sâu ruột đất,
ngọn chạm trời, tán lá đâm ngang.
Nơi đó Bàn Ân đang tuyển thợ,
xây lại thành Đan Nê cổ xưa,
năm qua bị quân lính đốt trụi.
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Chi Dân trẻ tuổi và dũng mãnh,
được cha già, pơtao Pò Ven,
giao cho cai quản miền ven biển,
nơi có cửa sông lớn Krông Ia,
có những cánh đồng muối trắng xóa,
nơi từng đoàn thuyền ra khơi xa,
mang đồi mồi, ngà voi, vỏ bối,
đến miền đất lạ cuối chân trời.
Một buổi sáng mặt trời vừa dậy,
nắng hồng mới trải thảm biển xanh,
đã thấy Chi Dân, tướng dũng mãnh,
trên đỉnh Bờm Ngựa, đứng trầm tư.
Đêm qua trong giấc ngủ không say,
chàng lại thấy giấc mơ kỳ lạ,
thoắt hiện về như đã bao lần.
Giấc mơ kể phía ngoài Cù Lao,
trời thấp lè tè, màu đen kịt,
những ngọn sóng như trái núi cao,
dềnh lên, rồi ầm ầm đổ xuống.
Thoắt đột nhiên trời lặng biển yên,
một cột nước bắn tung trắng xóa,
lấp loáng khăn thêu, màu đỏ sậm,
lướt vút ngang, mất hút chân trời!
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Còn giờ đây, dưới nắng bình minh,
quanh hòn Cù Lao xanh sâm sẫm,
những con thuyền thả lưới buông câu,
bên bờ cát ngoài đá Gập Ghềnh,
các bà các chị đang chọn cá,
một ngày êm ả đã bắt đầu.
Từ Bờm Ngựa thông cao lúp xúp,
Chi Dân đưa mắt nhìn hướng nam.
Trên nền Đan Nê cũ tan hoang,
thành trong vừa mới được đắp lại,
hình chữ nhật, mấy trượng vươn dài,
thành đắp đất, chân thành kè đá.
Bây giờ cả dân, và cả lính,
thanh niên trai trẻ các bon làng,
những người lính Xứ Than hàng phục,
đang đào hào sâu, bao quanh thành.
Hào bắt đầu từ chân Bờm Ngựa,
nơi lưng thành trong dựa chắc vào,
theo sườn núi Ông thông ra sông,
cho thuyền nhẹ đi từ Cửa Nậy,
ngược dòng Krông Ia, cập chân thành.
Hào sâu cũng sẽ ngăn thành trong,
với đá Gập Ghềnh ở phía đông.
Ôi ghềnh đá thiêng, đá cổ xưa,
đá đón Mẹ Xứ Sở trở lại,
nay xin ghềnh hãy là thành ngoài,
chặn đường giặc biển hay nhòm ngó.
Chân đá xin cứ để sóng vờn,
nhưng đỉnh đá ta xin được dựng,
những tháp cao, canh dõi biển xa,
ta sẽ cho dựng cầu bằng đá,
bắc ngang hào sâu, nối tim thành.
Hào phía đông và hào phía tây,
hai gọng thành chảy ra sông mẹ,
giữa hai gọng, về hướng trời nam,
sẽ là nơi để dựng cổng chính.
Phía bên kia, bờ trái Krông Ia,
Mũi Ré hình vòng cung nhô ra,
che khuất một phần luồng Cửa Nậy.
Chắc nơi đó phải dựng lũy cao,
xây vọng lâu, làm đài quan sát,
một lũy đủ không, hay phải hai?
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Chi Dân vẫn còn đứng suy tính,
khi phía tây, phía có Núi Ông,
Bàn Ân đã chỉ huy quân lính,
đào đất đắp chẹn các khe sâu,
làm hào ngoài bảo vệ thành mới.
Lúc người đưa tin của Pò Ven,
giữa sáng, phi ngựa lên đỉnh núi,
vẫn thấy Chi Dân đứng trầm ngâm,
ngắm thế đất, lầm bầm tính toán.
Lệnh Pò Ven truyền gọi Chi Dân,
về cung La Keo, việc khẩn cấp.
Chàng đành giao việc xây đắp thành,
cho tướng Bàn Ân chỉ huy tiếp.
Con ngựa chiến cao lớn màu nâu,
phi nước đại ngày đêm không nghỉ,
vượt qua đồng lúa, vượt đồi cao,
qua rừng rậm, suối sâu, vực thẳm,
đưa Chi Dân về cung La Keo.
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Pơtao Pò Ven mấy ngày nay,
tiếp đón khách từ nơi xa tới.
Bảo khách lạ, cũng không phải lạ,
bảo người quen, cũng không hẳn quen.
Ông cưỡi voi đực thắng bành mây,
con voi lên núi bằng một nhảy,
xuống thung lũng bằng một bước chân.

95

Từ nhà đi đã một hai ngày,
voi đi được đã một hai hơi,
thấy bên trái màu vàng của lúa,
bên phải thành đứng trên đồi cao,
tường đá ong, gạch nâu vững chãi.
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Đường vào thành dấu chân ngựa voi,
chằng chịt như đánh dây, bện chão.
Con trai đi lại ngực đụng ngực,
con gái đi qua vú đụng vú.
Những ngôi nhà dài cả hơi chiêng,
hiên nhà mỏi cánh chim bay lượn.
Khách cưỡi voi đến đầu hiên nhà,
ông nhảy xuống, bước qua ngưỡng cửa,
mắc đao xà ngang, mác gác kèo,
đã nghe lục lạc reo lúc lắc.
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Thấy khách vào nhà, bọn trẻ hầu,
kẻ thì trải chiếu, người mang gối,
người đem thuốc xắt trong khay hoa,
người để trầu têm âu đồng chạm.
Họ nghĩ ông là khách bán chiêng,
khách mua voi, người đến đòi nợ?
Người hầu vào bẩm báo Pò Ven,
để pơtao ra ngồi tiếp khách.
Vừa nhìn thấy khách già đã chào:
“Ôi, ông cậu, xin được chào ông!
Vì đâu mà chiêng leo giàn bếp,
hôm nay ông lại đến nhà tôi?
Một năm nay ngày đêm tôi nhắc,
đến Chi Chân, Chi Đa, Ami.
Con cháu ta còn sống ở đâu,
hay đã về bên kia lưng đất,
để ăn bỏ mả, làm nhà mồ.”
Khách cung kính cúi đầu đáp lễ:
“Ơi pơtao Pò Ven đáng kính,
xin ông đừng châm lối dấp rừng,
hai nhà ta vốn đã là thân,
và sẽ còn thân hơn ngày trước!
Pò Nang của xứ Cau Pơnang,
bảo tôi đến Đan Liu xứ Biển,
báo ông chuyện thật lạ, tin vui!
Ami, con gái của già làng,
vợ của tướng Chi Chân dũng mãnh,
vẫn còn sống! Nàng đã trở về!
Cách đây đã ba, bốn tuần trăng,
vào buổi sáng sớm mai trời đẹp,
mặt trời chưa bước qua rừng xanh,
thiếu nữ trong làng ra bến nước,
gùi nước về đổ rượu, nấu cơm.
Bến nước của làng, mạch nước trong,
đá chỗ bằng, chỗ như mây núi,
hòn đá kỳ lạ nối rừng già,
trên hòn đá cau già một gốc.
Trời còn sớm, bến còn vắng lặng,
nước trong vắt, mặt phẳng như gương.
Ơ, có ai đang nằm đáy nước!
Có phải người không, hay là ma,
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váy áo nhiều màu, sao đẹp lạ,
đôi mắt to, sao không nhấp nháy,
miệng tròn, môi đỏ, không hé lời.
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Thiếu nữ hoảng sợ chạy về làng,
miệng la ầm ĩ ngay ngoài cổng.
Nghe nói có ma nằm đáy nước,
Pò Nang vội vã gọi trai làng,
cầm mác, cầm khiên ra vây bắt.
Ma không thấy, chỉ nghe tiếng người,
từ trên ngọn cau nói vọng xuống:
‘Ta không phải ma nằm đáy nước,
chỉ bóng ta rớt xuống nước thôi.
Ta ở đây trên ngọn cau thiêng,
được cau già xòa lá che chở!’
Nghe tiếng nói, Pò Nang ra lệnh:
‘Hỡi trai làng, mau mau vây chặt!
Ai có ná, kéo ná cho căng,
đặt mũi tên, ngắm chụm người nó,
khi nó hóa thành chim đại bàng,
cất cánh bay, các người hãy bắn!
Ai có đao, hãy nắm chắc cán,
khi nó hóa thành rắn hổ mang,
thả mình xuống nước, thì hãy chém!’
Lại tiếng từ tán cau vọng xuống:
‘Ơi già làng, ta xuống ngay đây,
không phải đuổi, phải vây cho mệt!’
Ngọn cau già, gió đưa xào xạc,
thân cau uốn mình, ngọn vươn xa,
chạm xuống mặt đá, lá phủ kín.
Từ trong tán lá, người bước ra.

180

Pò Nang kinh ngạc cất tiếng hỏi:
‘Nàng là ai, sao ở trên cây?
Con nước nào trôi dạt nàng đến,
ngọn gió nào thổi, ném nàng lên?’

185

Người ngọn cau phủ phục xuống khóc:
‘Ôi cha! Ôi già làng đáng kính,
mái tóc người giờ sao bạc phơ?
Con là Ami, con gái già,
sao cha, sao người làng không nhận?’
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Pò Nang già vẫn cứ không tin:
‘Không, không, nàng không phải Ami!
Tin dữ từ Đan Liu ta nhận,
con gái ta bị bắt mang đi,
khi chồng nó Chi Chân dũng mãnh,
thuyền bị nhấn chìm dưới sóng xanh.
Ôi con ta, biết còn hay mất?
Còn thì nay phiêu bạt nơi nào,
nếu đã chết, ta không được xác.
Ôi cháu ta, Chi Đa bé nhỏ,
đầy tuổi tôi, mà đã tinh khôn!
Nghe nói vua độc ác Xứ Than,
thích bắt bé trai về đất mình,
để làm lễ cúng tế thần linh!’
Nàng người ma nước mắt tuôn ròng:
‘Ơi cha, xin cha nói trai làng,
xếp ná, dẹp tên, đao tra vỏ,
để cho con được bước lại gần,
cha nhìn rõ mặt, nghe rõ tiếng,
nở cái ngực yêu, mở lòng thương!
Xin để con được về lại làng,
kể cha nghe những điều kỳ lạ,
đã xảy ra với cháu, với con!’
Ơi pơtao Đan Liu tôn kính,
tôi kể đây hẳn ông khó tin,
nhưng đúng thật Ami còn sống,
từ cõi chết nàng đã trở về,
kể biết bao nhiêu điều kỳ lạ,
già Xứ Cau chỉ hiểu đôi phần.
Khi vua Biển bắt tướng Chi Chân,
giặc tràn lên đốt thành cướp của,
Ami cùng con trai Chi Đa,
bị bắt lên chiếc thuyền ngoài biển.
Nghĩ mình phải làm thiếp cho người,
con trai bị mang đi cúng tế,
nàng ôm con quấn trong khăn thêu,
lao mình xuống biển xanh bàng bạc,
còn kịp nghe có tiếng thì thầm:
‘Ơi Ami, cháu gái đừng lo,
mọi việc đâu sẽ còn có đó,
cháu sẽ sống, Chi Đa sẽ sống!’
238

230

235

240

245

250

255

260

265

Trước khi chìm vào làn nước xanh,
nàng còn thấy bọc khăn thêu đỏ,
có Chi Đa đang ngủ ở trong,
được chim lớn mang đi mất hút.
Không biết một hay nhiều ngày trôi,
khi Ami bàng hoàng tỉnh lại,
thấy mình nằm trên nền cát nâu,
trong hang sâu, cửa hướng ra biển.
Một đàn rái cá độ mươi con,
mình đen, mõm dài, đuôi quét đất,
thấy nàng ngồi dậy, bèn lại gần,
đưa đến cho nàng tôm, cua, cá.
Rồi chúng lùi ra, đứng thành hàng,
con nào, con nấy, đầu gật gật.
Rái đầu đàn cao to hơn người,
lưng óng ánh màu đen bàng bạc,
nó khịt khịt kêu liền mấy tiếng,
như muốn tỏ ý đã hài lòng.
Trong hang đá, suối chảy róc rách,
ánh sáng lung linh trên vòm hang,
hai cột nhũ đá rủ từ vòm,
xuống đứng dầm chân trong đáy nước.
Trên vách đá hình các nàng tiên,
nắng chiếu tóc vàng lên rực rỡ.
Có nhũ đá giống cái bệ cao,
có nhũ hình sư tử, cá sấu,
có những nhũ xếp bậc cầu thang,
trông như những thanh của đàn đá,
Ami đã thấy ở quê nhà.
Khuất trong góc hang, sau màn đá,
một phiến đá màu trắng phẳng phiu,
trên thấy đầy váy áo rực rỡ,
Ami thử thấy sao thật vừa.
Từ hôm đó, ngày lại qua ngày,
Ami sống ở trong hang đá.
Thức ăn có hoa quả, cá tôm,
bầy rái cá ngày ngày mang lại,
nước uống đã có suối ngọt lành,
không biết suối từ đâu chảy đến.
Nhưng một mình trong hang buồn vắng,
Ami thấy hiu quạnh, bơ vơ,
thương Chi Chân giọt dài, giọt ngắn,
nhớ Chi Đa, đau thắt trong tim.
239

Ca khúc thứ hai mươi mốt
270

275

280

285

290

295

300

305

310

Ôi con trai, bé bỏng ngây thơ,
con ở đâu, con có còn sống,
mẹ có còn gặp lại con không?
Rồi một hôm, nàng quyết ra đi,
men theo bờ cát, ngược nguồn suối,
càng đi ánh sáng càng chói chang,
và nàng thấy mình trên đỉnh núi,
xung quanh cây xanh mọc ngút ngàn.
Những cây lạ, trông như cây bách,
nhưng nàng chưa nhìn thấy bao giờ.
Thân cao vút, vỏ cây tróc vảy,
tán lá tròn, xòe rộng trên đầu,
cành nhỏ xếp ngang, lá nhọn hoắt,
quả hình trứng, cuống ngắn tun hun.
Dưới gốc các cây xanh, cây lạ,
toàn là đá, cơ man là đá,
trăng trắng, xám tro, đến vàng nâu,
rồi cả xanh, cả màu hồng sẫm.
Ami ngồi bệt trên đỉnh núi,
trước mặt, sau lưng chỉ núi cao,
sao nàng nghĩ, mình ở trên đảo,
xung quanh là sóng nước biển xanh?
Hay tất cả là giấc mơ dữ,
cả Chi Chân, và cả Chi Đa?
Ngước nhìn lên trời cao xanh trong,
vừa nức nở, nàng vừa cầu nguyện:
‘Ôi Yàng ơi, thần núi, thần mây,
ơi thần biển, thần sông, thần suối,
xin các thần hãy cứu con côi,
xin giúp con trong cơn hoạn nạn!
Hang đá thần tiên thật đẹp thay,
nhưng một mình, con không muốn sống,
về Đan Nê, liệu có còn ai,
xin các thần cho về thành đá,
Pơnang, thành nằm giữa rừng sâu,
có chết, còn được lễ bỏ mả,
hơn một mình cô quạnh nơi này!’
Nức nở trên núi đá hồi lâu,
đá hồng quanh nàng sũng nước mắt,
Ami chợt nghe tiếng trầm trầm,
từ trên cây cao vang vọng xuống:
‘Ơi cháu, đừng có la, có khóc,
240

315

320

325

330

335

340

345

350

tim ta đau muốn rớt ra ngoài!
Ta đã biết cháu ở một mình,
nên cái bụng ta thương cháu lắm.
Phía mặt trời mọc ta từng qua,
phía mặt trời ngủ ta đã đến,
ta đã vào mảnh đất phía nam,
nơi nhiều sông sâu, lắm đồng rộng,
ta cũng đã bay ra đất bắc,
nơi có nhiều núi đá trập trùng.
Ta sẽ đưa cháu về Pơnang,
Xứ Cau ở sâu trong rừng rậm!’
Ami ngẩng đầu nhìn ngọn cây,
thấy đại bàng khổng lồ đậu đó.
Bách xanh, cây cao to nhường ấy,
mà như bé hẳn dưới đại bàng.
Chim bảo Ami ôm chặt cổ,
rồi dang cánh vun vút bay đi,
qua núi, qua rừng, qua sông suối,
rồi hạ cánh xuống ngọn cau già,
bên bến nước ở ngoài thành đá.”
Ông cậu vừa mới kể đến đây,
pơtao Pò Ven đã cất tiếng:
“Ông cậu kính mến của dâu ta!
Tai ta nghe cái miệng ông nói,
cái đầu ta bớt nặng hơn rồi,
mặt muốn vui, cái bụng đỡ rối.
Nhưng còn Chi Đa, còn Chi Đa,
cháu ta hiện còn, hay đã mất,
liệu ông có thể kể tin gì?”
Ông cậu của Ami kể tiếp:
“Ta đang định nói về cháu đây!
Ami về được đến thành đá,
Pò Nang cho người báo tin vui,
cho nàng Alinh, em Ami,
và chồng nàng là chàng Ba Tri.
Nhưng lạ thay, khi người đưa tin,
tìm được đến bon hai người ở.
Buôn vắng ngắt, cháy rụi ra tro,
chó hoang, gà heo chết trong bụi.
Nhà của Alinh vẫn còn đó,
nhưng cây cột trước nhà ngã nghiêng,
mái tranh sau nhà cháy nham nhở.
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Đi qua làng của người góa bụa,
người đưa tin nghe kể lại rằng:
‘Vừa vào đúng mấy tuần trăng trước,
Alinh chưa có chửa trong bụng,
hai đầu vú vẫn chưa thấy thâm,
mà lại có con trai trong nhà,
phải đi xin sữa cho con bú.
Thấy bảo đó là con Ami,
cha của nó đã bị giết hại,
mẹ bị bắt nô lệ đất xa…
Chắc có người xấu bụng báo tin,
kẻ thù cho quân cưỡi voi đến.
Nhưng đến nơi chỉ thấy nhà không,
không thấy vợ, cũng không thấy chồng,
chỉ thấy rượu vẫn còn trong ché,
gà heo vẫn chạy ở dưới sân.
Chúng bèn cho lửa đỏ ăn nhà,
chiêng ché chất lưng voi chở hết,
dân bon chúng cũng bắt theo sau,
người khỏe dắt trâu bò đi trước,
kẻ yếu lôi heo chó lần theo.’
Pò Nang cho người đi khắp nơi,
dò tung tích của con, của rể.
Núi bảo đã nhìn thấy hai người,
gùi nặng đi về phía Rú Đá.
Cây bảo hai người xuyên rừng già,
đi về hướng nam tránh hiểm họa.
Con gió đông thì lại thì thào,
Ba Tri đã đóng thuyền gỗ sao,
chở vợ con đi ra biển lớn.
Pò Nang thấy lo lắng, buồn rầu,
còn sống, sao không về thành đá?
Cả Pò Nang và cả Ami,
đều bảo tôi phải đi đến đây,
hỏi xứ Đan Liu có ai biết,
Alinh và Ba Tri ở đâu,
Chi Đa có ở cùng với họ?
Ba Tri vốn là người xứ Biển
cùng Chi Chân kết nghĩa anh em,
xứ Biển phải là nơi chàng chọn,
đưa vợ con trốn giặc bạo tàn!”
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Pò Ven, pơtao của Đan Liu,
trầm ngâm ngồi, dáng như còng xuống,
rồi ông chậm rãi nói từng lời:
“Ơi ông cậu đáng kính của tôi!
Chuyện của ông cho tôi hy vọng,
nhưng cũng làm tôi buồn xiết bao.
Theo như lời dân làng góa bụa,
chuyện xảy ra đã nhiều tuần trăng,
nhưng chúng tôi không có tin tức,
không biết chút gì về Ba Tri.
Nếu chàng có đóng thuyền xuôi biển,
cũng không theo Krông Ia xuôi về,
không ghé vào La Keo thành cổ,
nơi chàng cùng Chi Chân lớn khôn!”
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ăn hỏi; 270. – 392. Ami về La Keo làm vợ Chi Dân. Chi Hòa, con trai của họ ra đời. Pò Ven mất,
Chi Dân lên làm pơtao Xứ Biển.
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Chi Dân đã về đến La Keo,
giao con ngựa chiến lớn sẫm nâu,
cho người trông dắt ra tàu ngựa.
Kẻ hầu người hạ ở trong nhà,
lấy nước vào nồi bung nồi bảy,
nước sạch vào bát sứ chén hoa,
cho chàng rửa tay chân, rửa mặt.
Chàng bỏ khố cũ quấn khố mới,
khố sọc điểm bông hoa kơu,
chít một khăn điểm hoa êmiê,
mặc áo Ông Trời đã thả xuống.
Quanh hông, chàng quấn thắt lưng đen,
đầu bịt thêm vành khăn láng đỏ.
Sửa sang xong, chàng lên nhà khách,
nơi cha chàng đang sốt ruột chờ.
Ông cậu chăm chú nhìn chàng trai,
đang hùng dũng bước lên thang gỗ.
Mặt chàng như đang hừng hơi men,
cổ chàng trông như quả cà chín,
râu mép chàng to bằng sợi móc,
râu hàm to bằng cả đọt song,
râu mọc tận mang tai xoắn xít.
Phải đây chính là người tướng trẻ,
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đã bắt Bàn Ân phải đầu hàng.
Trông hình dáng chàng thật giống anh,
tướng Chi Chân, con rể thành đá.
Vào nhà khách, chào cha, chào khách,
chàng đến ngồi trên cái giường riêng,
chiếu hoa trải trên, chiếu miến dưới.
Pơtao Pò Ven mời khách quý,
cùng nghe chàng báo chuyện xây thành.
Rồi Chi Dân đôi chút phân vân,
kể cho cha nghe giấc mơ lạ,
đã nhiều lần chàng thấy đêm khuya,
xin pơtao già lời giải đáp.
Cả ông cậu và cả Pò Ven,
nhìn nhau, rồi nhìn chàng kinh ngạc.
Pò Ven nói với khách đằng xa:
“Ơi ông cậu, ơi khách đáng kính!
Xin ông kể lại cho Chi Dân,
câu chuyện tôi được nghe hôm trước.
Sao có sự giống nhau lạ kỳ,
giữa giấc mơ, và câu chuyện ấy!”
Chi Dân chăm chú nghe ông cậu,
càng nghe càng kinh ngạc vô cùng.
Ông vừa dứt lời, chàng reo lên:
“ Ôi, thật là vui sướng biết bao,
khi biết chị Ami còn sống,
Chi Đa cháu ta vẫn vẹn toàn!”
Ngẫm nghĩ hồi lâu, chàng lại nói:
“Nhưng con vẫn thật không hiểu nổi,
sao rái cá lại cứu Ami,
đưa Ami đến một hang động,
ở tận đâu, nơi xứ sở nào?
Chẳng lẽ cả những câu chuyện xưa,
các già làng kể bên bếp lửa,
lại có thật, là đúng hay sao?”
Nghe vậy, quay lại phía con trai,
Pò Ven mới chậm rãi cất tiếng:
“Cha nghĩ con đi nhiều biết rộng,
tích cũ chuyện xưa nghe cũng nhiều,
sao không tin những điều truyền lại.
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Từ bao đời nay dân xứ ta,
những người dân sống nhờ vào biển,
vẫn thường thờ Ông Rái biển khơi.
Ông dẫn thuyền ra khơi săn cá,
Ông cứu người bị đắm khơi xa.
Con không thấy ở những làng biển,
dân đeo khuyên tai thú hai đầu?
Truyền thuyết xưa cũng kể lại rằng,
thưở tổ tiên mới đi mở đất,
ngoài khơi có núi đá ngư tinh,
răng đá lởm chởm dọc ngang biển.
Dưới núi có một cái hang sâu,
cá quỷ trăm trượng sống ở đó.
Nó nhiều chân như hình con rết,
trăm cách biến hóa, đổi dáng hình,
khi đi khiến trời nổi mưa gió,
lại thích ăn cả thịt của người.
Cá quỷ có kẻ hầu, người hạ,
những con quỷ mũi đỏ khổng lồ,
khắp người phủ lông lá gớm ghiếc.
Giặc quỷ này vào bờ quấy nhiễu,
cướp muối gạo, bắt cả gái trai.
Dân khốn khổ, nhìn mặt trời mọc,
gọi thật to: ‘Bố ở nơi nào,
chúng con khổ, hãy về để cứu.’
Bố Rồng thương dân lành bị hại,
nổi lên đến hang đá ngư tinh,
đánh nhau cả ngày trời với quỷ.
Cá vùng vẫy, làm sóng dựng đứng,
như những ngọn núi, lừng lững cao.
Cuối cùng Bố Rồng chém đứt nó,
đầu văng một nơi, đuôi một nơi,
thân thì trôi ra xa ngoài khơi,
đều biến thành những hòn đảo lớn.
Bố Rồng chỉ huy đàn rái cá,
nhào lên bổ xuống, phun ngọc châu,
biến ngọc thành vô số hòn đảo,
vây lũ quỷ, không cho chúng thoát!
Cá dữ chết, quỷ bị dẹp tan,
các vị tiên xuống dọn sạch hang,
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đục thêm các động thông ra biển.
Cây tiên trồng vụt cao ngàn thước,
cành xòe, che mát rợp một vùng.
Hoa tiên gieo thi nhau đua nở,
tỏa hương dịu dàng khắp mọi nơi,
những lá vàng bay sáng đất trời.
Có bông trắng như hoa mướp đắng,
chim yến lượn tìm quả ngọt lành,
có hoa bằng đồng, hoa bằng bạc,
đẹp thơm tựa cánh hoa chămpa.
Đàn rái cá có công giúp Bố,
dẹp trừ giặc quỷ đỏ bạo tàn,
được Bố Rồng giao trông canh giữ,
khu đảo, hang động ngoài khơi xa.
Từ đó đến nay mấy nghìn năm,
vạn vật sao trời bao thay đổi,
biển dềnh lên, rút xuống mấy lần,
không biết đảo Cá còn hay mất?
Phải chăng đó chính là cái hang,
Ami nằm, khi vừa tỉnh lại?
Ơi ông cậu của con dâu ta,
khi được chim đại bàng cắp đi,
Ami có thấy gì bên dưới,
con dâu ta đã kể những gì?”
Ông cậu mới chậm rãi trả lời:
“Ami nói, cháu ôm cổ chim,
bay cao giữa bảy tầng mây trắng.
Chim bay nhanh, gió thổi ào ào,
cháu sợ hãi nhắm nghiền đôi mắt,
nên không rõ đã qua những đâu,
cho đến lúc xuống được ngọn cau.”
Đến lúc này Chi Dân lên tiếng:
“Ôi ông cậu muôn lần đáng kính,
xin ông kể thêm về chim lạ,
cháu nghĩ đó là đại bàng núi,
chắc quen thân mới biết Pơnang?”
Ông cậu quay nhìn chàng trai trẻ:
“Ta cũng chỉ được nghe kể lại,
không ai rõ, đã mấy đời người,
có vợ chồng kia không có con,
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dựng nhà sống lưng chừng trái núi.
Một hôm người chồng lên trên nương,
thấy đại bàng con vừa rớt xuống,
trùi trụi không lông đuôi lông cánh,
bụng óc nóc như con ễnh ương,
mắt nhắm nghiền, đầu to, miệng rộng.
Trông đại bàng con như gà mù,
mỏ há to, miệng sâu hun hút,
đòi chim mẹ đút mồi cho ăn,
cheng chéc kêu gà què lạc mẹ.
Người chồng thương tình đem về nuôi,
quý như con, cho ăn cho uống,
cho ngủ trong gùi quý của nhà.
Đại bàng ăn khỏe, lớn như thổi,
to hơn tất cả các đại bàng,
sống dưới mặt trời, trên lưng đất.
Khi đại bàng đủ cánh đủ lông,
đôi vợ chồng già mới khuyên nhủ,
hãy đi tìm bầy đàn của mình.
Chim thương ông bà già không đi,
sáng đi kiếm mồi, tối về ngủ,
trên nhà lưng núi, đứng cheo leo.
Chim hay cùng ông xuống buôn làng,
ở dưới chân núi, bên thung rộng.
Người buôn dần quen, càng quấn quít,
có vật gì ngon, dành chim ăn.
Người làng lại còn hay kể thêm,
sau khi vợ chồng già khuất núi,
chim bay lên đỉnh đá cheo leo,
ít khi xuống buôn làng mường bản.
Hàng ngày chim lượn trên bầu trời,
như gió mây, lang thang khắp chốn,
mắt nhìn nhiều rừng rậm núi cao,
nhiều sông rộng, hang sâu, vực thẳm,
thấy con hươu chạy nhanh như gió,
con rồng xẻ núi làm thành sông,
con thuồng luồng chặn nước sông suối,
thành biển mênh mông, ngập núi đồi.
Nhớ ơn người xưa đã cưu mang,
mỗi khi nghe tiếng người khóc than,
mỗi khi thấy người gặp tai nạn,
đại bàng đều đến giúp, không nề!”
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Kể đến đây quay nhìn Pò Ven,
ông cậu lại chậm rãi nói tiếp:
“Ơi ông Pò Ven, cháu Chi Dân,
ta đã ăn gan lợn, gan gà,
thịt trâu, thịt bò ta đã nếm,
ta uống rượu không cạn ché hoa,
ta ở đây chuyện trò đã lâu,
nhưng có một điều ta muốn nói,
chuyện mà già Pò Nang cậy nhờ,
ta muốn nói mà chưa nói được.
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Già Pò Nang mỗi ngày một héo,
như cây trên nương, nắng trưa hè.
Rẫy của ông không ai phát bờ,
nương của ông chẳng ai cuốc cỏ,
ai đuổi chim rừng, đốt lửa đêm,
phân thịt, chia rượu cho khách đến?
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Già đã bao lần nói gần xa,
nhắc Ami tìm người giúp cha,
nhưng nàng vẫn cứ như không biết,
đêm ngày ủ sầu khóc Chi Chân,
nhớ thương Chi Đa còn bé bỏng.
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Nay đến lúc Pò Nang phải giục,
thúc Ami phải đi hỏi chồng.
Già kể tù trưởng mặc giáp sắt,
những tù trưởng chiêng lắm, cồng nhiều,
tù trưởng khắp đông tây nam bắc,
nhưng Ami chẳng ưng một ai.
Nàng bảo tổ tiên xưa làm sao,
Mtao Kla, Hbia Klu thế nào,
thì nay ta cứ làm như vậy!
Nên giờ tôi mới phải qua đây,
nhờ Pò Ven đáng kính giúp đỡ!”
Pò Ven ngồi im một lúc lâu,
nhìn khách, nhìn con trai rồi nói:
“Ta hiểu ý ông muốn nói gì.
Ông đến không vì chuyện này nọ,
ông đến như ong tìm nhụy hoa.
Chi Chân chết, chỉ còn Chi Dân,
chỉ có nó về làm nuê được.
Nhưng ông ơi cháu nó còn nhỏ,
cán cuốc ngoài rẫy chưa biết cầm,
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cán rìu trong nhà nắm chưa chắc,
chuyện này việc nọ chưa thạo thông.”
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Lúc này cả Chi Dân cũng nói:
“Cháu còn non, cán cuốc chưa cầm,
trồng bí trồng bầu cũng chưa biết,
làm sao biết cách đốt lửa đêm,
thay rượu thịt cho khách giàu sang,
của nhà Pò Nang vốn giàu có,
khách khứa đi lại cả ngày đêm,
đao, mác nhiều như bông lau lách!”
Ông cậu Xứ Cau mới dỗ dành:
“Cháu Chi Dân à,
Chưa biết ăn có chúng ta mớm,
chưa biết đi chúng ta sẽ cõng,
chưa biết làm rẫy đẽo cột nhà,
chúng ta cũng có cách dạy bảo,
có lỡ tay làm bể chiêng bằng,
cũng không lo, ta mua cái khác!”
Chi Dân không bằng lòng, không chịu:
“Nhưng cha cháu cũng đã héo mòn,
như ngọn pơ lang giữa rừng rậm.
Cháu là út của mẹ của cha,
phải ở nhà nuôi dưỡng cha mẹ,
cháu làm sao về được Pơnang?”
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Ông cậu của Ami lại nói:
“Chuyện đó chúng ta đều đã biết,
miễn cháu cứ giữ lấy còng này.
Ami sẽ lại quay về đây,
nấu cơm, làm canh và dệt vải,
mang củi, gùi nước, lên rẫy nương.
Nàng lại về làm dâu Đan Liu,
tiếp những ngày nào của năm trước.
Rồi đến khi rừng rậm thành nương,
lúa khoai đã nhiều cho cha mẹ,
thì mới phải về nhà Pơnang!”
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Ông cậu Xứ Cau còn nói nhiều,
chảy cả nước mắt, sổ nước mũi,
hứa giao cả đàn lợn, trâu bò,
trăm con voi, trăm người nô lệ,
về Đan Liu theo chân Ami.
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Đến lúc ấy, Chi Dân nghĩ mãi,
giấc mơ về biển chàng nhớ lại,
khăn thêu đỏ sậm, sóng biển cao…
nghĩ chuyện này Ông Trời xúi bảo,
nên còng ăn hỏi mới chịu cầm.
*

*

*

Lần này về làm dâu Đan Liu,
Ami đến sống ở La Keo.
Ngày ngày nàng ngồi trong gian vải,
lo dệt áo, dệt khố cho chồng.
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Một hôm Chi Dân mới bảo vợ:
“Ta ăn gan bò nay đã nhiều,
nay ta phải lo việc cha giao,
thành Đan Nê vẫn còn dang dở,
việc Xứ Biển vẫn còn bộn bề.
Nàng hãy giã gạo đầy túi vải,
giã cho ta ống thịt trâu khô,
ngày mai ta lên đường đi sớm!”
Gần nửa thành đi theo Chi Dân,
kẻ trước người sau, chân nối chân,
như bầy kiến đàn không đứt đoạn.
Nàng Ami ở lại La Keo,
ăn cơm đợi và uống nước chờ.
Nàng đợi ngày này sang ngày khác,
chờ tháng này sang hết tháng khác,
Chi Dân đi Xứ Biển chưa về.
Đêm thanh vắng bỗng chim kơtúc,
khơi gợi lòng nàng nỗi nhớ thương.
“Ơi bọn trẻ, ơi lũ người hầu,
bắt voi, ta đi tìm Chi Dân.
Ngày ta hẹn đã mòn từ lâu,
tháng ta chờ cũng đã cạn hết,
vắng tiếng cười, tiếng nói của chàng.
Ta sợ Thần Đất có ghen không,
hay Thần Biển đem lòng ghét bỏ,
có kẻ nào ức hiếp chàng chăng?”
Con voi trắng có đôi ngà lệch,
chở Ami ngồi trong bành mây,
sau nàng là cả đoàn nô lệ.
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Qua một ngày đường, nghỉ một đêm,
tại nhà của vợ chồng Vua Núi,
sáng ngày Ami lại lên đường.
Họ đi mãi đi mười ngày nghỉ,
năm đêm ngủ lại dọc đường dài,
đến một ngày thấy biển trước mặt.
Ami lại nhìn thấy Đan Nê,
nhưng không phải Đan Nê ngày trước,
ngày nàng còn làm vợ Chi Chân!
Đan Nê đây nay đã khác xưa,
tuy mới đang xây còn dang dở,
nhưng đã bề thế mấy gọng thành.
Dòng Krông Ia mùa này nước cạn,
doi đất phù sa nổi giữa sông,
ngô lên xanh ngắt che tầm mắt,
không thấy Cửa Nậy thuyền đi vào.
Bên kia sông đối diện Đan Nê,
mũi Cỏ May nhô sâu ra biển,
ngày nào kín cỏ lác, đước bần,
nay sừng sững thành lũy được đắp.
Cả đá Gập Ghềnh cũng đổi thay,
trên đỉnh ghềnh một tòa tháp đá,
thợ đang ghép những tảng cuối cùng.
Gặp Chi Dân, Ami nhẹ trách:
“Ơ Chi Dân,
chàng đi xa đã bao nhiêu ngày,
chàng ngủ xa đã bao nhiêu đêm,
mà không nhớ bến cau, gốc nước,
cha mẹ ngày một yếu, một già!”
“Ơi Ami xinh đẹp giỏi giang!
Nước nồi bung ta múc đã đầy,
nước nồi bảy ta đổ đã tràn,
của cải ta để lại cho nàng!
Lúa ngoài nương có người canh giữ,
coi lợn chăn trâu cũng có người,
ta cậy nàng cha già, mẹ yếu,
sao nàng lại đến đây làm chi?”
Ami ở lại thành Đan Nê,
một tuần, hai tuần, rồi ba tuần.
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Thành trong những ngày này bận rộn,
trai tráng bận đánh chiêng đánh cồng,
người già uống rượu và kể chuyện.
Giết bảy con bò ăn một ngày,
thui bảy con trâu ăn một buổi.
Chiêng bằng, chiêng núm treo trên cột,
không lúc nào chiêng được cởi dây.
Trống ginăng từng đôi, từng đôi,
được các chàng trai say sưa vỗ,
nhịp theo điệu múa thiếu nữ thành.
Trăng tròn đã qua đủ ba đêm,
mặt trời đỏ đã lên khỏi núi,
hạt sương trốn nắng, trời không mưa,
việc xây thành vào lúc gấp rút.
Chi Dân bảo Ami hãy về,
thành La Keo, để chăm cha mẹ!
Khi hai hào sâu, thế càng cua,
thông nước từ sông đến thành trong,
hôm thuyền nhẹ ngược dòng Krông Ia,
từ Cửa Nậy vào chân Bờm Ngựa,
là lúc ở cung thành La Keo,
con trai hai người khóc chào đời.
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Già Pò Ven mừng vui khôn xiết,
Đan Liu ta thêm tay cầm gươm!
Vừa lọt bụng mẹ, mới ra ngoài,
bảy ngày bảy đêm đứa bé khóc,
cho đến khi người cha, Chi Dân,
từ Biển nghe tin vui phi về,
đặt tên cho con là Chi Hòa,
thằng bé mới chịu, thôi không khóc!
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Con lớn được đúng bảy tháng tròn,
họ làm lễ thổi tai cho bé.
Mấy ngày sau lễ mừng tuổi cháu,
Pò Ven qua đời trong niềm vui,
không ốm đau, cũng không bệnh tật.
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Chi Dân từ đó lên thay cha,
làm pơtao Đan Liu xứ Biển.
Việc xây thành giao lại Bàn Ân,
vua trẻ còn nhiều việc hệ trọng.
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Vua kết bạn, đi làm anh em,
đi hết xứ nam, sang xứ bắc,
chuyện bán vải, đổi muối, trầm hương,
chuyện chiêng ché, nồi bung nồi bảy,
lo cho dân có lúa đầy kho,
bắp đầy giàn, sắn khô đầy bồ,
có rượu uống sáng sớm, chiều trưa,
tiếng cười đan chéo như mạng nhện,
không có tiếng thở dài người lớn,
không có nước mắt buồn người già,
chỉ có tiếng trẻ khóc oa oa,
giật mình khi ra khỏi bụng mẹ,
gặp ánh sáng đất trời chói lòa!
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Thành Đan Nê đã được xây xong,
đứng sừng sững bên bờ biển lớn.
Từ núi Bờm Ngựa chắn phía bắc,
thành nằm xuôi dốc thoải về nam,
ba vòng thành đắp đất lừng lững,
những tảng đá lớn kè chân thành.
Cuối đá Gập Ghềnh, bên Cửa Nậy,
bãi cát trắng phau chạy thật dài,
làm bến cho thuyền bè về đậu.
Tàu thuyền lớn nhỏ các miền xa,
hạ buồm khi chạy vào cửa biển,
men theo lạch sâu vào buông neo,
ở trước cổng thành, bến cảng lớn.
Chủ các tàu mang hàng hóa đến,
đổi dầu thơm, tê giác, ngà voi.
Chi Dân, vua trẻ của Đan Liu,
ngắm tòa thành Đan Nê vững chãi,
càng nhìn lại càng thấy hài lòng.
Để thưởng công cho tướng Bàn Ân,
Chi Dân ban nhiều cồng chiêng quí,
mỗi cồng chiêng đáng giá trăm trâu,
ban cho cả vùng đồi núi rộng,
với đất ven bên kia dòng sông,
để Bàn Ân lập làng, vỡ đất,
lấy đó làm lãnh địa của mình.
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Là vua của xứ Biển bao la,
nên Chi Dân ít ngự một chỗ.
Lúc vua ở thành mới Đan Nê,
xem thần dân bán mua, đổi chác,
lại cho gọi thương nhân phương xa,
kể vua nghe chuyện ngoài Đan Liu.
Lúc vua cùng người hầu rong ruổi,
đi khắp bon, khắp chốn làng quê,
xem dân làm muối và trồng lúa.
Lúc vua lại chỉ huy chiến thuyền,
đi thăm khắp đảo to, đảo nhỏ,
những cù lao ở ngoài khơi xa.
Chỉ có một nơi vua ít đến,
chỉ có một việc vua không ưa,
ấy là lên thượng nguồn Krông Ia,
vào rừng sâu đi săn, đi bắn,
thăm thần dân những vùng núi cao.
Con của vua và nàng Ami,
Chi Hòa theo tháng năm đã lớn,
đã biết thả diều, biết đánh quay,
tập múa khiên, học đi đường kiếm.
Chàng rất đẹp, da màu nâu đồng,
tóc đen như than, chút gợn sóng,
mắt óng ánh như mắt ong xây,
mới còn bé, bước đi hùng dũng.
Chi Hòa có thêm hai em gái,
hai nàng thật giống mẹ Ami,
như hạt lúa nằm chung một bông,
như hạt bắp ở cùng một cùi.
Mắt như hạt sương lăn trên lá,
miệng tròn như ống nứa đựng tên,
môi đỏ như hoa vông tháng nắng,
da trắng như hoa bầu nở sáng,
nụ cười tươi ánh nắng bình minh,
tiếng nói trong như tiếng chim hót.
Vua cha ít về đến La Keo,
ba anh em một mẹ nuôi dạy.
Nhớ thành đá đầu nguồn Krông Ia,
Ami hay cho con về đấy.
Pơtao Pò Nang đã già lắm,
tóc của già trắng như hoa lau,
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râu đến rốn, màu bông dệt vải,
ngực đỏ như ngực con kên kên,
mắt sáng lửa bếp mùa mưa đến,
tay còn cứng như cây chà rang,
chân săn hơn cả lõi cây ké.
Mắt già còn tinh, tai còn thính,
chân thoăn thoắt bước chân cầu thang.
Đêm đêm già hay nằm kể chuyện,
kể luật tục cho con cháu nghe.
Có Chi Hòa, và hai em gái,
già vui cái bụng, khỏe thêm ra.
Già dạy ba anh em Chi Hòa:
“Vua cha, người đất mặt trời dậy,
mẹ, người đất mặt trời về ngủ,
các cháu sinh ra trong thành cao,
vùng đất mặt trời đi rọi sáng.
Các cháu là con cả ba miền,
phải biết rõ tổ tiên nguồn cội!”
Rồi quanh bếp lửa sáng hàng đêm,
già kể cho Chi Hòa và em,
chuyện ngày đất trời còn non trẻ,
chuyện hồng thủy ngập hết núi đồi,
chuyện chim tổ bơlang cứu nạn,
chuyện tổ tiên nòi giống ra đời.
Già còn kể cả chuyện ngày nay,
chuyện hai chàng Chi Chân, Ba Tri,
giết người hổ, cứu người gặp nạn,
chuyện Alinh dong thuyền biển khơi,
chuyện Ami, Chi Đa thoát chết.
Hai em gái tròn mắt lắng nghe,
nghe ông kể như nghe cổ tích,
chỉ có Chi Hòa mới hiểu ra,
nỗi buồn luôn thấy trên mặt mẹ,
vì sao vua cha không ở thành,
mà suốt tháng năm cứ rong ruổi!
Lại nói đến chuyện tướng Bàn Ân,
được vua ban vùng đất rộng lớn,
mấy mươi năm phát rẫy làm nương,
dẫn người không nhà không đất ở,
về lập bon, dựng vợ gả chồng,
họ đã sinh con đàn cháu đống,
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bon làng ngày càng to, càng rộng,
người càng đông, càng giàu càng vui.
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Năm trăm năm mươi nhà của làng,
đêm đêm lửa đỏ hồng bếp lửa.
Nhà nối nhà như nấm sau mưa,
to nhỏ, ngắn dài chen nhau mọc,
trâu chật bãi, nghẹt suối đầy sông,
bò chật rừng, đỏ đồi, đỏ núi,
gà vịt đầy vườn như đàn ong,
lợn heo khắp bon như đàn mối.
Trong bon có những người hàng binh,
ở lại cùng dựng thành dựng lũy.
Họ lấy vợ là người Đan Liu,
và theo Bàn Ân về dựng bản.
Đã có thêm nhiều họ, nhiều dòng,
sống với nhau nhiều năm trôi qua,
việc xấu điều ác chưa hề gặp.
Tướng Bàn Ân ngày càng thông thạo,
biết rõ Đan Liu như tay mình.
Kinh sử Xứ Than ông thông hiểu,
nay phong tục Xứ Biển cũng rành,
giúp vua Đan Liu xây thành lớn,
mưu bàn việc nước thật công tâm.
Chi Dân thấy công ông thật nhiều,
nên càng tin, giao nhiều việc trọng.
Một ngày kia tướng cùng đoàn hầu,
cưỡi ngựa về phía mặt trời ngủ,
nhằm hướng núi xanh mờ chân trời.
Nghe già làng các bon kể lại,
nơi đó có loài thú lạ kỳ,
mình hươu, chân ngựa, trán có sừng,
vảy bạc dát toàn thân lấp lánh,
lông đuôi vàng mượt óng như tơ.
Nghe lời tả sao giống kì lân,
loài thú mà các nhà thông thái,
của Xứ Than vẫn hằng kiếm tìm,
vì sừng nó có chất thuốc quý,
người uống được trẻ mãi không già,
người đang bệnh trường sinh bất tử.
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Theo đường nai, đường của bò rừng,
đoàn đi về phía mặt trời ngủ.
Đã nhiều ngày nhiều đêm trôi qua,
một hôm khi mặt trời đứng bóng,
băng qua cánh đồng, đầm sình lầy,
các loại cỏ tranh nhau rậm rịt,
đoàn đến rìa rừng toàn dầu rái,
cây to bằng cả cột nhà sàn,
cây nào cũng cao, thẳng nuồn nuột.
Cây ít cành, lá như tai trâu,
giống lưỡi bò, xanh đen nham nhám.
Trong rừng không có chim chóc bay,
không có dấu chân thú đi lại,
không một làn gió nhẹ thổi qua,
ngay cả ánh nắng của mặt trời,
cũng hiếm hoi xuyên lá rớt xuống.
Chủ, lính, người, ngựa vẫn cứ đi,
đến lúc mặt trời sắp về ngủ,
Bàn Ân chợt ra hiệu lệnh dừng,
rồi một mình rón rén tiến đến.
Dưới gốc cây kà te khổng lồ,
tảng đá to như ba chiếc chiếu,
trên có ba chạc tõe ba bên,
cách gốc cây độ ba bước chân,
một hồ lớn, nước trong văn vắt,
mà sao cứ ùng ục như sôi,
phun cao ngập đầu thành cầu nước.
Con thú thân lấp lánh ánh bạc,
đang bình thản uống nước ven bờ.
Mắt đăm đăm nhìn con thú lạ,
Bàn Ân se sẽ bước tới gần,
chân đạp phải cành khô gẫy rắc,
thú giật mình ngẩng phắt đầu lên,
hai chân sau đá mạnh xuống đất,
làn bụi đất tung lên mù trời,
thú lao vào rừng xanh mất hút.
Không kịp bảo lính hầu theo sau,
Bàn Ân thúc ngựa theo thú lạ.
Hết rừng già, đất bằng, rừng thưa,
người ngựa gặp rừng nhiều gộp đá.
Đá nối đá, chồng chất lên nhau,
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như trâu nằm, voi to, voi nhỏ.
Bỏ ngựa lại, theo hút kì lân,
ông không thấy mặt trời đã ngủ,
sau triền đá bóng tối nhập nhoà.
Còn kì lân cứ như trêu ngươi,
một lần nữa hiện ngay trước mắt,
rồi mất hút vào một hang sâu.
Trời sập tối, không thấy lối ra,
trên nền ta li, ông ngồi lại,
đá mát lạnh, người cứ tê mê,
mắt díp, ngủ lúc nào không biết.
Chợt trước mặt ánh sáng chói lòa,
một cụ già râu tóc trắng muốt,
sừng sững trước mặt, cười khà khà:
“Đây quạnh vắng, đất thẳm, rừng sâu,
chim núi kêu ran, muông rừng chạy,
sao ông lại lần mò tới đây?
Đi đường chắc khó nhọc lắm ru,
vào đây ăn uống cho lại sức!”
Ông thấy mình đang ở trong động,
dài rộng như nhà người Êđê,
bên phải voi nằm, trái trâu đứng,
cả hai vàng rực tựa mặt trời,
đằng trước rắn đủ màu đủ sắc.
Bốn cô gái trẻ đẹp như tiên,
mặt sáng như bếp lửa đêm đông,
mắt như nước suối rừng trong vắt,
tiếng nói trong hơn đàn kơ ni,
bưng rượu, bưng hoa trái ra mời.
Ông lại thấy mình ngồi sập vàng,
đầu đội vương miện vàng óng ánh,
trước mặt các quan đang lạy hầu,
sứ giả các vùng đang dâng sớ.
Ông thấy mình đứng trên thành cao,
mình mặc giáp, đầu đội mũ trụ.
Ngoài thành quân vây dày, kín đen,
sao trong thành không một bóng người.
Một tia chớp rạch trời đen kịt,
sấm rền vang, tường thành lung lay.
Một khuôn mặt đỏ chóe máu bò,
mắt đỏ ngầu như mắt trâu rừng,
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miệng dài như miệng con khỉ đột,
ngúc ngắc trên thân hình cao to,
đang lồng lộn nhảy đi nhảy lại.
Tướng Bàn Ân giật mình thức giấc,
mồ hôi túa ướt đẫm thân người,
mắt chói lòa lửa ông mặt trời.
Hóa ra đó chỉ là giấc mơ,
sao lại có nhiều điều kỳ lạ.
Ông dụi mắt quanh quất nhìn quanh,
thấy đúng mình đang nằm trong động,
bên tay phải voi trắng bằng đá,
bên tay trái trâu trắng bằng đá,
trước mặt rắn đá đủ sắc màu,
chỗ ông nằm, tảng đá mát lạnh.
Nhưng còn cụ già râu tóc bạc,
còn kì lân chân ngựa, mình hươu?
Sao thấy người trông như quỷ ác,
hiện về đe dọa trong giấc mơ.
Nhiều ngày sau khi đã trở về,
kì lân, Bàn Ân không săn được,
giấc mơ lạ ông không thể quên,
bèn kể cho Hơ Mi cùng biết.
Vợ Bàn Ân, chính nàng Hơ Mi,
cháu gái của Pò Ven đã mất,
là chị em họ của Chi Dân,
theo tháng năm nàng ta vẫn đẹp,
nhưng tính tình chẳng đẹp như người.
Thấy Chi Dân được lòng dân yêu,
nhà dài, ché chiêng, trâu bò nhiều,
vợ đẹp, con khôn, mụ ghen tức.
Mụ không thấy công, tội của chồng,
muốn giàu sang, quyền nhiều hơn nữa,
nên tát nước ớt, đổ nước mặn,
làm Bàn Ân nhiều lúc không yên.
Mụ ta hay nói cạnh, khóe chồng:
“Tôi cởi cái váy cho ông mặc,
ông đổi khố lũ gái chết chồng.”
Nay nghe chồng kể về giấc mơ,
càng chắc mẩm có thần phù hộ,
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chồng có ngày sẽ lên làm vua,
nên mụ ta đêm về bàn mưu,
thấy chồng không nghe liền sỉ vả:
“Nếu ông không được lên làm vua,
thì chỉ như cái sọt đựng cá,
cái nấm khô rúc dưới lá tranh,
háng vợ ở nhà không giữ nổi,
ra ngoài để rơi ná, rơi cung,
hèn nhát như con hoẵng con mang,
ỉa cứt rơi trúng chân cũng sợ! ”
Lời Hơ Mi là lời con cáo,
mụ như trái cây vỏ đẹp trơn,
nhưng ruột lại đắng quay đắng quắt.
Mồm của mụ dài, cái mỏ nhọn,
với người lạ thơn thớt nói cười,
với chồng như con diều kiếm chuyện,
giết người giàu sang đâu cần dao.
Bàn Ân bị vợ xúc xiểm nhiều,
đâm ăn không ngon, ngủ không yên,
suy đi nghĩ lại mất bao đêm,
ruột gan luôn nóng như lửa đốt.
Thuật nhìn vỏ sò bỏ từ lâu,
nay ông lại kiếm tìm làm tiếp,
trong gian nhà nhỏ giữa rừng sâu,
lập lòe ánh lửa, bàn tế lễ.
Sợ phép thuật của người Xứ Than,
không ứng nghiệm phong thủy đất biển,
Bàn Ân càng ngày càng hay đi,
vào rừng xa, núi đồi hiểm trở.
Ở nơi đó có các già làng,
hay kể những câu chuyện thưở trước,
bên bếp lửa, trong các lễ hội.
Có một truyền thuyết cổ xa xưa,
tướng nghe một lần, mà nhớ mãi:
Phía sau núi cao, trong rừng sâu,
dòng sông Đen, nước đục ngầu ngầu,
chảy về nơi trời giáp với đất.
Một trái núi ngăn giữa dòng sông,
trông như đập nước ngăn thác dữ.
Ngày xửa xưa, đất mới thành hình,
có một đôi trai tài, gái đẹp,
cùng lớn lên dưới một mái nhà,
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cùng một bàn tay mẹ nuôi nấng.
Hai trẻ nhỏ cùng nhau một rẫy,
cùng ăn một bãi, đi một đường,
bốn mắt nhìn thẳng nhau, đùa nghịch!
Ngày tháng đi qua, năm gối năm,
hai người đã ngày càng khôn lớn,
biết mình không cùng mẹ, cùng cha,
chàng trai hay ném mắt sang ngang,
mu chân cô gái thả mắt xuống!
Yêu nhau, làng biết liền đuổi, xua,
sông Đen hai người đưa nhau đến,
lập lễ xin Ông Trời, thần linh:
nếu chàng đắp xong đập ngăn sông,
đúng khi nàng dệt xong chăn ấm,
xin Yàng cho thành vợ thành chồng!
Trời không thương! Chàng đắp đập xong,
trước khi khung dệt nàng kết nút.
Chia tay trong nước mắt ngậm ngùi,
nàng bỏ đi lên giữ mặt trăng,
mặt trời, chàng thành người gác cửa!
Hai người yêu nhau phải xa nhau,
thi thoảng đôi lúc được gặp lại,
khi mặt trời gặp lại mặt trăng.
Những lúc ấy đất trời tối sập,
cả vùng rợp những bóng quạ đen,
Lũng Ó thành tên gọi từ ấy.
Từ Lũng Ó nhìn về phía tây,
là một vùng rừng hoang đầm vắng,
rừng tối như bưng, đất nhão mềm,
rừng Sáp Đen, chỉ cỏ cằn mọc.
Không ai biết, cũng chẳng ai hay,
từ ngàn xưa hay vừa mới đây,
ven rìa rừng thành xây bằng đá.
Lưng thành dựa vào núi Chà Rang,
phía trước đập Rê Pô dang dở.
Hai dòng sông nhỏ Chị và Em,
lấy nước đỉnh Chà Rang chảy xuống,
uốn lượn quanh ở hai bên thành,
vừa nhập một để thành sông Đen,
đã bị Rê Pô chia hai ngả.
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Lời người già ngày nào kể lại,
ven rừng này chất đầy xương người,
trong rừng xương trâu bò xếp đống,
vì bao mãnh tướng chết nơi đây,
nơi chôn mạng của bao tù trưởng.
Đây là nơi Hơ Nhi, Hơ Bi,
cho tôi tớ dựng lán làm nhà,
dựng cột đá, đâm trâu uống rượu,
làm lễ tang cho chồng Đam San,
người tù trưởng đầu đội khăn nhiễu,
vai mang nải hoa, giàu nhất vùng.
Chàng không chết trên bãi chiến trường,
khi đánh quân thù, bắt tù binh,
xéo nát đất đai kẻ gian ác,
mà chết trong rừng Đen đất nhão,
trên đường, rẽ đất đến bắp chân,
đội đất, lội bùn đến đầu gối,
tìm đến với nữ thần Mặt Trời,
một hai xin nàng về làm vợ.
Hơ Nhi và Hơ Bi hai nàng,
khóc chồng cả ngày không biết chiều,
khóc chồng cả đêm không biết sáng,
nước mắt rơi đầy tay, đầy đùi,
chảy xuống thành dòng Em, dòng Chị.
Chiêng một trăm của nàng Hơ Bi,
cồng một trăm của nàng Hơ Nhị,
được thả xuống đất nhão rừng Đen;
vài ba người, bốn năm trăm người,
cũng bị xua nhảy vào đầm nhão,
xuống hầu hạ tù trưởng Đam San.
Cũng nghe bảo người già kể lại,
thành Lũng Ó do thần linh xây.
Ông Trời thương Đam San ở lạnh,
nên bắt hồn tôi tớ xây thành.
Tường thành ghép bằng đá tảng xanh,
tảng to nhiều người nâng chẳng nổi,
thớ gân đen xám chạy ngoằn ngèo,
vút vươn cao, mắt nhìn không thấu.
Cổng thành hai cánh cửa thật dày,
gỗ mun đen, luôn luôn đóng kín.
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Những con đường lát đá hoa cương,
men theo tường thành hình xoáy ốc,
lên đỉnh tháp ẩn hiện trong mây.
Bàn Ân nghe, ghi sâu trong trí,
và tâm niệm những khi một mình:
“ Nếu quả như thành ấy có thật,
nếu ta tìm được thành cổ tích,
giống như trong giấc mơ hôm nào,
thì đến lúc đó ta mới tin,
những điều trong giấc mơ ta thấy!”
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1. – 52. Trước khi mất, Kun Lãm, vua của Xứ Đồi, chia đất cho các con trai; 53. – 78. Lang Ba phải
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đến đánh Lang Ba; 197. – 239. Lang Ba về ông ngoại. Ông khuyên Lang hãy trở về quê nhà, ông
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anh giết chó, giết hoẵng, nhưng không lừa được Lang Ba, đành phải giết em Út. Lang Ba trở lại
Đất Đồi, lên làm Kun.
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Xứ Đất Đồi có mười lăm mường,
nằm gọn trong các thung lũng rộng,
trải dài dọc theo các triền sông,
thoai thoải theo các sườn đồi thấp.
Con cháu của Kẻ Sanh Nàng Sim,
bao đời qua ngày càng đông đúc,
cháu ngoại ở chín ngọn sông con,
cháu nội sống chín ngọn sông cái!
Ở một mường tên gọi Băng Đang,
đất đồng kỳ tam quan kẻ chợ,
chít chắt của anh cả Dịt Dàng,
Kun Lãm đang làm vua làm chúa.
Một ngày ngài nhìn mặt thấy tối,
lưng còng sức yếu, đầu gối long,
ngài đã già, đã muốn nghỉ ngơi,
nên phải chọn con lên thay thế!
Hôm đó nghe con chim chàng làng,
chim quích đầu cành xanh ríu rít:
’Muốn giàu có thì phải trồng dâu,
muốn sống lâu thì phải làm vía’,
Kun Lãm mới cho gọi Lang Cả,
con trai đầu đến bên mà bảo:
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“Con trai cả yêu quí của ta,
nay ta đã già, sức đã yếu,
nên sẽ chia đất cho các con.
Để khỏi mất lòng con sau trước,
bố sẽ chia đất cho thật đều,
nhưng các con phải làm cỗ vía,
cầu vía lành vía tốt cho ta!”
Lang Cả vâng lời chọn tháng tốt,
trong tháng tốt chọn một ngày lành,
mời ông thầy đến làm cỗ vía!
Lang Cả đến làm vía cho bố,
dắt vào một con bò mộng vàng.
Lang Hai đến làm vía cho bố,
dắt vào một con trâu mộng bạc.
Lang Ba đến làm vía cho bố,
dắt con lợn chật ngõ chật rào.
Còn Lang Út đi vào tay không,
là con nuông, con yêu con út,
chẳng mang theo thứ gì cũng được.
Anh em cùng làm vía cho bố.
Kun Lãm ăn, uống say ngả nghiêng,
nằm thẳng chân ra nơi cửa sổ,
giọng lè nhè, chia đất cho con.
Lang Cả được chia đất Khấm Ngang,
Lang Hai được chia đất Khấm Dọc,
ruộng sâu, ruộng nông Lang Út được,
còn men ruộng mạ, bé tin hin,
nơi gà rừng đến ăn đến đậu,
con cò đi qua còn thấy đầu,
con ốc bò qua cũng thấy lưng,
bố dành chia Lang Ba phần ấy.
Lúc đó Lang Ba tức đầy bụng,
cơn giận dồn đầy đốt nóng lưng,
sai ậu ruổi rong về bên ngoại.
Lang giận dữ, phóng ngựa mau mau,
vào sân, vào rào, vào trong cửa.
Chàng khóc với đức thần núi Hy:
“Ông ơi, ông à, bố chia nhà,
cây chung cành, quả chua quả ngọt,
con chung ruột đứa ghét đứa thương!
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Bố chia đất chẳng công, chẳng bằng,
làm mất lòng con đầu con thứ.
Cháu lên ở với ông cho sống,
cháu về với bà cho khỏi khổ!”
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Nghe thưa, ông đi ra đi vào,
bà ôm cháu vỗ về khuyên nhủ,
ông dạy đàng cho ở cho ăn:
“Đã vậy cháu cứ về, đừng lo,
tháng tư mường rủ nhau chọi gà,
cháu chớ đi chọi gà với họ!
Tháng hai tháng ba đi đánh cá,
cháu đừng đi đánh cá theo mường,
cháu cứ lo chăm làm chăm ăn.
Tháng ba cháu nhớ đi cày ải,
tháng tư cháu phải đi quải phân,
ông bà làm mưa thuận gió hòa,
để cho cháu lúa nhiều cá lắm!”
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Ruộng nhỏ Lang Ba đã xuống mạ,
đồng của làng vẫn còn trống không.
Lang Út còn mải đi chọi gà,
tháng hai tháng ba còn bắt cá,
chẳng chịu lắng mùa mà làm ăn!
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Ruộng nhà người mạ đã lên xanh,
đồng nhà người lúa đã cấy kín,
Lang Út mới đi dành ruộng mạ,
tháng tám đi cày vỡ mở đồng.
Đất có tốt vẫn không xanh mạ,
nên Lang Út dẫu cấy xong rồi,
cả ruộng dưới cho đến ruộng trên,
cò qua thấy đầu, ốc thấy lưng.
Lang Út đến nửa vụ bị đói,
mặt mày nhăn nhó, lúa kiếm đâu,
khó tìm được sắn về mà nhá.
Lang Út đành phải lần lên rừng,
tìm cây chuối trổ, làm quà ăn.
Lang Út đành phải lội xuống rộc,
hái nắm rau mèn, làm quà uống.
Lang Ba ngồi trong nhà ngó ra,
thấy Lang Út men bờ đầm vào,
liền bảo đứa ở dắt ngựa nâu,
ra rước chú đến cửa đến nhà.
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Lang Ba dọn mâm cơm thịt gà,
mời em trai út ăn với uống.
Cơm xong rượu say, Út ngỏ lời:
“Anh ơi! Đói lòng em hết thở,
em không biết xay giã cái chi,
phải lên rừng tìm hoa chuối đỏ,
phải xuống rộc hái nắm rau mèn,
nay phải về xin ăn anh chị!”
Lang Ba nghe thương dạ xót lòng,
gọi người ở lên nhà lấy lúa,
lúa trắng như bạc thơm như hương,
xếp vào gánh cho đứa em út!
Lang Út mừng, gánh lúa về nhà,
ăn ngày hai, ngày ba đã hết,
bụng lại đói diết diết da da,
lại phải lên đồi hái hoa chuối,
lại phải xuống rộc hái rau mèn,
lại lên nhà Lang Ba tìm bữa!
Lang Ba tựa cửa, vợ tựa hòm,
bàn sớm bàn hôm thương em lắm,
ngày đầu đưa cho em lúa trắng,
ngày này cho lúa bạc như vôi,
cho một gánh, gánh đi không nổi.
Nhưng vợ Út chẳng biết ăn dè,
thóc nhiều mà không biết chia bữa,
nấu một lần ăn căng ruột ngựa,
buổi sớm ăn thừa, chiều bỏ phí,
hết thóc hết cơm mặt lại nhăn,
mặt héo Lang Út lại đi xin.
Lần này lúa trắng dẻo không còn,
Út chỉ được một dúm lúa đen,
về ăn nhăng nhít rồi cũng hết,
và chàng ta lại lết đi xin!
Lang Ba bực mình nói một lời:
“Lần đầu anh cho chú lúa trắng,
lần hai anh cho chú lúa bạc,
lần ba lúa đen sạm đen sì.
Lúa đen đó giờ anh cũng hết,
chú phải đi nơi khác mà xin!“
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Lang Út hậm hực trở chân ra,
ngó lên thấy người nhà Lang Ba,
rước thợ rèn đốt lửa làm bừa,
làm cày, rèn dao phay dao phát.
Lang Út liền nảy ra ý ác,
nghĩ ngoặt ra một điều thật gian.
Út nói với anh cả, anh hai,
nhà Lang Ba thật là giàu có,
rước thợ về làm giáo làm đao,
hòng làm giặc cỏ, giết Lang Cả,
cả Lang Hai, Ba cũng không tha,
để chiếm cả mường quang, mường lớn!
Nghe Út, các anh lớn nhà lang,
sai ngay đứa ở đi rình ngó.
Đứa ở đến gần nhà Lang Ba,
đứng ở rìa núi mà trông xuống,
đứng ở rìa đồng mà lắng lên.
Chúng nghe đúng là nhà Lang Ba,
chi chát tiếng búa đe đập sắt,
vội vàng về tâu lại nhà Lang.
Anh cả anh hai nhà Lang Kun,
cắt người đi rao, kẻ đi hô,
ai không cơm phải bớt lúa má,
ai không cá phải tát đầm ao,
nhà Lang sáng ngày sau phải đến!
Rạng sớm hôm sau, trời mới dậy,
rùng rùng người mường dưới kéo lên,
nhộn nhịp người làng trên kéo xuống,
người đi chật ruộng, đứng kín đồi,
người đi như đàn ong, đàn kiến.
Lang Cả cầm gươm đứng phía trong,
Lang Hai cưỡi ngựa đứng phía cửa,
cả hai lang lớn tiếng truyền rằng:
“Hỡi chu chương, hỡi mường hỡi nước,
nhà Lang Ba nay đã làm giặc,
muốn chặt tình chặt nghĩa anh em,
làm nhục mường trên hèn mường dưới,
binh mường hãy lắng tiếng nghe lời,
theo ta đi bắt giặc Lang Ba,
chặn đường vào ngõ ra nhà nó!“
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Tiếng gào thét, tiếng hô đòi chém,
ná bắn vào tên rơi như mưa,
Lang Ba không đường, đành phá cửa,
nhảy khỏi nhà thoát vợ thoát chồng,
hướng núi chạy về ông bà ngoại.
Mường rộng, núi cao, cây ngút ngàn,
ông bà ngoại thấy cháu yêu đến,
dạ thấy vui, trong lòng thấy mừng,
nhưng sao thấy cháu đi chân không,
ông bà thương quá mới gặng hỏi:
“Mọi ngày cháu về đều cưỡi ngựa,
có ậu theo sau, đứa ở hầu,
sao hôm nay cháu về mặt méo,
mắt thiếu vui, miệng thiếu tiếng cười,
về chơi sao chỉ có vợ chồng,
về chơi sao không quần áo tốt?“
“Ông à ông ơi,
bố chia của con khinh con ghét,
bố chia ruộng đứa ít đứa nhiều.
Lang Út lo chơi nhởi sớm chiều,
nên bây giờ thiếu cơm thiếu lúa.
Nó đến cháu xin ăn xin uống,
cháu cho nó lúa bạc lúa chì.
Nhưng nó ăn, mà chẳng chịu làm,
cứ đến nhà xin hoài xin mãi,
bực mình quá, cháu mới mắng cho!
Út đến lang anh xui ngang dọc.
Hai anh đã nghe miệng nó độc,
kéo quân qua muốn giết cháu ngay,
cháu thoát được tìm đường lên đây.
Đất ông bà, xin cho cháu ở,
mường dưới kia cháu chẳng trở về,
quê cha cháu không trở lại nữa!
Cháu xin ông được làm bão gió,
cháu phải làm sấm nổ sét rơi,
mưa ngập trời đổ nhà đổ cửa,
tối chân trời, chúng nó hết đời!”
Ông bà ngoại mới lựa lời nói:
“Này cháu yêu cháu quí của ta!
Đất quê cháu còn ở còn về,
nên cháu hãy ăn thiêng ở lành,
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chớ làm hại binh mường dân bản
để còn được nghe nhớ nghe thương!
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Ông bà đã có đường có cách,
làm cho đồng dưới cạn xác xơ,
con nước cạn hết tôm hết cá,
đồi hạn, gẫy cả sừng con nai,
trâu bầy phải nhai cả đất cứng,
người ta hứng nước sương mà ăn!”
Rồi một hôm, hai anh Nhà Lang,
đi săn bắn, đi dọc đi ngang,
đi từ rừng giang, vào núi đá.
Bỗng hai lang gặp ba rùa cả,
đang hối hả đóng thuyền cây giang,
đàn rùa vàng lắp thuyền cây nứa.
Hai lang anh ướm lời hỏi thăm:
“Nước sông con không bằng lá cỏ,
nước sông cái không bằng lá gianh,
sông Tằm Tè nước không còn chảy,
bay đóng thuyền đóng bè làm chi?“
Rùa đen thưa, rùa vàng mới nói:
“Ôi thưa hai ông Nhà Lang sang!
Hai lang anh với cả Lang Út,
muốn giết bố, giết con Lang Ba!
Lang Ba chạy thoát về đồi núi,
về mường ngoại động trời động mây,
cả đêm ngày làm giận làm dữ,
làm khổ đất dân bản binh mường.
Kẻ khó ta đóng thuyền cây giang,
kẻ nghèo hèn đóng mảng cây nứa,
ông lang đạo đóng thuyền chò chỉ,
để mà chèo lên đất ông trời!“
Thế rồi nghe hây hẩy cơn gió,
sâm sẩm tối rồ rộ cơn mưa,
ngày đang trưa chàng Sấm xuống hét,
nàng Sét xuống đánh giữa đêm đen.
Rồi mưa xuống, mưa bằng hột cà,
sáng ngày ra mưa bằng quả đấm.
Thần núi đang ngồi trên mây cao,
rẽ màn mưa thần mới ngó xuống,
thấy mưa dầm ngập bụi ngập bờ,
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đồi cây giang còn bằng lá muồng,
đồi cây tre còn bằng cái kéo.
Thần núi cho gọi nàng Cái Dành,
bảo nàng lành con khôn cái khéo,
đầu hôm hãy chui qua mặt trăng,
sáng ra phải chui qua mặt trời,
về bảo với Lang Cả Lang Hai,
mau mau đi rước Lang Ba về,
làm Kun sang, làm lang giàu có.
Lang Ba đang cưỡi trên lưng gió,
ngồi trên tầng mây nói rõ ràng:
“Lang Cả, Lang Hai, hai anh hỡi,
làm giặc nghe sang có sướng không?
Đất nhà lang ta đành phải theo,
nẻo nhà lang ta sẽ phải về,
nhưng các anh phải thề một tiếng,
nói một lời, lấy kiếm lấy gươm,
hãy chém bỏ, chém chết thằng Út,
cho hết nòi kẻ nịnh người trên,
cho triệt thói xui lên xui xuống,
làm cho người khác phải chết uổng,
làm binh mường dân bản chết oan!“
Lang Cả bèn bàn với Lang Hai,
lấy máu đen là màu chó cái,
đem lại cho nàng Dặt cái Dành,
trèo núi, đưa nộp cho Lang Ba.
Lang Ba mở, nhìn qua ngó lại,
nói ngay rằng sai, rằng không phải.
Máu đen đen là máu chó cái,
đừng nói gian nói dối người ta,
không phải là máu lang họ nhà,
không phải máu của thằng xúi giục.
Lang Cả lại bàn với Lang Hai,
lấy máu đỏ là máu con hoẵng,
đưa Dặt Dành nộp cho Lang Ba.
“Máu đen đen đúng là máu chó,
máu đo đỏ chính là máu hoẵng,
không phải máu dòng dõi nhà lang!“
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Nhà Lang bàn đi rồi bàn lại,
dân mường càng xót ruột đói cơm,
ở lênh đênh giữa trời giữa nước.
Lang Út đành xin thưa mấy lời:
“Em chẳng nên, hai anh hành tội,
cho mường khỏi đói, nước khỏi dâng,
tháng này qua, năm nay sắp hết,
hôm nay về già, mai về cuối,
em nuôi thân bằng thứ gì đây?“
Lang Cả, Lang Hai thương em lắm,
khổ thân nhiều mới nói một điều:
“ Em không nên, anh phải hành tội,
hôm nay về già, mai về cuối,
cho em làm chúa nơi ruộng đồng,
sống giữ nương, giữ đồng giữ nước.“
Lang Cả, Lang Hai chém em út.
Nàng Dặt Dành đem máu lên núi,
nộp lên thần núi, với Lang Ba:
“Ngày trước máu đen là máu chó,
máu đỏ máu hoẵng, nay máu vàng,
đúng là máu nòi nhà lang ta!“
Lang Ba đã hết hờn hết dỗi,
trật chân trở lại, quay về mường.
Lang Cả ra chào Lang Kun Ba,
chàng cho anh cả một mâm vàng.
Lang Hai ra chào Lang Kun Ba,
chàng cho anh hai một mâm bạc,
rồi ngào ngạo vào cửa Nhà Lang,
bước lên sàn Nhà Kun rộng lớn,
yên lòng nhìn mường nước chu chương.
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Dóng lên núi Sóc, bay lên trời. Xứ Than từ đó không dám sang quấy nhiễu Xứ Đồi.
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Nhà lang làm thịt trâu đực đen,
để cúng những con ma dưới đất,
nhà lang làm thịt trâu đực bạc,
cúng ma nước, ma dưới thủy cung,
lang làm lễ cúng chín phương trời,
lang làm lễ lạy mười phương đất,
phải tế thần đất, tế thần trời,
để chu chương mường nước gần xa,
được vui cửa nhà, mừng đất nước,
mừng Lang Ba vừa lên làm Kun!
Lang Ba lên làm Kun hiệu Chủ,
dân gọi Kun Chủ thay gọi tên.
Chàng vẫn ăn đất quê Băng Đang,
đất hẹp mường suối, đói mường nghèo,
đất không nghe giàu, ở không sang,
không xứng làm đế đô cả nước!
Đất Xứ Đồi, Kun đi dọc ngang,
tìm đất lành đóng đô, dựng nước.
Theo sông cái vua tới vùng đất,
trước là sông, sau tựa núi cao,
nước mênh mang vây đảo lớn nhỏ.
Đứng trên bờ vua đang nhìn ngắm,
chợt xuất hiện một con rùa vàng,
chúa đầm lầy, lưng như tấm phản.
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Gật đầu chào, rùa xin đưa vua,
đi thăm đủ chín chín ngách nước.
Cây lòa xòa, nước đen như mực,
bao loài thủy tộc cá với tôm,
nhô mình lên vui mừng chào đón.
Cảnh thì đẹp, vua gật gù khen,
nhưng đất không có thế mở rộng,
cung điện nào đủ họp muôn dân!
Vua lại đi tới miền đất đẹp,
đất rộng phẳng, lại nhiều suối khe.
Vua sai đại bàng đắp thêm gò,
dù to nhỏ, một trăm phải đủ.
Chim đại bàng mang đất chở đá,
đắp được chín chín gò đồi cao,
chợt tiếng gà ngủ mơ gáy sáng,
ngỡ trời đã rạng, chim bay đi.
Kun Chủ đành phải tìm đất khác!
Nơi có ngọn núi cao sừng sững,
cột chống trời giữa trăm quả đồi,
vua thúc ngựa lên trên đỉnh núi,
ngắm nhìn quanh bốn hướng tám phương,
rừng trải xa, khe ngòi uốn lượn,
vua đẹp lòng, muốn chọn nơi đây.
Chợt con ngựa quay đầu đạp mạnh,
vó ngựa làm núi lở đất trôi,
thế đất này làm sao vững nổi!
Tới tòa núi đầu cao, đuôi thấp,
nằm giữa trăm quả đồi nhỏ to,
như rồng bơi lượn trên lớp sóng.
Trên núi có đường dẫn lên trời,
có hang sâu đi xuống lòng đất,
nhưng sao có rắn trắng chắn đường,
đó là họa, vua không ưng ý.
Tới sông Đen sóng xô cuồn cuộn,
núi Bi Nâm vươn lên trời cao,
dải ven sông cây xanh ngút ngát,
thế đất này mới đẹp làm sao!
Vua truyền gọi chim phượng hoàng mẹ,
lệnh phải đào đủ trăm cái hồ,
để lấy đây làm đất đóng đô.
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Hồ trước sau đã chín chín cái,
chợt tiếng phượng hoàng bố nơi xa,
phượng mẹ vỗ cánh theo tiếng gọi,
kéo luôn cả đàn con bay theo!
Kun Chủ buồn, nhưng không nản chí,
tiếp tục đi hết đó lại đây,
cho đến ngày vua tới một vùng,
trước mặt ba sông về tụ hội,
hai bên Tam Đảo, núi Tản chầu,
xa gần đồi nhấp nhô, khe suối,
thế đất như hổ phục rồng chầu,
sông núi như phượng bay ngựa chạy.
Giữa những quả đồi xanh ngăn ngắt,
một ngọn núi đột ngột nổi lên,
như voi mẹ giữa đàn con nghỉ.
Vua mừng rỡ trèo lên đỉnh núi,
nhìn bốn phía hoa trái cây xanh,
ba bề đất phù sa bãi rộng,
vừa quanh co, cao thấp điệp trùng,
rộng mà phẳng, lại hẹp mà sâu.
Đây thực là đất họp muôn dân,
đủ hiểm để giữ, thế để mở,
đất vững bền dựng nước muôn đời.
Xứ Đồi đã có đất dựng đô,
đất kinh kỳ, tam quan kẻ chợ.
Nhưng vua mới chọn chỗ đặt tên,
chưa tạc nên nhà chạy dọc sông,
chưa tạc nên lầu cao ngang suối,
chưa có cung đường vua xử kiện,
chưa tạc nên kho gạo kho lúa,
chưa có cả kho muối nhà đèn,
chưa có nhà bà quắn nuôi cháu,
chưa có nhà bà quạu nuôi con,
chưa có nhà cô gái nàng hầu,
chưa có nhà buộc voi tàu ngựa…
Vua chưa kịp cho xây kinh kỳ,
đã nghe tin dữ từ biên ải,
giặc Xứ Than đang tiến tới gần.
Vua Xứ Than từ khi còn nhỏ,
cha mất sớm lên nối ngôi ông,
đức hạnh kém không theo nghiệp lớn,
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chỉ thích nghe lời bọn nịnh thần,
thường gây rối các miền biên ải.
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Đủ tuổi rồi, quyền bính trong tay,
một hôm vua nghe lời tâu hót:
“Xứ Đồi, nước nằm giáp với ta,
đất phì nhiêu, dân cư đông đúc,
nhưng cứng đầu quận huyện không chia,
trĩ trắng rùa thiêng không chịu cống,
nhởn nhơ ngoài vòng cương Than ta!
Nghe nói anh em nhà Kun Chủ,
đánh giết nhau việc binh lơ là,
nhân lúc này quân binh cất đánh,
hỏi tội Xứ Đồi, bắt quy hàng!”
Bùi tai vua xứ Than truyền lệnh,
tướng Thạch Linh chuẩn bị ngựa binh,
đợi mùa gió lạnh, đem quân đánh.
Quân nối quân vượt qua cửa ải,
tiến sâu vào đất của Xứ Đồi.
Giặc kẻ cướp thật là tàn bạo,
bắt đàn bà con gái về hầu,
bắt dân trồng cây, rễ chổng ngược,
bắt cắt cỏ cho ngựa đá ăn.
Cây mà chết, người trồng chúng giết,
cỏ ngựa đá chê, đầu người rơi!
Có bà mẹ trẻ bị giặc lùng,
trốn vào trong hốc đá, rừng tre.
Chó săn giặc đến sủa trước hang,
rùa đâu hiện ra bò lững thững,
chó bỏ đi, giặc mới hết nghi.
Thoát chết mẹ trẻ lạy ơn rùa,
phải thần Xứ Đồi về cứu mạng!
Có con trai nhà ông lão kia,
đến phiên cắt cỏ cho ngựa đá.
Bố thương con, nhận phần đi thay,
con hiếu thảo đâu muốn bố chết.
Hai cha con dùng dằng chưa dứt,
người cao lớn trên núi hiện về,
bày cho lấy gậy cây tre đực,
tọng cỏ non vào mõm ngựa kia.
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Tre gai ngựa há mồm nuốt cỏ,
giặc thấy sợ, không giết cha con.
Kun Chủ đã được báo tin dữ,
lấy làm lo, hạ chiếu xuống vời,
quan mọi miền về kinh hiến kế.
Vua cho quân lên biên chặn giặc,
rồi truyền lệnh thiết lập đàn chay,
trên đỉnh Núi Hùng cầu trời đất.
Hai mươi mốt ngày dài trôi qua,
đêm ấy trời tối tăm mờ mịt,
mây đen kéo phủ cả đàn tràng,
mưa to, sấm chớp lóe dọc ngang,
tiếng thần Dông trên cao vọng xuống:
“Lệnh Trời ta xuống báo nhà vua,
đánh giặc tan tành tựa gió mưa,
tướng tài hãy cho người tìm gọi,
rừng Trại Nòn, Kẻ Đổng, Tiên Du!”
Vua quan nghe thấy thế cả mừng,
sáng ra truyền xuống một quan đình,
cùng hai sá, ngựa phi nước kiệu,
đến Trại Nòn, Kẻ Đổng, Tiên Du!
Trại Nòn cỏ rậm, cây hoang vu,
túp lều tranh nằm ngoài Kẻ Đổng,
trên một gò nổi nép đầm lầy.
Có đứa bé trai độ lên ba,
đang nằm im trên chiếc chõng đá.
Nghe tiếng vó ngựa dồn đến gần,
ngoảnh nhìn thấy cờ lệnh phấp phới,
nghe sứ truyền đánh giặc Xứ Than,
bé nhỏm dậy, mắt như sao sáng,
tiếng ầm vang đòi gặp đình thần.
Mẹ bé, thiếu phụ nghèo chân chất,
đang chăm bón luống cà cạnh lều,
nghe tiếng trẻ, ngạc nhiên nhìn lại.
Con ta? Ai vừa nói ở đây?
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Bé trai một lần nữa cất tiếng:
“Mẹ hãy ra mời sứ giả vào!”
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con biết nói từ lúc nào thế?
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Thiếu phụ nghèo bàng hoàng kinh ngạc,
ngước nhìn chàng trai trước mặt mình,
đâu rồi đứa con thơ bé bỏng,
ba tuổi mà chẳng nói chẳng cười!
Dóng quay sang bảo quan đình thần,
cùng hai anh sá đứng bên ngựa:
“Bay về bay dổng vua bay,
cơm thời bay thổi cho đầy ba nong,
cà thời muối lấy ba gồng,
ngựa sắt roi sắt ta dùng dẹp cho!”
Sứ giả bái tạ, trở về kinh.
Vua cả mừng, lệnh cho lạc tướng,
xuống Tiên Du, hai phường Na, Mòi,
truyền thợ rào tìm sắt đúc ngựa.
Lão Rặt, lão Rang hai thợ rèn,
cho gọi ngàn thợ rào ba chạ,
vào rú, xẻ núi tìm quặng sắt,
xây lò đắp bễ ở làng Mòi,
đúc ngựa sắt, roi sắt, nón sắt,
cùng giáp sắt để dâng lên Dóng.
Tin lạ truyền xa, truyền thật nhanh,
bầy trẻ rồng rắn đi khắp xóm,
vừa đi vừa hát vẻ vè ve:
“Đứa con trai nọ,
thật rõ lạ đời,
chẳng nói chẳng cười,
bỗng người lớn tướng,
hay là nghiệp chướng,
hay tướng trời sinh,
hay ứng điềm lành,
gió mây rung động!”
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Mẹ Dóng cùng dân trong ngoài xóm,
tất tả nấu cơm với muối cà,
dọn bữa cơm cà ở Trại Nòn,
cho Dóng ăn lấy sức đánh giặc.
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Lão Rặt, lão Rang, phường thợ rào,
vừa đúc xong con ngựa sắt lớn!
Sắt nhiều vậy mà ngựa vẫn rỗng,
chẳng đủ tim phổi, không ruột gan.
Dóng vỗ nhẹ, ngựa đã bẹp dí,
mới quay sang nói với thợ rào,
“Sao mà lại cùng cực đến thế?”
Ngựa sắt bẹp bị ném vào lò,
ngàn thợ rào lại vào trong rú,
xẻ núi, lấy thêm quặng sắt ra.
Tiếng búa đe lại vang chan chát,
“cùng cực, cùng cực”, bễ phì phò.
Cứt sắt thải ra rải khắp xóm,
đầy cồn Cây Táo, đầy cồn Pheo.
Cuối cùng cũng xong ngựa sắt mới,
có đủ tim phổi với ruột gan.
Dóng vừa ăn xong bảy nong cơm,
ba nong cà giòn tan vàng ruộm,
cúi người bên dòng Đuống quê nhà,
uống một hơi, khúc sông cạn khốc.
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Mặc áo sắt, đầu đội nón sắt,
cầm chắc roi sắt thần trong tay,
Dóng cúi chào tạm biệt mẹ hiền,
chào xóm làng, lều tranh chõng đá,
ngựa sắt trắng im lìm cạnh mình.
Dóng nhảy lên ngựa, thúc mạnh chân.
Kỳ lạ thay ngựa hí vang trời,
đưa chàng trai dẫn đoàn quân hương,
nhằm hướng giặc đóng mà tiến tới.
Qua cánh đồng làng đầy hoa trắng,
thấy trẻ chăn trâu rước bông lau,
đánh trống da ếch chơi tập trận,
Dóng gọi chúng: “Có đánh giặc không?”
Lũ trẻ vội nhập quân của Dóng.
Thấy áo của Dóng hở mảng lưng,
trẻ lấy bông lau dắt kín áo.
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Có người đang câu cá bên sông,
vội vác cần câu chạy theo Dóng,
có người đang đập đất giữa ruộng,
thấy quân đi cũng vác vồ theo.
Lạc tướng cùng quân binh của vua,
cũng nhập vào đoàn quân ông Dóng.
Quân càng đi người theo càng đông,
với cơ man gậy vồ, giáo mác.
Đến gần núi Trâu, nơi giặc đóng,
Dóng vỗ mạnh, ngựa hí vang trời,
phun luồng lửa trắng, cháy bãi rộng.
Ngựa sắt lao vút như tên bay,
làm bão táp xiêu cây bạt cỏ,
chân ngựa giẫm đất lún thành ao,
phân ngựa rơi đá ong cứt sắt.
Dóng xông tới, roi vun vút vụt,
giặc gãy cổ chết rụng như sung.
Ngựa hí vang, lửa phun hừng hực,
thiêu lính giặc cháy đen như than.
Tên nào may thoát thanh roi sắt,
không thoát nổi vồ pheo, gậy tre,
của quân dân đi theo cùng Dóng.
Giặc hoảng loạn cuống cuồng tháo chạy,
ông Dóng đuổi đến đỉnh Châu Cầu,
trên sườn núi ngựa đá vẫn đứng,
phía đằng sau trại của Thạch Linh.
Tướng giặc mặc giáp ra nghênh chiến,
bị roi sắt quật nát vỡ đầu,
con ngựa đá cũng bị quật gãy,
đầu một nẻo, mông đuôi một nơi,
lá gan tím sậm phòi ngoài bụng.
Ngựa đá gãy, roi sắt cũng gãy,
một đoạn roi cắm đỉnh núi cao.
Giặc thấy thế hò nhau xông lại,
Dóng nhanh tay nhổ bụi tre ngà,
quay tít rồi bổ xuống đầu giặc.
Đứa ngã lăn sứt mũi sứt tai,
đứa chết gục vì gai tre nhọn.
Cả rừng rậm tre đực, tre gai,
Dóng nhổ bật gốc, dùng đánh giặc.
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Đất hõm xuống, hóa thành đầm lầy,
tre vàng hoe lơ thơ từng khóm.
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Giặc thua thảm hại, quan quân reo,
quanh quất nhìn khắp, không thấy Gióng,
không thấy ngựa sắt phun lửa trắng,
không thấy người tráng sĩ khổng lồ,
thân áo giáp, cắm đầy lau cỏ.
Chợt tiếng ngựa hí đâu vẳng lại,
mọi con mắt dồn núi Sóc cao,
bóng người ngựa phóng thẳng đỉnh núi,
áo giáp sắt vắt cành cây trầm.
Trong nháy mắt cả người lẫn ngựa,
vụt biến lên, lẫn chín tầng mây.
Giặc Xứ Than đã thua thảm hại,
ông Dóng cũng đã trở về trời,
vua không biết lấy gì báo đáp,
bèn tôn Dóng Tướng Trời làng Cà,
cho Trại Nòn một trăm khoảnh ruộng,
dựng đền thờ Dóng ở vườn nhà,
nơi mẹ Dóng trồng cà gieo lúa,
và dân làng tế lễ hàng năm.
Giặc Xứ Than từ ngày thua trận,
tướng Thạch Linh chết đất Xứ Đồi,
sợ uy tướng trời, không dám sang,
giết dân lành, tàn phá làng mạc,
dân được hưởng cuộc sống thanh bình,
đời đời nhớ công ơn ông Dóng.
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Giặc Xứ Than đã bị đánh bại,
Ông Dóng cũng đã trở về trời,
Kun Chủ đêm nằm bên vóng lại,
rạng sáng nằm ải bên vóng đông,
trông lên trời thấy sao còn rạng,
thấy nàng trăng sáng trong sáng tròn,
thấy một bóng cây cao lồ lộ,
kinh kỳ kẻ chợ cây nghiêng nghiêng.
Trong giấc ngủ lúc mơ lúc tỉnh,
vua thấy kẻ hầu của nhà trời,
xuống trước sàn lao nhao lố nhố.
Phải dựng nhà cao mà ngắm trăng,
dựng nhà rộng mà ngắm sao sáng,
làm vua mới giàu có, mới sang!
Tỉnh giấc dậy Kun thấy bần thần,
nhớ cây trong mơ cao lồ lộ.
Lúc ấy vợ vua nàng Ngần Ngà,
đến dâng Kun một thứ hoa lạ:
“Em đi gội đầu bên sông cái,
đi chải tóc bên bến sông đông,
thấy mái chim bồng, trống chim đỉnh,
chập chờn bay, đeo trái đeo hoa.
Thấy lạ quá em hỏi chim bồng,
trống chim đỉnh mới thủng thẳng đáp:
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‘Thương mơi thương mỡi nàng Ngà à,
chúng tôi đi ăn tôm ăn tép,
ăn cá cạn ngọn suối đầu sông,
ở mường gần trời, mường giáp đất,
thấy cây chu bông thau quả thiếc,
quả long lanh dưới ánh mặt trời,
hoa lóng lánh muôn ngàn tia sáng.
Cây chu này cành sắt thân đồng,
tôi nhặt quả, làm bùa phá ngải!’
Nàng Ngần Ngà đưa vua hoa lạ.
Kun Chủ thấy không giống bông giang,
không phải hoa dâu, chẳng hoa nứa:
“Quả chu đồng bông thau lá thiếc,
cây chu đồng cành sắt thân đồng,
phải cây to trong mơ đêm trước?
Không biết gốc mọc ở nơi nào,
biết lấy ai tìm cây chu lạ?”
Vua truyền gọi thợ săn Bao Rao,
- nhà chàng ta mấy đời săn bắn,
chàng lại hay lặn lội khắp rừng,
núi nào chàng ta cũng rất thuộc,
rộc nào chàng ta cũng đã qua may ra chàng tìm được cây lạ.
Vâng lệnh vua, thợ săn Bao Rao,
lên đồi lấy máu con vọoc độc,
xuống rộc lấy nọc con hổ mang,
đào củ ráy, chặt đầu rết vàng,
đem về nhà, nấu sao làm thuốc.
Chàng chọn luồng tốt làm cánh nỏ,
đầu nỏ khảm xương trắng xương ngà,
chọn bương già vót đầy ống tên,
tên nhuộm nhựa, thuốc đen thâm thâm,
tên nhuộm nhựa, thuốc đỏ hồng hồng.
Nỏ làm xong, giương nỏ lăm lăm,
ngắm cây tre cây ngát chàng bắn.
Cho đến khi nhắm dâu trúng dâu,
nhắm chuồn chuồn bắn trúng chuồn chuồn,
chàng mới làm cơm ăn cơm gói,
mới xúc đi gạo đùm gạo mang,
phòng ngày đi đói lòng đói dạ.

294

65

70

75

Cơm tra túi vố, gạo túi gai,
cùng muối mặn nằm gọn trong đãy,
Bao Rao đi nỏ cắp ngang lưng,
áo vải bạc lất phất trong gió.
Chàng đi qua bao xóm bao mường,
vượt qua bao nhiêu sông nhiêu suối,
đi vòng dưới chân bao ngọn núi,
gặp trẻ chăn trâu chàng hỏi dò,
gặp nàng hái dâu chàng hỏi thăm,
không ai biết chu đồng chu sắt,
chu bông thau quả thiếc ở đâu,
chỉ biết có quả chu chua chua,
mùa chín được quả ăn chan chát.
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Thợ săn Bao Rao đi đã lâu,
đến một ngày chàng gặp quả núi,
cao sừng sững chắn ngang lối đi.
Lội suối, băng dốc, trời xẩm tối,
Bao Rao lên được đỉnh núi cao,
bèn chặt nứa rừng làm lán trại,
chặt lá chuối che nắng che mưa,
đốt lửa hồng sưởi cho đỡ lạnh.
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Đêm về nghe lạo xạo lá giang,
Bao Rao nghe xôn xang lá nứa,
có tiếng cành gẫy, thú nào chăng?
Đôi mắt đỏ trừng trừng nhìn vào,
bóng to lớn sừng sững trước lán.
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Thợ săn vùng hai chân đứng dậy,
chân trái giương cánh nỏ lăm lăm,
tay phải tra tên bắn một phát.
Ba, sáu, rồi đến chín mũi tên,
cả chín bóng lạ đều bắt được,
rồi cười lanh lảnh giữa rừng khuya.
Thợ săn nghe cười, run bần bật,
thôi rồi, đã gặp phải người rừng!
Bóng lạ giờ mới cất tiếng, bảo:
“Ta là Đười Ươi sống nơi đây,
bụng ta to, mồm ta rồng rộng,
nhưng thịt nhà ngươi ta không ăn,
mắt nhà ngươi ta sẽ không móc,
ngươi là người ta không muốn giết,
chỉ muốn vật nhau, làm anh em!”
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Người rừng nhảy phóc vào ôm vóc.
Một lần Bao Rao nằm dưới thua,
chín lần thợ săn nằm trên thắng,
chàng làm anh, người rừng làm em.
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115

Thợ săn Bao Rao kéo em dậy,
lấy cơm nắm, cơm gói em ăn,
lấy cá nướng cho người rừng nếm:
“Thương mơi thương mỡi em à,
em ở trong thung, nơi rừng rú,
cơm canh lấy cái gì em ăn?”
“Cơm củ mài, cơm là bột báng!
Anh đi săn khắp rộc khắp quèn,
anh có biết nơi nào nhiều củ?”
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“Em cứ tìm những chỗ lắm cây,
nơi đất trũng, sẽ nhiều củ báng.
Em là người sống ở núi rừng,
đường đi lối lại em đều thuộc,
em có biết đến cây chu đồng,
cây chu có hoa thau cành thiếc?”
Cây chu đồng người rừng đâu lạ,
sáng ra mặt trời ló đằng đông,
Đười Ươi chỉ đường, rồi tạm biệt.
Thợ săn Bao Rao khấp khởi mừng,
tay gõ chiêng con, vai vác nỏ,
thợ săn lại vượt núi băng rừng.
Đang đi chợt chàng nghe đôm đốp,
đốt giang đốt nứa khô nổ dòn,
vội vàng chàng rút ngay mũi tên,
tay trái giương nỏ, tay phải bật.
Mũi tên trúng con gấu con muông.
Ầm ầm con thú chạy xuống rộc,
hộc hộc con thú leo đỉnh đồi.
Bao Rao vội lần theo vết thú,
cũng chạy xuống rộc leo đỉnh đồi,
vừa đi vừa trông lại vừa ngó.
Chợt nghe cả trời đất rầm rào,
như khoái hút bông, ong bậu trái,
thợ săn giật mình ngó quẩn quanh,
trời đất ơi, phải ma phải vía.
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Có phải đó chu sắt thân đồng,
bông thau lá thiếc thổi vi vút.
Cây gì cao tận trên lòng trời,
gió thổi cây reo hơn sấm động.
Nào hổ nào gấu đã ăn no,
về chầu bên cây đầy một góc,
con vượn con vọoc đã ăn no,
về chầu chu kín cành vượn đứng,
lợn lòi, con hoẵng đã ăn no,
về chầu chu đồng đứng đầy lối,
đàn cá đàn tôm đã ăn no,
về chầu chu lượn bơi đầy suối,
trống chim đỉnh và mái chim bồng,
về chầu chu đậu đầy ngọn lá.
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Chờ đến đêm thú đi kiếm ăn,
chàng thợ săn lặng vào ngắm gốc,
thấy dây mây leo thành hàng dọc,
dây song leo thành dãy hàng ngang,
như con rồng vàng leo lộn ngược,
thấy thân cây tròn to thẳng đẹp,
vảy lấp loáng xếp lớp vỏ cây.
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Tay trái giương nỏ, phải bỏ tên,
Bao Rao nhằm bông chu ngắm bắn.
Bông chu vàng để vào ống nỏ,
bông chu đỏ ngực áo chàng đùm,
mang về dâng trình lên Kun Chủ.
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Bao Rao ngoắt chân quay trở lại,
thợ săn trái chân quay trở về,
đi ba đêm, năm đêm xa lắc,
đêm thứ bảy đến cửa về nhà,
đen đen mặt trời tối thăm thẳm.
Sáng ngày ra chẳng đợi vua gọi,
chàng thợ săn đã lên hầu Kun,
mang theo trái bông thau hoa thiếc.
Nhận trái chu đồng, vua cả mừng,
cho chấu vá binh mường đi rao.
Người khắp mường trên đến quê dưới,
đánh rìu cho trong như mặt gương,
rèn dao cho sáng như mặt nước,
đánh rìu vót vót, rìu vèm vẹm,
nhỏ lá ngả, to bằng lá dong,
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chặt cây không cong, đá không quằn,
để ngày mai đi chặt chu sớm!
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Sáng sớm mai, ông trời chưa dậy,
nghe ba hồi trống bưng da cá,
nghe ba hồi trống cả da trâu,
đâu đâu cũng vang như sấm động,
dân binh vào râm hết sân vua,
vào nhấp nháy như sáng như sao,
đứng kín gốc đào, thông trước cửa.
Trống cái gióng ba, thanh la chín,
Kun vắt chân lên con ngựa tía,
vua nhảy lên lưng con ngựa hồng.
Chàng Bao Rao dẫn đầu đi trước,
trống, thanh la tiến trước tiến sau,
người ngựa đi đông như đàn kiến,
gươm giáo đâm như nứa như lau,
pháo nổ đông, phất ngọn cờ rồng,
Kun Chủ đi chặt chu chặt lội.
Đoàn quân đi ba ngày ba đêm,
dân mường đi năm ngày năm đêm,
đến đêm thứ sáu, ngày thứ bảy,
đến mường giáp trời, làng giáp đất,
đến cây chu thân sắt cành đồng.
Quân binh chém lấy bương dựng trại,
dân mường cắt lấy lá lợp dinh,
dựng trại chật ba quả đồi bái,
đóng dinh trải ba quả đồi con,
điếm thấp cao, hàng rào tua tủa.
Xâm xẩm tối chẳng còn mặt trời,
binh mường mở gói cơm ra nhá,
mở gói cơm, gói cá ra ăn,
trải lá cây lót thân nằm ngủ.
Sáng sớm mai vua chia binh mường,
đám con trai ở vào một phía,
đám con gái ở lại một bên,
Kun Chủ đứng giữa cho quân chặt.
Bốn mươi người chặt bằng rìu già,
ba mươi người đẵn bằng rìu sắt,
chặt chu chan chát, đẵn ầm ầm,
mảnh lớn rơi bằng nắp chuồng gà,
mảnh cả văng bằng nia bằng nong,
chặt đi chém lại gốc cây chu,
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từ sáng sớm cho tới tận trưa,
từ lúc thả bừa đến chiều tối.
Chập tối chu thắt ngang lưng ong,
sáng ra chu phồng như đụn lúa.
Vua cho gọi, bảo ông mo già,
lắc lắc xương rùa làm quẻ bói.
Ông mo chắp tay khấn bốn phương,
rồi mới cầm xương rùa gieo quẻ.
Quẻ dạy muốn hạ cây chu thần,
dưới đất phải cúng bà thần đất,
ngoài sông phải xin ông thuồng luồng,
trong rừng phải cúng ông thần núi.
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Kun Chủ truyền đi mua trâu đen,
cho người đi tìm mua trâu bạc,
về làm lễ xin ông thuồng luồng,
cúng bà thần đất, ông thần núi.
Lễ bái xong quân binh lên đồi,
chặt chu đồng ầm ầm chan chát.
Chập tối chu thắt ngang lưng ong,
sáng ra chu phồng như đụn lúa.
Kun Chủ lo, đứng ngồi không yên,
cho quân nghỉ, bụng thấy sợ hãi.
Nửa đêm thanh vắng trời đã khuya,
Kun Chủ quỳ, hướng phía núi cao,
lầm rầm khấn ông bà ngoại giúp:
“Nhờ ông bà cháu lên làm vua,
về ở đất kinh kỳ kẻ chợ,
nhà rộng chưa, nhà cao cũng chưa,
muốn chặt cây bông thau quả thiếc,
về xây dinh, xứng mặt vua giàu,
mà chặt mãi sao cây không đổ?”
Lẫn gió thổi, lá reo ào ào,
tiếng thì thào núi cao vọng xuống:
“Con của cây hãy cho người tìm,
thân rìu làm bằng cây lảy trảy,
lưỡi rìu đúc phải bằng bàn tay,
chém ba nhát cây thần sẽ đổ!”
Kun Chủ nghe được lời tiếng ấy,
buổi sáng mai cho gọi ậu già,
cùng bố mo lên vua hỏi chuyện.
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Ậu bắt thợ tìm cây lảy trảy,
sai người đúc rìu bằng bàn tay,
con của cây tìm đâu cho thấy?
Bố mo già nhớ lại chuyện cũ,
mới ngân nga kể cho vua nghe:
“ Một ngày hè vào thời lang trước,
trời đang nắng to bỗng tối sầm,
sấm ầm ầm, chớp nhòe sét đánh,
trên rừng Vầy hiện ánh hào quang.
Ai cũng lạ, rủ nhau tới xem,
thấy ở trong gốc cây si lớn,
một bé trai bụ bẫm đang nằm,
da đỏ hồng hào, mặt mũi sáng.
Có người đàn bà nghèo, góa bụa,
lại không con, mang bé về nuôi.
Đứa bé thật lớn nhanh như thổi,
theo giúp mẹ kiếm củi rừng sâu,
dao không cần, rìu cũng không cần,
chỉ tay không nhổ cây bật rễ,
dân Kẻ Vầy gọi chàng Cây Sinh!
Xin vua cho người đến làng đó,
tìm chàng trai, phải chàng con cây!”
Chàng Cây Sinh được tìm gọi đến,
rìu cán lảy trảy trao tận tay,
lưỡi rìu bằng bàn tay thật nhỏ.
Mâm cơm cầu trời dọn bờ suối,
vua khấn vái, lẩm bẩm nhỏ to,
cầu ông trời chặt cây cho đổ.
Cây Sinh bước đến, rìu trong tay,
vung một nhát, vỏ cây chu bén,
vung hai nhát, vỏ chu rời rời,
nhát thứ ba cây chu rơi lá!
Chu ngả nghiêng, xiêu đi xiêu lại,
rìu vung lên bên này bên kia,
rễ chu trốc, gộc chu đã ngả,
chu lật, đất rung lên như sấm,
chu ngã, tiếng dội đi vang xa,
ba đất mường trên và làng dưới,
nghe tiếng chu đổ ầm, ù ù.
Chu đổ làm thành cơn bão lớn,
chu ngã, sấm sét rung một vùng.
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Chu thân đồng cành sắt đã đổ,
vua truyền cho Cây Sinh lấy rìu,
trèo cây cắt tổ mòi, tổ kiến,
phát cành, đẵn ngọn, róc vỏ ngoài,
bổ mũi vào thân, buộc dây kéo.
Cây Sinh lấy dây mây đánh vòng,
dùng dây song dây quang bện chão,
mình chàng làm, chấp bấy nhiêu người,
cả người già, con trai con gái.
Thân cây đồng cành sắt dài quá,
đằng ngọn cây vướng gốc đa to,
đằng rễ cây vấp vách núi đá.
Đoàn người kéo cây thật đông quá,
nối nhau như bầy kiến chạy mưa,
xúm xít như đàn ong về tổ,
tiếng cãi vã hò reo rộn vang.
Nghe tiếng người, vượn đen vượn vàng,
kéo đến đậu cây giang cây nứa,
nhún nhẩy hò reo, dậm dậm chân.
Chàng Cây Sinh vai rộng thân trâu,
bắp u nổi to như trống cái,
cả sống lưng gồ bằng bồ đại,
vai quàng dây chão, kéo cây đi.
Người đông nghịt già trẻ gái trai,
hô hô hà hậy ẩn cây tới.
Đêm dừng nghỉ, ngày đoàn người đi,
kéo chu qua đồi cao, dốc đứng,
qua rừng sâu vượt suối vượt sông.
Một tháng, hai tháng rồi ba tháng,
chu theo người vượt dốc rời đèo,
rời rừng sâu, mường trời giáp đất,
qua hết làng trên, rồi bản dưới,
qua đất người Thái lại người Mường,
rồi về đến kinh kỳ kẻ chợ.
Cây chu đồng, bông thau hoa thiếc,
đã về đến kẻ chợ kinh kỳ.
Kun Chủ chọn bốn mươi thợ già,
lại kén thêm ba mươi thợ khéo,
người đo, người đi xẻ đi cưa,
người chạm khảm người đục người vẽ.

301

355

Đền đài ngai các, nơi vua ở,
dựng vùng Kẻ Sũ, trên Tháp Rồng,
một bên sông Lô nước xanh mát,
bên kia sông Thao đỏ phù sa,
trước ngai ngã ba sông Hạc Trắng,
sau điện núi Hùng chót vót cao.
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Nơi đây có nhà ngang nhà dọc,
có áng sân quan chực quan chầu,
có nhà cao vua xem sao sáng,
có nhà thoáng vua ngồi ngắm trăng.
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Nơi các quan lạc hầu làm việc,
được thợ dựng trên đồi Gò Cao,
một con ngòi, nước xanh trong vắt,
các quan xuôi thuyền về chầu vua.
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Hai ngọn đồi Tro Trên, Tro Dưới,
thuộc Kẻ Đọi, lạc tướng đóng quân,
nơi quân binh ngày ngày luyện tập,
nơi dựng lầu buộc ngựa buộc voi.
Kun cho dựng hậu cung Tiên Cát,
nơi ở của nàng Ngần nàng Ngà,
lưng chừng đồi có tên Kẻ Gát,
bên dòng sông Thao cuộn phù sa.
Lại thêm cả kho bạc kho vàng,
kho chứa tôm cá, kho đựng lúa,
nhà nuôi muông thú, ươm tằm tơ,
chỗ dệt vải, nhà ngang dãy dọc,
ba mươi thợ khéo cùng thợ già,
đục chu, chạm khắc sao thật khéo.
Được tháng tốt ngày lành đêm đẹp,
vua cho nướng trâu đực cúng hồn,
thịt trâu non mang ra cúng vía,
nướng trâu cái để cúng tổ tiên.
Sứ giả vua sai đi báo tin,
hết quê dưới lại đến làng trên ,
khắp lúng dưới lại lên rúng lộc,
quân quyền châu vá khắp nơi nơi,
về ăn bàn khao, uống bàn mừng.
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Ca khúc thứ hai mươi bảy
1. – 80. Kun Chủ và vợ cùng làng chạ vui xuân. Ngần Ngà có mang, sinh được bé trai, đặt tên Lang
Tuấn; 81. – 201. Vua cùng con trai xem phong cảnh đất nước, ghé vào đảo nhỏ. Vợ chồng dân đảo
dâng vua dưa lạ. Lang Tuấn vui chơi cùng con trai họ. Vua cho cả nhà về cung. Lang Tuấn và con
trai họ là Cao Lộc cùng lớn lên trong cung. Hai chàng thân nhau hơn cả anh em; 202. – 248. Lang
Tuấn và Cao Lộc theo vua đi săn. Hai con gái vua là Mỵ Lài và Mỵ Lý đi tháp tùng; 249. – 292. Hai
ngày săn đầu tiên; 293. – 330. Ngày săn thứ ba, đoàn đến đất của Lang Cả. Hai lang anh đón Kun
Chủ, và kể cho vua nghe về con thú dữ.
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Kinh kỳ kẻ chợ đã dựng xong,
Chợ Lú người buôn bán tấp nập,
Thậm Thình dân giã thóc thâu đêm.
Nhưng Kun Chủ vẫn chưa được vui,
vua Xứ Đồi ngày đêm lo lắng,
nàng Ngần Ngà vẫn chưa sinh con,
người nối ngôi vua vẫn chưa có.
Vào một sáng đầu xuân trời đẹp,
Kun Chủ cùng vợ, nàng Ngần Ngà,
thả thuyền rồng theo dòng sông Con,
cho thuyền xuôi dọc dòng sông Cái,
đến gò rừng trám bên bờ sông,
cùng làng chạ vui xuân trảy hội.
Rừng trám mùa xuân lá xanh non,
hoa nở trắng, đài hoa năm cánh,
mặt trời đứng bóng nắng lấp lánh,
tia sáng rọi lung linh lung linh.
Các chàng trai mình trần lực lưỡng,
khố quấn hai vòng, múi trước sau,
tóc ngắn xõa ngang vai gọn gẽ,
mũ lông chim cắm cao trên đầu.
Các cô gái váy xòa, yếm thắm,
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tóc búi, chít một dải khăn hồng,
khuyên tai to tròn, xanh lúc lắc,
chạm bờ vai trần, ngấn cổ cao.
Trai và gái bước vào vòng múa,
trai là thợ săn, tay cầm tên,
gái là thú rừng, bị đuổi bắt.
Trai cất tiếng hú vang mời gọi,
gái đáp lại, khe khẽ thanh thanh,
từng đôi, từng đôi, chân nhún nhảy,
như đôi gà trống mái vờn nhau.
Nàng Ngần Ngà khăn trùm vắt nhọn,
yếm kín ngực, áo cánh xẻ ngoài,
váy kín thêu, buông chùng đến gót,
thắt lưng thêu ôm gọn eo tròn.
Nàng say sưa nhìn trai gái múa,
mải theo họ đi vào rừng sâu,
theo ánh nắng lọt trên kẽ lá.
Chợt nàng thấy một triền cỏ rộng,
trải dài theo suối nhỏ đang reo,
thảm cỏ xanh chen hoa muôn sắc,
tỏa hương thơm quyến rũ ngọt ngào.
Tới bên dòng suối nước trong vắt,
lững lờ hoa trám trắng trôi xuôi,
nàng uống ngụm nước lành, ngọt mát,
rồi ngả lưng tảng đá ven bờ.
Trong giấc mơ ngân vang chim hót,
nàng cùng vua đi dạo đêm trăng,
có một vì sao xanh nhấp nháy,
từ trời cao rơi xuống vòng quanh.
Vì sao nhỏ đậu lên mái tóc,
theo dải khăn rơi vào miệng nàng,
nàng nuốt sao, và bừng tỉnh giấc,
thấy Kun Chủ âu yếm ngồi bên!
Từ hôm ấy, vợ vua, nàng Ngà,
tâm thần rung động, người đổi khác,
nàng mang thai, thỏa nỗi mong chờ.
Chín tháng mười ngày, kỳ sinh nở,
cây sung bên điện trổ hoa tươi,
nàng Ngần Ngà ruột gan đau xé,
mấy ngày trôi, thai nhi chưa ra.
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Đứa hầu gái tâu với Ngần Ngà,
xin cho gọi nàng Quế Hoa tới.
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Nàng ở trong một làng tre xanh,
cạnh chân thành, kinh kỳ kẻ chợ,
người xinh đẹp, môi đỏ mắt trong,
tóc dài da trắng trứng gà bóc.
Nàng đứng trước nơi Ngần Ngà nằm,
tay uốn chân đưa, mềm như tơ,
giọng hát trong, khi cao khi thấp,
như chim ca, suối chảy trong rừng.
Ngần Ngà mải nghe hát, xem múa,
thấy hết đau, sinh được bé trai.
Kun Chủ thấy mừng vui khôn xiết,
ta đã có con để nối ngôi!
Vua cho vời lạc hầu, lạc tướng,
bày cỗ bàn làm lễ đặt tên,
cho gọi bố mo, người già cả,
xem ngày giờ, đoán định tương lai.
*

*

*

Khi Lang Tuấn vừa tròn ba tuổi,
cậu bé là đứa trẻ khôi ngô,
mẹ chăm bẵm, hết lòng chiều chuộng,
cha chọn thầy dạy dỗ chăm nom.
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Năm ấy vào một ngày đẹp trời,
vua cùng con ngự xem phong cảnh,
bằng thuyền mang tên Ánh Mặt Trời.
Thuyền mũi cong vút hình đầu rắn,
xuôi dòng sông Cái đỏ phù sa.
Bên bờ, lúa nước bắt đầu chín,
chim bay lượn trong đám cỏ lau,
dân quăng lưới trên sông đánh cá,
thôn nữ thấp thoáng trong vườn dâu.
Thuyền xuôi sông đã được năm ngày,
qua ngày bảy, sang ngày thứ chín,
thuyền ra cửa biển nước mênh mông,
gặp gió thuận chiều, hướng nam tiến.
Chợt thấy sóng nổi, gió rì rào,
nền trời có ráng vàng bao phủ,
vua thấy lạ, cho thuyền tới gần,
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biết có hang động trên đảo nhỏ.
Dưới động, đá lớp lớp lô nhô,
nào rồng nào voi muôn hình vẻ,
trên động cây rậm rạp xanh rì,
từng đàn hải âu về bay lượn.

Kun Chủ thấy cảnh thật yên bình,
truyền cho thuyền ngự cập vào bãi.
Vua dẫn Lang Tuấn men sườn động,
lên núi cao ngắm nước nhìn non.
Bên kia núi, giữa đồi thoai thoải,
có túp lều con đứng lưng chừng,
mái lá ngả màu vàng, nâu sẫm,
một làn khói trắng lượn bay lên.
Vua cùng quan lang và người hầu,
xuống núi, ghé vào ngôi nhà nhỏ.
Hai vợ chồng, chủ của nhà chòi,
cùng con trai độ năm sáu tuổi,
vui vẻ đón khách lạ thăm nhà.
Họ đem mời khách thứ quả lạ,
giữa to, đầu nhỏ, vỏ xanh đen,
cùi trắng, hạt đen, ruột lại đỏ.
Nếm thấy thơm, ngọt mát lạ lùng,
vua ngạc nhiên hỏi chuyện nhà chủ.
Nhìn khách có tướng mạo khác người,
lại ân cần hỏi thăm gia cảnh,
người đàn ông khỏe mạnh, chủ nhà,
thong thả kể, giãi bày cùng khách:
“Vợ chồng tôi cùng con trai nhỏ,
ra đảo đã được dăm ba năm,
vì quê hương dấy lên loạn lạc,
cái chết luôn rình rập bên mình.
Ít thóc gạo mang kịp lúc đi,
chỉ đủ ăn trong ba bốn tháng.
May ở đây có núi có non,
có nước ngọt, cỏ cây, hoa trái,
nên cũng đủ tạm sống qua ngày.
Bỗng một hôm có con chim trắng,
từ biển tây bay đến nơi đây.
Chim đậu lại một bên góc núi,
nhả ra năm, sáu hạt đen đen,
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hạt nảy mầm, bò lan xanh tốt,
rồi quả ra lúc lỉu kín đầy.
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Nghĩ chim ăn, chắc mình ăn được,
tôi bổ ra, thấy hương vị thơm,
nếm vào, thấy nước quả ngọt mát,
người bỗng nhiên khỏe khoắn lạ thường.
Chúng tôi trồng, quả ăn không hết,
mới đem đổi thóc gạo áo quần,
đổi cuốc dao đồ dùng ăn ở.”
Trong lúc vua hỏi chuyện chủ nhà,
Lang Tuấn lân la ngoài sàn gỗ,
nghịch chơi quay gỗ, ná với tên.
Con trai chủ nhà, dăm sáu tuổi,
nhỉnh hơn Lang Tuấn một cái đầu,
da nâu đồng, tóc đen như than,
mắt óng ánh như mắt ong đực,
mặc áo vải thêu hình con bò,
khố vải đan hình ngựa ăn lá.
Cậu bé dạy Lang Tuấn chơi quay,
con quay gỗ to bằng cối giã,
lại dạy cho Lang Tuấn thả diều,
cánh diều bằng tấm gianh thật lớn.
Gụ xoáy mạnh, tiếng kêu vù vù,
diều vi vu, bay lượn không mỏi.
Hai đứa trẻ đánh quay quên ăn,
thả diều theo gió quên cả uống.
Đến lúc vua và cả đoàn người,
từ giã chủ nhà về lại bến,
Lang Tuấn nhất định không chịu đi,
đòi ở lại chơi cùng bạn mới.
Kun Chủ ngắm bạn chơi của con,
thấy cậu bé khôi ngô lanh lợi,
thấy quan lang má đỏ hồng hồng,
tập đánh quay, thả diều hứng gió.
Vua chợt nhớ đến lời người già,
đã đoán định cuộc đời hoàng tử,
ngày cậu cất tiếng khóc chào đời.
Đăm chiêu hồi lâu vua mới truyền,
đưa vợ chồng dân đảo về kinh,
cho con trai làm bạn hoàng tử.
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Tình bạn giữa hai đứa bé trai,
theo tháng năm lại càng khăng khít.
Vợ chồng dân đảo ở gần cung,
con trai họ ở cùng Lang Tuấn.
Bé trai được đặt tên Xứ Đồi,
người trong cung gọi là Cao Lộc.
Hai chàng trai ăn cùng một mâm,
đến tuổi theo học cùng một thầy,
thân thiết hơn anh em ruột thịt.
Kun Chủ ngày càng quí chàng trai,
thấy chàng tài giỏi, trí hơn người,
giao cho chàng việc quân việc nước.
Thi thoảng Cao Lộc rẽ về nhà,
thăm cha mẹ ở kề cung cấm.
Cha mẹ chàng mừng con khôn lớn,
trông đích thực chàng trai Xứ Đồi.
Nỗi niềm người lạ nơi đất khách,
thấy con vui, họ chẳng kể ra.
Chàng hồn nhiên, không bao giờ hỏi,
mình sinh ở đâu, xứ sở nào,
sao tóc lại quăn, da lại nâu.
Năm ấy đã vào mùa đi săn,
thấy kho chạn thịt chất hàng dãy,
nhưng thịt muông thơm ngon không còn,
Kun Chủ cho chọn ngày đẹp trời,
sai lạc hầu rao khắp xóm dưới,
sai quân hầu gọi hết mường trên,
góp củi cho thợ rào rèn đòng,
góp củi cho thợ rào đánh dao,
đánh giáo nhỏ bằng cái lá ngả.
Lệnh vua ban mang chó đến nộp!
Người kinh kỳ mang nộp chó ngao,
biết săn con muông đi muông chạy;
người Kẻ Vôi mang nộp chó trắng,
biết săn con thú lạc chạy quanh;
người Kẻ Vang sang nộp chó đỏ;
biết săn con muông hay chạy xuôi,
người Kẻ Vó lại nộp chó vàng,
biết đuổi con muông hay chạy ngược.
Kun Chủ cho chấu vá loan tin:
Ai không cơm, giã lúa giống mạ,
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ai không cá, tháo đầm trổ ao,
sắm lộ ăn, lộ còn để trữ,
sắm bữa cơm ăn, cơm mang theo,
cùng vua đi vào rừng săn thú.
Lính vua, binh mường đi lùa ngựa,
đang ăn ngoài đồng, lồng vào sân.
Ngựa đen, lính hầu đóng yên bạc,
ngựa bạch, binh mường đóng cương xanh.
Vua xuống giữa nhà, ra giàn áp,
chân dận ủng, đầu đội mũ vàng,
nhảy lên cưỡi con ngựa hồng tía.
Theo sau vua là quan lang Tuấn,
cưỡi trên lưng một con ngựa bạch,
và Cao Lộc cưỡi con ngựa đen.
Hôm nay Vua Chủ thân đi săn,
lệnh cho hai chàng phải theo cùng,
để vua xem đường đong, mũi giáo,
nghề cung tên thành thạo nhường nào.
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Theo hầu vua còn có mệ nàng,
Mỵ Lài là chị, em Mỵ Lý,
em cùng cha mẹ của quan lang.
Cũng như cha và cả anh trai,
hai nàng cưỡi trên hai con ngựa,
sau hai nàng, chân đất đoàn quân,
người cầm giáo, người mang cung nỏ,
người khiêng lưới, dắt bầy chó săn,
quân vua, binh mường tiến về núi.
Ngày thứ nhất săn được nhiều chim,
trời về chiều người ngựa đều mệt,
vua truyền nghỉ lại ven bìa rừng,
cắm lều bên một con suối nhỏ.
Người hầu mổ chim lấy bộ lòng,
làm sạch, quấn lẫn cùng cây kiệu,
giống cỏ có lá dài, xanh mướt,
củ nhỏ, bóc ra thơm và hăng,
hai mệ nàng nhổ ở dưới suối.
Lòng chim quấn kiệu nướng ống nứa,
món ăn ngon, dành dâng lên vua,
thịt chim nướng xẻ đều mâm lá,
rượu mộng bày ra với cơm lam,
cả đoàn săn, từ quan đến lính,
ngồi ăn trên bãi cỏ chiều về.
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Ngày thứ hai đoàn đến Kẻ Cồ,
rừng không sâu, đồi cũng không cao,
nhưng nhiều cây xanh mọc rậm rạp.
Người tinh xét dấu rừng có hươu,
vua truyền lấy lưới săn mới được.
Dân làng được tin vua đi săn,
cũng náo nức rủ nhau tới giúp.
Lưới được căng giăng sát gốc cây,
chăng kín, một góc rừng lưới chắn.
Lang Tuấn chỉ huy nhóm cầm đao,
những người khỏe mạnh và tinh mắt,
Cao Lộc chỉ huy nhóm dồn thú,
những người nhanh chân, đường rừng quen.
Quan quân bổ vây, chó săn sủa,
người hò hét, hươu nai hoảng sợ,
chạy nháo nhào, sa phải lưới săn,
bị giáo nhọn xỉa, đành chịu chết.
Tối ấy, ở bìa rừng ven sông,
hươu nai săn được, mang mổ thịt.
Sọ của chúng để cúng thần rừng,
lòng được luộc dành dâng vua nếm,
thịt thú chia đều cho mọi người,
cả quan, lính, và dân đến giúp.
Lưới săn về căng trên cọc tre,
dân làng xúm tới xem vật lạ,
Vua truyền cho Mỵ Lý, Mỵ Lài,
hai nàng dạy dân bện, đan lưới,
rồi cho làng cả bộ lưới săn,
để từ sau dân săn muông thú.
Ngày thứ ba đến đất Lang Cả,
vua đóng trại giữa bãi giữa đồng.
Nghe tin Kun Chủ đi săn muông,
Lang Cả dâng mười con bò thiến,
tặng mười đàm gạo lống ăn đường.
Lang Hai nghe Kun Chủ đi săn,
cho người dắt mười con trâu mộng,
mười gánh gạo cẩm đến làm quà.
Binh mường sắm cơm ăn lục đục,
vua giục mời Lang Cả, Lang Hai,
mời hai lang anh cùng góp mặt.
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Bên mâm thịt nướng bày trên lá,
đoàn quân ăn những ống cơm lam,
uống cốc tre đổ đầy rượu mộng.
Hai lang anh kể cho vua nghe,
đất mường đang có con thú lớn.
Đầu muông nổi vằn bông hoa chu,
trên u nổi vằn pông pao trắng,
mắt trợn trừng mốc củi lập lòe,
mũi to phồng như trái cam chín,
vằn xiên xẹo theo chiều lưng xuống,
vũng muông nằm trũng to như đầm,
muông gầm gào ào ào như sấm,
vuốt muông sắc như liềm cắt gianh,
nanh muông to như quả chuối hột.
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Ngày muông nhỏ chỉ ăn lợn gà,
lớn, trâu bò muông cũng không tha,
giờ như kẻ đói, người chết khát,
rình rập sớm hôm bắt người ăn.
Nó là giặc đất! - Lang Cả bảo,
nó là giặc trời! - Lang Hai thêm.
Thấy Kun về đất này đi săn,
chúng tôi đang mừng thầm trong dạ.
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Muông dữ bắt người, ta phải giết.
Nhưng từ đâu có thú lạ này?
Nghe Lang Tuấn hỏi, thầy Thế Lang,
thầy dạy của quan lang, mệ nàng,
chậm rãi kể về con thú dữ.
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1. – 68. Sự tích muông dữ: Thợ săn Bân Xân, mường Đông Bai đi săn, bắn được thú. Người Ai Nam
cướp thú khiến Lang Đông Bai bực tức; 69. – 113. Đông Bai đem quân sang trừng trị Ai Nam. Lang
Ai Nam mang quạt thần ra quạt, làm chết nhiều lính Đông Bai; 114. – 177. Bân Xân lừa lấy được
quạt thần. Đông Bai lại đem quân sang đánh. Lang Ai Nam bị thua, phải bỏ chạy lên mường Xá Lự;
178. – 240. Lang đem quân Xá Lự đi đánh mường Đông Bai. Bị thua, kẻ thù đuổi gấp, lang gieo hạt
thần. Hạt mọc thành cây chặn đường quân Đông Bai. Lang Đông Bai chặt đứt cây. Máu các màu
phun ra, máu vàng hóa thành con muông; 241. – 317. Kun Chủ chỉ huy quân dân săn muông. Lang
Tuấn và Cao Lộc giết được muông; 317. – 386. Thiếu nữ các mường đến xem da muông dữ, về dệt
được vải đẹp, nhiều màu sắc. Thịt muông được chia đều cho mọi người.
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“Thời chúa ta, Kun Lãm còn sống,
có hai mường Đông Bai, Ai Nam.
Lang hai mường cũng là con cháu,
của tổ tiên Kẻ Sanh Nàng Sim.
Hai mường nằm giáp đất Băng Đang,
và chung nhau dải Bạc ngút ngàn,
cây xanh tốt, nhiều muông nhiều thú.
Đã bao đời dân của hai mường,
sống bên nhau bằng lòng bằng mặt.
Đến một ngày, có chàng Bân Xân,
thợ săn Đông Bai bên này núi,
vâng lệnh chúa, đi vào rừng Bạc,
tìm săn thú, đem dâng lên lang.
Sáng chưa tỏ đất, Bân Xân dậy,
cơm ăn bỏ đầy túi sợi gai,
bên vai tên, bên vai vác nỏ,
lưng đeo cả tên thuốc tên đồng.
Chàng đi ven ven bên lạch nước,
lách qua rộc, đi lên đỉnh đồi,
bỗng nghe lốp đốp gióng cây giang,
trông vào rừng nhác thấy con muông,
lợn rừng to, lông đen, mõm nhọn.

Ca khúc thứ hai mươi tám

25

30

35

40

45

50

55

Bân Xân bắn một tên vào nách,
lách một tên vào dái muông rừng.
Nó vùng chạy xuống vực, xuống lạch,
chạy lên ngọn núi Bạc đỉnh đồi,
chạy dúi xuống đất mường Ai Nam,
ầm ầm lã chã lợn rừng đổ.
Chàng Bân Xân chạy theo con muông,
đến được nơi lợn nằm giãy chết,
đã thấy người nhà lang Ai Nam,
đứng ngồi lố nhố, tiếng lao xao,
bảo nhau mang phên gianh, bó đuốc,
đến xẻ thịt con lợn lông đen.
Bân Xân mới từ tốn cất tiếng:
’ Tôi thợ săn của lang Đông Bai,
vâng lệnh chúa đi săn đi bắn,
lấy thịt muông thú cho lang ăn.
Lợn này tôi săn, không được thịt!’
Người của mường Ai Nam bẻ lại:
’Muông độc lợn rừng chết nơi đây,
trong đất trong mường, tôi cứ thịt!’
Bân bảo thịt phải để cho vai.
Nó không nghe, không để cho vai.
‘Không cho vai, thì phải cho đầu!’
Đầu lợn rừng nó cũng không để.
Cuối cùng, Bân Xân đòi một suất,
đến một suất nó cũng không cho,
lại chửi ầm ầm, nhao nhao mắng:
‘Lang anh có chục trâu đốm móng,
chúa tôi có chục trâu đốm cong.
Lang anh có chục bò trắng sừng,
chúa tôi cũng có vừa chừng ấy.
Lang anh có kế độc chước chi,
chúa tôi cũng không hãi không sợ!’
Chàng Bân Xân nổi giận hậm hực,
tuốt dao nhằm chỗ béo phát thịt,
xẻo được ít miếng da đầy lông,
tra vào ống nỏ quay trở lại.
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Lang Đông Bai đang nóng lòng đợi,
thịt muông ngon, nhắm rượu cùng cơm.
Thấy Bân Xân về, không có thịt,
chỉ có đôi miếng da đầy lông,
lại nghe kể con muông bị cướp,
lang nổi giận, cơn lên bừng bừng,
bảo sắm bốn mươi roi cây trảy,
bảy mươi roi cây tre đầy gai,
treo chàng Bân Xân lên để đánh.
Trong nhà có ông ậu bố mo,
dậy buông tóc, xin lang tha tội:
‘Tâu mơi lang hỡi, mơi chúa à,
xin chớ cho đánh nó chết suông,
đừng cho người đánh nó chết uổng.
Tội ở đây của người Ai Nam,
đã cướp không muông thú của ta,
lại còn dám chửi thâm chửi độc,
chửi đến cả chúa mường Đông Bai.
Ta phải cho người sang hỏi tội!’
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Lang Đông Bai nghe lời bàn phải,
cho làm tin làm lệnh rõ ràng,
bảo người đưa sang lang Ai Nam.
Người đưa tin sang được đến nơi,
đã không được chúa Ai Nam tiếp,
lại còn bị giam ngục cầm tù,
bị nhà lang bỏ đói bỏ khát.
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Nghe báo về Đông Bai càng giận,
nổi trống lệnh tập họp quân binh,
từ ngũ tốt, đến hàng quân lữ,
rèn giáo đong, sắp đặt quân lương,
sẵn sàng sang Ai Nam hỏi tội.
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Kiếm đao rèn xong, cung tên đủ,
quẻ gieo cho biết ngày tốt lành,
lang Đông Bai lên con ngựa trắng,
truyền tiến quân đi đánh Ai Nam.
95

Quân binh mười lữ, mười ngàn người,
đã đi được năm đêm xa xăm,
đã trải qua chín đêm lâu lắm,
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mới vào đến đất mường Ai Nam,
đến dinh nhà lang của mường ở.
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Lệnh tấn công vang bằng tiếng trống,
nỏ bắn vào như những trận mưa,
giáo mác lao vào nhanh như gió,
người Ai Nam chết như chuối đổ,
máu chảy giống nước mương, nước phai.
Chúa Ai Nam đang còn ăn cơm,
vẫn đang ngồi uống nước giữa nhà,
dậy lấy quạt lông công cánh thép,
cái quạt thần dẹp ma dẹp người.
Lang quạt đi, chết hàng trăm người,
Lang quạt lại, chết hàng nghìn lính.
Quân mường Đông Bai chết như rạ,
lúc đi đóng đầy chín đồi bái,
lúc về không đầy đồi con con.
Không đánh giặc cho lang thì hãi,
đánh giặc này hại mường hại binh.
Ông ậu già mới xõa tóc bàn:
‘Phận làm lang phải bàn phải nghĩ.
Nên chăng ta cho gọi Bân Xân,
giả người cậu, người nhà bên ngoại,
đi viếng đi thăm họ hàng gần ,
rồi dò quạt lông công cánh thép!’
Vâng lệnh lang, Bân Xân lại đi,
mang theo nào bánh ống thon thon,
nào bánh tẻ, bánh giầy, bánh ú,
cả mía ngọt, mía lành, mía tím,
thêm chuỗi hạt, vòng tay, hoa tai.
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Chàng đi theo đường lớn thênh thang,
đường qua bản, qua mường lồ lộ,
đi đến đất của mường Ai Nam,
gặp ngay con của lang mường lớn.
Bân Xân mới giả bộ nói rằng:
‘Thương nhiều, thương lắm cháu à,
có bố lang ở nhà không đấy?’
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Con út nói bố không có nhà,
con cả bảo bố ra đồng xa,
đi xem gặt hái đồng bưa bái.
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Nghe nói thế Bân Xân liền bảo:
‘Ta là người cậu ở nơi xa,
người bên ngoại đến chơi đến hỏi.
Ngày hôm qua với ngày hôm kia,
giặc đến đánh có sợ có hãi,
có hại binh hại mường ta không?’
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Con của lang Ai Nam mới đáp:
‘Không bực buồn can chi phải hãi,
giặc đánh ào ào, vào vội lắm,
bố lấy quạt cánh thép lông công,
quạt mấy cái, giặc bay, chết hết.’
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Nghe thế Bân Xân lại hỏi ngay:
‘Quạt như thế phải cái quạt thần,
như thế nào được quý được trọng?
Cháu hãy lấy cho cậu được trông,
nhà bên ngoại xem mà mừng với!’
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Hai con lang lấy quạt đưa ra,
Bân Xân cầm quạt xem ngắm nghía.
Nhân lúc con trẻ nhìn chuỗi hạt,
tranh ăn bánh ống, giành bánh giầy,
thợ săn nhảy cửa trước ra về,
chạy thật nhanh, sợ lang bắt gặp.
Chúa Đông Bai đã được quạt thần,
bèn mang quạt ra phẩy mấy cái.
Quạt lên trời sáng hết phía đông,
quạt xuống nước cạn sông đầu núi.
Lang mừng rỡ, truyền cho tướng lớn,
lấy ống lệnh sắt thổi cửa đông,
lấy ống lệnh đồng thổi cửa tây,
tập hợp ngũ tốt, hàng quân lữ,
đi đánh, trừng phạt lang Ai Nam.
Chúa mường Ai Nam cậy có quạt,
ung dung ngồi uống rượu ăn cơm,
mặc cho lính Đông Bai bao vây,
đánh cửa sau, đánh phía cửa trước.
Đến khi lang lấy quạt lông công,
chỗ vẫn đấy, quạt không thấy đấy.
Lang hoảng sợ, chạy xuống sọt bát,
biết thua rồi, chạy ra bếp sau,
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trốn ra ngoài, chạy lên mường Xá,
lên mường Rự, xứ Lào xa xôi.
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Lang về sống ở mường Xá Rự,
cai quản cả bốn mươi nóc nhà,
cầm quyền đã sang, đất đã yên,
mới cho nướng trâu đòng cúng vía,
thịt con trâu đực để cúng hồn.
Họ uống rượu, kể chuyện, nói vè,
xấn xấn, xổ xổ bàn với nhau:
’Quân mường Rự, mường Xá đã đông,
bao giờ ta đi đánh Đông Bai,
giành lại quạt lông công cánh thép?’
Kẻ đứng lên giẫm chân lật đật,
người bực tức kèn kẹt nghiến răng,
châu vá binh mường thấy đẹp lòng,
đã chọn được ngày lành tháng tốt,
lang dẫn quân nhằm hướng Đông Bai.
Quân trảy qua mường Lác, mường Lay,
qua mường Sàng, thẳng sang mường Bợ,
vào Đông Bai, bao vây nhà chúa.
Lang của mường cho đáo ra hỏi:
’Khách từ đâu là lạ tới đây?’
Quân Xá Rự không thèm trả lời,
lính dàn đầy kín ba đồi bái,
nhằm dinh lang Đông Bai bắn vào,
đánh vào cửa canh, nhằm nhà chính.
Quân Đông Bai đã kịp kéo đến,
bên bủa quanh ba trái đồi bái,
bên vây chặt cả dải đồi tranh,
Xá Rự chết nhiều quân phải rút!
Quân Đông Bai đuổi sát theo sau,
lang Xá Rự phải lấy hạt thần,
chôn vầm xuống đường, lầm rầm khấn:
’Hạt ơi, một đêm mày ra lá,
ba đêm mày hãy bằng cây bương,
mày là dây ngăn đường ngăn sá,
quân của Đông Bai có kéo qua,
mày thay ta diệt cho bằng hết!’
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Khi Đông Bai đưa quân đuổi tới,
hạt mọc thành rừng rậm dây leo,
dây quấn cả cây cao cây thấp,
dây ngoằn ngoèo bò dọc bò ngang,
dây nhỏ bằng dây mây dây song,
dây to, lớn hệt con trăn đất.
Lang Đông Bai hô quân xông vào,
vạch đường đuổi theo quân Xá Rự,
qua vòm dây quằn quại gió lùa.
Trăm ngàn dây bất thần chuyển động,
từ mặt đất dây ngóc đầu lên,
từ cành cây dây thò tay xuống,
dây nhỏ bung ra, quàng chặt chân,
dây to buông xuống, vụt vun vút,
lính gục ngã, đầu vỡ, ngực tan,
ngựa hí vang, tiếng kêu dậy núi.
Lang Đông Bai cơn giận bốc đầu,
cơn uất ức trào ra tận cổ,
vội rút ngay con dao chuỗi bạc,
cầm lưỡi mác chuỗi ngà trong tay,
xông vào chặt, xông vào phát, chém.
Dây leo đứt, máu phun ồng ộc,
nào máu đen, máu đỏ, máu vàng.
Máu đen xuống đất, cỏ gà mọc,
máu đỏ vào bụi, hoẵng nhảy ra,
còn máu vàng thành con muông dữ,
con muông tượng, con hổ xứ Lào.”
Lửa đã tàn, màn đêm đen kịt,
ông giáo đã ngừng kể từ lâu,
Cao Lộc vẫn còn nằm trằn trọc,
cách nào đây để diệt muông trời!
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Thợ săn Bao Rao được lệnh chúa,
cả đêm đi dò tìm dấu muông,
sáng sớm trở về tâu Kun Chủ:
“Vua cử chúng tôi dò con muông,
nó đang nằm nghỉ trong rừng nứa,
trong rừng giang, đất của Lang Hai.
Nó nằm nứa không ngập xương sống,
giang cũng chẳng ngập đến xương sườn.”
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Vua truyền cho chấu vá binh mường,
cả người Mường, cả người Tày, Thái,
đem đòng, đem giáo đem cung tên,
mang lưới mang dây hàng ngàn sải,
rải đi các ngả để săn muông.
“Quân hầu chấu vá dân các mường,
nghe lệnh đâu liền về nơi đó!
Dân Dốc Thai vây xứ Dốc Thai,
không cho muông thoát ra Sấu Gạo,
quân Lang Cả chặn ở Dốc Gió,
không cho muông chạy thoát Kim Bôi,
quân Lang Hai đón vòng bên Bưng,
kẻo muông lại chạy lọt Đầm Rừng,
dân mường Hẹ chắn sau mường Hẹ,
không cho muông phá rẽ Trại Rồng,
thung muông nằm bủa vây mọi ngả.
Quân hầu chấu vá ai đi săn,
hãy mang giáo, vác đòng, cung nỏ,
đến rừng nứa xua chó đuổi muông,
chờ lệnh ta ban mới được đánh!
Ai đâm một đòng phải ráo muông,
báo để về ta cấp ruộng trường,
ai đâm một đòng phải sườn thú,
báo để về ta cấp ruộng lộc,
ai đâm trúng đầu con muông khôn,
ta thưởng nghìn năm trăm ruộng mạ!”
Binh mường tản đi vây các ngả,
được năm đêm đầy, bảy đêm tròn,
lúc đó Kun Chủ mới phát lệnh:
“Ai có đòng con bằng lá ngả,
ai có đòng cả bằng lá dong,
ai có đòng trường bằng lá chuối,
vác đi, đuổi hổ dữ muông càn!“
Lang Tuấn nghe lệnh nhảy khỏi hàng,
Cao Lộc vội vàng rời chỗ đứng.
Người cầm cung ná đến gốc cây,
người vác đòng vội lên đồi nứa,
thấy muông lềnh khềnh nằm vệ đường.
Chó đen nhà vua đã thả dây,
chó vằn nhà vua bèn thả chạc,
chó chạy theo cả lũ cả đàn.
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Lang Tuấn nhảy đến lao một đòng,
Cao Lộc rút ná bắn một tên,
một tên trúng ngay nơi mi mắt.
Rần rật đùng đùng con muông rung,
hổ dữ lồng lộn lao khắp chốn.
Đòng nhỏ bằng lá ngả đâm tới,
đòng cả bằng lá dong đâm qua,
đòng trường bằng lá chuối phóng lại,
tới tấp cắm vào muông Tìn Vìn.
Tên nỏ bắn ra rơi như mưa,
muông nháo nhào chạy đi lộn lại,
gặp ngay người mường dưới chém nứa,
nghe thấy đứa gõ mõ vang vang.
Muông vòng quay lên mường Vó Vang,
định chạy ra Dốc Gió, Dốc Thại,
gặp người Lang bừa xâu cấy nõ,
người đông kín, đông khắp cánh đồng.
Muông quặt núi Cái, lên mường Nen,
chạy đến núi Khênh Khang, khe hẹp,
con thú mắc mang, muông mắc cổ.
Lang Tuấn nhảy tới bổ một đòng,
Cao Lộc liền bắn thêm một ná.
Một đòng lao đâm xuyên con mắt,
rần rật con muông dữ đổ kềnh.
Muông ngã, ngập kín khe núi Vồ,
chân muông xoài tận đỉnh đồi Bưng,
đầu muông gác sang đỉnh đồi Gang,
máu muông chảy đầy lũng Von Vít.
Chó vện xông vào cắn sườn ngang,
chó vàng xông vào cắn cổ bự.
Quân lính dân binh chen vào ngó.
Người bảo đấy con chồn đốm trắng!
Kẻ bảo đấy là con cầy rừng!
Chồn trắng sao mà to vô chừng,
cầy rừng sao lại lớn đến thế?
Lang Tuấn mới bảo với quân binh:
“Đây không phải con chồn đốm trắng,
cũng chẳng phải là con cầy rừng,
đây là con muông tượng, hổ Lào,
vào sống đất Mường Khương, Mường Vống.”
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Hai mệ nàng Mỵ Lài, Mỵ Lý,
vẫn cưỡi ngựa theo sát vua cha,
thấy muông đổ phóng lên phía trước,
chen đến bên, để ngó để xem,
thấy muông dữ nằm như trái núi,
sống lưng vằn vện vàng trắng đen.
Hai nàng càng ngắm càng thấy hay,
về thêu rồng dệt nên gấm vóc,
về thêu cá dệt áo lông công.
Dân các mường nghe được tin báo,
Kun Chủ đi săn, muông đã chết,
nơi nơi hăm hở cầm go vào.
Cô gái Rự, gái Lào mường Xá,
đến trước lấy được da đằng hông,
dệt phá đẹp như bông trái trám,
dệt nên hình vằn vang da cọp.
Cô gái xứ mường Mun mường Tra,
hăm hở đến lột da đằng lưng,
nên biết thêu thùa hình lưng ngựa
xem dệt được vằn cổ con muông.
Cô gái xứ mường Bi mường Lồ,
nghe con muông đổ, đến sau cùng,
nên không dệt được hình được dáng,
không dệt được cạp váy, mặt chăn,
chỉ dệt hình yêu để đùm vú.
Chàng Khến nghe vua săn muông đổ,
nộp một trăm bó đuốc cây giang,
chàng Khang nghe vua săn muông đổ,
nộp một trăm bó đuốc cây nứa,
hai chàng nộp trăm gánh gạo bạc,
nộp cả củi cho vua thổi cơm.
Kun Chủ sai người pha thịt muông,
lòng lấy ra, da để một đống.
Kun lệnh cho chấu vá binh mường,
lấy đầu muông để cúng thần rừng,
luộc lòng dâng lên cho vua nếm,
còn thịt xương đem chia cho khắp,
để ai nấy đều được nhận phần.
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Kun cho binh mường nướng cơm ống,
bày lên mâm lá thịt nướng thơm,
lục đục lo cơm ăn rượu mộng,
như trời sương móc, lúc sương mai.
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Cơm đã ăn rồi, rượu đã uống,
vua đứng dậy thu lại binh mường,
quay về đất kinh kỳ kẻ chợ.
Có gái mường Truông, trai mường Trớ,
rủ nhau tình tự mãi chân đồi,
như đôi gà rừng trống với mái,
cứ nghĩ con muông to bằng trời,
thịt ăn mãi đời nào cho hết!
Khi đến nơi thịt muông chẳng còn,
thèm thuồng liếm ống lam ống nứa,
nên mặt mày nhem nhuốc môi đen.
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1. – 65. Mỵ Lài dạy thị nữ nuôi tằm, dệt lụa; 66. – 179. Bà hậu Ngần Ngà báo cho Mỵ Lài biết vua
Đan Liu sai sứ giả sang, dâng đất xin cầu hôn. Mỵ Lài bất ngờ, đau khổ vì đã thầm thương yêu Cao
Lộc; 180. – 312. Kun Chủ cho gọi các quan đến bàn chuyện hôn nhân của Mỵ Lài. Sau khi nghe
lạc hầu, Cao Lộc và hoàng hậu bẩm trình, Kun Chủ quyết định đã là con, cha mẹ đặt đâu phải ngồi
đó. Xứ Đồi được thêm đất mới, nếu Mỵ Lài về làm vợ Chi Hòa.

Sáng mùa xuân mưa rơi lất phất,
giăng màn sương trên sông Dâu xanh,
từ bãi bồi nương dâu biêng biếc,
mơn mởn xanh, vang tiếng hát ai:
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“Dâu xanh không đốn tháng ba,
vượt cơn gió rét ấy là dâu xuân.
Lá dâu non này đây em hái,
rải tằm ăn, được kén quay tơ.
Chàng đi xa lắc xa lơ,
bỏ em canh cửi tằm tơ một mình.
Một nong tằm này năm nong kén,
một nong kén bằng chín nén tơ!”
Mỵ Lý, Mỵ Lài, con Kun Chủ,
dáng thanh tao, mặt đẹp như hoa,
được vua cha yêu quí, chiều thương,
khôn lớn vừa mười ba mười bảy.
Trên triền sông nghe tiếng hát xa,
hai mệ nàng giục đoàn thị nữ,
theo nhanh cho kịp đến trại dâu.
Nghe truyền lại xa xưa bà tổ,
đã xin tiên núi, bà chúa rừng,
giống dâu giống tằm dệt nên lụa,
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may áo quá gối, váy gót chân,
thay quấn khố dây, quàng chăn vỏ.
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Hai mệ nàng từ ngày đến tuổi,
biết bắt cá, săn thú trong rừng,
biết nhuộm răng đen cho duyên dáng,
được mẹ truyền dạy nghề tơ tằm,
dệt lụa là, dệt thêm gấm vóc.
Nay vua cha lệnh cho hai nàng,
dạy dân, truyền nghề cho thị nữ,
nào đặt hom, chọn giống trồng dâu,
đến nuôi tằm, ươm tơ, kéo kén.
Vườn Kẻ Tơ nằm ven chân núi,
sát thành Ong kẻ chợ kinh kỳ,
trong vườn có nơi tằm ăn lá,
nong tằm ngủ nhả kén cho tơ,
có nhà đựng xa quay kéo sợi,
nơi dệt lụa lách cách thoi đưa.
Bên các khung cửi đặt sóng hàng,
thị nữ ngồi đưa thoi thoăn thoắt,
ngón tay thon lướt trên giàn go.
Mỵ Lài, nàng ả chăm chú xem,
hầu gái thị nữ đã khéo lắm,
cài hoa, cài lá, phượng rồng bay,
lụa dệt nên vân mịn mát tay,
mềm mại óng ánh bao màu sắc,
hoa sóng, hoa mây, hoa tròn vuông,
cái nổi cái chìm, cứ lấp lánh.
Đây chính là lụa để vua dùng,
lụa làm đồ mang đi cung tiến.
Mồ hôi lấm tấm trên trán mịn,
Mỵ Lài ngắm nghía tấm lụa vàng,
này đây núi ngàn cao, cây rậm,
thác cao nước đổ, suối lượn quanh,
bố rồng, mẹ chim bên hang đá,
ngắm đàn con mũm mĩm quây quần!
Đã bao ngày ngồi bên khung cửi,
dệt hình rồng nàng mới tìm ra,
và cả câu chuyện xưa thầy kể,
nòi nhà ta con Mon, cháu Mân.
Tấm lụa này ta đem biếu mẹ,
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dải lụa này dành dâng vua cha!
Vui lâng lâng nàng cùng em gái,
nhanh chân về Tiên Cát hậu cung.
Chiều xuống, mặt trời đang rụng dần,
mặt trời quấn ngọn giang sắp lặn,
mặt trời quấn ngọn tre sắp tắp,
mặt trời lặn, mặt trời không gọi,
mặt trời đi, mặt trời không chờ,
mặt trời khuất mây mờ, sập tối.
Đường về Tiên Cát vốn quen thân,
sao hôm nay Mỵ Lài thấy lạ,
nỗi lo lắng, vướng víu trong lòng.
Nàng bước xuống cầu ao trước cung,
xuống hồ nước rửa tay rửa mặt,
hoa súng trắng cánh khép từ lâu,
lá súng xanh rập rờn trên sóng,
không làm nàng thấy bớt nỗi lo.
Em Mỵ Lý đã vào trình mẹ,
Mỵ Lài nhẹ đặt bước lên thang,
nàng cởi dao đồng để buồng giữa,
khăn chùm chóp nhọn để buồng ngoài,
vào thẳng buồng trong nơi mẹ ngủ.
Bà Ngần Ngà âu yếm nhìn con:
“Thương nhiều thương lắm con gái à,
có đói cơm canh, hầu gái dọn?”
Thay lời đáp Mỵ Lài hỏi mẹ:
“Mẹ ơi, sao con thấy nóng ruột?”
Mẹ nàng, bà hậu nhìn con cười:
“Con gái yêu, gái quí của ta,
mười bảy năm kề má mẹ cha,
nay đến thì như hoa đào nở,
như rồng bay liệng báo điềm lành.
Vua cha tìm người tài, kén chọn,
chồng cho con, rể quí cho ta,
trong, tinh thông, mọi đường khôn ngoan,
ngoài, mưu giỏi, nghề hay không kém.
Rất nhiều trang nam nhi công tử,
từ khắp bản xa đến mường gần,
đã đến hỏi, xin con làm vợ,
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nhưng vua cha vẫn chẳng bằng lòng,
con gái vua chẳng ai sánh nổi.
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Tới hôm nay khách lạ xin chầu,
là sứ giả từ miền biển đến,
người được vua Đan Liu cử sang,
dâng bạc vàng, hương quý, vật lạ,
và còn cả một gói nhỏ này,
con xem, và biết sao nóng ruột!”
Bà Ngần Ngà trao cho mệ nàng,
gói nho nhỏ lụa vàng bao bọc.
Mỵ Lài cầm, ngắm nghía đường go,
ngón tay thon lần theo nếp gấp,
miếng đất vuông, trăng trắng, hồng hồng,
điểm vệt nâu non nom rất lạ,
nằm xinh xinh trên nền lụa vàng.
Vẫn nhìn con, bà hậu tiếp lời:
“Việc hôn nhân gói đất làm đầu!
Vua Đan Liu hẳn biết tục lệ,
lễ dạm cho dâng gói đất thơm,
nên cha con đã rất hài lòng.
Nghe kể vua Đan Liu còn trẻ,
mới lên nối ngôi mấy năm nay,
vợ thiếp có, vợ đích chưa có.”
Mẹ Ngần Ngà vui cười nói kể,
đâu thấy nàng mặt tái tay run,
tin này vui dành cho cha mẹ,
với nàng như sét đánh ngang tai!
Lệ không rơi, mà đau tận ruột,
máu không rớt, mà buốt tận tim,
tiếng thì thầm sâu thẳm trong lòng:
“Em đã nghĩ mà nghĩ không đủ,
em đã lo mà lo chẳng tròn,
nghĩ đến chàng mà nát ruột gan,
như nặn nến sáp, không nên nến,
như ôm cây to, ôm xuể đâu.
Cao Lộc chàng ơi, chàng có biết.”
Đêm xuân, Mỵ Lài nằm khóc thầm,
nước mắt chảy ướt phà, ướt gối.
Lòng yêu nàng đã có từ lâu,
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thầm thương trộm nhớ vị tướng trẻ.
Nhưng Cao Lộc lại cứ như không,
suốt ngày mê mải với binh pháp,
hết chế nỏ, lại đến đúc tên,
rèn luyện quân binh nơi Kẻ Đọi.
Cứ nghĩ ngày qua rồi tháng lại,
thời gian trôi, Lộc biết tình nàng,
nhưng nay Đan Liu đến dạm hỏi,
vua cha, hậu mẹ thấy hài lòng.
Nếu cha mẹ gả về xứ lạ,
đâu còn được nhìn thấy người thương.
Đau trong ruột, không người đoái hoài,
buốt trong tim, nào ai thăm hỏi?
Đứa hầu gái tên gọi là Thơm,
nghe tiếng khóc sụt sùi, nức nở,
châm đèn chai, bước đến bên nàng:
“Mệ nàng ơi, xin nàng đừng khóc,
có việc gì nàng cứ nhủ em,
đau ở đâu, nàng để em xoa,
bà có mắng, tội nàng em chịu,
đừng khóc nhiều, ủ dột mặt hoa!”
Mỵ Lài chùi nước mắt, thầm thì:
“Thơm em ơi, hầu gái của ta,
ta đã tính mà tính không đủ,
ta đã lo mà lo chẳng tròn,
việc này em giúp ta sao được!”
Mại Thơm vẫn quỳ sụp bên giường:
“Nàng cứ kể cho vợi lòng đau,
tài hèn biết đâu em giúp được!”
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Hôm sau nữ lệ của mệ nàng,
giấu Mỵ Lài, đi làm bùa yểm.
Thử vào cối xay, cối biết quay,
yểm vào chày, chày đi một hai,
yểm vào lược, lược ngồi lại đứng,
yểm vào rừng, hươu nai đổ lông,
yểm xuống sông, con rồng đổ vảy.
Cô mại Thơm tính dùng bùa yểm,
làm lạc tướng Cao Lộc xiêu lòng,
thấy thương nhớ Mỵ Lài công chúa.
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Kẻ Đọi trải trên hai ngọn đồi,
đồi Tro Trên và đồi Tro Dưới,
vua cho dựng bãi tập, trại binh,
kho chứa tên, nơi làm cung nỏ,
xưởng rèn búa rìu, dao với gươm.
Đồi Tro Dưới còn lầu buộc ngựa,
còn có trại lớn giữ voi ngà,
bên bến sông trải dưới chân đồi,
xưởng đóng thuyền rồng và thuyền chiến.
Lạc tướng Cao Lộc được vua thương,
giao cho nắm giữ việc quân binh.
Dưới trướng chàng cả ba đạo quân,
kỵ binh, bộ binh và thủy chiến.
Sáng ấy Cao Lộc dạy quân lính,
tập bắn nỏ đồng chàng vừa chế.
Cán nỏ phải cân bằng đằng trước,
ngang tầm mắt, tên cứng lắp vào,
thân ngay ngắn, chân không đứng lệch,
phải làm sao mỗi tên bay ra,
đều phải trúng, xuyên sâu áo giáp.
Quân tập khi sương còn ướt cỏ,
lúc mặt trời lên được con sào,
có kem cả từ bên Kẻ Sũ,
mang lệnh vua triệu tướng vào chầu.
Cao Lộc thay vội bộ triều phục,
lên con ngựa đen như gỗ mun,
lòng phân vân, chuyện lành hay dữ,
vua vời sang gấp gáp nhường này!
Đến trước cổng thành Ong bằng đá,
Cao Lộc gặp ngay lão lạc hầu,
xuôi thuyền từ Gò Mối vừa sang,
cả hai quan vào tâu vào lạy:
“Tâu mơi vua hỡi, lạy vua à,
ngày hôm qua chưa có việc chi,
hôm nay ngày này vua đòi gấp!”
Kun Chủ, vua sang của Xứ Đồi,
cho phép cả hai quan đứng dậy:
“Ngày hôm qua chưa có việc chi,
hôm nay ngày này lại có việc.
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Hôm qua Chi Hòa vua Đan Liu,
cho sứ mang bạc vàng nhung lụa,
làm lễ dạm, những muốn cầu hôn,
con gái ta, Mỵ Lài công chúa.
Ta hẹn mai kia sẽ trả lời,
gả hay không, con về miền biển,
nên nay muốn biết ý các khanh.”
Bà nàng Ngần Ngà, quan Lang Tuấn,
cũng đều có mặt đứng bên vua.
Vua dứt lời, hoàng hậu khẽ nói:
“Đan Liu, nước láng giềng của ta,
nghe nói nước giàu, dân đông đúc.
Chi Hòa đã ở ngôi mấy năm,
vợ thiếp có, vợ đích chưa có,
con ta về chắc được yêu thương.
Thiếp đã nói thế với Mỵ Lài,
nó lặng im một lời chẳng đáp.
Cứ nghĩ đấy là chuyện thường tình,
con gái nào muốn xa cha mẹ.
Nhưng sáng nay thiếp nghe nữ lệ,
kể mệ nàng đã khóc cả đêm,
không chỉ vì sợ xa mẹ cha.
Nó thương ai chăng? Thiếp không hay!”
Kun Chủ ngồi im trong giây lát:
“Làm cha mẹ ai chẳng thương con,
mà hậu lại nuông con từ bé!
Mỵ Lài đã đến tuổi lấy chồng,
công tử quan lang đến dạm hỏi,
nó chẳng đồng ý lấy một ai,
ta thấy thương nên không gạn ép.
Chi Hòa là vua nước láng giềng,
sang xin Mỵ Lài làm vợ đích.
Ngoài của quý, nhung lụa, bạc vàng,
Chi Hòa sẽ dâng mấy miền đất,
nếu ta đồng ý gả con cho.
Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy,
nó đã thương ai, rồi sẽ quên!
Ta chỉ ngại từ đây về đó,
đường sá xa xôi biết bấy nhiêu,
lại nhớ câu dân ta hay hát:
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‘Có con mà gả chồng gần,
có bát canh cần nó cũng đem cho,
có con mà gả chồng xa,
bát cơm ai đỡ, chén trà ai dâng…’
Nó về quê chồng, có gặp lại?”
Thấy cha băn khoăn, Lang Tuấn tâu:
“Lạy tâu vua cha, xin được trình,
đường sá xa xôi, ta không ngại.
Một khi em Mỵ Lài về đấy,
một phần Đan Liu thuộc về ta,
đường sông biển đóng thuyền ta vượt,
đâu có xa xôi cách trở gì!
Nhưng Chi Hòa là người thế nào,
xin cưới mệ nàng là chủ định,
muốn Miền Biển gần với Xứ Đồi,
hay lại có âm mưu nào khác,
nhòm ngó xâm chiếm đất láng giềng?”
Lão lạc hầu râu tóc bạc phơ,
được vua hỏi tới, mới cất tiếng:
“Xin cúi đầu trình với vua sang,
điều Quan Lang ngài vừa nói đến,
cũng nên xét cẩn thận trước sau.
Ngày xưa thưở trước, có xa đâu,
chúa đất Âu gả con cho giặc,
rồi mất nước vì quá tin người!
Vua Đan Liu, theo thần được biết,
tên Chi Hòa, tuổi ngoài hai mươi,
con chúa Chi Dân đất Xứ Biển,
và nàng Ami, người Xứ Cau.
Vua sinh ra sau cơn loạn lạc,
giặc Xứ Than tàn phá Đan Liu.
Được tham gia việc nước từ nhỏ,
và nổi tiếng là người có tài,
lấy an dân làm phép trị nước,
muốn hòa hoãn với các láng giềng,
để cưới mệ nàng xin dâng đất,
thần nghĩ Chi Hòa đã thực lòng.
Theo tục nước ta phải bắt chấu,
ở rể Chi Hòa phải sang đây,
nhưng vua một nước sao vậy được,
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cho dù chỉ ở dăm ba năm.
Khi mệ nàng Mỵ Lài về đó,
họa “ong tay áo” là không có!”
Lạc hầu trình xong, vua muốn nghe,
ý của Cao Lộc, quan lạc tướng.
“Thần xin tâu trình đức vua sang,
nếu gả mệ nàng về Đan Liu,
ta được thêm cả ba vùng đất.
Việc binh đao ta không phải lo,
quân đức vua nay đông và mạnh!
Nhưng theo thần nếu đức vua sang,
chọn người giỏi cai trị đất mới,
tránh mối hiểm nguy dân vùng đó,
nhớ chúa cũ, không thần phục ta!”
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Tiếng lành đồn xa mệ nàng Lài,
con gái Kun Chủ, vua Xứ Đồi,
tốt nết lòng, tốt duyên đẹp dáng,
mặt như sao, sáng tươi thật trong.
Khuôn mặt nàng đỏ hồng hoa vông,
cánh tay thon dài như con chỉ.
Ai mà được ấp ủ bên nàng,
sẽ lột xác hóa thành rồng đẹp.
Người phương xa cho đến bản gần,
công tử, quan lang, rồi tạo trẻ,
ai cũng mơ ước làm chồng nàng,
cho người mang lễ đến dạm hỏi,
nhưng nàng vẫn một mực không ưng,
vì lòng yêu đã dành tướng trẻ,
thân thiết nhau từ lúc bé thơ.
Hôm nay, tin Kẻ Sũ truyền về,
phũ phàng thay, điều nàng lo sợ,
thành thật rồi, đâu phải là mê.
Vua cha, đức Kun Chủ cao sang,
quyết gả nàng cho vua Xứ Biển,
để đổi lấy mấy miền đất xa.
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Cả đêm khóc, gối phà ướt đẫm,
nàng ước được như trong lời ca,
như Út Lót, nàng Nga kiều diễm,
chọn cái chết để gặp người yêu,
được sống chung trong khúc săng đồng,
hóa cây đa cành ôm quyến luyến.
Nếu nàng chết! Mệ nàng chỉ nghĩ,
mẹ cha khổ đau biết nhường nào.
Còn chàng ư? Chàng có biết đâu,
chàng suốt ngày quân binh, cung nỏ.
Mà nghe kể chàng còn có lời,
khuyên mẹ cha gả nàng về biển!
Thôi phận đành đưa chân, nhắm mắt,
cha mẹ đặt đâu, đấy nàng ngồi!
Nghĩ thế rồi, lòng vẫn tủi sầu,
cơm không nhá, cá chẳng buồn ăn,
người vàng võ, xanh xao, hốc hác.
Một buổi sớm mai, trời se lạnh,
nàng lại vườn dâu, gốc đang xanh,
hàng dâu tơ mọc nơi bến bãi,
khóc than, chào từ biệt nương dâu:
“Thương nhiều thương lắm, em dâu hỡi,
em ở lại nước tốt lành tằm,
cỏ bái, bìm leo, thôi mặc cỏ,
ai tỉa cành hái lá cho em!
Chị phải tới ở đất Đan Liu,
cho đất ấy lành dâu lành lúa.
Chị đi, bỏ em lại cỏ leo,
nghìn đời trăm năm không trở lại!”
Quay chân trở lại, trái chân về,
nàng đến chào trại dâu, nhà dệt:
“Thương em hỡi khung cửi dệt gấm,
đám thoi bạc rải rác thoi ngà!
Em ăn lại cửa, ở lại nhà,
chị phải đi ăn sầu ở nhớ,
đến Xứ Biển lạ, chốn xa xăm,
nghìn đời trăm năm biết trở lại!”
Ngày hết tháng đến, xuân đã qua,
hè sang, được ngày lành tháng tốt,
Đan Liu cho đoàn hơn trăm người,
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sang Thành Ong, mang đồ sính lễ,
xin đón Mỵ Lài về nhà chồng.
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Sáng đẹp trời, ngày tám tuần trăng,
đoàn đón dâu vào cung Tiên Cát.
Người đầu đoàn, cưỡi con ngựa nâu,
dáng đậm đậm, râu cằm rậm rậm,
thạo việc binh, thạo cả việc mường,
người khéo bề ăn cơm uống rượu,
giỏi thơ ca, ứng đáp cũng tài.
Đồ sính lễ voi trắng chín ngà,
trên lưng phủ một tấm lụa đỏ;
tề ngưu trắng đã được nuôi thuần,
hai sừng nhọn chĩa hai bên mũi;
ba mươi sọt của ngon vật lạ,
năm mươi thước lụa cho mẹ cha,
bốn mươi sấp vải bông nhiều sắc,
yếm lụa đào, với khăn vấn đầu.
Nhưng còn chú rể, chú rể đâu?
Từ cổng thành dẫn đến hậu cung,
hai bên đường dân chen nhau đứng,
ngó xem ai là vua Đan Liu?
Trên chiếc kiệu dưới ba lọng vàng,
liệu có ai ngồi trong trướng rủ?
Chỉ thấy có một đoàn thiếu nữ,
lưng đeo lục lạc, chân vòng đồng,
váy đỏ, váy hoa, dài chấm gót,
đầu quấn vòng hoa, tóc lông công,
cổ đeo xâu cườm hạt hình cầu,
tai khuyên đá đỏ hồng lóng lánh.
Chỉ thấy có một đoàn trai tráng,
lưng quấn khố hoa, áo vỏ cây,
hai vai choàng chiếc khăn màu đỏ,
tóc buộc chỉ trắng, cài đuôi gà,
cổ đeo hạt cườm, xâu nanh chó,
tay đeo còng bạc, tai ngà voi.
Trong thành Ong, đất làng Kẻ Gát,
hậu cung Tiên Cát người vào ra,
tất bật chọn chiếu đẹp, chiếu hoa,
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cau bổ năm, lá trầu rửa sạch,
lá vối mùa thu, với nụ khô,
bình rượu đỏ nâu, men láng bóng,
nếp đồ cơm, thịt lợn, thịt gà,
chuẩn bị đón nhà trai quyền quý.
Ở buồng trong nữ lệ mại Thơm,
giúp mệ nàng Lài mặc váy áo.
Mệ nàng Lý chạy ra chạy vào,
thoắt bên chị, thoắt ra nghiêng ngó.
Yếm hồng đào vừa buộc thắt dây,
váy lụa đen vừa trùm kín gót,
đã nghe mệ nàng Lý thì thào:
“Kìa nhà trai đã vào thành Ong,
đoàn nhà trai đã vào Tiên Gát,
tới sân, tới cửa của hậu cung.“
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Bài hát căng dây đã vang lên,
Mỵ Lài nghe câu được câu mất,
thiếu nữ phù dâu hát hỏi thăm:
“Thưa cùng các khách lạ đâu về,
quần áo mặc như hoa xuân sắc,
chợt nhìn lóa cả mắt chúng tôi,
gồng gánh xếp từng đôi xanh đỏ,
có phải người đi chợ mới về,
hay người đi chơi hoa, bẻ lá?
Nơi đây cấm người lạ ra vào,
cửa này có lệnh rào từ trước,
muốn vào phải có lý rõ ràng,
nếu không đứng ngoài sân chờ đã!“
Tiếng hát đoàn nhà trai đáp lại:
“Ôi các nàng thiếu nữ canh đường!
Xưa én nhạn con nam con bắc,
không có ngày được gặp mặt nhau,
nhờ có người tin đi câu lại,
nhà người có hoa thơm bông quý,
vua tôi còn sống lẻ một thân,
hoa người lại đang xuân nở nhị,
bố mẹ cùng hai triều thuận ý,
hôm nay mới làm lễ đón dâu,
chúng tôi mới đến đây nộp lệ…”
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“Họ mang lễ nộp, đón ta về!”
Mỵ Lài chợt tủi buồn thầm nghĩ,
vừa xỏ tay áo lụa xẻ tà.
Nàng để mại Thơm sửa eo lưng,
quấn cạp váy nhiều màu mềm mại,
ôm gọn thân con gái dậy thì.
Đây cạp váy nàng đã bao ngày,
cặm cụi bên giường vải để dệt,
sau hôm theo vua cha đi săn,
giết được con muông to, hung dữ.
Này khuông hươu dưới gốc chu đồng,
ngẩng đầu nhìn cành chu chim đậu;
này khuông dệt hình rồng bơi lội,
đầu cao, đuôi vươn trên mặt sông;
khuông dưới cùng cá bơi lơ lửng,
giương vây chờ đớp đóa chu đồng.
Lại tiếng mệ nàng Lý thì thào:
“Quan làng buộc ngựa vào cột sạp,
cầu thang nhiều bậc bước chân lên.
Ả nghe này, hát “trải chiếu” đấy:
“Sinh trưởng trong nước xanh đẹp đẽ,
nhờ bàn tay khéo dệt mới thành,
ở đây chiếu cuộn tròn trên gác,
như con rồng gập khúc nằm chờ.
Chúng tôi người nơi xa mới đến,
không mang theo mảnh chiếu trải chân,
ơn bạn có lòng thương nhà rể,
xin trải chiếu, làm chỗ nghỉ ngơi!”
Thơ “chiếu dựng”, rồi thơ “chiếu chồng”,
bài “chiếu trái”, rồi thơ “chiếu chéo”,
khách hát, chủ nhẹ nhàng phân trần,
ấy cái lệ trong từng lễ cưới.
Mệ nàng Lài vẫn rầu rĩ ngồi,
mặc gái hầu quấn khăn chải tóc.
Từ gian ngoài vẳng tiếng hát ca,
bên nhà gái mời trầu tiếp nước,
quan làng nhà rể đáp lời mời,
giọng ngọt ngào, sao mà khéo nói:
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“Kính thưa cùng cả nhà, các bạn!
Chúng tôi vừa bước tới trong nhà,
trầu cau thơm đưa lên đủ vị.
Chấm này trồng rừng sâu núi đá,
cau người trồng trước cửa vườn nhà,
trầu thơm lá, trầu nàng thết đãi,
thết họ hàng nội ngoại bản mường,
khắp dân gian vua quan đều muốn.
Việc này tự trời đất tạo nên,
gái trẻ đã dùng quen nhiều bận,
ơn trầu được kết nghĩa nhân duyên,
nhờ trầu cau càng mến tình thương,
trai gái nhờ trầu cau quen biết.
Chúng tôi vừa bước đến giường hoa,
đã thấy trầu cùng cau mời đặt,
chắp tay chúng tôi nhận để ăn,
vôi, vỏ, quế quện hương thơm ngọt.
Trầu thơm nhờ vườn được che sương,
cau ngon nhờ có người chăm sóc,
có vôi thêm, có thuốc càng thơm,
vôi được quện trong trầu đẹp ý.
Cau bổ thành từng cặp có duyên,
trầu xanh người đã têm đầy đủ,
chấm người đã cắt nhỏ miếng đều,
thuốc lào cũng bày ra ở cạnh,
đặt trên cơi màu thắm hồng tươi…”
Em Mỵ Lài, mệ nàng Mỵ Lý,
áp cửa buồng, lẩm nhẩm lời ca,
quay bảo chị đến lúc nộp gánh.
Nhưng phải chị đây, hay là ai?
Mái tóc đen mọi ngày xõa lưng,
nay quấn ngược đỉnh đầu như nấm,
dải lụa ngang trán màu hồng đào,
được thay bằng vành khăn xòe cánh,
khuyên tai ba mấu bằng mã não,
cổ tay tròn trịa vòng ống đồng,
cườm ba vòng cổ cao ba ngấn.
Tấm choàng ngoài đã khoác lên người,
lụa mịn nàng, màu vàng óng ánh,
đầu trên khâu đính với vành khăn,
vạt gấu chùm gót chân tha thướt.
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Ngắm chị một hồi, Mỵ Lý bảo:
“Nghe nói vua Đan Liu còn trẻ,
khỏe đẹp, và lại rất tài ba,
em ngó mãi, mà nhìn chưa thấy!
Nhưng sao ả lại buồn làm vậy?”
Mẹ hai nàng, bà hậu Ngần Ngà,
bước vào nói với cô dâu trẻ:
“Con gái yêu bố cái nhà ta,
sắp đến lúc nhà trai nộp gánh,
trình tổ đồ lễ rể mang sang.
Nhưng rể ta, đức vì vua sang,
vua Đan Liu bận, xin được vắng,
cho tể tướng đưa thuyền ngự ra,
rước áo vua, xin lễ cưới áo!”
Nàng Mỵ Lý phụng phịu kêu lên:
“Không có rể sao gọi cưới xin,
sao có lễ bái tổ, nộp rể!
Trai gái thành quen nhau đêm hát,
dưới gốc si hò hẹn đêm trăng,
cưới xin cũng được đủ các lễ.
Cưới của ả, con gái vua cha,
phải vui, phải nhiều lễ hơn thế.”
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Hậu Ngần Ngà nghiêm trách con gái:
“Mỵ Lý con, không làm ả buồn!
Đã là mệ nàng, con của vua,
cũng là con của mường của bản.
Như quan lang, nghiệp nối vua cha,
mệ nàng không theo tình riêng được!
Đến giờ lành, giờ phúc vào nhà,
vua cha, mẹ hậu sẽ nhận lễ,
tiền vải nộp, báo nghĩa mẹ sinh.
Con với cung nữ hãy chuẩn bị,
lễ mời cơm hát bài thơ mâm,
đến mời quan làng là tể tướng,
nếm đủ bát trân, tám món ngon,
da tê ngưu, nem công, chả phượng,
gân nai, tay gấu, môi đười ươi,
yến sào với thịt chân voi tượng!”
Tiệc vui rồi cũng có lúc tàn,
đã đến lúc làm lễ bái tổ,
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mệ nàng Lài cúi lạy mẹ cha,
nước mắt nhòa khuôn mặt kiều diễm,
biết bao giờ được trở lại đây,
quê cha, nơi chôn rau cắt rốn,
biết có còn được gặp mẹ cha,
được phụng dưỡng thân mẫu về già!
Nàng Quế Hoa, đào nương ngày nào,
giọng vẫn trong và thật ngọt ngào,
hát hộ cô dâu lời ly biệt:
“Chào bác trai, bác gái nhà trên,
chào chú, chào thím ở nhà dưới,
chào chị em dâu rể trong nhà,
năm tháng qua đừng quên em nhé!
Con chào cha, cha của con ơi,
có đau, đừng đau luôn cha nhé!
Con chào mẹ, mẹ yêu dấu hỡi,
có ốm, xin đừng ốm quá lâu,
nóng lạnh bất kỳ xin nhắn gọi.
Xin chào vườn gừng bên kia suối,
vườn riềng xinh trước ngõ nhà ta!
Chào gái trai đang thời sen ngó,
chào bốn mặt sàn khuống đan mau,
như đan cót, dập dìu trai gái.
Mưa không rơi, trời cũng không buồn,
đừng nỡ bỏ sàn hoa hiu quạnh,
hỡi các em, tuổi hoa đang tươi,
bạn trai đêm gảy đàn vây khuống,
gái có chồng không thể đùa vui,
như thóc bồ không mang xuống gặt!
Xin chào cột cái đuôi cá thon,
cột con con đuôi con chim nhạn,
lượt chân mái gianh được xén bằng,
hàng mui theo hàng mè san sát!
Chào khung cửi, guồng xa, cái suốt,
chào con thoi ti tách ngày đêm,
chào cả trâu cả ngựa cả bò,
mùa tết vui cỏ non xanh gặm!
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Chào góc chạn đặt cuộn lá chuối,
giàn cao nơi đặt chậu gạo ngâm,
gác bếp treo cơm dẻo cơm nguội,
ổ tằm vẫn làm kén giăng tơ,
nùi lạt tết hai cánh bướm gài,
tơ nhện vương chăng đầy góc bếp.
Xin chào lòng bếp khói cuộn xanh,
hòn đầu rau khói vờn đen nhẻm,
với chĩnh, hũ đựng rau, muối, dưa!
Chào bậc cửa lớn hay đi qua,
khuôn cửa rộng ta hay đi lại,
cầu thang đường bước lên sàn nhà!
Hỡi gầm sàn thường hay chui cúi,
tháng năm dài người chẳng gặp ta,
ta bỏ bạn tình, lìa mẹ cha,
sớm tối không còn xuống đây nữa,
cũng không thay áo mới lượn qua!”
Kiệu hoa đã chờ ở dưới sân,
kiệu bằng gỗ mun đen bóng loáng,
hai bên che bằng bốn lọng vàng,
bốn tráng sĩ Đan Liu khiêng kiệu.
Từ hậu cung kiệu ra Kẻ Gát,
qua cổng thành, xuống đến bến sông,
hai bên đường cây xanh hoa nở,
dân các trang nhảy, múa, hát ca,
chơi săn bắt, múa điệu tùng dí,
những trò diễn trăm nghề thật hài,
để mệ nàng vui lòng ngồi kiệu,
về quê chồng đất biển phương xa.
Đức Kun Chủ và bà Ngần Ngà,
quan Lang Tuấn, mệ nàng Mỵ Lý,
không đưa Mỵ Lài về quê chồng.
Vua sai truyền lạc tướng Cao Lộc,
và quân binh dưới trướng của chàng,
cùng đi theo hộ tống mệ nàng,
đưa nàng về đến quê hương mới.
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1. – 35. Mỵ Lài trên thuyền rồng, về quê chồng; 36. – 163. Trong rừng cau ven sông, Mỵ Lài cùng
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– 345. Cao Lộc và đoàn đưa dâu chào vua Đan Liu.
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Đêm đã khuya, trăng thanh gió mát,
ánh trăng vàng rải sóng lên sông,
bãi Một Đêm lau sậy xanh um,
thuyền ngự, thuyền trần mấy mươi chiếc,
hạ buồm nghỉ lại, nép bên sông.
Trên thuyền rồng sơn son chạm trổ,
mệ nàng Lài thao thức chong chong.
Bảy ngày rồi nàng rời Thành Ong,
bảy ngày thuyền rồng xuôi sông Cái,
qua các miền quê đất Xứ Đồi.
Hai triền sông nương dâu bãi lúa,
xa xa đồi núi xanh nhấp nhô.
Núi đồi đấy, núi đồi quê hương,
phải xa rồi, càng thấy thân thương.
Những người dân chân bùn tay lấm,
sớm hôm cày cấy, thả lưới chài.
Những thôn nữ bên sông giặt áo,
hát đò đưa đối đáp cùng ai.
Trong đêm khuya giọng hát trong trẻo,
vang vọng trong tâm trí Mỵ Lài,
khiến nàng càng thao thức khó ngủ:
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25

“Nàng đứng ở đó làm chi,
nàng về kẻ bể mà đi kéo rùng!
Nhà tôi nghề giã nghề sông,
lặng thì tôm cá đầy trong đầy ngoài.
Quí hồ nàng có lòng yêu,
cái đường đi lại còn nhiều khi ta,
nàng về thưa với ông bà,
có cho nàng lấy chồng xa hay đừng?”

35

“Mẹ ơi, đừng gả chồng xa,
tuy rằng kẻ bể, đất ta cũng màu,
đi về con cá, lá rau,
mua gạo chợ Vực, mua trầu chợ Đông.
Lấy ai cũng lấy một chồng,
kiếm ăn ngày tháng, no lòng thì hơn!”
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Sáng ra, ngày lành trời thật đẹp,
tể tướng cho thuyền ngự cập bờ,
cùng Cao Lộc theo hầu công chúa,
lên bờ thăm rừng cau ngát xanh,
đang nở hoa hương bay thoang thoảng.
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Dưới bóng cau tít tắp trời cao,
thân nhiều sải, phấn rêu trắng xám,
quanh gốc cau phiến đá cuộn tròn,
dây trầu xanh quấn ôm phiến đá.
Có miếu nhỏ cách đó bước chân,
trong miếu bày bát hương, hoa quả.
Một cụ già hái lá trầu không,
thấy Mỵ Lài cùng đoàn tùy tùng,
tần ngần đứng quanh ngôi đền nhỏ,
mới thong thả kể tích ngày xưa:
“Đây miếu này tên gọi Ba Người,
dân quanh vùng dựng từ lâu lắm,
khi thân cau chỉ bằng bắp chân,
phiến đá, cây trầu chỉ mới có.
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Chuyện kể hai anh em sinh đôi,
anh tên Pơ, em gọi là Nang
cha mẹ mất khi vừa mới lớn,
phụ đạo trong vùng nhận về nuôi,
lại thương dạy cho chữ, lễ nghĩa.
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Phụ đạo chỉ có một người con,
nàng Bliu dịu dàng xinh đẹp,
thấy Pơ, Nang khỏe mạnh khôi ngô,
muốn nhận người anh làm con rể.
Nhưng nào biết ai anh, ai em,
họ giống nhau như hai giọt nước,
từ dáng đi, giọng nói, tính tình.
Một hôm phụ đạo bày con gái,
dọn cháo cho hai anh em ăn.
Cháo hai bát, đũa chỉ một đôi,
em cung kính nhường anh ăn trước.
Bliu liền nhìn kỹ người anh,
thấy Pơ có nốt ruồi nho nhỏ,
dưới tai trái lấp ló nâu đen.
Pơ, Bliu nên vợ thành chồng,
Nang vẫn ở cùng nhà anh chị.
Tình vợ chồng ngày thêm khăng khít,
nghĩa anh em thắm thiết như xưa.
Đến ngày kia chiều hôm chập choạng,
hai anh em làm ruộng mới về.
Nang nhanh chân bước vào nhà trước,
Bliu tưởng chồng, vui vẻ đón,
đúng khi Pơ vừa về đến cổng,
thấy vợ ôm em, ríu rít cười!
Biết nhầm rồi, Bliu xấu hổ,
Pơ không nói, bực bội trong lòng.
Thấy anh thế, Nang sinh khó xử,
và từ đó dần xa lánh anh.
Nhầm lẫn thôi, nhưng sao lấn cấn,
mãi thế này, tiếng xấu tránh sao,
anh chị vui như đôi chim câu,
ta chỉ là chim đậu cành phụ.
Nghĩ thế, Nang đành bỏ nhà đi.
Nhằm hướng nam chàng đi, đi mãi,
chỗ này đây sông chắn lối chàng.
Kiệt sức rồi, không thuyền vượt sông,
ngửa mặt lên trời chàng than khóc,
thảm thiết hồi lâu, hồn lên trời.
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Dân làng gần thương anh chết trẻ,
đắp cho anh nấm mộ con con.
Ít lâu sau, mồ mọc cây thẳng,
rễ lan bờ sông, tán vươn cao,
nở hoa thơm ngát, rồi ra trái.
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Một ngày, hai ngày, rồi bảy ngày,
không thấy em về, Pơ hối hận,
ghen tức không phải, ghét bỏ em.
Em đi đâu, biết đường nào tìm,
em mà chết, chàng sao sống nổi!
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Pơ cũng nhằm hướng nam mà đi,
sông chắn đường chàng đành ngồi lại,
không đi được, nghỉ dựa gốc cây.
Người đi qua thấy chàng, hoảng sợ,
người chết, chôn rồi, sao ngồi đây!
Nghe chuyện em, Pơ bật khóc than,
gieo mình bên gốc, thành đá tảng.
Nàng Bliu những chờ lại đợi,
chồng không thấy về, em bặt tin.
Lần theo đường chồng, nàng cũng đi,
sông dữ chắn lối, đành dừng lại,
cạnh phiến đá nằm bên gốc cây.
Biết Pơ chết, và Nang cũng chết,
nàng ôm tảng đá bạc khóc ròng,
em vì anh chị chết ở đây,
chồng tìm em, hóa xác nơi này,
còn nghĩa gì đâu để nàng sống!
Tảng đá rắn Bliu ngả đầu,
chết nhẹ nhàng như vào giấc ngủ.
Từ mộ nàng mọc lên cây leo,
cuốn quanh, ôm phủ lấy tảng đá,
lá mềm có mùi thơm cay cay.
Không thấy con thấy rể trở về,
thần báo mộng, phụ đạo tìm đến,
cho dựng miếu này, thờ ba người.
Kẻ qua người lại thắp hương cúng.
Hè nắng gắt trên đường tuần thú,
vua dừng chân nơi đây nghỉ trưa.
Thấy trước miếu sum suê cây cối,
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dây leo cành mắc xanh mượt mà,
chuyện ba người, hỏi thăm biết được,
vua sai thị thần hái quả xanh,
bứt lá dây leo mà ăn thử.
Thị thần thấy vị ngọt, thơm cay,
nước nhổ lên đá cho màu đỏ.
Vua thấy lạ, sai lấy cả ba,
ít quả, ít lá, vôi từ đá,
nhai lẫn, bỗng thấy người nóng bừng,
môi đỏ, mặt hồng hào tươi đẹp:
‘Ôi linh dị, đúng họ đây rồi,
tình chồng vợ, yêu thương nồng thắm,
nghĩa anh em gắn bó keo sơn!’
Vua lấy tên họ đặt cho cây,
tên Bliu gọi dây leo nhỏ.
Vua truyền dân khắp cả trong vùng,
gây trồng thêm pơnang, bliu,
và vua đặt ra thêm tục lệ,
khi làm lễ cưới vợ, gả chồng,
cùng nhau hội họp hay tết lễ,
phải có vôi, pơnang, bliu!
Từ đó đến nay đã bao lâu,
già đây cũng thật không thể biết,
pơnang giờ được gọi là cau,
và bliu nay gọi là trầu,
Miếu Ba Người hương thơm nức tiếng,
cau và trầu nay đã thành rừng.”
Đêm càng khuya, trăng như càng sáng,
chuyện Ba Người nghe kể ban trưa,
khiến mệ nàng càng khuya càng tỉnh,
miên man chuyện nọ nhớ chuyện kia.
Trong đêm khuống, những bữa thường rang,
nàng vẫn hay nghe chúng bạn hát,
thiếu nữ, trai mường lấy miếng trầu,
mời nhau ăn, làm quen gá nghĩa.
Liệu rồi có ai mượn lời ca,
trách nàng, như người trong thơ trách:
‘Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
em có chồng rồi anh tiếc lắm thay!’
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Mệ nàng vùng dậy ra mạn thuyền,
ngắm dòng sông, trăng in đáy nước.
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‘Ba đồng một mớ trầu cay,
sao anh chẳng hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng,
như chim vào lồng, như cá cắn câu.
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ,
chim vào lồng biết thuở nào ra?’
Chục chiếc thuyền trần im phăng phắc,
bóng lính canh đi lại vòng quanh,
ồ mà sao trong thuyền Cao Lộc,
vẫn có người ngồi dưới ánh đèn!
Sao chàng giờ này vẫn chưa ngủ,
lo tính gì, liệu biết nàng buồn?
*

*

*
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Mại Thơm, nữ lệ của mệ nàng,
vào buồng giúp Mỵ Lài trang điểm:
“Xin mệ nàng giấu mặt ủ sầu,
thành Đan Nê đã ở trước mặt,
đức vua ngài đang sốt ruột chờ,
để em giúp nàng mặc xống áo!”
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Mệ nàng như bừng tỉnh cơn mê,
đã chín ngày trời yên bể lặng,
chiếc prau vừa dài vừa cao,
trăm người trai chèo theo hiệu lệnh,
đưa nàng về thành biển quê chồng.
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Thuyền bầu tiến sâu vào giáp bờ,
sau lưng Cù Lao đứng sừng sững,
trước mặt san sát thuyền với thuyền.
Phải chăng đây là bến Cửa Nậy,
nơi Krông Ia đổ ra biển khơi.
Con sông lớn chảy từ thánh địa,
qua hoàng thành tráng lệ La Keo,
nội cung các triều vua Đan Liu.
Mại Thơm giúp nàng quấn cà chăn,
váy dệt nhiều hoa văn hình trái,
lưng nối các vòng màu đỏ hồng.
Nàng mặc áo chui cổ nhỏ tròn,
350

215

220

225

230

235

240

245

250

tay nàng đeo vòng vàng nhẫn mắt,
cổ đeo cườm bện chuỗi hạt cườm,
đầu phủ khăn tim tím màu hoa,
tai xỏ thêm bông nhụy bông bạc.
Váy áo này, vòng vàng nhẫn quý,
Chi Hòa gửi sang cho vợ yêu,
trong niềm chờ mong ngày gặp mặt.
Nay Mỵ Lài mới mặc lên người,
trông khác nào thiếu nữ Miền Biển,
chỉ nước da vẫn gái Xứ Đồi!
Tể tướng Đan Liu dáng tầm thước,
dẫn đầu đoàn rước bước lên bờ.
Cô dâu mới, mệ nàng Mỵ Lài,
theo sau cùng đoàn người đưa dâu,
với lạc tướng Cao Lộc đi đầu.
Nhìn Mỵ Lài thấy nàng thật đẹp.
Mình mảnh thon, mặt duyên mắt sáng,
má hồng môi tím, da trắng ngần,
duyên từ thân, bước chân uyển chuyển,
như bông dền tím giữa nước sông,
bông hồng giữa biển xanh nước biếc.
Từ cửa thành phía bên tay mặt,
một đàn voi phủ lụa nhiều màu,
với tượng binh chít khăn đỏ chói,
đoàn thổ binh hộ tống trước sau,
đánh trống, thổi tù và vang động.
Đan Nê thành lớn phải đây chăng,
mấy mươi năm trước bị san phẳng,
nay được đắp lại to hơn xưa.
Trước khi xa quê cha, đất mẹ,
mệ nàng đã biết về thành này.
Thành bằng đất, bờ thành dài rộng,
hai bờ thành ngoài giáp bờ sông,
thế càng cua, chặn giặc lấn đánh,
hào sâu rộng chạy dọc ngoài thành,
dân sống quanh thành mười sáu cửa!
Đoàn voi đã dần tiến lại gần,
dẫn đầu là một con voi trắng,
da xam xám, pha chút phớt hồng,
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ngà cong vút, cài hoa sặc sỡ.
Voi trắng khuỵu xuống, quỳ hai chân,
để người trên bành voi bước xuống,
thân hình vạm vỡ, da sậm nâu,
trước mệ nàng là chàng trai trẻ.
Chàng đội một mũ vàng ba tầng,
vòng vàng trên cánh tay trên ngực,
giày của chàng bằng vỏ đồi mồi,
đeo sợi đai nạm tám viên ngọc.
Vải choàng áo mắc, vải phủ đùi,
thêu hoa, có tượng rồng, hình rắn,
gươm dựng tại lưng, giáo dựng vai,
trông chàng thật oai phong lẫm liệt.
Chi Hòa đây ư, vua Đan Liu,
mới thoáng nhìn Mỵ Lài sững sờ,
cứ ngỡ đi đường xa, mắt mỏi,
trước mặt mình lạc tướng Xứ Đồi!
Đoàn rước dâu quỳ sụp lạy chào,
chàng trai trẻ dịu dàng cất tiếng:
“Nàng ơi, vợ xinh đẹp của ta,
vòng này nàng hãy đeo cổ tay,
nhẫn này ngón tay thon nàng xỏ,
nàng đừng như cắc ké đổi màu,
thấy trai đàng trên đã ưng bụng,
thấy trai ngõ dưới đã thầm yêu!
Ta không hung đâu, không dữ đâu,
cơm lâu ta chờ, không quắc mắt,
rượu lâu ta chờ, không mắng nàng!
Đây cái túi đựng, ví cuốn này,
trao nàng đựng trái cau, trầu lá.
Cau của ta, một trái chẻ hai,
trầu của ta, lá xé ba bảy,
vôi đã cặn, lá trầu héo rồi.
Ta mắc cỡ với nàng cài vôi,
với nàng vấn trầu ta xấu hổ,
cái túi đựng, cái ví cuốn này,
bung từ mép, hỏng từ miệng túi!”
Giọng Chi Hòa tha thiết, ấm trầm,
khiến Mỵ Lài hết lo, hết sợ.
Nàng ngước nhìn vào mắt của chồng,
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Nàng run run, cất tiếng đáp lời:
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“Sao em có ví cuốn của chúa,
sao em được túi đựng của vua,
ba mươi bảy miếng cau em bổ,
bốn mươi bảy miếng trầu em têm,
thấy đáng ăn, thì chàng ăn đi,
thấy đáng uống thì chàng hãy uống,
nếu chàng không uống cũng không ăn,
vôi của em chàng hãy để lại,
trầu em têm chàng cũng để lại!”
Chi Hòa nghe giọng đáp thanh thanh,
tiếng Đan Liu sao nàng đã biết,
tục Đan Liu sao nàng đã rành.
Chàng đáp liền, giọng thật hân hoan:
“Nàng có thương, nàng cho trầu têm,
nàng có yêu, nàng cho vôi vấn,
ta ăn thật đây, uống thật mà!
Cái túi ta trao, túi đựng duyên,
ví trầu cau nối tình đôi lứa!”
Đoàn hộ tống dưới trướng Cao Lộc,
và lạc tướng cúi chào Chi Hòa,
theo phong tục người miền sơn cước:
“Tâu đức vua sang, vua Đan Liu!
Bầy tôi là đoàn khách, dẫn dâu,
đưa mệ nàng về đây đúng hạn.
Giờ đây nàng có mặt trước Người,
xin Người hãy từ đây dạy bảo,
hòa thuận đường ăn ở từ nay,
sớm tối dạy điều hay việc tốt.
Người xưa đã để ta câu ví:
‘Dâu giỏi do cách dạy của bà,
rể khôn nhờ chăm lo của bố’.
Chúng tôi xin nộp lễ đã xong,
xin nộp dâu, về người dạy bảo!”
Vua Đan Liu nhận lời Cao Lộc,
và hai người chăm chú nhìn nhau,
quan dân hai bên cùng nhìn lại,
sao lại có việc lạ nhường này:
vua Xứ Biển và tướng Xứ Đồi,
hai người sao giống nhau đến vậy!
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Tuy Cao Lộc có cao hơn chút,
và nước da ít rám nắng hơn,
nhưng cả hai tóc đen gợn sóng,
mũi cao, đôi mắt đen chạy nghiêng,
cái miệng giống như miệng chim phí,
cái đầu giống như đầu chim nhông,
má đỏ bừng mặt trời mới mọc!
Đến lúc đoàn đón dâu lên đường,
Mỵ Lài ngồi vào bành voi trắng,
bên chồng mới cưới, vua Đan Liu.
Cao Lộc cùng đoàn người đi tiễn,
nhổ neo, kéo buồm trở ra khơi,
đem theo nỗi mệ nàng chua xót,
biết bao giờ quê mẹ được về.
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Thấy Mỵ Lài nước mắt vắn dài,
nhìn theo đoàn thuyền vừa rời bến,
Chi Hòa liền lên tiếng dỗ dành:
“Ta đi nào Mỵ Lài nàng ơi,
đoàn rước đang chờ hai ta đó.
Nàng hãy nhìn dân chúng bên đường,
vui mừng chào đón bà nàng trẻ!”
Mỵ Lài vẫn còn khóc sụt sùi:
“Cha mẹ già chuối chín trên cây,
em lấy chàng, theo về nhà chồng,
biết bao giờ được về quê mẹ!”
“Ta biết nàng thương nhớ mẹ cha,
vì cái nghĩa măng non ở lại,
cha mẹ già như bó đuốc tàn!
Nhưng lâu lâu củi trao cho mẹ,
lâu lâu ta gửi thuốc cho cha,
lâu lâu nàng về thăm quê cũ!
Nàng hãy nhìn đất nước của ta,
đất biển Đan Liu nhiều muối trắng,
những đoàn thuyền cưỡi sóng ra khơi,
lúa ven sông đang lên mơn mởn,
rừng đại ngàn voi thú cũng nhiều,

Ca khúc thứ ba mươi hai

25

30

35

40

45

50

55

60

trên đỉnh đồi các tòa tháp lớn,
gạch đỏ nâu dưới ánh trời chiều.
Đan Liu từ nay là của nàng,
và cả những người dân chất phác,
hai bên đường chào đón hò reo!”
Mệ nàng Mỵ Lài và Chi Hòa,
ngồi trên kiệu của con voi trắng,
dưới tán lọng ba tầng ba màu.
Trông vua, mệ nàng thật xứng đôi,
ngồi bên nhau như đo, được vẽ,
vợ như hoa màu tím phớt hồng,
chồng như hoa bầu xanh trắng muốt.
Đoàn rước qua cổng thành Đan Nê,
men dòng Krông Ia, lên hướng núi,
tiến về hoàng cung, thành La Keo.
Đoàn đi đông như bầy cà tong,
ùn ùn như kiến, như đàn mối.
Voi đực bành mây, cái bành mui,
trên đầu voi chàng trai vạm vỡ.
Đầu đoàn rước trăm người đi trước,
hàng nghìn người cất bước theo sau,
voi trắng oai hùng đi ở giữa.
Tôi tớ theo lớp lớp tầng tầng,
bóng người đi rợp rừng rợp núi.
Đã tới trước cổng thành La Keo,
tiếng tù và vang xa trầm đục,
báo tin cô dâu trẻ tới nhà.
Bà Ami, mẹ của vua trẻ,
nghe tiếng tù và, hối hả giục:
“Hỡi đám người trai, lũ ở gái!
Hãy mở cổng đồng thần ra mau,
mở bảy cửa ra, năm cửa vào.
Đây đúng tiếng Sar của Chi Hòa!
Con ta đứng cháy mình trong nắng,
dâu ta đứng cháy sức giữa trời.
Lá gan nóng nảy, gan nóng bức,
mở cổng mau, gan giận bây giờ!”
Chiếu cuốn, chiếu ngà trải ra đường,
trên sàn nhà chiếu vua, chiếu chúa,
người ở, kẻ hầu lấy vôi trầu,
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đặt cau lên mâm vàng, khay mới,
đón mời vua và bà nàng trẻ:
“Mâm gãy chân, khay lại gãy vành,
lá trầu héo, cau non, vôi cặn,
mời bà trẻ hãy nếm, đừng chê!”
Mỵ Lài liền tươi cười đáp lại:
“Vôi cặn vẫn thuận hòa yêu thương,
trầu héo vẫn đùm bọc chăm sóc!”
Bà Ami nhìn thấy Mỵ Lài:
“Ôi, cô gái rất đẹp, quá đẹp,
con tướng cũng không sao đẹp bằng,
nàng Chà Và cũng không sánh nổi!”
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Nghe mẹ khen, Chi Hoà tiếp lời:
“Chẳng phải dễ con đón được nàng,
đâu còn núi để vượt qua nữa.
Xứ sở nào con cũng đã tìm,
hết núi qua, hết sông để vượt.
Nghe tiếng nàng con đã thấy thương,
thấy mặt nàng con ưng nhiều nữa!”
Bà Ami, mẹ của Chi Hòa,
dịu dàng nói với cô dâu trẻ:
“Hãy ngồi đây uống rượu với mẹ,
uống rượu trong bát lớn bịt ngà,
bát hoa văn có hình ngọn lửa!”
Rồi quay lại đám hầu trong cung,
Ami lớn giọng nói với họ:
“Hỡi bọn người trai, hỡi gái trẻ,
lấy rượu trong thạp đổ nước ngâm,
đổ nước thêm vào chum rượu cái,
ngày này, ngày bắt rể cưới dâu,
bốn bảy ché to, ba bảy nhỏ!
Rượu ngâm đã già đêm rồi đấy,
lá đậy rượu đã chín lâu rồi,
y như ngâm măng chua, cơm cái,
như buộc bò, nhốt trâu trên bãi!
Hãy lấy cần cắm rượu ché dài,
hút rượu ra bầu bằng cần sáo,
rót rượu ra thẩu, ra chén đồng!
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Ơi nàng trẻ, vợ của con ta,
hãy ngồi một bên kề vai chồng,
hãy vào ngồi đối mặt với chồng!
Điều cấm kỵ, không được xuống đất,
kiêng cữ, không được bước ra sân,
sợ vướng phải phân chim cứt chồn,
hồn vía thần linh sẽ bị mất!
Con giữ điều cấm cho đất này,
hãy giữ điều kiêng cho xứ sở!”
Việc cưới xin phải đưa mâm cỗ,
lo sắm sửa vòng đời để đeo,
đã xong từ lâu, đã sẵn sàng.
Đã đến lúc phải làm lễ cưới,
việc đầu tiên lễ tạ tổ tiên,
cơm rượu bày trên mâm cỗ cúng,
cỗ rượu đặt cạnh cột nóc nhà.
Lão ông lão bà ra khấn nhang,
lão ông lão bà đến khấn hồn:
“Này đây, ché rượu tạ ơn trời,
ché rượu con cháu đền ơn thần,
ché agan, rượu ủ lâu ngày,
xin Ông Trời, xin thần linh nhận!
Cầu được như cây đa nhiều tuổi,
cây lâu năm chúi nhánh, sà cành,
Xin hồn ông bà, hồn cha mẹ,
quay mặt chứng kiến, xúm xít nhìn,
ta bói rượu, cần dâu bắt rể!
Rồi mai đây vợ sẽ dìu chồng,
chồng dìu vợ, sinh con đẻ cái.
Chúng sinh con như cua sinh con,
công dẫn đàn, nhện đất sinh trứng.
Rồi mai đây vợ sống với chồng,
cho đến khi bạc tóc, răng long,
đến khi chặt gậy chống lom khom.
Chồng ra ngoài lên rừng xuống biển,
muốn được mã la đến, chiêng về,
muốn chén đồng lại có được mâm.
Vợ ở nhà làm bắp đầy kho,
lúa đầy nhà, bông đầy ngăn vải.
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Xin hồn ông bà, hồn cha mẹ,
hồn siêng đưa thần phép thần tài,
về mà ăn cơm, về uống rượu!
Xin quay lại đây, nhìn chúng con,
bói lưỡi gà, linh thiêng hiển hiện,
tránh nhức đầu con rể con dâu!
Xin thần uống trước, con uống sau,
rượu ngọt lịm, nước cốt rượu nếp,
uống tại miệng, nhấm nháp tại môi.
Ăn cơm thôi, uống rượu đi thôi,
cơm còn nhiều, rượu còn đầy ché,
trong ché trâm, trong thạp vòi đây!”
Hôm sau đến tục cưới đeo vòng,
người trong thành mỗi người một việc.
Người lô nhô tựa như đàn kiến,
như bầy mối, trăm người tản ra.
Người chăn heo, đi gọi heo về,
người chăn trâu, đi tìm trâu béo.
Con trai đi bẻ lá, kiếm cần,
con gái đi nấu cơm, nhóm lửa.
Họ vừa chất củi, vừa khấn cầu:
“Ôi thần lửa, xin hãy dậy đi,
đốt cho sạch lông con heo này,
cháy cho nhẵn lông con trâu béo!”
Thần lửa dậy, cháy bùng thành ngọn:
“Người chưa có ăn, ta ăn trước,
dâu rể không được, ta được thôi.
Có cắt tục kiêng người không thế,
có cắt tục cữ người hay không?”
Bọn trẻ, gái hầu mới cười nói:
“Lửa nào lại nói hay như thế,
ta không dội nước, dập lửa đâu!
Lửa có ăn, được ăn lông heo,
lửa có cháy, lông trâu lửa đốt,
còn phần thịt, để dành người ta,
hãy bùng lên, phừng phừng lửa ngọn!”
Lũ con trai bẻ lá kiếm cần,
mười người lăng xăng đi bưng ché,
tám người rối rít buộc ché vào,
chín cây cột giữa nhà sừng sững.
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Hơi rượu thơm bốc lên sực nức,
như khói rẫy mùa hạ, mây thu,
người cay mũi, người thì đỏ mắt.
Đến lúc đấm chiêng, đánh mã la,
ông cậu sai chàng trai, cô gái,
lấy chiêng có núm, tiếng chiêng vang,
mã la bầu, ngân dài đủ điều,
trao cho Chi Hòa, để chàng đánh:
“Ơi chàng rể, hãy đánh chiêng đi,
hãy đấm cho mã la vang vọng!
Ta đã nghe ăn cơm, uống rượu,
đám cưới khai cỗ, đám xỏ vòng,
giờ muốn nghe mã la kể chuyện,
muốn nghe tiếng chiêng núm ngân vang!”
Chi Hòa quay gọi cô dâu trẻ:
“Ơi nàng dâu trẻ, Mỵ Lài ơi,
ra đánh trống cho ta đánh chiêng!
Ta cũng nhớ tiếng chiêng vang vọng,
tiếng mã la ngân vang ngân dài!”
Tiếng chiêng, mã la, trống nổi lên:
“Bing bong, bong binh, binh bong bong,
này hãy nghe mã la kể đây,
vừa mới thôi, cách mấy chục năm,
giặc Xứ Than, ở miền xa lắm,
xuống Xứ Biển cướp của giết người.
Tướng quân Chi Chân nhiều phép màu,
một buổi dẫn quân đi đánh giặc,
từng đoàn, từng thuyền ra Cù Lao!
Bác người, tướng Chi Chân dũng mãnh,
sự thật có thần tài hơn người,
sự thật có thần giỏi hơn người,
hóa phép, thuyền giặc kia tan tác,
nhưng phải khóc thảm dưới biển sâu,
vì tướng đã bị Vua Biển bắt!”
Bing, bung chiêng kêu, mã la kể:
“Tại tảng đá thần, cây dừa thần,
thuyền giặc vào dòng Krông Ia,
đốt Đan Nê, chém lính giữ thành,
bắt ông bà già, cô gái trẻ,
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lấy vật biết đi, của biết bò.
Tướng giữ thành biển sâu khóc thảm,
ai người bảo vệ xứ Đan Liu!
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Bing, bung, bong, phép màu qua sông,
một buổi cầm quân đi đuổi giặc,
từng đoàn, từng toán vượt Krông Ia,
đi thâm nhập xứ sở thần tài,
đi lật đổ xứ sở thần giỏi,
đi diệt hết tướng tài Xứ Than,
chính cha người, Chi Dân dũng mãnh!

230

235

240

245

250

255

Rồi khi giặc Than đã xin hàng,
giặc Chà Và không dám quấy nữa,
tướng xứ sở thần tài đã chết,
tướng xứ sở thần giỏi không còn,
chàng Chi Dân lên làm tướng chúa,
cha của người lên làm vua thần,
may dẹp hết động trời động đất!”
Chiêng cổ nổi hoa văn ba tầng,
chiêng dập - chàng đánh bằng dùi to,
chiêng rèn - nàng đánh bằng dùi sắt.
Tiếng chiêng vang, tiếng mã la vang,
tiếng chiêng nghe ngân nga, dồn dập,
tiếng mã la bay lượn dặt dìu,
tiếng trống vang như bộng cây đa,
mã la, đờn lồ ô rộn rã.
Ông cậu, chủ nhà cửa kho tàng,
cầm bầu rượu rót mời trao tiếp,
trộn rượu cho bọn trẻ, cháu con:
“Cậu tiếp rượu, mà quên cầm bầu,
cậu cầm bầu, lại quên rót rượu,
vì còn mê tiếng chiêng vang ngân,
tiếng mã la vọng lời mách bảo!”
Chàng Chi Hòa muốn dừng tiếng chiêng:
“Ta đánh chiêng, chiêng không vang vọng,
đánh như người ta đánh cho ma,
đấm mã la, mã la không ngân,
như người đấm trong đám bỏ mả,
đánh mà heo rừng không biết tránh,
đánh mà con nai không biết sợ!”
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Bà Ami nước mắt rưng rưng,
bảo với đứa con trai yêu dấu:
“Ơi con trai yêu quí của ta,
đây chén ngọn lửa, bát bịt ngà,
hãy lên đây uống rượu cùng mẹ!

265

Chừng nào mới là tiếng mã la,
chừng nào mới là tiếng chiêng nữa.
Chiêng vang vọng, mã la ngân dài,
làm chân tay rã rời, bải hoải,
tim gan cũng đến phải rụng rời!
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Hỡi bọn người trai, bọn ở gái,
cơm đã chín chưa, canh rục chưa?
Đói bụng rể rồi, đói bụng dâu,
đã quá ngày, lâu năm rồi đấy!”
Bọn người trai, người gái mới đáp:
“Xong rồi mà, lạy chúa, lạy bà,
canh đã rục, cơm đã chín tới,
chỉ chờ vua còn mải chuyện vui,
say sưa với chuyện cười, chuyện kể!”
Lão ông, lão bà hối hả giục:
“Canh rục rồi, hãy bưng ra đây,
cơm chín rồi, hãy bưng ra đây,
đã tới lúc bói cơm bói rượu,
để dâu rể, vợ chồng cùng ăn,
một bát lớn cơm, một đuôi cá,
tại khay cỗ cơm dâu, cơm con,
cạnh mâm cỗ khai hầu tiên tổ.
Ơi chàng rể, hãy tiếp cho vợ,
ơi nàng dâu, hãy tiếp cho chồng,
khi dâu rể đang ăn cơm cưới!
Ngại làm chi, mắc cỡ làm chi,
từ đầu nguồn nước cũng như thế,
núi trên, rừng dưới cũng vậy thôi,
ở Xứ Biển ta cũng theo vậy !”
Chi Hòa, Mỵ Lài cùng lời đáp:
“Ta không ngại đâu, không mắc cỡ,
cho dù năm người gái bên đùi,
rể muốn cưới nữa, muốn ăn nữa!
Cho dù năm người trai bên đùi,
dâu muốn cưới nữa, muốn ăn nữa!
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Hỡi bọn người trai, bọn người gái,
lão ông, lão bà đói bụng rồi,
trẻ trai, người gái cũng đã đói,
quá ngày buổi, bụng đói mắt mờ,
hãy bưng dọn cơm canh rượu thịt,
mời lão ông, lão bà ăn thôi,
để ta soi lửa làm thành khách,
sợ canh có bụi, cơm có dơ!
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Ơi bọn gái, bọn trai trẻ tuổi,
kẻ tàn tạ, bà góa, con côi,
hãy xem ăn cơm cho đủ no,
hãy nhìn uống rượu cho đủ say,
kẻo rồi ta mang tăm mang tiếng!
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Cơm còn nhiều, rượu còn trong ché,
muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn,
muốn uống bao nhiêu thì cứ uống,
nhưng chớ đánh nhau, đừng chửi nhau.
Ngày này, ngày cần dâu bắt rể,
ngày kiêng to, cữ lớn lắm mà,
kiêng cho đất trời, cho xứ sở!”
Ăn uống xong, lão ông, lão bà,
mới bảo bọn trẻ trai, người gái:
“Ăn đủ rồi đó, uống đủ rồi,
trẻ trai hãy tiếp tục đánh đàn,
ai thổi sáo vỗ, cứ thổi đi,
ai thổi sáo dọc, tiếp tục thổi.
Rồi trống paranưng, ghinăng,
kèn saranai hãy vang rộn rã,
cho lũ con gái múa nhịp nhàng,
nào điệu chèo thuyền, múa đội nước,
rồi múa quạt, múa roi, múa khăn.
Người vui cứ tiếp tục vui thôi,
người muốn uống rượu, cứ uống rượu,
ai vui cười, xin cứ vui cười .
Hôm nay là ngày vui xứ sở,
đón dâu Xứ Đồi về đất ta!”
Rồi đến ngày Chi Hòa làm lễ,
cho vợ yêu, vợ trẻ Mỵ Lài,
lên làm bà đích, vợ của chúa.
Cậu Gà Trống Thần, nơi ngọn dừa,
vỗ cánh bộp bộp, ó o gáy:
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“Chân ta đây đã trộn nước vàng,
miệng ta đây đã nhuộm nước bạc,
mỏ ta chải lông, móng chải cánh,
mắt ta dõi khắp bốn phương trời .
Giờ ta bảo đây, hỡi Chi Hòa,
cái tai hãy lắng nghe cho kỹ:
Xứ Đan Liu cha chàng lên ngôi,
sau khi dẹp xong giặc tàn ác,
lấy nàng Ami xứ Pơnang,
sinh ra chàng, người giữ cửa cổng.
Này cửa sắt, cửa gai, cửa ván,
cả bảy cửa ra, năm cửa vào,
ba mươi bảy đinh, bốn bảy ốc,
giữ thành lũy, lâu đài, báu vật,
chùa tháp, vật chạm trổ, tượng sừng!
Rồi đây cũng chẳng phải dễ đâu,
giặc còn ở trong xứ sở đó!
Chàng phải cùng vợ đích từ đây,
sinh ra người canh cổng giữ cửa!”
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Lại kể chuyện lạc tướng Cao Lộc,
vâng lệnh vua đưa mệ nàng Lài,
con gái vua, xinh, ngoan lại đảm,
về Xứ Biển, quê mới của nàng.
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Vua Xứ Đồi đang cần người tài,
có đủ trí, và có đủ sức,
đến trấn giữ Rú Đá, miền xa,
đất ngày nào thuộc về Xứ Biển,
Chi Hòa dâng, để cưới Mỵ Lài!
Cha mẹ của tướng quân Cao Lộc,
nghe tin Kun Chủ tìm người hiền,
bèn thúc giục con trai xin nhận!
Hai chục năm sống ở Thành Ong,
niềm ao ước được về quê cũ,
khiến họ cứ đứng ngồi không yên.
Chiều lòng mẹ cha tuổi xế chiều,
Cao Lộc cũng thấy lòng xiêu xiêu,
tháng ngày sông biển qua đất lạ,
thấy mến cảnh, mến đất, mến người.
Trí trai tài là phải vùng vẫy,
chàng xin đức Kun Chủ cao sang,
cho chàng nhận coi vùng Rú Đá.
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Vào một ngày sau mùa ăn rừng,
lạc tướng Cao Lộc cùng với cha,
đi thăm vùng đất chàng mới nhận.
Cha con đi dưới trời nắng gắt,
theo đường người chở muối lên rừng,
theo đường người mang sừng đi bán.
Ngựa rong ruổi theo đường kỳ nhông,
ngựa lần bước theo đường thằn lằn.
Đêm họ ngắm sao, ngày nhắm hướng,
qua núi đồi, vượt suối băng rừng.
Họ đã qua con suối Rơlai,
bon bên suối nhà làm bằng đá,
mái cũng bằng đá, sân đá tràng.
Cánh đàn ông quăng chài đánh cá,
cánh phụ nữ giữ lúa đuổi chim,
các cụ già chăm coi đàn vịt,
đám trẻ con chăn dắt đàn dê.
Họ đến bờ con sông Mơlung,
thấy từng bầy cò trắng bay lượn,
những đàn lợn rừng ủi tìm trùn,
nai, bò rừng cỏ non tìm gặm,
những con rùa to bằng cái nia,
rắn, trăn to gốc sao trằn trặn,
tiếng ve kêu, chim hót rộn vang.
Cha Cao Lộc tuy không còn trẻ,
nhưng bảo già, chưa hẳn đã già,
tóc búi cao, khăn choàng, khố đóng,
núm tóc cắm chùm lông đuôi chim.
Ong muốn chích ông đốt bùi nhùi,
hổ dọa cào có dao sắc nhọn,
beo hăm cắn, lưỡi gươm sẵn chờ.
Lạc tướng Cao Lộc thấy lạ lùng,
cha của chàng sao thay đổi hẳn,
khi về đến vùng đất mới này,
với ông, như về nơi thân thuộc.
Đêm ấy bên đống lửa bập bùng,
chuyện năm xưa chàng nghe ông kể:
“Chuyện xảy ra đã mấy chục năm,
ở đầu nguồn sông Krông Ia,
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có thành Pơnang trong rừng rậm.
Già làng có hai người con gái,
chị Ami đi lấy chồng xa,
theo chồng về Đan Nê cửa biển,
em Alinh ở lại quê nhà,
cùng chồng Ba Tri lo nương rẫy!
Đến một đêm, chừng đã rất khuya,
Alinh mơ thấy Yàng hiện về:
‘Ơ cháu Alinh hãy dậy đi,
thành của Ami bị giặc đốt,
thuyền của anh rể chìm biển sâu,
Ami bị bắt làm nô lệ,
Chi Đa bé bỏng lạc rừng ngàn.”
Trong cơn mê Alinh nức nở,
nước mắt tràn ướt má đẫm khăn.
Tỉnh dậy bỏ ên hoa áo đẹp,
vội cùng chồng đến thành anh chị.
Họ xuyên rừng nhỏ đầy xương nai,
qua rừng to xương hươu chất đống,
vào rừng già thúi hoắc mùi heo,
băng rừng thưa xương voi xương cọp.
Họ đi qua mười con sông sâu,
vượt qua tám hồ nước tràn đầy,
hết trèo đèo rồi lại lội suối,
tới cổng làng những người đơn côi.
Nhà ai cửa nấy đóng im lìm,
cả làng buôn vắng tanh vắng ngắt,
trông vào núi thấy chim bay về,
ngóng vào rừng tiếng nai vọng đến.
Alinh, Ba Tri tiếp tục đi,
họ về phía nam, thành ven biển.
Bảy rào thành cháy rụi ra tro,
nhà chính, kho tàng, gian dệt vải,
chỉ là đống tro xám khổng lồ,
chó, gà, heo chết trong bụi rậm,
khắp nơi nơi không một bóng người.
Họ lại bước chân xuống đồi thấp,
rồi bước chân lên cả đồi cao,
leo qua khe hẹp, trèo khe rộng,
vạch tranh tre, rẽ gai mà đi.
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Trái cây rụng, lá cây bay đầy,
tiếng chim hót não nề thê thảm.
Dọc bờ sông chim cú đuôi dài,
chim ngói lông xanh thoăn thoắt nhảy,
đám rau má mọc rậm chen dày,
mấy ngọn rau đắng lơ thơ mọc.
Hai vợ chồng chồn chân, mỏi gối,
ngồi nghỉ lại bên thác nước cao,
bứt đọt rau muống nhai tạm đói.
Có đàn chim chiền chiện bay qua,
con đầu đàn sà xuống bên họ:
‘Ơ nàng Alinh, chàng Ba Tri,
hãy mang gùi đi thêm chút nữa,
đến chòi để lúa của Ami,
bé Chi Đa đang chờ nơi đó.’
Hai vợ chồng vội vã lên đường.
Mấy con sông sâu họ đã vượt,
ba đỉnh núi cao đã trèo qua,
chợt nghe đàn chim ri ríu rít,
chim phí, chìa vôi hót rộn vang,
chòi để lúa đằng xa thấp thoáng.
Alinh cùng chồng dựng cầu thang,
trên sàn đầy ché bô ché dú,
ché túc ché pan đứng sóng hàng.
Alinh thò tay vào ché túc,
đụng phải con gì, nàng ré kêu!
Ba Tri giật mình, chạy nhào đến,
cho tay vào rờ lại rờ đi,
thấy đầu, mũi, miệng. Bé đây rồi!
Nhấc bổng bé lên, họ ngắm nghía,
Alinh ôm, nựng bé trong lòng:
‘Ơ con trai của mẹ đây rồi,
mẹ những tưởng là con đã chết,
nhưng con còn đây, đẹp quá chừng!
Lòng mẹ vui, bụng mẹ trẻ lại,
mẹ muốn đẻ em được như con!’
Nghe vợ nói vậy, Ba Tri bảo:
‘Ơ em, Alinh yêu quí ơi,
sẽ thêm năm mùa rẫy chín vàng,
tám mùa xuân hoa kia rụng nhụy,
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như Ami em ăn trái thị,
anh sẽ ăn quả muỗm nhỏ xinh,
ta sẽ có con đẹp nhường này!
Nhưng cháu cũng là con chúng ta,
Yàng đã cho ta, đất đã tặng,
em còn phải ao ước những gì!’
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Người hái quả rừng đi ngược lại,
người bắt cá suối đi ngang qua,
cất tiếng cười giòn tan mà nói:
‘Ơ, dạ nàng cũng như lòng tôi!
Việc này chúng tôi biết lâu rồi,
cha của cháu vẫn còn, hay mất,
mẹ bị bắt nô lệ buôn xa,
chúng tôi nói vậy là nàng hiểu.’
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Alinh cất lời, nhỏ nhẹ dặn:
‘Biết như thế đừng cho ai biết,
biết thế rồi đừng bảo ai hay!
Xin hãy giấu cho chúng tôi nhé,
xin đi cùng đường với chúng tôi!’
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Nhưng có người xấu bụng báo tin,
kẻ thù biết bé trai còn sống.
Chúng lồng lên, rối ruột lộn gan,
làm sao thằng bé con còn sống?
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Chúng lấy voi cái, cột bành hoa,
bành mây cột lên lưng voi đực,
trên đường đi nói chuyện khiên đao,
bàn mưu cướp ché, bắt nô lệ.
Có bầy chim chào mào bay qua,
lũ chim xanh líu lo hót liệng.
Tin dữ truyền đến tai Alinh.
Nàng lo sợ, cất lời cầu khấn:
’Ơi Yàng linh thiêng và tốt bụng!
Mười ché rượu lâu năm cháu cúng,
ba ché rượu ngắn ngày dâng ông,
xin ông che giùm con cháu với,
đừng cho giặc biết, kẻ thù hay!’
Đêm đó trong giấc ngủ không yên,
Ba Tri nghe tiếng ai vọng lại:
‘Ơ cháu, sao lại ngủ như thế!
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Mối hiểm nguy vẫn còn ở gần.
Ta đã thổi Chi Đa bé bỏng,
bay vút tận chín tầng mây vàng,
lên trên cao mười tầng mây trắng,
thằng bé bay đến tận chòi lúa,
tìm miệng ché túc mà chui vào!
Nay giặc dữ lại đang tìm đến,
chúng sẽ sục khắp núi cùng buôn,
cháu hãy đưa Chi Đa đi trốn,
đến đảo nhỏ, giữa biển khơi xa!’
Nghe tiếng bên tai, chàng bừng tỉnh,
nhìn xuống sàn đất, ngó xung quanh.
‘Ơ em ơi, có ai nói thế?
Có phải em nói chuyện cùng ai?”
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Alinh mệt, ngủ như chiêng úp,
như ché buộc vào cột giữa nhà.
Nàng không nghe chồng lay, chồng gọi.
Ba Tri nghĩ: ‘Thế ai nói đây?
Thôi đúng là tiếng của Yàng rồi!’
Đêm về sáng chàng ngồi suy nghĩ,
tính cách nào đây, làm cách gì.”
Bếp lửa trong hang đá bập bùng,
soi bóng Cao Lộc ngồi im phắc.
Cha chàng lại xúc động kể tiếp:
“Ơi con trai, hẳn ta chưa kể,
chàng Ba Tri, chồng của Alinh,
là bạn tuổi thơ, em kết nghĩa,
của Chi Chân, tướng thành Đan Nê.
Lần ấy hai anh em ra đi,
diệt trừ quỷ ác, lão Kroa,
ở làng đầu nguồn sông Krông Ia.
Hai chị em con gái già làng,
thành Pơnang trong rừng ngàn thẳm,
được hai chàng cứu thoát hang sâu,
của hổ người, lão Kroa độc ác.
Chi Chân đưa Ami về biển,
Ba Tri ở lại với Alinh.
Ngày chia tay Chi Chân trao em,
khiên thần với túi pơgang thần,
và dặn em những câu thần chú,
khi thật cần, anh lại ở xa!
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Đêm về sáng, Ba Tri thao thức,
cứu Chi Đa, tính cách nào đây!
Thuyền của Chi Chân, anh kết nghĩa,
chìm dưới biển, ở ngoài khơi xa,
thành Đan Nê cũng không còn nữa,
Ami bị bắt về nơi đâu?
Nhưng còn đây, con trai của họ,
đưa đi trốn, ra ngoài đảo nhỏ,
theo lời Yàng vừa mách bảo chàng.
Trời chưa sáng, Ba Tri trở dậy,
cầm rìu, cầm khiên vào rừng sâu.
Giữa rừng, cây sao mấy ngàn tuổi,
sừng sững đứng, vỏ láng thân vàng.
Gốc sao vài người ôm không xuể,
gốc sao như thách thức tay trai,
quanh gốc không dấu rìu dấu búa.
Ba Tri đi vòng quanh gốc sao,
rìu trên tay đã cùn lại mẻ.
Chàng liếc rìu lên mặt khiên thần,
lưỡi rìu bỗng nhiên sắc lem lẻm.
Mỗi nhát chàng chém vào gốc sao,
một dăm lớn văng rơi xuống đất,
tiếng vang ầm, dăm cắm đất sâu.
Cây sao rung, thân kêu răng rắc,
những quả sao, hai cánh thật dài,
và lá hình trứng rơi lả tả.
Sao mấy nghìn tuổi, dãi nắng mưa,
thách thức với núi rừng, bão tố,
giờ thân gẫy, cây đổ rầm rầm,
thân cành choán hết mảng rừng lớn.
Ba Tri chọn đoạn cây vừa ý,
vỡ vạc, chặt cành, đẽo mặt thuyền.
Chàng đẽo xung quanh, đẽo đầu thuyền,
khoét lòng thuyền rộng, dài thật đẹp.
Vừa làm chàng vừa niệm thần chú,
xoa pơgang thần lên mặt gỗ.
Mấy chớp mắt, thuyền đã làm xong,
chẳng vết rìu, sờ vào nhẵn thín!
Thuyền đã xong, con thuyền độc mộc,
chở ba người vượt suối vượt sông,
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đè ngọn sóng cao ra biển rộng.
Thuyền lênh đênh hết ngày đến đêm,
cho đến được rạng ngày thứ tám,
cập hòn đảo nhỏ, ngoài khơi xa,
đảo không tên, cũng không người ở.
Ít thóc gạo mang kịp lúc đi,
chỉ đủ ăn trong ba bốn tháng.
May ở đảo có núi có non,
có nước ngọt, cỏ cây, hoa trái,
nên cũng đủ tạm sống qua ngày.
Bỗng một hôm có con chim trắng,
chẳng biết từ đâu bay lại đây,
nhả ra năm, sáu hạt đen đen,
hạt nảy mầm, bò lan xanh tốt,
rồi quả ra lúc lỉu nằm đầy.
Nghĩ chim ăn, chắc mình ăn được,
Ba Tri bổ, thấy vị thơm ngon,
nếm vào, thấy nước quả ngọt mát,
làm cho người khỏe khoắn lạ thường.
Chàng cùng vợ trồng, ăn không hết,
mới đem đổi thóc gạo, áo quần,
đổi cuốc, dao, đồ ăn, vật dụng,
với các thuyền ghe hay ghé qua.
Đã mấy năm họ sống trên đảo.
Chi Đa là cậu bé khôi ngô,
được bố dạy thả diều, chọi gụ,
mẹ chăm lo áo vải khố đan.
Hai vợ chồng Ba Tri, Alinh,
vẫn mong ngóng có ngày về đất.
Rồi một hôm có thuyền rồng lạ,
đưa vua Xứ Đồi ra đảo xa.
Thấy Chi Đa mặt tươi mắt sáng,
cùng con mình đùa nghịch không rời,
vua đón cậu về cung Thành Ong,
làm bạn chơi với con trai mình.
Ba Tri, Alinh cũng theo cùng,
về sống tại kinh kỳ kẻ chợ!”
Ngọn lửa tàn dần trong hang đá,
Cao Lộc ngồi nghe câu chuyện xưa,
mắt dần đỏ ngầu, tóc dựng đứng:
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“Phải chăng cha kể chuyện của con?
Sao cổ con bỗng nhiên nghẹn đắng,
bụng như có ớt xé, gai cào?
Con chỉ có một cha đây thôi,
chỉ được sinh ra từ một mẹ?
Hay con có hai mẹ, hai cha,
cho con hay, xin cha đừng giấu!”
Ba Tri lúc này mới chậm rãi:
“Cha mẹ đâu có muốn giấu con,
muốn chờ con lớn, con đủ sức,
có đao khiên, con tập múa, bay!
Nhưng đức Kun Chủ đón con về,
con làm bồ chính quê hương mới,
Lang Tuấn coi con như anh trai,
và mệ nàng Mỵ Lài bé bỏng,
mẹ Alinh nói nàng yêu con.
Cha mẹ muốn con được giàu có,
được hạnh phúc, làm rể của vua,
nên chưa kể con nghe chuyện cũ!
Nhưng Mỵ Lài phải lấy chồng xa!
Nghe kể chồng nàng giống con lắm!
Rồi con về cai quản đất này,
ước mơ rể vua không còn nữa!
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Cha của con chính là Chi Chân,
mẹ của con là Ami đó!
Chi Đa ơi, cả núi rừng này,
ngày nào mấy mươi năm về trước,
Chi Chân cha con đã từng qua.
Bây giờ anh đang ở nơi nao,
dưới biển sâu sao mà sống nổi?
Ơi Ami, nô lệ xứ người,
có biết con trai đã khôn lớn?”
Mắt Chi Đa đỏ như chớp lửa,
xoay chong chóng, nhìn một hóa hai.
Đứng cũng không yên, ngồi không được,
chàng bước vội ra ngoài cửa hang,
nơi dòng suối đang lờ lững chảy,
nơi chim cuốc điểm canh hồi dài,
lòng thương xót cha, nhớ mẹ đẻ.
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Chàng nhìn xuôi mãi về hướng nam,
nhìn sang phương mặt trời vẫn mọc,
tim gan quặn đau như lửa đốt:
“Ơi mẹ Ami, cha Chi Chân,
cha mẹ sinh con là con trai,
con sẽ là con trai cha mẹ,
con sẽ cứu mẹ, trả thù cha.
Nếu linh thiêng xin hãy hiện về,
chỉ cho con đường đi lối đến!”
Trời đang quang bỗng sầm tối sẫm,
chớp lòe, sét đánh, mưa tuôn rơi,
đằng tây núi Hai Vai nứt toác,
đằng đông sông Đò Me chia dòng.
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Suốt đêm dài Chi Đa không ngủ,
mắt không nhắm muốn thành chim mèo!
Rồi trời cũng bắt đầu hửng sáng,
con voi đã rống trên đồi cao,
con mang đã tác bên bờ suối,
trâu sừng nghé ọ ở rừng xa,
Chi Đa cùng Ba Tri lên đường,
đến vùng núi đá cao phía trước.
Hai bên đường toàn là đá tràng,
hai bên đường đầy đám cỏ cháy,
xa xa mới thấy bụi cây khô,
không có một lùm cây che mát,
không có một gộc cây dựa lưng.
Họ đi dưới trời hè nắng gắt,
nắng tháng ba, lúc con ve kêu ,
khi khát nước vừa đi vừa uống,
khi đói bụng nghỉ chút để ăn,
thấy xứ này có nhiều vật lạ.
Những con đỉa to bằng cán lao,
những con muỗi to bằng gà mạ,
những con chồn to bằng chiếc gùi,
con cóc cũng to bằng vũng đất.
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Họ đã đi đến cuối chân trời,
đi đến nơi không thấy đường nữa,
đi đến nơi đã mất đường đi,
vì cây to đứng chắn mất lối.
Họ đi bảy vòng quanh gốc cây,
rồi tiếp sang cả vòng thứ tám,
gốc cây to bằng bốn nhà dài,
thân cây to bằng ba nhà rộng.
Trong cây sao có tiếng trống đánh,
tiếng chiêng cồng, lẫn tiếng tù và,
tiếng trẻ em cười, người uống rượu.
Không thấy người, chỉ nghe tiếng nói,
lúc dưới đất, lúc ở trên cao,
lúc trong cây, lúc ngoài vọng vào,
lúc phía sau, lúc thì phía trước,
hai cha con lấy làm ngạc nhiên,
tìm mãi không đường vào làng lạ.
Mỏi mệt quá gốc cây họ nghỉ,
nghĩ hết cách biết làm sao đây.
Có miếng nước nhằm chân rơi trúng,
nước sao đỏ tựa màu nước trầu.
Chi Đa mới ngước nhìn lên cao,
trên ngọn cây thấy có hai người,
đang ngồi trên ngọn cây cao lạ.
Chàng dõng dạc cất cao tiếng hỏi:
“Hỡi những ai đang ngồi trên đó,
khách từ phía dưới hay phía trên,
các người là ai, tên là gì,
người của bon trên hay làng dưới?”
Tiếng người trên cây cao vọng xuống:
“Hai người ở gốc cây là ai,
các người nói trước ta mới nói,
nói tên bon đi, tên mẹ cha!
Còn ta đang gài bẫy bắt chim,
trên ngọn cây Ruối đầy thuốc độc!”
Ba Tri lúc này mới cất tiếng:
“Ta không muốn giấu giếm làm chi,
ta là Ba Tri, người Xứ Biển,
còn đây là Chi Đa, con ta.”
380

65

70

75

80

85

90

95

100

Người trên cây hỏi, giọng ngạc nhiên:
“Ba Tri ư, từ trước tới nay,
từ ngày cha mẹ ta còn trẻ,
Xứ Biển có người tên Ba Tri,
nhưng từ lâu không còn nghe đến.
Hay đấy là ông, phải vậy không?
Ta là Rang, Rang con của Rung,
còn đây là Dong, con của Dung!”
“Hỡi Rang con Rung, Dong con Dung,
chúng tôi có trầu ăn, thuốc hút,
mời các anh xuống hút, xuống ăn,
cùng ngồi nghỉ và cùng trò chuyện!
Ta không muốn giấu gì các anh.
Cha con ta đã bảy ngày nay,
theo đường người chở muối lên rừng,
theo đường người mang sừng đi bán,
lần bước theo đường con thằn lằn,
đêm thì ngắm sao, ngày nhắm hướng,
qua suối băng rừng, vượt núi đồi,
muốn lên đến vùng xa, núi đá,
đến được đây, thấy cây lạ quá!
Đã bảy lần vòng quanh gốc cây,
không tìm ra đường lên phía trước!
Hãy kể ta biết, hỡi anh em,
về cây Ruối lạ, đầy thuốc độc!”
Ba Tri dứt lời, Rang mới nói:
“Rang con Rung và Dong con Dung,
thấy vì trời mới bị u ám,
gà rừng đẻ, đốt rẫy không cháy,
lúa và vườn đậu bị gió xoáy,
cả gốc cây cũng bị cuốn phăng,
nên bon ta đói phải ăn măng,
hết củ rừng ăn đến gỗ mục.
Ta phải ăn cả đá thay cơm,
ta phải ăn gỗ mục thay cháo.
Nên ta đây mới phải ra đi,
tìm cho được thần gió, thần bão,
cơn cớ gì thả mẹ gió ra,
nên có bão to, có gió xoáy,
để buôn ta gặp hoạn nạn này!
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Thần gió thần bão lạy chịu lỗi,
và kể thêm vì có người xúi,
đó chính là thần cây Ruối này!
Nó nói dối, lúa sớm đã tuốt,
rẫy lúa muộn đã chín rục rồi,
nhưng trời vẫn còn mưa tầm tã,
lúa trong rẫy đã bị mọc mầm,
hạt lúa đã rụng, bị hỏng sạch,
tuốt ba ngày không được một gùi.
Nghe vậy thần gió thả mẹ gió,
nên mới có gió xoáy bão to,
nên mới có bão mạnh gió mạnh.
Ta không trách thần gió thần bão,
hai thần đã mang gạo đến đền,
bảy kho lúa và bảy bồ gạo,
nhưng sao ta cơn tức không nguôi!
Thần cây Ruối thù oán gì ta,
ta không còn mắc nợ với nó,
mà sao nó lại làm điều ác,
mà sao nó lại chơi xấu xa.
Nên ta theo đường con rái cá,
lần theo đường con nai hay đi,
đến đây không còn đường đi nữa,
cây Ruối chắn hết lối đi rồi.
Ruối cao hơn núi, gần chọc trời,
cành Ruối to hơn cả nhà rông,
quả Ruối to hơn ché rơlung,
một bên Ruối to bằng vạc rẫy,
quanh cây Ruối có vũng nước sình,
bốn cành Ruối chỉ ra bốn hướng.
Cành cao nhất tổ chim rơlinh,
các cành bên ó, diều làm tổ,
ở dưới gốc có con rắn hổ,
cùng đàn trăn canh giữ không rời.
Rắn hổ hướng đầu về phía ta,
hổ, sư tử ùa ra đòi xé,
đàn trăn đòi cuốn thân hình ta,
đàn cá sấu cũng đòi ăn thịt,
ta phải múa đao suốt đêm dài,
ta phải dùng dao, gươm chống lại,
thú dữ sợ không dám tới gần.
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Ta đã đi bảy vòng quanh gốc,
chỉ nghe tiếng trống và tù và,
nghe tiếng lũ trẻ con đang tắm,
và tiếng thần Ruối uống rượu cần!
Chỉ nghe nói mà không thấy người,
chỉ nghe nói mà không thấy nhà.
Ta đã dùng rìu đốn cây Ruối,
rìu đã từng chặt đá, đá vỡ,
ta đã dùng gươm chặt cây Ruối,
gươm chặt bụi nứa chỉ một nhát.
Rìu đã gãy, gươm cũng đã mẻ,
cây Ruối không sứt một miếng nào,
đứt miếng nào lại lành miếng ấy,
đến vỏ cây cũng chẳng bị trầy.
Có phải thời này khác thời xưa,
người thời nay cũng khác người xưa,
không còn giống như thời ông bà!
Xưa con trai, nay thành con gái,
xưa cây già, nay thành ống tre,
bộ chiêng tốt, nay đã vỡ rồi,
người anh hùng nay đã khờ dại,
mà sao đốn cây, vỏ chẳng trầy,
đứt miếng nào lại lành miếng ấy!
Ta bị kẹt như cá dính ao,
hai người có cách nào giúp sức!”
Chi Đa lấy ra chiếc rìu đồng,
lưỡi rìu xòe thành hình đuôi cá,
được chàng mang từ đất Xứ Đồi.
Ba Tri đưa cho chàng túi vải,
màu đen thui, khói bụi bám đầy.
Chi Đa nhẹ tay sờ vào túi,
niềm vui đột ngột sáng mắt chàng:
mảnh gỗ nhỏ như miếng riềng thơm.
Tay chàng chạm vào thành khiên lạ,
khiên ngày nào Chi Chân để lại,
khiên ngày nào cha chàng dành cho.
Khiên có tên lạ Hukơnong,
được làm bằng gỗ cây kơlong ,
cây mọc trong vườn Các Bà Mẹ,
những bà già tốt bụng làng trời.
Vành của khiên nạm bạc sáng chói,
dưới đổ chì, phía trên đổ đồng,
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khiên múa xoay phía dưới chết cọp,
xoay phía trên chết voi tượng ngà,
xoay bên trái khạc ra lửa cháy,
nghiêng bên phải nước xối như mưa,
làm trời đất âm u chuyển động.
Chi Đa cầm rìu đồng đuôi cá,
mái liếc dọc dưới chiếc khiên thần,
Hukơnong, khiên làm Mưa-Lửa,
chiếc rìu trông như mẻ và cùn,
dưới mặt khiên bỗng thành sắc lẻm.
Rang con Rung và Dong con Dung,
được Chi Đa và ông Ba Tri,
mời hút thuốc xắt mỏng râu ngô,
thuốc nhồi điếu đồng, thuốc tẩm mật,
thuốc đượm lửa, nhả khói xanh mờ,
thuốc thì thơm, tàn thuốc lại trắng,
thuốc của làng gần biển mặn nồng.
Lúc đó từ phía trong thân cây,
có tiếng uống rượu, tiếng ăn thịt,
có tiếng trẻ tắm, tiếng cười đùa,
tiếng tù và, cồng chiêng vang vọng.
Ai trong đó, chắc chẳng nào ngờ,
bên ngoài có Rang, Dong, Ba Tri,
cùng Chi Đa sẵn sàng rìu sắc.
Chàng chẳng nói năng, vung tay chặt,
Ruối kêu răng rắc, dăm bắn tung,
bột cây vung mù như bụi đất,
trong cây tiếng la lối kêu trời,
tiếng người khóc, trâu ọ, lợn éc.
Chi Đa chặt tiếp thêm một hồi,
tiếng khóc than giờ đã im bặt,
không còn nghe tiếng lợn, tiếng trâu,
cây Ruối thần dần dần đổ xuống,
gốc Ruối bật tan ra từng mảng!
Họ đến xem chỉ thấy cây Ruối,
chẳng thấy người, cũng chẳng thấy vật,
không thấy bon, cũng chẳng thấy làng,
không một bóng ma, không một ai,
chỉ thấy cây Ruối nằm ngang đấy!
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Cả bon làng đã tan nát rồi,
không còn một con gà để gáy,
không còn một con nghé con trâu,
không còn người để mời uống rượu!
Chúng nó chết như xâu hạt cườm,
chúng nó chết rục như măng mục,
chúng nó đã xuống bon Pan Tin!
Hồn cây Ruối không phải là người,
cây Ruối đổ, hồn Ruối cũng chết!
Rang con Rung và Dong con Dung,
reo hò bên gốc cây Ruối đổ:
“Ta đã thấy, ta nhìn tận mắt,
thời này đâu có khác thời xưa,
người thời nay giống thời ông bà!
Xưa con trai, nay vẫn con trai,
chiêng tốt đã vỡ nay lành lại,
người anh hùng đâu có dại khờ!“
Hai nàng Dôi, Dai, nữ thần lúa,
bị trói ở trên gốc cây đa,
nghe tiếng reo hò, nói vọng xuống:
“Ơ các anh hùng vùng Rú Đá!
Bon làng chúng tôi ở trên trời,
nghe tin làng Đá dựng cây nêu,
thịt lợn giết dê cúng thần lúa.
Vì bon Đá đang bị lạt muối,
vì bon Đá đang thiếu lúa ăn,
vì bon Đá đang thiếu thuốc hút,
già làng mời chúng tôi xuống thăm,
ăn gan con dê, gan con lợn!
Chúng tôi định xuống rẫy làng Đá,
nhưng bị thần cây Ruối chặn đường,
hắn cản không cho ta đi tiếp.
Ta không nghe, ta quyết phải đi.
Hắn nắm tóc, lấy cây đánh đập,
rồi lôi kéo mấy vòng mặt đất,
làm hai ta thương tích đầy mình,
như bị lợn xé, bị rìu chém.
Rồi hắn trói chúng ta nơi đây!
Xin các anh hùng của Rú Đá,
và hai người bạn từ miền xa,
xin các chàng tháo giúp dây trói,
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ơn này chúng tôi nhớ suốt đời!
Xin các chàng mau tay giải thoát,
đưa chúng tôi đến làng Đá xa,
chúng tôi bị đói đã ba tháng,
ba tháng chưa có một hạt cơm,
không cứu giúp, chúng tôi sẽ chết”
Rang con Rung trèo lên ngọn đa,
cởi dây trói, dây buộc cho họ,
vò hai thần lúa trong bàn tay,
gói họ vào vạt áo, vào người.
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Rồi Rang cùng với Dong con Dung,
đi lấy cây mục về làm củi.
Chi Đa cùng với cha Ba Tri,
giúp họ chất cây khô cây mục,
chất đầy quanh khắp thân cây ma.
Họ dùng đá đánh quẹt ra lửa,
dùng tre khô kết làm bùi nhùi,
ngọn lửa bừng bừng bốc bùng lên,
đốt cây Ruối cháy trụi tận gốc,
đốt cây tre cháy tàn tận rễ.
Cây Ruối đã bị cháy thành tro,
thần độc ác không còn dấu vết.
Rang và Dong chuẩn bị về bon,
với thần lúa nằm trong vạt áo.
Mến tài hai người lạ miền xa,
muốn bon làng cùng cảm tạ họ,
Rang con Rung và Dong con Dung,
mời họ cùng về bon Rú Đá.
Bốn người đi qua một đêm ngày,
cả đoàn đi ba ngày, bảy tối,
cho đến tận rạng ngày thứ tám,
mới trông thấy nóc nhà bon Đá,
thấy cột nhà chỉ bằng cỏ may,
thấy cái chòi chỉ bằng cỏ mật.
Đi đường xa đã mỏi chân rồi,
họ xuống suối nước gần bon Đá,
nghỉ tắm mát, tắm sạch mồ hôi.
Họ bỏ trên bờ khố hoa đỏ,
vòng đeo tay và ngà đeo tai,
nhào xuống vực sâu, nước xanh ngắt.
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Vực nước tung tràn ngập đôi bờ,
nước tung cao ngọn đa phủ trắng.
Tắm rửa xong họ bước lên bờ,
từ nước lên, người vẫn khô ráo.
Họ lại quấn khố hoa vào đùi,
họ lại đeo vòng đồng vào tay,
họ lại đeo bông ngà vào tai,
họ đeo, mặc vẻ oai hùng lắm!
Họ thắt lưng một vòng khăn đỏ,
họ quấn đùi vài vòng khố hoa,
quanh trán quấn cườm đá sặc sỡ,
trên tóc cắm đuôi chim rơ linh,
miếng bạc ngà, bạc trắng đeo cổ,
lấp lánh theo bước chân họ đi.
Họ đi, vòng đồng đen reo vang,
xâu lục lạc đuôi khố rung rinh,
xâu hạt cườm đeo cổ lúc lắc.
Họ đã qua nước suối bon Đá,
Rang và Dong đi trước dẫn đường,
bước theo sau Chi Đa, Ba Tri.
Họ đã đến cửa rào bằng đá,
nơi đàn ong canh giữ đêm ngày,
những con ong mình to bằng chày,
một ngày trăm người ong cũng đốt.
Họ nói với đàn ong canh cổng:
“Cậu ong ơi, đừng chích cháu nhé,
cháu chính là Rang con Rung đây,
đây người bon ta, Dong con Dung,
còn đây là hai người khách quý!”
Ong biết nghe, trở vào trong hang.
Bon đã đóng chặt cánh cửa đá,
các đường đi chặn kín bụi gai,
kín đầu thác, đầu suối, bờ suối,
đường gài bẫy cung, cắm kín chông,
chông dày, con sóc qua cũng dính.
Trước cổng bon mình, Rang con Rung,
Dong con Dung, Chi Đa, Ba Tri,
vội vã ăn miếng trầu cau khô.
Hút xong miếng thuốc, Rang gọi cổng.
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Trên mường trời cao chín tầng mây,
con gà to cựa dài ba sải,
cất giọng gáy vang, báo ngày sang.
Nữ thần mặt trời mặt sáng ngời,
lấy tro chùi vòng vàng đeo chân,
lấy tro chùi vòng bạc đeo tay,
vòng đeo chân, đeo tay sáng chói!
Nàng mở cổng đá, mang gùi đi.
Mặt trời tỏa khắp nơi, trời sáng,
khắp rừng cây lấp lánh nắng hồng,
nắng soi rọi khắp bon Rú Đá.
Ánh mặt trời dọi trên ngọn tre,
ánh mặt trời soi quanh bờ suối,
ánh mặt trời toả sáng sân bon.
Con gà dậy cất vang tiếng gáy,
con trâu dậy, cọ kẹ cặp sừng,
xa khâng thức dậy lo kéo sợi,
đàn bà dậy, lo đi giã lúa,
đàn ông thức, ngồi đợi cơm ăn,
dân làng dậy xôn xao hang đá.
Rênh em Rang dệt váy trước cửa,
chợt nghe tiếng gọi ngoài cổng làng.
Tiếng gọi vọng từ ngoài bờ rào,
chim eng kêu từ phía ngọn đa,
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kơ linh hót từ dưới hang đá,
nghe tiếng gọi từ rừng cây mây,
con dơi kêu từ trong ống nứa,
ai đó gọi cửa ngoài bon ta,
tiếng nghe quen, phải Rang không đấy!
Rênh cởi khung xa ra khỏi chân,
qua cửa nhà dài, xuống dưới sân,
chạy đến báo người thiêng Mbông,
dòng Ti-ăng, đứng đầu Rú Đá:
“Ơi kuang,
như có ai gọi ngoài bờ rào,
như có ai gọi từ ngoài cổng,
tiếng gọi như của người anh hùng,
như tiếng Rang, nghe sao quen quá!”
Mbông cho trai trẻ ra cổng,
trèo lên ngọn cây đa nhìn xem.
Chàng trai nhìn hướng bắc, hướng nam,
ngoảnh đông, tây, cuối rừng đầu bãi,
thấy trước cổng đá có bốn người,
hai người đi đầu tay cầm lao,
giống Rang, Dong người của bon Đá!
“Hỡi người khách đứng đó là ai,
khách phương nam, hay từ phương bắc,
khách đi đâu, mà ghé vào đây?”
“Ơ em trai, không nhận ra sao?
Chúng ta là Dong, là Rang đây.
Còn đây là hai người bạn mới,
hai khách quý đến thăm bon ta.
Hãy mau báo Mbông được biết,
và mở cổng cho chúng ta vào!”
Nghe tin báo, Mbông ra lệnh,
người nhà kuang, các cậu ở đâu,
hãy mở cổng làng, nhận dạng khách.
Nghe lời kuang, không ai chần chừ.
Họ vội vã bước ra cửa rào,
mở hết sáu lớp rào tre khô,
và lớp cuối cùng là cửa đá.
Các cậu nhìn mặt Dong và Rang,
mừng hai cháu nay đã trở lại,
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các cậu cũng nhìn mặt khách lạ,
chào đón mời khách quý vào làng.
Bẫy cung, chông tre đã được dọn,
bụi gai không còn chắn đường đi,
bon Đá giờ không kiêng, không cữ.
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Rang và Dong cùng đi đến đó,
báo cho kuang hay biết tin vui,
cây Ruối hiểm ác bị đốn gãy,
Dôi, Dai, thần lúa đã về đây.
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Ba Tri bước vào nhà người thiêng,
Chi Đa bước vào nhà của kuang.
Họ treo khiên ở trước cửa nhà,
họ cắm lao ở ngay cửa chính,
họ treo ná ở dưới mái nhà,
họ để rìu để gươm một góc.
Rênh trải ra một lớp chiếu lá,
Rênh trải thêm một lớp chiếu hoa,
lót vải, lót khăn mời khách ngồi,
đưa khăn đỏ khách lau mồ hôi,
lấy muối tro đựng trong gùi nhỏ,
lấy muối hạt đựng trong bát bầu.
Nàng mời khách ăn trầu hút thuốc:
“Mời bác, mời anh hút tạm thuốc,
mời thuốc ngon hái từ chuồng trâu,
mời trầu ngon hái từ rừng rậm!”
Họ cầm thuốc đưa lên miệng hút,
họ lấy trầu bỏ vào miệng nhai.
Mbông nghe chuyện Rang, Dong kể,
tiếp chuyện khách Ba Tri, Chi Đa.
Họ hút thuốc, miệng phun ra khói,
khói thuốc bay nhuộm đen bầu trời.
Họ nhai trầu môi miệng đỏ tươi,
phun bãi cỏ đỏ như rừng cháy.
Người thiêng Mbông nói chậm rãi:
“Cách ngày này độ nửa tuần trăng,
ta chợt nghe bên tai vang váng,
trên trời vòng xuống, tiếng gươm đao.
Ta tin là có ai đánh nhau,
nhưng ai đánh ai, ta không biết.
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Lũ trai trẻ nghe theo lời ta,
bắc thang mây, trèo lên ngọn đa.
Từ trên đó, nhìn khắp vùng xa,
thấy bóng người giống hệt như Rang,
thấy đầu tóc giống hệt như Dong.
Cả hai đang cố sức chặt Ruối.
‘Chắc Rang bị điên, Dong bị điên,
cơn cớ gì chặt cây Ruối đó?
Chắc cả hai muốn xuống Pan Tin?
Rang đi kiếm củ cứu bon làng,
Dong đi kiếm lúa cứu bon làng,
mà sao lại đi đốn cây Ruối,
mà sao lại cố chặt cây thần,
tại sao Rang và Dong dại thế?
Đúng là Rang đã bị loạn trí,
chắc Dong tìm đường tới Pan Tin,
chắc Rang đã quên như con lợn,
chắc Dong không còn biết đường về!
Rang, Dong bỏ bon ta chết đói,
Rang mà chết bon ta lung lay,
Dong mà mất bon ta sẽ khổ!’
Rênh đã khóc mất bao ngày đêm,
cả bon thương Rang Dong, cũng khóc,
thương hai chàng đang bị đói cơm,
thương hai chàng đang bị khát nước!
Vậy mà nay hai cháu đã về,
vẫn khỏe mạnh, cả bon mừng rỡ!”
Người thiêng dứt lời, Rang cất tiếng:
“Ơi người già đáng kính bon ta!
Thần cây Ruối là thần độc ác,
đã lừa thần Gió Xoáy trên trời,
làm thần này mở hang gió bão,
quét sạch rẫy lúa của bon ta!
Thần Ruối bắt Dôi, Dai thần lúa,
trói lại ở trên ngọn cây đa,
không cho thần lúa về cứu giúp,
cho bon ta hết cảnh đói nghèo!
Nhưng nếu không có hai cha con,
Ba Tri, Chi Đa, người miền biển,
trên đường đến Rú Đá, xứ ta,
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dừng chân giúp, chặt cây Ruối đổ,
chắc hai cháu khát nước, đói cơm,
chết bên gốc Ruối, đâu về nữa!”
Khi khách quý vừa đến nhà kuang,
con chó đen sủa từ cửa nhà,
con chó vàng sủa từ cửa giữa,
con chó trắng sủa ở chuồng trâu.
Người trong bon đã nghe chó sủa,
thấy nhà kuang có khách đến chơi,
người già đến cầm tay nói chuyện,
bà trẻ, con gái háo hức xem.
Nhà kuang trên dưới chật đầy người,
nhà người thiêng trong ngoài kín chỗ.
Họ nhìn khách đôi mắt mở to,
nghe Rang, Dong kể chuyện chặt Ruối.
Thấy họ trố mắt nhìn khách lạ,
Rang quay lại, cất giọng hỏi đùa:
“Sao các em mở to đôi mắt?
Nhìn đầu khách, có thấy tóc không,
nhìn lưng khách, có đốt xương không,
nhìn mũi khách, có lỗ không đấy?”
Các cô gái cùng cười, đáp lời:
“Đâu nhìn khách, chúng em nhìn kiến,
không nhìn anh, chúng em nhìn chim,
chúng em nhìn nước chảy từ nguồn,
nhìn cá trấu bơi theo dòng nước.
Em đâu dám cười khách, cười anh,
mà em nhớ, cười người tình cũ,
nhìn cột nhà, té ra nhìn khách!”
Những bà vợ, các cô gái trẻ,
nói, cười đùa, vui vẻ với nhau.
Sau đó họ trở về nhà mình,
nhà của ai nấy vào nấy ở,
phòng của ai nấy vào nấy ngủ,
chồng của ai nấy về ngủ chung.
Còn khách quý ở lại nhà kuang,
họ tiếp tục kể chuyện gốc tích,
họ tiếp tục kể chuyện ngọn nguồn.
Mbông nói như lá môn nở,
khách nói như dọn rẫy mới khai.
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185

Họ kể chuyện không sót vùng rừng,
họ không quên kể chuyện vùng biển.
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Mặt trời lặn đàn trâu về chuồng,
đen mái nhà, màn trời phủ tối.
Mặt trời lặn lúa đã giã xong,
các bà, các chị nhóm bếp lửa,
giữa ba hòn đá, nhen lửa hồng.
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Lửa phía dưới, bắc nồi phía trên,
các bà, các cô đi vo gạo,
nấu cơm, chắt nước trước cửa nhà,
tay bưng nồi, tay sửa đuôi váy.
Nồi đất ơi, hãy sôi mau lên,
nồi đồng ơi, hãy sôi mau lên,
nhanh chín cơm ta mời khách quý!
Họ nấu canh mẻ trong ống tre,
lấy lá rơ bau gói tép nướng,
nấu canh măng non và măng chua.
Họ bới cơm dọn ra thành luống,
trên lớp lá chuối tươi ngắt xanh.
Miếng thịt bò to bằng đùi chân,
miếng thịt trâu to bằng đầu gối,
thịt lợn nạc bằng khúc gỗ to,
thịt đùi ếch, thịt ức con gà,
thịt chim, cá tươi, cật trâu rừng,
được dọn ra bên luống cơm trắng.
Các cô thắp một cây đèn chai,
thắp sáng thêm một cây đèn sáp,
bó nhang to bằng ché rơ lung,
ánh sáng chiếu rọi khắp gian nhà.
Rênh nhìn quanh, nói với anh Rang:
“Ơi kuang Mbông, anh Rang, Dong,
xin hãy mời khách quý ăn cơm,
mời khách ăn tạm cơm, cháo trắng!”
Khách được mời lên nhà chạm trổ,
nhà hoa văn khắc hình chim sả,
nhà hoa văn khắc hình con trăn,
nhà hoa văn ba gian, bốn cột,
khung cửa nhà treo xâu hạt cườm.
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Khách vui vẻ lên nhà chạm trổ,
tay bên trái nắm lấy máng tre,
tay bên phải nắm lấy bầu nước,
nước suối trong khách quý rửa tay.
Chủ và khách ngồi bên mâm cơm,
tiếng thìa bát cụng nhau lạch cạch.
Rênh em Rang ướm lời khách quý:
“Thịt lợn rừng khách ăn được không,
thịt chuột núi khách ăn được không,
thịt trâu tơ khách ăn hay chẳng?”
Ba Tri vui vẻ đáp lời Rênh:
“Ơi cháu Rênh, sao cháu khéo lời!
Con người ta thứ gì không ăn,
đào trong đất trừ giun không ăn,
trên đầu suối trừ sâu không ăn,
nước bọng cây trong rừng không uống.”
Rênh nhún nhường tiếp tục mời khách:
“Rác dính gạo xin khách nhặt cho,
bụi dính cơm xin khách nhặt cho,
nhai sạn trong miệng xin khách nhả!
Chúng em sàng gạo còn dính thóc,
chúng em nhặt rau còn dính sâu,
chúng em lười, bửa lấy củi mục,
con gái lười, múc phải nước đục,
khách đến nhà không biết đón chào!”
Lúc này Chi Đa mới lên tiếng:
“Em Rênh nói, sao mà thật khéo!
Gạo nhà em như hoa trắng muốt,
cơm nhà em nở như hoa bông,
hạt cơm nở bò lên miệng bát,
bỏ vào miệng, đã lặn vào cổ,
bỏ vào miệng, đã chui vào bụng.”
Rênh cười tươi, đáp lời Chi Đa:
“Mời khách ăn như ở nhà mình,
nắm cơm chắc tay, ăn thật lâu,
ăn tự nhiên, thật no chắc bụng!”
Ba Tri mới từ tốn đáp lời:
“Cháu không bảo, cũng phải ăn no,
bốc một nắm to bằng cán dao,
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bốc ba nắm, to bằng cán cào,
bốc bảy nắm, to bằng mõm trâu!”
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Khách ăn xong, rời mâm súc miệng.
Họ lấy điếu bên cửa hút thuốc,
họ hút thuốc điếu bạc đồng đen,
vòng vàng bạc đeo đầy cánh tay,
chuyện gia phả đầy tai, kín miệng.
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Ba Tri bàn chuyện với Mbông:
“Ơ người thiêng ta bàn được không?
Tôi nướng gà nhà kuang được không,
tôi nướng lợn nhà kuang được không,
nếp nhà kuang tôi có được nấu?”
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Khi Mbông vui vẻ đáp lời,
nhà người thiêng không kiêng, không cữ,
Ba Tri xin nướng một con gà,
nướng một lợn, nấu một ống nếp.
Chi Đa thắp một cây đèn sáp,
múc gạo trắng đổ đầy bát bầu,
đặt lên nia con gà vừa nướng.
Ba Tri mời Mbông ngồi xuống,
mời Rang, Dong đến ngồi một bên,
mời trên sàn xuống đến ngồi gần,
mời dưới đất lên đến ngồi gần,
mời con trẻ đến nghe người lớn.
Họ họp mặt toàn người anh hùng.
Người hung dữ như beo, như cọp,
toàn những người nhanh như con trăn,
toàn những người hung như thần Sét,
toàn những người khỏe như trâu rừng,
người to miệng như kèn tù và,
người tài giỏi làm ra của cải.
Ba Tri chắp tay nói cùng Mbông:
“Cha con tôi chẳng có chuyện nói,
chúng tôi đến chẳng có việc gì,
chuyện không có không được nói thêm,
chuyện không có, không được nói quá.
Mãi ở nhà tuổi già không hay,
mãi ở nhà đầu bạc không biết,
mãi đùa giỡn mắc tội không lường,
mãi ở nhà bó đuốc đốt ong,
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vót tên ná bắn muông cũng chán,
bị nhạt muối, ăn gừng đã ngán.
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Lòng thương nhớ, chân đi chưa đến,
trong lòng đã đến lúc nhớ thương.
Xa nhau lâu, tất buồn nhớ nhau,
ăn cơm vắt, tuôn rơi nước mắt!
Tôi đưa con về thăm quê mẹ,
tôi đưa con về thăm quê nhà,
gặp cháu Rang, Dong trên đường đi,
hai cháu mời về thăm bon Đá.
Anh em ta ăn chung con cá,
anh em ta ăn chung con gà,
anh em ta ăn chung mâm cơm,
chúng tôi biết lấy gì cảm tạ!”
Ba Tri dứt lời, Mbông chắp tay,
đáp lại với giọng trầm, nhỏ nhẹ:
“Hai cha con đã giúp bon làng,
giúp Rang, Dong chặt cây Ruối đổ,
đưa thần lúa Doi, Dai về bon,
công ngần ấy, lấy gì đền đáp!
Ông đến đây mồ hôi chưa khô,
ta nói chuyện, lòng nhau chưa thỏa.
ta mừng nhau, đã toại nguyện đâu!”
Lúc bấy giờ, trời đã tối rồi,
mái nhà dài, màn trời phủ tối,
đàn chim nhỏ ngủ khắp ngọn cây,
trai thanh niên ngủ khắp nhà dài,
đàn lợn rừng ngủ khắp bờ rẫy,
đàn nai ngủ ngáy trong rừng non,
chuột ngoài rừng, bãi cỏ đều ngủ.
Đàn lợn ngủ, kê đùi vào nhau,
đàn trâu ngủ kê sừng vào nhau,
rìu trong bồ áp ngực vào nhau,
lúa trong bồ áp hạt vào nhau.
Mbông mới nói với hai cháu:
“Này Rang con Rung, Dong con Dung,
khách ta mỏi chân lội bãi cỏ,
khách ta lội bãi đá mỏi chân,
họ no bụng vì ăn măng rừng,
họ mỏi mắt đường xa không ngủ.
Các cháu mau bưng rượu mừng khách!”
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Chi Đa nghe, vội ngắt lời ngăn:
“Ơi các bạn, xin đừng làm vậy!
Ta mang vật gì cho bạn đâu,
mà bạn phải bận tâm mời rượu!”
Mbông đỡ lời, giảng chàng nghe:
“Này cháu ơi, đâu cần mang của!
Ngày hôm nay ta gặp nhau đây,
chúng ta đã ăn chung con cá,
chúng ta đã ăn chung con gà,
ngồi một mâm, cơm ta cùng ăn,
nay mở ché, uống cùng ché rượu.”
Mbông nói đúng, Ba Tri, Chi Đa,
không lời đáp, hết lời từ chối.
Rang con Rung và Dong con Dung,
cùng trai tráng đứng dậy đi vào,
bưng ra biết bao ché rượu quý.
Ché nho nhỏ dành cho con trẻ,
ché to cao dành cả dân làng,
ché lâu năm, mua tận ba trâu,
uống không nhạt, đổ cũng không cạn,
uống mục cần, rượu vẫn còn ngon,
dành mừng riêng hai người khách quý.
Mbông bảo mỗi người một việc,
người thiêng dặn từng người trong nhà,
người đi bẻ lá, người kiếm cần,
người khỏe mạnh đi mang ống nước,
Rênh váy áo đẹp, mời dân làng.
Ché to cao đã đổ đầy nước,
ché nho nhỏ cũng đã đổ đầy,
Rang mời khách cắm cần ché rượu:
“Xin mời khách cắm cần ché rượu,
mời bác, anh nếm thử rượu đầu,
rượu mới ủ, nước vẫn còn đục,
rượu ba nắng mùi vị còn đắng,
người làm men không được uống thử,
người làm men trộn bằng bàn chân.”
Ba Tri đứng, cắm cần ché rượu,
chàng Chi Đa nếm thử rượu đầu,
rượu ché to vừa ngon vừa cay,
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rượu ché cao vừa ngọt vừa nồng,
rượu hạt kê ngon hết chỗ chê,
rượu ngon quá muốn lấy cần về,
men ở đâu mà rượu ngon thế!
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Khách nếm rượu, giao cần chủ nhà,
Rang đứng dậy mời Mbông uống,
mời tất cả anh em trong bon,
đến quanh ché, ngồi cùng uống rượu.
Họ cùng ngồi xuống quanh miệng ché,
miệng khấn mời tất cả thần linh,
đến uống rượu mừng hai khách quý.
Rênh đổ nước cho anh Rang uống,
bằng ché nhỏ, quả bầu con con,
nước đổ vào một cái ống dài,
hai lóng tre, đầu người chui lọt.
Nước từ ống chảy xuống ché rượu,
nước róc rách, chảy mãi chảy hoài,
nước xuống mãi mà chưa đầy ché,
Rang khấn vái, cầu sự bình an,
đừng cho nước đầy tràn miệng ché!
Rang khấn vái chưa kịp dứt lời,
ống nước trên tay Rênh đã cạn,
nước vừa đầy miệng ché, không tràn.
Họ reo lên mừng ống nước cạn,
nước anh Rang chỉ rơi ba giọt,
nước em Rênh chỉ rơi ba giọt,
chuyện lôi thôi sẽ không xảy ra.
Họ ngồi xuống cầm cần ché rượu,
Ba Tri một bên, Mbông một bên,
Rang cùng Dong, và chàng Chi Đa,
cùng đàn ông, thanh niên trai tráng,
ché rượu một bên ai nấy ngồi.
Sức của khách uống cạn ché dài,
sức của chủ uống cạn ché nghiêng,
một hớp, nước xuống hai ngón tay,
sáu hớp, nước xuống một gang tay,
người tiếp người, họ uống hết lượt.
Con trẻ uống hò hét la lối,
đàn bà uống nói chuyện lao xao.
Trời tối khuya, đã nửa đêm rồi,
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họ vừa uống, vừa đánh cồng chiêng,
vừa uống rượu, họ vừa ca hát.
Mbông tiếp chuyện cùng Ba Tri,
Chi Đa với Rang, Dong trò chuyện.
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Mbông kể gốc tích ngày xưa,
Ba Tri chuyện bao năm về trước.
Trời tối khuya đã quá nửa đêm,
tiếng chim kêu, màn lạnh buông xuống,
đàn chuột đuổi nhau kêu chút chít,
cặp tình nhân yên giấc bên nhau,
lũ con trẻ ngủ yên đùi mẹ.
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Ánh mặt trời soi khắp ngọn tre,
ánh mặt trời soi cùng bờ suối,
con gà thức giấc gáy te te,
trâu nghiêng nghiêng cặp sừng lúc lắc.
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Trong nhà của già làng Mbông,
phụ nữ dậy lo nấu ăn sáng.
Họ dùng tay phải chắt nồi cơm,
lấy tay trái nắm sửa đuôi váy,
nấu món canh măng chua, măng non,
lấy lá cây gói, nướng món tép.
Họ dọn cơm trên lá chuối tươi,
mời già làng, khách lên ăn sáng.
Chủ, khách cùng ngồi bên nồi cơm,
tiếng bát đụng nhau kêu lách cách.
Họ ăn một bữa sáng no nê,
rồi cùng nhau hút thuốc trò chuyện.
Già Mbông nói với Ba Tri:
“Ơi khách quý của bon Rú Đá!
Hai cha con đã giúp bon ta,
giúp Rang, Dong chặt đổ cây Ruối,
đưa được nàng thần lúa về bon,
công lớn ấy, lấy gì đền đáp!
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Voi trắng còn ở trong rừng sâu,
tê giác trắng ở nơi ngàn thẳm,
đến mùa trai của bon đi săn,
tê giác, voi ngà xin biếu khách!”
Hai cha con Ba Tri nhìn nhau.
Chi Đa chắp tay lễ phép đáp:
“Xin thay cha cảm tạ bon làng!
Trên đường đi, về thăm quê mẹ,
gặp hai anh Rang, Dong chặt cây,
biết việc đúng, ra tay giúp sức,
đâu có vì tê giác, ngà voi!
Hai cha con từ xa đến đây,
được già làng và bon Rú Đá,
tiếp rượu, mời cơm, cho nghỉ ngơi,
yêu người, mến cảnh xin ở lại,
một vài mùa rẫy, được hay chăng?”
Già làng Mbông, Rang và Dong,
vui mừng báo tin cả bon làng.
Sắp đến mùa đốt rẫy làm nương,
phát rừng già, chặt cây không dễ,
có mảnh rẫy tốn sức, tốn công,
tài sức Chi Đa hẳn cần đến.
Vào một ngày bắt đầu mùa khô,
con suối chảy dưới chân vách đá,
cạn soi đáy suối, nước trong veo,
Binh tay dài, người thiêng giữ lửa,
lệnh cả làng đi thuốc cá tôm,
trước lúc bon vào mùa đốt rẫy.
Chi Đa cùng Rang, Dong vào rừng,
cưỡi voi già, da xám về làng,
chất lưng voi ché to, lợn thiến,
bộ chiêng cổ cũng bỏ lưng voi.
Bon sẽ cúng thần suối, thần nước,
đánh chiêng, gõ cồng bên bờ sông,
uống rượu, hát hò và thuốc cá.
Các bà mang theo rổ đan hoa,
các chị mang theo rổ xúc cá,
những em gái mới lớn trong làng,
mang ống đựng cá, gùi nho nhỏ.
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Họ chuẩn bị khay thuốc, trầu cau,
ba bốn dơ gạo, tám ống nếp,
ăn bên suối, họ mang cơm khô,
ăn dọc đường, họ mang cơm nếp.
Bon làng đã đến nguồn con suối,
bên bờ bãi đá rộng trải dài,
trên bãi đá pơ lang trụi lá,
không có một bụi tre tựa lưng,
không có một bóng cây che mát,
nước cạn, cá, ếch nhảy tung tăng.
Rang ra hiệu, cả đoàn dừng lại,
Dong, Chi Đa đi vào ven rừng,
kiếm vỏ ndrau, vỏ rễ kroo,
đập vỏ bỏ đầu nguồn con suối.
Vó đánh cá ai trót để quên,
vội vàng tìm sợi gai đan vó.
Mbông cột ché rượu to cao,
giết con gà nhỏ bằng quả cà,
giết con lợn nhỏ bằng con sóc,
vừa đủ lễ để cúng các thần.
Già cầu khấn thần rừng, thần suối,
cầu khấn thần nước, thần cây to,
cho bon làng đánh cá nguồn nước,
đừng gặp phải điều rủi, chuyện xui.
Mbông khấn vái ba lời xong,
Rang và Dong, Chi Đa, Ba Tri,
cùng trai tráng của bon Rú Đá,
khấn vái cầu xin với thần linh.
Trên bầu trời bắt đầu xẩm tối,
dưới mặt đất dần phủ bóng đen,
Rang lặn xuống tìm lươn xỏ mũi,
Chi Đa lặn xỏ mũi ba ba,
rồi người thắp đuốc soi, xúc cá.
Các cô gái xúc tép ven bờ,
các chàng trai vãi chài bắt cá.
Họ đánh chiêng vang bờ con suối,
họ đánh cồng rộn rã đầu nguồn.
Ven bờ, trẻ hò reo, ngụp lặn,
bắt con cua, xúc tép, xúc tôm.
Trai bon vừa bơi, vừa thả lưới,
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Được cá sak, đập cho vào ống,
cá trèn, cá bống quăng lên bờ,
cá trôi, cá thèo khoe gái đẹp!
Cá bắt được chất đầy bụi tre,
ba bụi cây chau, sáu bụi nứa,
cá đầy bảy sạp tre trên bờ.
Người Rú Đá đông đầy bờ sông,
người của bon đứng chặt bờ suối,
vòng chân sáng như lửa cháy rừng,
vòng tay sáng như lửa cháy cỏ,
nhúm lông công đầy một vùng rừng,
tiếng cười vang xa như gà gáy.
Cá tôm được nhiều, cả bon về,
gùi cá, khiêng cá lội qua suối.
Về đến bon, ai vào việc nấy,
lũ đàn ông quét dọn sân nhà,
lũ đàn bà bên khung dệt vải,
làng cấm kị, không người lạ vào,
cả bon chờ đón ngày lửa cháy.
Đêm trăng tròn, tại nhà người thiêng,
các thứ lá cây được mang đến,
bỏ vào nia đựng củi lửa thiêng,
con gà mái tơ được cắt tiết,
nhỏ máu xuống bát hèm rượu nồng.
Những người thiêng đứng quanh chiếc nia,
làm lễ bôi máu cho củi lửa,
và các thứ lá cây xanh tươi.
Chi Đa ngồi bên luôn dõi theo,
và lắng nghe tiếng người thiêng khấn:
“Hỡi lửa, hãy thiêu cháy thân cây,
hãy đốt trụi cành đến tận gốc!
Tôi chỉ theo tổ tiên ngày xưa,
tôi theo bà, theo mẹ ngày trước.
Họ dạy tôi cách thổi lửa hồng,
họ dạy tôi cách châm cách đánh!”
Sáng sớm ngày sau, trời vừa rạng,
Binh tay dài, người thiêng giữ lửa,
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lên rừng xa, tìm xem rẫy khô,
nghe chim pít pút cất tiếng hót:
“Hô … hô… hê …hê,
người đốn cây to, chặt cây nhỏ,
cỏ rạp, cây ngã, bạt bao đồi,
vượt bao sông, rẫy ta rộng lắm!”
Chàng Chi Đa lên đồi cỏ tranh,
mênh mông những vạt cây đồng cỏ.
Chàng đã bện một đống dây thừng,
mặt ngửa nhìn mặt trời chói nắng,
lầm rầm khấn thần đất thần trời,
cho diều hâu khổng lồ đến giúp:
“Đây một đầu dây chim kéo đi,
về phía đường mặt trời đi ngủ,
chọn cây to chim quấn dây vào,
bay về đây, này đầu dây khác,
đường mặt trời dậy, chim cắp đi!
Chim bay phía trái mặt trời đỏ,
chim bay phía phải mặt trời trắng,
chim buộc dây bốn phía cho ta,
ơi diều hâu làm cho ta đi,
ta trả công chim một lồng gà.”
Chi Đa lấy rìu đồng đuôi cá,
lầm rầm đọc thần chú cán rìu.
Những cây to, rìu bay đi chặt,
lưỡi sáng loáng, rìu bay thật nhanh.
Còn Chi Đa kéo nhẹ đầu dây,
qua bảy đồi tranh, chín đồi cỏ,
cỏ ngã rạp thành những vạt dài,
như rơm rạ cuối mùa đạp lúa:
“Rẫy liền rẫy, nương nối liền nương,
vắt qua đồi cao, leo đồi thấp,
mắt ta nhìn đi cứ mênh mông,
mắt ta ném lại thấy bát ngát!
Cỏ cây phát ngã, nỏ khô cong,
mau mau ta dọn rừng đốt rẫy!
Người ta đã làm lễ lửa thiêng,
củi thiêng uống tiết gà, hèm rượu,
cá sak treo ngọn tre dlei,
thần linh đã bằng lòng cho lửa!
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Hukơnong, khiên lửa của ta,
hãy để ta xoay khiên sang trái,
hãy cho lửa, để lửa ăn rừng.
Ăn lốp bốp trong bụi cây thấp,
ăn lộp độp ở bụi lau cao,
lửa đốt làm lao nhao bầy mối,
lửa đỏ, đá ngoài rừng phải tan,
lửa nổi, ché bìa rừng cũng nổ,
khói cuộn lên tối trời xanh lơ,
lửa bốc cao sáng đất xanh lục!
Hukơnong, khiên mưa của ta,
lá khô đã bị cháy thành than,
gió đang cuốn những bông hoa lửa,
liệu lửa có nổi giận thình lình,
ăn trụi khu rừng đang xanh ngắt?
Nếu vậy hãy để ta xoay khiên,
sang bên phải, làm mưa dập lửa,
để rừng xanh còn sống ngàn đời,
chim lấy chỗ làm nơi ca hát,
thú chạy nhảy gặm cỏ kiếm mồi!”
Thế rồi mùa mưa cũng đến gần,
đã đến mùa trồng cây gieo hạt,
trên nương cô gái hát véo von:
“Mùa đông anh chơi diều đã chán,
mùa hè anh đánh quay đã nhiều,
giờ đây, hoa yuơ rơ vàng nở,
ta lo việc gieo trồng đi anh!”
Chi Đa, con Ami Xứ Biển,
cũng là Cao Lộc của Xứ Đồi,
sáng sớm mai theo Rang lên núi,
tìm tre dlei làm lễ Lúa thần,
nghe tiếng hát, xốn xang xao động.
Một ngày nào, dăm ba năm trước,
tiết xuân trời lất phất mưa bay,
bốn anh em rước vua ra đồng.
Trống mõ đi đầu, người rước lúa,
kẻ rước kê hớn hở đằng sau.
Tới bến sông nhà vua rời kiệu,
xuống bãi đất nâu sậm phù sa,
lấy que nhọn chọc lỗ tra lúa,
lên bãi cao gieo thêm hạt kê.
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Các mệ nàng làm theo vua cha,
gieo lúa, tra kê khắp đồng bãi,
rồi cắm cành tre chim khỏi ăn.
Hai mệ nàng cùng các thôn nữ,
ào xuống nước, té nhau nước sông,
giọt nước li ti ướt má hồng,
ánh mắt nàng sáng ngời rạng rỡ!
Mới đấy thôi, mà sao xa xôi,
Mỵ Lài về làm dâu xứ biển,
đã quen được cuộc sống Đan Liu?
Nàng còn nhớ đến thời con gái,
đến những ngày êm ả trong cung,
bên khung cửi tay thoi thoăn thoắt,
lòng nhớ thầm, yêu trộm một người?
Nỗi nhớ khôn nguôi, đi rồi lại,
theo bước Chi Đa lên rẫy nương.
Chàng cùng các trai làng của bon,
đi hàng dọc tiến lên phía trước,
chọc đất trồng bằng gậy đầu nhọn.
Những cô gái của bon theo sau,
bên lưng, hộp mây đựng hạt giống.
Lưng họ cúi, tay bốc từng hạt,
tra xuống lỗ vừa được xới sâu,
cất giọng ca, bài ca gọi lúa:
“Ta nhặt lúa từ bãi đồng hoang,
nhặt lúa từ cây lau, bụi lách,
nhặt lúa từ bãi sẻ, gò chim!
Hỡi lúa từ trên trời rơi xuống,
ta xin người bén rễ mau mau,
hỡi lúa từ dưới đất trồi lên,
ta xin người đâm chồi, bông trổ!
Ta cầu xin cho lúa xanh tốt,
ta cầu mong cho lúa mọc nhiều,
mỗi một hạt ta gieo xuống đất,
hãy mọc thành chục gốc tốt tươi,
vượt qua mưa sa, qua nắng táp,
bông trổ, hạt mẩy chín vàng ươm.
Xin lúa hãy ở lâu cùng ta,
lúa ở bền, trăm năm kết bạn.
Cổ lúa ta níu, chân ta nâng,
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mặt yêu ta xoa, tay ta nắm!
Lúa chớ chơi ở làng bon xa,
chớ mê bên đèo, nhởi bon lạ!
Hãy về đây hưởng cháo đầu nồi,
cháo dẻo hơn xôi, cơm như nếp,
lúa mà khát, có ché rượu ngon,
hãy về với ta, ơi lúa hỡi!”

275

Các chàng trai Rú Đá khỏe mạnh,
dựng hàng rào bao quanh rẫy nương,
giữa rẫy những chòi canh xinh xắn,
cho gái bon đuổi thú, đuổi chim.
Chòi thấp đặt cây ngang để leo,
chòi cao làm thang dọc để trèo,
nhỡ với hụt, giơ tay để bám!
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Từ nơi đấy hết ngày lại ngày,
vang tiếng chiêng lúc làm cỏ lúa,
tiếng các nhóm con gái con trai,
hát hò, đối đáp trong như suối,
như tiếng đàn gỗ Tling-tlor.
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Đây tiếng chàng trai gọi người yêu:
“Ơ em,
mõ tre alê ba lần giật,
mõ vầu mơ ô ba lần đánh,
lúa em xanh ngọn, anh xuống trông,
lúa em bị sâu, anh xuống thăm,
nhớ em quá, thì anh tới gặp!
Chân tay em như khuôn như đúc,
mặt mũi em sắc sảo chim diều,
miệng em cười ra chiều tủm tỉm,
tóc em trang, em điểm thật xinh!”
Lời thiếu nữ véo von đáp lại:
“Ơ chàng trai em thương em nhớ,
mái tóc chàng lược nạm sáng ngời,
tóc ngấn vòng ở nơi trước trán,
tóc cuộn ngấn ở đằng sau lưng,
búi tóc chàng quấn dải vải màu!
Dao của chàng thảm thiếc sáng bóng,
cánh ná tựa bọ cạp cong đuôi,
khiên cứng che áp sát bên người,
có việc chi đêm khuya chàng tới?”
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Nghe tiếng hát chàng trai, cô gái,
Chi Đa lại nhớ đến Mỵ Lài,
nhớ điệu hát xoan nơi chốn cũ,
trai gái kinh thành đối cùng nhau:
“Cổ tay em trắng như ngà,
con mắt em liếc như là dao cau,
miệng cười như thể hoa ngâu,
cái khăn đội đầu như thể hoa sen!”
Lòng xót xa, Chi Đa thầm trách,
Mỵ Lài ơi, nàng có nghe chăng:
“Ơ em,
em yêu anh, mà sao không nói,
giữ một mình, lòng dạ ủ ê,
thao thức nhớ nhung, cơm nghẹn nuốt,
nước mắt dầm dề ướt gối thêu!
Anh đâu biết em hé mành trông,
những lúc anh luyện cùng binh sĩ.
Anh vô tư, chỉ biết giáo đao,
coi em như đứa em gái nhỏ,
trong trắng như ruột cây chuối rừng,
rực rỡ như cải vàng ven suối!
Em đẹp chúm chím đóa hoa chanh,
bố rắp, mẹ dành ngày ra nụ,
bố kén, mẹ chọn ngày nở bông.
Em có lòng thầm sao không nói,
em đói sao không cho anh hay,
nay em đi ăn bàn cơm ai,
sao không nhắn cho anh một tiếng?
Phải chi em ở đây cùng anh,
còng em trao anh, đâu ai trách,
chàng trai như anh, gả cho em…”
Ngô đã chín, lúa đang trổ bông,
hươu, hoẵng, gấu rủ nhau tìm đến,
đàn lợn rừng cũng muốn tìm về,
cả đàn voi thèm mía, bắp ngô,
từ rừng ngàn sâu cũng kéo lại.
Rang con Rung và Dong con Dung,
chọn nửa lũ trai bon khỏe mạnh,
giao đêm đêm ở chòi canh nương.
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Còn lại người trong bon Rú Đá,
theo hai chàng, và cả Chi Đa,
vào rừng sâu đi tìm bạch tượng,
con voi trắng, chúa cả đàn voi,
cặp ngà cong vút, nhiều màu sắc.
Chàng muốn săn con tê sừng đen,
chàng muốn bắt con voi ngà đỏ,
chàng ưng đi tìm thứ rau rừng,
cả bon Đá chưa ai hề có!
Gần hết nửa bon đi theo chàng,
lên núi cao, vào rừng sâu thẳm,
kẻ trước người sau tấp nập đi,
vác rựa, cầm dao, khiêng gạo muối.
Đêm nghỉ, ngày đi, họ đi mãi,
đến rừng cây ố, vào núi ông,
nơi có nhiều tê, voi ngà đỏ.
Trên đỉnh núi Tơlinh cao ngất,
voi ngà đỏ bẻ cây chuối rừng,
voi bạch tượng tìm nguồn uống nước.
Nghe tiếng người voi ầm lao tới,
chàng thợ săn tránh vào gốc cây,
voi nghiêng ngà muốn đâm da thịt,
chàng nhảy lưng voi, đấm không tha,
đưa chiếc kú móc vào dưới nách,
voi rống lên, long trời lở đất,
để chàng trai hùng dũng ngồi trên,
đường về, trên lưng voi chàng hát:
“Hỡi thần Núi, thần Suối, thần Rừng,
mời các thần hãy nghe ta hát!
Đất nước này các Yàng trông coi,
ta được thấy dấu vết con voi,
ở nơi bến nước nó hay uống,
ở nơi bãi phẳng nó hay nằm.
Mời các thần về đây dự lễ,
xin về đây chung ché rượu cần,
các thần đã trông voi đi lẻ,
để cho chân nó khỏe nó mạnh,
để cây rừng phải tránh, phải lui,
cho đừng vướng dây mẹ, dây con,
cho vuông tròn, chẳng sầy tí xíu!
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Ơi hồn chàng đi săn thưở trước,
bậc thầy dạy dân săn voi rừng,
xin cảm tạ thợ săn lành nghề,
không để tôi về làng tay không!
Voi có đi bên tây bên đông,
cầu cho nó luôn luôn khỏe mạnh,
sao cho nó chẳng ốm chẳng gầy,
sao cho cái ngà nó không gãy,
sao cho móng nó không bị trầy!”
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Lúa trên nương đã chín vàng hoe,
cả bon lên rẫy đi thắt lúa,
Ba Tri, Chi Đa cũng đi cùng,
trên lưng đeo gùi mây nâu bóng.
Mbông, ông kuang của cả bon,
ngồi xuống bên khuôn đất linh thiêng,
dưới chân cột dô-ong, Cột Thóc.
Già buộc khóm lúa vào chân cột,
rồi cất giọng lẩm nhẩm khấn cầu:
“Ơi Lúa!
Đừng có ở lại trên đèo cao,
đừng chần chừ ngã tư, ngã sáu,
các bon làng người lạ đừng về!
Hãy ăn món cháo sánh mặt nồi,
ăn cơm trên mặt nồi thơm ngậy,
cho lúa uống, ta có rượu đây!
Kẻ khác có lợn, ta có gà,
bôi máu gà cho mày, ơi Lúa!
Đừng sợ con sâu bám vào lá,
đừng sợ ong bầu hút mật hoa,
gió có thổi mạnh cũng đừng bay,
trời bắt ta chạy cũng đừng sợ,
lợn ủi, gà mổ cũng đừng sợ,
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em trai, anh trai ta đến xin,
ơi Lúa, mày cũng đừng chạy nhé!“
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Các bà, các cô, các chàng trai,
hai tay thoăn thoắt tuốt hạt lúa.
Thóc chín mẩy suốt vào trong khiu,
gùi nho nhỏ đeo ngay trước bụng,
khiu đầy thóc vàng đổ vào gùi,
sah kec đầy đổ vào bồ thóc.
Thóc tuốt đầy bồ ở ngoài nương,
thóc chất kín kho ở trên rẫy,
từng đoàn người gùi thóc về làng,
nhộn nhịp, ùn ùn như bầy kiến.
Già làng còn ở lại sau cùng,
nơi đất thiêng tuốt nốt lúa chín.
Bỏ nhúm lúa cuối cùng vào khiu,
khiu nhỏ nhốt chặt trong khiu lớn,
ông vừa huơ tay bắt hồn lúa,
trên khóm lúa mọc nơi đất thiêng,
vừa nói câu thần chú nhốt lúa:
“Lúa nơi đầm lầy, lúa ánh sáng,
tất cả hãy quay về làng đi!
Nếu sợ hãi mà không đi về,
hoẵng, nai, lợn rừng sẽ ăn đấy,
khỉ, vẹt sẽ ăn, chẳng tha đâu,
ta bảo, đừng sợ, đừng có chạy!
Ta nhốt lúa vào gùi đeo bụng,
tao lèn mày vào gùi trên lưng,
để mày vào vựa thóc trong nhà.
Mày đừng có chạy về núi đá,
đừng lẩn trốn ở trong rừng sâu,
đừng ngủ lại những làng xa lạ!“
Lễ lượm hồn lúa đã làm xong,
tối ấy ở nhà rông dài rộng,
người trong bon tụ tập rất đông,
làm lễ chít khăn đầu cho lúa,
cho lúa ăn cháo sánh mặt nồi,
cho lúa uống rượu cần đỡ khát,
cho lúa ít muối, cả tiết gà,
lúa yên tâm ở nhà, không chạy.
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Con gà nhỏ chỉ bằng trái cà,
con heo nhỏ chỉ bằng con sóc,
nhỏ vừa đủ lễ cúng thần chiêng,
nhỏ vừa đủ lễ Bôi máu lúa.
Chi Đa cùng cha mình Ba Tri,
nhìn chủ nhà cùng với người thiêng,
trèo lên đứng trên đỉnh đống thóc.
Người thì mời các thần dưới đất,
kẻ khấn gọi các thần trên cây,
người đi mời các thần bụng thóc.
Họ đứng phía trên khấn, cầu xin:
“Ơi thóc, đừng sợ, đừng bỏ chạy!
Thịt gà để đây thóc hãy ăn,
thịt lợn để đây thóc hãy nếm,
ta rót rượu cho thóc uống đây!
Cháo ở nhà khác, thóc đừng tìm,
đừng đi tìm cơm ăn nhà khác,
đừng đi vựa thóc khác trú chân!”
Thóc đã về ở yên trong bon,
chẳng phải kiêng, sợ thóc giận hờn,
buôn làng được vui chơi, uống rượu.
Già làng bảo Dong đi lấy chiêng,
những bộ ching, chiêng bằng sáu chiếc,
những bộ cồng, chiêng núm lâu đời,
chiêng Thê đánh lúc làm cỏ lúa,
chiêng Vĩ đánh khi cúng tuốt lúa,
mừng khách tới lại đánh chiêng Bur.
Già Mbông vái bộ chiêng xong,
Rang lấy bộ chiêng ra từng chiếc,
gọi trai tráng người đánh chiêng núm,
người đánh chiêng bằng có lâu đời,
còn chiêng Yau phải để Rang đánh.
Rang đeo chiêng nặng đến khom người,
chiêng Yau, chiêng mẹ, chiêng to nhất,
đánh nhịp dẫn đoàn chiêng quanh nhà,
gõ khúc ca vòng quay dàn ching.
Đoàn vừa đi vừa đánh tám vòng,
đoàn vừa đi vừa đánh bảy lượt,
tiếng chiêng vang, nghe rất vui tai.
Con sóc lắng nghe ngoài bờ rào,
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con dế lắng nghe từ bụi tre,
con gà lôi nghe từ rừng xa,
đàn bò ngừng cả ăn bắp chuối,
đàn trâu ngừng cả nhai cỏ non,
cá dưới nước ngừng cả đớp mồi,
các loài chim ngừng cất tiếng hót,
rùa, ba ba cũng phải lên bờ,
nghe tiếng chiêng của bon Rú Đá.
Đoàn ngang nơi Binh tay dài ngồi,
người thiêng, ông chủ của Củi Lửa,
đang ngồi uống rượu với già làng,
và cha con Chi Đa, Ba Tri.
Binh tay dài hát lời của chiêng:
“Thời xa xưa có một xứ bùn,
xứ của Nduu và Ndoh.
Thời xa xưa có xứ giun đất,
ở đấy chỉ có bảy con bò.
Thời xa xưa có xứ măng tre,
ở đấy chỉ một cụm dlei mọc.
Thời xa xưa có xứ rau dại,
duy nhất mảnh đất bé con con,
rau dại mọc lưa thưa còi cọc.”
Mbông nắm mép chiếc chiêng quý,
quỳ gối, hát đáp lời của Binh:
“Thời xa xưa ở xứ Pan Tin,
thần Nri, Nrê thèm thịt,
sai Y Rit, Y Tung, Y Tang,
lên mặt đất săn heo, tìm dê.
Ba chàng đi tìm được xứ này,
thấy trời sáng nhìn chi cũng rõ,
có núi rừng, cây cỏ nước sông,
cơ man nào chim, thú, cá tôm,
bèn dẫn người lên bon Rú Đá.”
Mbông dứt lời, Ba Tri hát:
“Thời xưa chỉ có gió và bão,
trên đá có con bướm soi mình,
con chuồn chuồn ngắm hình dưới nước.
Hòn đá đẻ một trăm con người,
dòng nước sinh một nghìn con người.
dòng thác nước phun lên mặt trời,
lửa mặt trời phun xuống mặt đất,
chúng gặp nhau nơi gió và bão,
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trứng rơi xuống, nở ra Ti-ăng.
Thấy Rông Ron dựng nhà xứ đá,
Ti-ăng về làm con hai người!”
Ché rơlung quý cột chân thóc,
Mbông, Ba Tri uống đối nhau,
cả Binh tay dài, Rang và Dong,
cả Chi Đa cũng ngồi bên ché.
Họ đổ nước, uống đổi cho nhau.
Uống bằng sừng, bên năm, bên năm,
đổ bằng ống, bên mười bên chín,
càng uống nhiều càng biết kể chuyện,
càng uống nhiều kể chuyện càng hay!
Mbông càng kể chuyện càng giỏi,
như ủ men, càng nói càng hăng,
bảo với Rang, giọng ngà ngà say:
“Ta đã thấy đàn trâu của Rang.
Cả đàn trâu xếp nửa bãi cỏ,
trâu đầu đàn sừng ba bàn chân,
chân to bằng cây ngang chặn cửa,
đuôi to ngang ngửa ché rơlung,
trâu dậm nước thác đá phải vỡ!
Trâu đầu đàn mới đẹp làm sao,
thân nó mập, lưng nó thẳng băng,
hai bên hông nở, làm nước đọng,
ong vào làm tổ hai bên tai,
thân trâu cao, tre ăn được ngọn.
Nghe rằng Rang và Dong có tiếng,
danh hai người vang đến mọi nơi,
cá sấu dưới nước phải ca ngợi.
Đàn bò các anh không phải ít,
đàn trâu các anh rõ thật nhiều,
đàn dê của các anh cũng lắm.
Đàn ếch lớn ta ăn là vừa,
đàn trâu lớn ta chém là vừa,
một miếng cơm mời trăm người ăn.
Làm như vậy ta mới có tiếng,
danh của ta mới vang thêm xa!
Xưa Ti -ăng con Rông cũng vậy.
Đàn ếch to đã ăn một lần,
đàn cá to đã tát một lần,
đàn trâu to đã chém một lần,
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một miếng cơm mời trăm người ăn,
nên Ti-ăng con Rông nổi tiếng,
danh Ti-ăng vang xa khắp nơi!”
Mbông dứt lời, Rang đã đáp:
“Mbông bàn như thế đúng lắm,
già làng nói không sai tí nào,
chúng cháu cũng đã tính từ lâu,
đàn ếch lớn cũng đã định ăn,
đàn cá to cũng đã định tát,
đàn trâu to phải chém một lần,
một miếng cơm cũng sẽ mời khách.
Cháu làm xong lễ bôi máu thóc,
sẽ làm luôn cái lễ đâm trâu.
Con đăm bri đầu đàn to mập,
được lấy trao đổi lễ đâm trâu,
với Chi Đa, chàng đã thuận ý.
Chàng đã không chê cháu yếu hèn,
chàng đã không chê cháu nghèo khó,
sẽ cùng cháu làm lễ Tâm Bôh.”
Ngày Rang hứa rồi cũng đã đến,
lễ Tâm Bôh các chàng cùng làm.
Giữa sân bon của xứ Rú Đá ,
sừng sững cây nêu bạc, nêu vàng,
nêu cao vút sáng trưng trời đất.
Nhìn cây nêu sao giống hình người,
hỏi hình người thì biết trả lời,
khi đưa cơm tượng người biết ăn,
khi đưa thuốc tượng người biết hút,
hông phải trái có khắc hoa văn,
phía sau khắc hoa lá đủ màu,
phía trên khắc hình tôm biết bò,
phía trên khắc hình cua biết đi,
cành cây có chim cu biết hót,
những đàn ong làm tổ trên cành.
Cây nêu cao, hoa bạc lấp lánh,
gió thổi nhẹ, cành nêu rung rinh,
hoa bạc vàng chạm nhau lách cách,
nghe như tiếng nhạc diều bên tai.
Ai người đã vạc, đẽo cây nêu,
ai đã buộc, biết bó cây nêu,
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ai biết đúc bạc vàng thành nêu?
Se sợi dây Le Lăn mời đến,
cọc cột trâu phải nhờ Sung, La,
phơi lúa nhờ hai nàng Dôi, Dai,
giã bột gạo nữ thần châu chấu,
đẽo cây nêu phải nhờ thần Jông!
Rang con Rung đã nhờ thần Jông.
Thần vỗ đùi, lấy ra rìu mới,
rìu chặt đá, mới bén làm sao!
Thần Jông giơ rìu lên thật cao,
tảng đá vỡ từng miếng, từng mảnh,
những mảnh vỡ to bằng cái nia!
Thần đẽo bằng dao, không vết dao,
thần vuốt bằng tay, không in dấu,
chỉ trong chớp mắt nêu đã xong,
dưới gốc đa nêu đứng sáng chói.
Cây nêu về dựng giữa sân bon,
ngày hành lễ cũng đã sắp đến,
đã đến lúc phải đi cột trâu.
Ai là người sẽ đi cột trâu,
ai là người sẽ đi bắt trâu?
Rang con Rung và Dong con Dung,
cùng Chi Đa, và năm chàng nữa,
sẽ là người cột trâu, bắt trâu.
Trâu đăm bri nhốt riêng trong chuồng,
trâu đăm bri vừa hung vừa dữ.
Rang nhử trâu bằng cái lá cây,
Dong bên ngoài chuẩn bị dây cột.
Chi Đa nhanh tay riết vòng dây,
trâu vùng vẫy lồng lộn trong chuồng,
phân trâu văng vung vãi tứ phía.
Các chàng trai nắm chắc mối dây,
con trâu dữ lắc đầu chống cự,
phóng ra ngoài hòng đuổi theo người!
Rang lẩm nhẩm đọc câu thần chú,
Chi Đa cũng đọc câu thần chú,
buộc trâu vào cọc trơn trước nhà.
Cổ trâu đã choàng mấy vòng dây,
họ buộc thêm mấy vòng dây mũi,
con trâu vùng vẫy lở cả sân.
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Lưng trâu to được trải vải hoa,
hai đầu sừng hai ống tre hoa,
trên hai ống tre vòng mây lớn.
Rang tước vỏ nâu của dây rừng,
quấn quanh sừng trâu và ống tre,
quấn thật chặt cả vòng tròn lớn.
Chàng cắm vào vòng nào cành cọ,
những cành lá rừng mơn mởn xanh,
sợi chỉ nhiều màu, lông chim trắng.
Trâu đăm bri húc hắc cái đầu,
hai sừng trâu chĩa về phía trước,
vòng lá sặc sỡ kín trán trâu.
Xung quanh người Rú Đá hò reo,
vừa đánh cồng chiêng vừa la hét,
vừa la hét, vừa giơ giáo gươm.
Thật nhiều ché rượu được bê xuống,
xếp thành hàng ché dài trên sân.
Bầy trẻ trai lo đi chặt lá,
nhét kín miệng các ché rượu cần.
Đám con gái mang gùi cõng nước,
mang một lần bằng cả hai nồi.
Từ cổng bon tiếng chiêng vang lại,
báo tin khách bon bên tới nơi.
Người Rú Đá nổi chiêng nổi trống,
mặc thật đẹp đón bon láng giềng.
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Lũ trai bon quấn đầu khăn đỏ,
bên hông đeo nào dao, nào gươm,
đầu cắm lông đuôi chim, hoa bạc,
búi tóc cài thêm bông hoa tươi,
nơi cổ đeo xâu răng nanh chó.
Các thiếu nữ vấn chiếc váy hoa,
ngón tay đeo nhẫn bạc lấp lánh,
nơi cổ chân vòng kêu leng keng,
người đeo túi đỏ, người túi xanh,
đựng gói trầu cau đã têm sẵn.
Hai đoàn gặp nhau gốc cây đa,
tiếng chiêng, tiếng cồng vang rộn rã,
hai bên thi nhau nói, vui, cười.
Chủ cúi đầu lao vào người khách,
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miệng không ngừng kêu kui kui kui,
giống như khi trâu xông vào húc.
Họ cùng nhau quay về nhà lớn,
vào đến sân bon, trước nhà rông.
Có chàng trai phóng đến cột trâu,
cầm chiếc lao đưa lên đưa xuống,
làm cho trâu đăm bri hoảng sợ,
trâu vùng vẫy cây cọc đã nghiêng,
trâu vùng vẫy dây buộc sắp đứt.
Rênh em Rang đứng trước cửa nhà,
tay cầm ống nước cơm đầu nồi,
vẩy nước trong ống vào đoàn người,
cầu cho họ bình an, khỏe mạnh,
đừng có ốm đau, uống rượu say!
Cả đoàn người theo Rênh vào nhà.
Nàng mời khách khay trầu, khay thuốc,
trầu đuôi két từ ngoài rừng xa,
thuốc ngon, cau non hái trước nhà.
Khách và chủ nói chuyện rôm rả.
Rênh thắp cây đèn sáp trong nhà,
dọn cơm, canh mời khách lên nếm.
Thấy khách tay bầu nước, nắm cơm,
mắt liếc, mắt nhìn Rênh không chớp,
Chi Đa cũng quay lại nhìn nàng,
lần đầu thấy sao Rênh thật đẹp,
như trời mùa thu, hoa dưa xuân.
Lời nàng nói giòn như tre nổ,
sống mũi nàng ai khéo nặn ra,
hai hàm răng gai mây nhòn nhọn,
bờ tóc đen mươn mướt gỗ mun,
xâu cườm bóng loáng như cần rượu.
Chi Đa vừa ăn vừa lắng nghe,
lời nói Rênh mời khách giòn giã,
lời nàng nói sao thật đẹp tai,
tiếng êm êm, thanh thanh, dịu nhẹ.
Nàng nấu măng chua, luộc măng tươi,
dọn thịt trâu, thịt gà, thịt lợn,
dọn cho trăm khách ăn no nê,
cơm gạo thơm, cá trấu khô nướng.
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Nàng lo dọn, chăm cho khách ăn,
không quên lo cho anh kết nghĩa.
Nàng dọn cơm nếp Chi Đa ăn,
dọn những miếng cá suối tươi rói.
Sợ chàng không quen ăn rau bầu,
Rênh mời chàng ăn óc cá nhỏ,
dọn cho chàng thịt chim gõ mõ,
dọn cho chàng nếm thịt trâu rừng.
Nước đã đổ đầy các ché rượu,
chủ cắt cổ gà nhỏ cúng thần,
thắt cái vòng để cúng thần núi,
thắt cái đơm để cúng thần rừng,
cắm nêu nhỏ ở trên cọc trâu,
cắm cây nêu bé trên nêu bạc.
Dong mời Mbông ra cúng vái,
xin thần phù hộ nơi cọc nêu,
đừng để xảy ra những chuyện xấu,
cả chủ, khách đừng có ốm đau,
ăn uống, vui chơi, đừng say quá.
Cúng vái xong họ lại vào nhà,
đánh cồng đánh chiêng, vui ca hát.
Có tốp người vào múa gươm la,
lưỡi dao sáng trắng như hoa trắc,
cái ná bóng như mỏ phượng hoàng,
chiếc khiên bóng như trăng tròn tháng.
Một dãy ché lại được xếp ra,
nước rượu đầu chủ khách cùng nếm,
rượu ché gri vừa ngọt vừa cay,
rượu ché yang vừa ngọt vừa nồng.
Ước gì ta được rút cần về,
ước gì ta được nhổ rễ men,
ước gì ta mang cả cây men,
cho rượu bon mình ngon như thế!
Binh tay dài đứng ngồi không yên,
đêm nay ông làm người chủ tiệc.
Cầm trong tay hộp mây óng nâu,
ông trèo lên bệ làm lễ tế,
nơi trâu đăm bri đứng bình yên.
Vung nắm gạo đã được hồ nghệ,
lên mái nhà, lên đầu con trâu,
Người Củi Lửa cất tiếng cầu khấn:
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“Ơi thần Đất, thần của Cây Lá,
thần của Sợi chỉ, thần Xa Quay,
thần Đồng Bằng, thần của Thung Lũng,
thần Rú Đá, ta khấn Ngài nữa,
ta cũng khấn gọi cả các thần!”
Giọng người thiêng trầm hùng sâu lắng.
Các chàng trai và các cô gái,
già trẻ, lớn bé nghe khúc ca,
Khúc hát của trâu, bài ca cổ:
“Ta buộc trâu đá phía dưới kia,
buộc trâu cà tím phía dưới kia,
buộc trâu cà đắng tận dưới kia,
buộc trâu măng tre tận dưới kia,
ôi huy hoàng, ôi sao rực rỡ!
Ơi những rnô om tuyệt vời,
nàng hầu người hạ thật tuyệt đẹp,
hãy vào đi, chúng người hầu hạ,
hãy dâng cháo cho chim ác là,
hãy dâng cháo đi cho chim hét,
dâng rượu đựng trong ché ntang,
dâng rượu đựng trong sừng thỏa thích!
Hãy hầu đăm bri, hầu yê, yoong,
làm đồ trang sức bằng lông trĩ,
làm những ống to có chùm lông,
cắm các cành sra lá cọ.”
Binh tay dài hát, bóng in nghiêng,
rung rinh, lung linh dưới đèn sáp.
Ông đổ trong ống vài giọt rượu,
vảy vảy lên trán con đăm bri.
Trâu đầu đàn lắng nghe lời hát,
dần dà ngủ thiếp bên cột nêu.
Bon Rú Đá nhộn nhịp đầy nhà,
tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt,
những vòng chân sáng chói như đèn,
những vòng tay sáng chói như lửa,
một tốp người giã gạo chày tay,
một tốp người làm giàn nướng thịt.
Mặt trời lên cao đầu bụi tre,
lễ đâm trâu đến lúc bắt đầu.
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Một chàng trai của bon Rú Đá,
bước ra ngoài, tay nắm chiếc lao.
Chàng lén đến đằng sau con trâu,
hạ gươm, chặt ngay vào chân nó.
Gươm chàng ta văng ra gốc đa,
gãy làm sáu, bắn ra sáu phía,
vì đôi chân như đá của trâu.
Trâu đăm bri sợ hãi làm hung,
nhằm chàng trai hùng hổ phóng đến,
làm đứt cả dây buộc, cọc nghiêng.
Chàng trai hoảng sợ chạy run người,
lông chim cài đầu rơi đâu mất!
Đến lượt Dong con Dung ra tay.
Chàng nhờ người cầm lá nhử trâu,
rồi bước đến từ phía đằng sau,
hai tay giơ gươm, lấy hết sức,
cắm gươm vào chân trâu đầu đàn.
Gươm văng gốc đa, gãy ba khúc!
Trâu hoảng sợ lúc lắc cặp sừng,
tiến lên, lùi xuống, dây gần đứt,
cọc buộc trâu cũng đổ đến nơi.
Rang con Rung đành phải ra tay.
Chàng bước đi trên cây tre khô,
đến sau con trâu không tiếng động.
Rang cố gắng giơ gươm thật cao,
hạ lưỡi gươm ngay chân trâu lớn.
Chân trâu bị đứt, trâu khuỵu xuống,
Rang dùng lao đâm vào hông trâu,
lao trúng tim, trâu lớn chết liền,
gục ngã ngay bên cột nêu bạc.
Khách và chủ dậm chân múa tay,
Rênh mang những đồ cúng ma chay,
đặt lên đầu đăm bri đã chết.
Những chiếc bát sứ từ miền biển,
chiếc váy thêu, áo choàng ngắn thêu,
và cả một cái xa quay chỉ.
Nàng quay tay xa trên đầu trâu,
vừa quay vừa cất lời cầu khấn:
“Ơi hồn các trâu, hồn các ché,
đừng có chạy trốn, đừng sợ ta,
mong sao sau này ta có dịp,
lại được ăn thịt, uống rượu cần!“
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Thịt trâu được mổ, cắt từng miếng,
xương trâu được chặt, chất vào gùi,
máu trâu phân đều ống tre nứa.
Binh chia thịt cho đều cho đủ.
Từ phía bắc phải chia bằng chén,
từ phía nam phải chia từng miếng,
tất cả mọi người đều được phần.
Có tốp người đã giã bột xong,
để nướng dồi, họ đi làm ruột.
Có tốp người nhóm lửa nướng thịt,
có tốp người làm canh đãi khách,
người chia thịt, người lại nấu ăn.
Rang con Rung lo việc cúng thần,
mời cả Ba Tri với Mbông,
cả Dong và Chi Đa đến cúng.
Họ cúng mời gọi các thần đến,
mời các thần về ăn thịt trâu,
phết máu trâu vào cây nêu bạc.
Họ cúng vái ở cọc cây nêu,
họ trao đổi thức ăn cho nhau.
Chi Đa đưa môi Rang cần rượu,
khum tay đưa Rang một vốc xôi.
Rang hôn lên chỗ xôi có thịt,
đọc lời khấn chúc tụng Chi Đa.
Đến mình Rang tặng anh kết nghĩa,
một cần rượu và một vốc cơm.
Chi Đa lần lượt đi quanh vòng,
trao và nhận đồ ăn thức uống.
Cặp mắt chàng sáng như mắt thần,
như lửa mặt trời ai dám ngó.
Chàng lần lượt đến bên từng người,
trao và nhận những lời đáp lễ:
Ta lại cùng nhau ăn thịt gà,
ta lại được cùng nhau uống rượu.
Dân Rú Đá uống rượu đánh chiêng,
rượu uống bảy tám ngày không nhạt.
Đám đàn bà vừa uống, vừa cãi,
đám trẻ con vừa uống, vừa la,
vừa uống, cồng chiêng họ vừa đánh,
vừa uống, họ lại vừa múa ca,
suốt bảy tám ngày đêm ròng rã.

427

Ca khúc thứ ba mươi tám
1. – 70. Kun Chủ nằm mơ thấy cây si giữ hồn của mình đã héo. Thần Chết giở sổ xem, thấy thời gian
của vua dưới mặt đất không còn nhiều; 71. – 105. Lang Tuấn chuẩn bị làm Lễ kéo si cho vua cha;
106. – 194. Lễ kéo si. Bố mo hành lễ. Cao Lộc cùng Rang từ Rú Đá về; 195. – 303. Sự tích trống
đồng. Chuyện làm rượu; 304. – 364. Vua cha trăng trối: Lang Tuấn nối ngôi, Mỵ Lý lấy Cao Lộc.

5

10

15

20

Năm nay không vui sáng vui đông,
rằm này không vui ran, vui suốt,
phải năm không tốt, tháng không lành,
phải năm độc, năm xung, tháng hạn,
dưới nước chết hàng ngàn con cá,
trong rừng chết hàng ngàn con muông,
chuột đen cắn đứt chùm quả giang,
chuột vàng cắn đứt da cây nứa.
Ở mỏ ông sao, gần mặt trăng,
có rừng cây si giữa mây ngàn.
Sáng ấy bà giữ rừng cây si,
đón khách lên thăm từ trần giới.
Bà giữ si sai đứa ở gái,
lấy chiếu ra trải mời khách ngồi,
têm trầu, bổ cau, mời khách nếm.
Bà ân cần hỏi khách lên thăm:
“Ở dưới có ăn yên ở lành?
Trông cháu mập mạp như cây dừa,
lớn cao như cây sú, cây đa,
sao cháu không ở cửa, ở nhà,
mà lại lên đây chơi với bà?”
Khách trần gian nói lời xót xa:
“Ơi bà ơi, lành đâu mà lành!
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Dưới nhà quai xanh lên cửa chính,
người ăn uống đầy sân kín nhà,
có cả con nít và người già.
Bà ơi, bà vẫn thường hay nói,
giữ si sao tốt lá, tốt cành,
nhành của cháu sao bà không giữ?”
Bà giữ si đã nể lại thương:
“Việc này thật bà cũng chẳng hay,
chắc lại do lang Khay thần Chết!
Bà mời trầu cháu cứ ăn đi,
đừng làm giận, làm hờn nói dỗi!”
Khách trần gian vẫn cứ bực bội,
không chào không hỏi, vội xuống thang,
qua rừng si non, xanh mơn mởn,
đến mó nước trong, mường lang Khay,
vào gian cửa chính, nhà thần Chết.
Ông lang Khay nhìn thấy ngạc nhiên:
“Tưởng cháu chết từ ngày năm ngoái,
sao còn sống mãi đến năm nay?
Hay có chuyện nhầm lẫn gì đây,
để ta lấy hòm son xem thử,
tra sổ xem cho thật tỏ tường!”
Hòm son đã được sai mang xuống,
thần Chết mở sổ, xem số ăn,
đếm lá một, rồi lá thứ hai,
chấm lá ba rồi đến lá bốn,
lạ sao, lá thứ chín còn nguyên,
thấy số chết vẫn còn bỏ ngỏ.
Thần quay lại phía khách trần gian:
“Ông trời vẫn để cho cháu sống,
vì kiếp người cháu làm chưa xong,
nhưng thời gian không còn nhiều nữa,
sắp đến lúc lìa đất lìa mường,
lìa vợ con, họ hàng nội ngoại!”
Kun Chủ giật mình tỉnh giấc say,
không thấy hòm son, không lang Khay,
không người ăn uống đầy sân nhà,
không có người già, không trẻ nít,
một mình nằm trơ trên lầu cao.
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Vua gắng ngồi dậy, gắng đứng lên,
mắt đỏ ngầu. Sao lại thế này?
Rõ ràng ta đã ở rừng si,
ở bãi si non, rừng si gốc,
thấy những cành si xanh mượt mà,
có đôi nhành héo vàng lá úa,
nhành si nào là nhành của ta?
Sao có giấc chiêm bao kỳ lạ?
Ngày xửa xưa Dạ Dần phân định:
Cái số chết giấu ở sau lưng,
số sống lại bày ra trước mặt!
Nay số chết đã thấy một phần,
số sống được bao ngày bao tháng?
Kun Chủ càng nghĩ càng thấy lo,
cho gọi Lang Tuấn đến bàn việc.
Khăm Ca, con gái của Suối Nguồn,
mắt long lanh như viên ngọc sáng,
nụ cười tươi nở như hoa xuân,
tóc đen mượt mà như suối chảy.
Đã mùa nay nàng về Xứ Đồi,
làm vợ của quan lang Lạc Tuấn,
việc trong cung đảm đang chu tất,
việc gia đình tròn phận dâu con.
Hôm ấy ngày năm kâl trời đẹp,
nàng Khăm Ca đội nón quai thao,
cưỡi ngựa, ớp giỏ mây mang theo,
đi khắp vùng Kinh kỳ Kẻ chợ,
xin gạo về làm lễ kéo si.
Nàng đi đến Kẻ Vầy, Kẻ Đổng,
qua Chợ Lú, đến cả Thậm Thình,
vùng thứ năm là làng Kẻ Củ.
Nghe đến lễ kéo si cho vua,
dân các làng thành tâm góp gạo,
để Khăm Ca mang về hậu cung.
Còn quan lang theo lệnh Kun Chủ,
cho người phi ngựa cấp báo nhanh,
truyền gọi Cao Lộc phải về cung,
từ chốn biên cương, miền đất mới.
Và Mỵ Lài bà nàng xinh đẹp,
của Đan Liu đất biển xa xôi,
làm cách sao báo tin nàng hay,
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về thăm lại quê cha đất mẹ,
thăm cha đang gần đất xa trời!
Ngày ấy ở trong cung Kẻ Gát,
cả gái trai nhộn nhịp sớm trưa.
Họ vào ra như rồng uốn lượn,
vác nước đồ cơm, nướng lợn gà,
bày mâm sắp cỗ trên sàn lớn.
Quan Lang Tuấn vào rừng núi Tản,
chọn mang về cành si non xanh,
đặt cạnh nia gạo và mâm cỗ,
cạnh cuốc, cạnh nón, cạnh áo quần.
Bố mo áo thụng, mũ cánh chuồn,
ngồi nghiêm trang trước mâm cỗ cúng,
ngâm nga bài ca Đẻ cây si:
“Vùng đất ngày xưa còn bạc lạc,
vùng nước ngày xưa còn bời lời,
trời với đất còn dính làm một…
Vời vợi cây si mọc,
thóc chóc cây si lên…”
Trên sàn gỗ chu màu nâu bóng,
bên tay mặt của bố mo già,
lạc tướng Cao Lộc ngồi thành kính,
lắng nghe lời hát kể ngàn xưa.
Chàng vừa từ biên ải xa xôi,
từ Rú Đá về thành hôm trước.
Đi cùng chàng có khách phương xa,
thủ lĩnh trẻ của bon Rú Đá,
mang theo nào tê giác, ngà voi,
trầm hương, đá quý về dâng biếu!
Rang con Rung, chàng trai Rú Đá,
theo anh kết nghĩa bao ngày đêm,
phóng ngựa vượt núi cao rừng thẳm,
qua nương trăm bản, đất ngàn mường,
qua bát ngát ruộng đồng nương rẫy,
nơi mái nhà lợp đất, lợp tranh.
Ngày thứ chín, khi mặt trời lặn,
cả hai về đến chân Thành Ong,
trong hoàng hôn đá thành đỏ rực.
Mới chỉ nửa tuần trăng đi qua,
mà xảy ra bao việc kỳ lạ.
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Chi Đa giờ không phải Chi Đa,
mà lại là lạc tướng Cao Lộc.
Quân binh ở Kẻ Đọi xếp hàng,
chỉnh tề đón tướng quân trở lại.
Rồi hôm nay khi vào trong cung,
vó ngựa êm êm gõ đường đá,
lấp lánh thấy điện ngọc, cung vàng,
kho bạc đầy chum đồng xếp chật,
kho vải đầy ắp dãy nhà trong,
voi ngựa đông nhởn nhơ rợp bãi.
Bố mo hát hết bài đẻ si,
xin vuông tròn đất trời phù hộ.
Chàng Rang thấy có người giúp bố,
buộc dây kéo cành si đứng lên,
lấy gạo vun gốc si cho vững,
lời khấn cầu tha thiết ngân vang:
“Con cháu ở đâu hãy lại đây!
cầm dây chỉ kéo cây si dậy,
cho hồn người mạnh mẽ trở lại,
người sống lâu trăm tuổi, nghìn năm.
Buổi nào si đổ, người mới đổ,
chỗ nào si héo, người mới héo.
Con cháu hỡi, ơi con cháu à,
ta cùng kéo cây si ta dậy!
Để si mãi chắc gốc bền cành,
để người ta sống lâu ngàn năm,
để người ta sống lâu trăm tuổi.
Dậy, dậy, si hỡi! Dậy si à!”
Cành si xanh non đứng vững chãi,
con cháu trong nhà vẫn xúm lại,
vun cho si đầy gốc gạo thơm.
Quan Lang Tuấn chắp tay cảm tạ,
bố mo già làm lễ kéo si.
Mo hướng lên trời kính cẩn mời,
thần linh xuống cùng chia cần rượu,
mời đức Kun Chủ, bà Ngần Ngà,
mời họ hàng, gái trai già trẻ,
cùng khách từ các vùng về chầu:
“Kéo si đã lành, xanh lá gốc,
con cháu lại đây lạy vua cha,
cùng mời ông bà ra uống rượu!
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Con cháu xin chắp tay lạy người.
sống lâu nghìn năm, lâu trăm tuổi!”
Đức Kun Chủ đến ngồi bên mâm,
lòng thư thái nhìn con nhìn cháu,
vui cùng quan Lang Tuấn, Khăm Ca,
mệ nàng Lý, con nuôi Cao Lộc.
Vua chợt thấy nhớ thương, xót xa,
Mỵ Lài, con sao không về được!
Ngoảnh nhìn sang bà nàng Ngần Ngà,
chắc bà nàng cùng chung suy nghĩ.
Trước sân cung, chiêng trống nổi lên,
tiếng mời Lang Tuấn ra khai trống.
Sao tiếng trống lại nghe khác lạ,
Rang con Rung mới bước ra xem,
thấy trống đang nằm treo giá tre,
hố đất tròn đáy trống áp khít.
Quan lang hai tay hai dùi trống,
thay nhau đâm vào núm trống tròn,
rồi hai trai hai gái tiến đến.
Người “cái” cầm trịch đâm núm trống,
người “con” đâm vào cóc vào hoa,
gắn thành trống, khắc trên tang trống.
Lạc hầu thấy Rang đứng ngạc nhiên,
mới kể đây là điệu “đâm trống”,
lấy dùi gỗ vông đánh khâu đồng.
“Vật ấy hỡi khách quý phương xa,
thấy thâm thâm không gọi là bồ,
vằn vằn, vè vè không là sọt,
ạc chạc vàng vọt không là troi,
không phải đầu lúa, không đầu mạ.
Nó chính là mình đồng khâu lạc,
trên mặt có hoa trăn rải rải,
lại có hình lá bái lá de,
có hình con khe ra hóng gió,
hình sọc lá nang, que me vàng.
Ngày ấy chính đức vua Dịt Dàng,
bắc thuyền rồng ra giữa sông lớn,
ngó xem vua nước đúc khâu đồng.
Từ dưới nhìn lên, trên nhìn xuống,
thấy chỗ lồi ra chỗ lõm vào,
về đón họ kun Khương đổ trống,
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rước cả họ kun Vống đổ khâu,
bảo tìm thợ nện đất ầm ầm,
sai tìm thợ đắp khuôn ầm ĩ,
lấy củi bá trên rừng đem nung,
lấy củi sung dưới rộc ra đốt,
chảy nước đồng như bông như hoa,
đổ một lần, một lần không ra,
đổ hai lần, hai lần không bén,
đổ lần ba, bốn buổi đã xong,
đúc được khâu lớn, được trống nhỏ.”
Nghe kể, Rang kinh ngạc thốt lên:
“Ôi lạ quá, ôi sao lạ quá,
ta mới rời khỏi bon Rú Đá,
chưa được tuần trăng, trăm sự lạ,
ta nhìn thấy suốt dọc đường đi!
Thấy trâu chịu để người roi vọt,
kéo cày đi dưới đồng nước sâu.
Lúa ở đây gieo ruộng đầy nước,
mà lúa lên mới được gang tay,
người ta lại nhổ lên, dúi xuống.
Và đây cái trống lạ làm sao!
Ta thì chặt một cây sao to,
khoét thân cây rỗng làm tang trống,
cả hai mặt bịt kín da trâu.
Còn đây đốt đồng cho chảy nước,
như bông hoa, trống sao thành được?
Ôi, nhưng ở đây cũng có chiêng,
ta đếm thấy đủ mười hai chiếc,
to, nhỏ kích cỡ cũng khác nhau,
đánh chiêng nửa là nam, nửa nữ.”
Cái ăn, cái uống cũng thấy lạ,
những ống tròn tròn trên mâm lá,
người gọi cơm lam, ăn dẻo ngon,
rồi lòng lợn lửng đặc giòn tan,
thịt dúi lam ống nứa bánh tẻ,
măng mu đăng đắng và cá đốt.
Ăn cơm đủ, uống rượu no say,
Rang con Rung, chàng trai Rú Đá,
đã nghe sao choáng choáng quay quay,
say như kẻ đâm xây, giần, sàng.
Bà mế trong cung vội xuống rộc,
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cho Rang ăn khỏi say, khỏi ngái.
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Bà ầu ơ kể chuyện rượu cần:
“Tháng bảy cháu dắt trâu đi bừa,
tháng tám sang là tròn chửa lúa,
tháng chín chín dâu da, qua trạ,
chín lúa nương, trái lúa bông cơm,
đỏ bông cái lên màu sang sáng,
vàng bông con chói chói mắt người.
Dao nhỏ để đi cắt bông cái,
lưỡi hái để đi cắt bông con,
đem về chất bịch năm bịch bốn!
Khi nắng to lấy lúa ra phơi,
lên đồi lấy rễ cây mật cú,
lên đồi lấy da của cây mun,
lấy dây da men, lá xà can,
cây dớn đen và cỏ giạ lộng,
đem về phơi được nắng thật khô,
giã làm bột, rũ ra làm bánh,
nặn lại xếp vào mủng nứa đan,
tay trái ta nắm quả men cái,
tay phải ta nắm trái men đực,
ta trộn bông hoa vào ở giữa,
nhắc vào đống ổ rơm lồm xồm,
được ba đêm đem ra hơ khói,
sẽ được giống men tốt men lành.
Ta sẽ đón bà Dịt vào làm,
ta sẽ rước bà Dàng vào trộn.
Rắc men, như rắc muối rắc ớt,
ủ rượu ổ lá ráy, lá vo,
được đêm, được ngày rượu dậy thơm,
bốc vào chĩnh rượu cái vần vè,
đong vào hũ rượu con vằn vặn,
cất vào ổ rơm ở góc nhà…”
Tiếng bà mế vẫn cứ ề a,
chàng Rang nằm ngang mình xuống chiếu,
ngủ say quên cách học làm men.
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Nghe kể lại từ ngày xa xưa,
Bà Dạ Dần đã phân đã định:
đã là kiếp người dưới trần gian,
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được sinh ra, rồi sẽ phải chết!
Số chết nằm ở đốt ngón tay,
đầu ngón chân số chết nấp kín,
số chết hiện ra trên mặt mày,
ngày ngày thấy đau đầu chóng mặt.
Ngày ấy Kun Chủ ở trong nhà,
đang suy nghĩ bàn công tính việc.
Mười ngày tốt, chọn một ngày lành,
vua ra gội đầu ngoài bến Cháy,
khi quay trở về nghe ốm đau,
chóng mặt đau đầu, mỏi sau trước,
cơm không muốn nhá, cá bỏ ăn,
mắt đang sáng mỗi ngày mỗi tối.
Biết đến lúc lìa đất, lìa mường,
vua bảo Lang Tuấn phải lo công,
vua khuyên Mỵ Lý phải tính việc,
vua cho gọi lạc hầu đầu bạc,
với lạc tuớng Cao Lộc vào chầu:
“Lang Khay cái ngày xem sổ chết,
nói ta thời gian không còn nhiều,
nay ta thấy trong người mệt mỏi,
không biết còn được mấy ngày giờ.
Khi xửa đời xưa trâu sắp chết,
còn dặn cột tre, dặn chạc thừng,
cái mác, con dao biết sắp chết,
còn nói lời từ biệt bao đan,
con hươu, cái nai biết sắp chết,
còn từ biệt rừng cả núi cao,
cá sắp chết sông ngòi từ biệt,
ta sắp đi nay dặn các ngươi:
Kể từ ngày vâng mệnh Ông Trời,
ta lên ngôi, xây dựng Thành Ong,
được Trời cho thiên sứ xuống giúp,
ông Dóng đánh tan giặc Xứ Than.
Ơn tổ tiên, mưa nhuần thấm đất,
dân được mùa, lúa má đầy kho,
khắp làng quê tiếng hò tiếng hát,
dân yên vui, nước hưởng thái bình,
bờ biên cương bốn miền yên ả.
Ta đi rồi Lang Tuấn thay ta,
con người hiền, đủ nối được trí,
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tài đủ, coi chăm việc nước nhà,
việc triều chính lạc hầu kề cận,
việc quân binh Cao Lộc tướng tài.
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Mỵ Lý con, từ ngày ả Lài,
lấy chồng xa, chưa lần về lại,
con thay chị chăm sóc mẹ cha,
tuổi xanh mươi tám, đôi còn thiếu,
quế non hãy chọn người bẻ cành.
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Cao Lộc, ta biết con lòng trung,
bờ cõi mở mang, dân thu phục!
Nay ta muốn con thêm lòng hiếu,
mệ nàng Lý ta gả cho con,
hãy giúp Lang Tuấn lo việc nước!
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Ta thấy mắt mỗi lúc một tối,
miệng nên câm, ngọng nói khó khăn,
vua cũng không tránh được số mệnh,
tang lễ theo tục xưa mà làm,
việc này lạc hầu đã biết rõ!”
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Từ cung Kẻ Sũ thoát vang xa,
khắp Thành Ong ai ai nghe rõ,
chỏm chiêng ba hồi, hồi ba tiếng,
rồi tiếng trống đồng, tiếng thanh la,
tiếng kiềng, tiếng chiêng vang dồn dập,
cứ vang ba hồi, lại ba hồi,
báo cho người ở khắp các cung,
báo cho dân trong thành ngoài kinh,
Kun Chủ, vua Xứ Đồi đã mất.
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Bồ chính Cao Lộc, tướng Xứ Đồi,
vác rìu tìm đường lên núi Nghĩa,
theo chàng có cả Rang con Rung,
và đoàn quân binh dinh Kẻ Đọi.
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Cây chò xanh hàng mấy nghìn năm,
mọc xum xuê lưng chừng núi Nghĩa.
Cao Lộc cho quân lính dọn đường,
làm lối đi để kéo cây xuống,
còn mình, chàng cùng Rang con Rung,
phát đường đến bên chò khổng lồ,
gốc cây không dấu rìu, dấu búa.
Cao Lộc lấy khiên Hukơnong,
trong túi vải đeo sẵn bên người,
túi đen thui, bám đầy khói bụi.
Chàng liếc rìu vào mặt khiên thần,
chiếc rìu đồng, lưỡi hình đuôi cá.
Rang lại thấy trước mặt Chi Đa,
đang vung lưỡi rìu đồng sắc lẻm,
nhằm gốc chò ngàn tuổi bổ vào.
Cây chò rung lá xanh lả tả,
tiếng kêu răng rắc, sắp ngã rồi,
mà người chàng mồ hôi mới rịn.
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Chò đùng đùng đổ như bão tố,
thân cành choán cả sườn núi cao.
Cao Lộc cầm búa dứt đoạn gốc,
cầm rìu đẽo khúc gỗ thành hình,
khéo tay đục lòng và khoét mạch,
cắt đôi máng đực để đặt trên,
cắt đôi máng cái để đặt dưới.
Hòm gỗ sao chẳng có vết rìu,
như thể đã bào, sờ nhẵn thín.
Quân lính đã phạt đường đến nơi,
kẻ thì chặt đòn, người làm chạc,
hò bẩy, khiêng hòm về trong cung.
Nàng dâu Khăm Ca và Mỵ Lý,
sai cung nữ hái lá bưởi già,
bắc vào nồi đồng nấu nước lá,
tắm cho Ông Ngài sạch thân mình,
gội mái tóc, chải cho hết chấy.
Lớp lụa trắng ngà được trải ra,
vải xô đắp hai bên Ông Ngài,
lụa đỏ, vàng đắp trên, đắp dưới.
Đã chọn được giờ tốt, giờ sang,
Lang Tuấn đánh ba hồi trống hiệu,
kiệu Ngài vào săng lớn, săng bi,
có áo trong, áo ngoài trên dưới.
Công của cha con xem bằng bể,
nghĩa của mẹ con đáp bằng trời,
giờ đến lúc đền ơn, trả nghĩa.
Đàng trong, lạc hầu rước ông tùa,
cung ngoài, quan lang rước mo tới.
Ngày còn trẻ, còn khỏe, còn lành,
ra đường có gặp bố mo già,
bố mo cúi lạy rất cung kính,
đâu dám gọi đến họ đến tên.
Nay chết, bố mo đến tận nhà,
kêu đến tên bố mẹ đặt ra,
gọi đến cả họ ông họ cha,
để biết đường ăn cơm, ăn cá.
Bố mo hát, dạy bảo Ông Ngài:
“Không bực, không sầu cũng không thương,
Ông Ngài nằm trong cỗ hòm lớn.
Đừng nằm sấp mà đau phía bụng,
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chớ nằm ngửa mà đau đàng lưng,
nằm nghiêng đau cả hai bên sườn,
đau cả xương chân, xương tay nữa.
Giờ bố mo gọi, hãy dậy đi!
Khăn vàng lau trên, đen lau dưới,
lau thân mình cho bớt mùi hôi.
Giờ đã nên ma, miệng có gang,
chân đạp máng trên, tay máng dưới,
hồn hãy nhè nhẹ bước ra đây,
đi nhẹ như bông, bước như hoa.
Chớ vào trong, không lành cho nhà,
đừng ra ngoài, không yên cho họ.
Hồn hãy ngồi đây, tựa bóng đèn,
tựa gối bông hoa, xen bóng chiếu,
ngồi phía dưới ánh đèn, khói hương,
mà lắng lời thương bố mo kể.”
Bố mo nói xẻ vẻ xanh vanh,
bảo Ông Ngài ăn cơm ăn canh,
chuyện đẻ mo, cái già, cái chết,
nào chuyện liếp nứa, đến cái săng.
Bố mo kể chuyện bát chuyện đèn,
Ông Ngài ăn cơm canh, nhìn sáng,
nói be sành Ông Ngài uống rượu,
nói quần áo, Ông Ngài mặc mang,
chuyện cây gỗ làm cỗ hòm lớn,
cho Ông Ngài ngủ ấm nằm yên.
Bố mo nhắc cho Ông Ngài nhớ,
đẻ đất, đẻ nước thưở xa xưa,
Mon Mân chia tay ngày hồng thủy,
cha mẹ lạc con, vợ lạc chồng,
chuyện xin lửa, làm nhà, cấy lúa.
Sớm không sớm, trưa chẳng phải trưa,
được giờ lành, giờ sang, giờ tốt,
mo dẫn Ông Ngài lên mường trời.
Đầu đất mường trời vui thứ nhất,
bãi vật lang Chín vui thứ nhì,
cũng không bằng ao vui Keo Ranh,
là nơi cùng tắm chung, tắm đụng,
mà Ông Ngài không đi sao được,
Ông Ngài không đi thật không nên,
lính trời đã cầm roi đến giục.
Bố mo cũng hát, giục đoàn người:
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“Nón của ai thì người ấy cầm,
để đi đàng che mưa che gió,
đem theo trầu ngon, đùm cau non,
bọc khăn đẹp xanh xanh, đo đỏ,
để mà đi ăn sá, ăn đường.
Dọn đồ đi, đừng sót thứ nào,
xếp gọn cho thành triêng, thành gánh.
Dậy, dậy lìa cầu thang cây khai,
ta đi cho có đoàn, có lũ,
để ma chú, ma bác, họ hàng,
giúp ta làm người khiêng, người vác.“
Nói rồi bố mo già đi trước,
Ông Ngài líu ríu bước theo sau.
Vui quá, được bố mo dẫn đường,
nên vui lòng đi chơi, đi nhởi.
Đoàn vượt đò Ròi, bến sông ma,
mặt nước mênh mông, sông lồng lộng.
Thuyền lướt sang nghe sóng lao xao,
chèo rẽ nước, mát mái rào rào.
Ông đò đòi đồng tiền, bát gạo,
bố mo nói sẽ trả đủ công.
Đò sang sông, đò vừa cập bến,
Ông Ngài theo bố mo dẫn đường.
Đoàn đã đến mường ma, chợ Dền,
có cả nơi mua và nơi bán,
thấy ồn ào, kẻ tới người lui,
mời chào tíu tít đủ mọi thứ.
Ông Ngài lấy tiền trong túi vải,
đem ra mua miếng trầu ăn đường,
miếng tốt thì ăn, miếng lành gói,
đùm vào khăn, vào túi xách đi.
Bố mo già giục, đi không muộn!
Qua hang lớn, đoàn gặp sông to,
sông ma, bến Bùi, bố mo bảo.
Trông ra mặt sóng, thấy thuyền chò,
cun tui chèo đứng, đưa thuyền lại.
Giúp việc, đầy tớ ra dọn đồ,
ma chú, ma bác lên sau chót.
Thuyền qua rừng cỏ lác, cỏ năn,
thấy hòn cánh gà, đầu voi trắng,
bằng đá, im lìm đứng ven sông.
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Bến Yến, bến của thần Kun Lụi,
có cây đa sừng sững tỏa cành.
Thấy Kun Lụi ngồi cửa trông ra,
Ông Ngài mang trầu tươi, cau tốt,
đi qua vườn hoa mận, hoa đào,
lên nhà gặp Kun Lụi xin giấy.
Thần Kun Lụi trong lòng nghe thương,
cho Ông Ngài lên chơi, vào nhởi.
Bố mo sợ muộn, giục Ông Ngài,
mau chèo đến nhà lang Vàng Rậm,
gửi thuyền lại, sắp xếp gánh gồng,
bưng cơi trầu, bó hương, cây nến,
đến Chùa Chiền Hang Hao thắp nhang,
cúi lạy Bụt, xin Bụt phù hộ.
Sớm không sớm, trưa chẳng phải trưa,
được giờ lành, giờ sang, giờ tốt,
bố mo lại dẫn Ông Ngài đi,
đến được nơi có cây gạo cả,
cây vả to, vườn mận, vườn mơ,
đến nhà của thần lang Chạo Ré,
thần gác cửa lớn mường nhà trời.
Ông Ngài lấy gáo bạc, gáo vàng,
gáo dành cho ông kun, ông lang,
múc nước ở vạc đồng tám quai,
rửa kỹ chân tay, sạch mặt mày,
ăn trầu, ăn cau, tráng miệng sạch,
bước đến sập bạc vàng của lang.
Lang Chạo Ré bảo người trải chiếu,
hái trầu, lấy cau mời khách ăn.
Rồi nhà có ếch cốm, gà chọi,
cá khô trên sàn, thú mới săn,
măng trong vò, thịt cò, thịt vịt,
rau bí, rau thơm, dọn cỗ ra,
mời Ông Ngài ăn cơm, uống rượu.
Tiệc rượu vui đã thật nên vui,
Ông Ngài xin với lang Chạo Ré,
được nhìn lại đất, nhìn lại mường.
Lang Chạo Ré bảo Ngài ngồi cạnh,
trỏ ngón tay, chỉ khắp bốn phương.
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Ông Ngài lấy làm lạ, mà nói:
“Khi sống cõi mường, cháu đã biết,
đất Xứ Đồi rộng rãi mênh mông.
Nay lên đây mới được nhìn ngó,
thấy Xứ Than, kẻ thù năm nào,
đất Đan Liu, biển xanh sóng cuộn,
và Suối Nguồn, trùng điệp rừng xanh!”
Lang Chạo Ré ân cần chỉ bảo:
“Giờ cháu hãy nhìn về Thành Ong,
vẳng tiếng mo, tùng tùng tiếng trống,
nghe ro rõ tiếng khèn, tiếng khóc,
xanh tám nấu canh đặt trở quai,
thấy khách ăn cơm ở gian trong,
thấy khách uống rượu ở gian ngoài,
trên nhà có xác chết mình già,
ngoài sân có cây bương buộc lạt,
đàn quạ đen từ rừng bay ra,
hoa treo trước cửa, bông ở chái!
Dậy chào đi, đất nhà cháu đấy!”
Thấy Ông Ngài cúi đầu khóc nấc,
chết bỏ con, bỏ cháu ở nhà,
bố mo già vội lên tiếng giục,
lau nước mắt, chào lang Chạo Ré,
giờ đang vội, nhiều nơi phải đi:
này đất của Then Rẻ, Then Reng,
nơi thợ cả kéo bễ, nấu đồng,
đúc thang lên trời chín chín bậc;
đến gặp thần văn Thao đạo Thống,
để thần thử trí óc thông minh,
dòng giống nhà Mon Mân có phải;
rồi qua đất thần kun Chín Vịn,
xem thần săn bắn trên mường trời;
sang đất của thần Bông, thần Hoa,
xông hương hoa cho Ngài được sạch;
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vào nhà thần lửa ở mường trời,
mượn thần bó đuốc, đường soi tỏ;

448

qua nhà gặp thần Tạo Ón Than,
xin thần giữ lửa cho khỏi tắt;
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cầm đuốc ngắm cây đa Đồng Chìu,
cành đa lớn, đủ chim làm tổ.
Sớm không sớm, trưa chẳng phải trưa,
được giờ lành, giờ sang, giờ tốt,
bố mo dẫn Ngài tiếp tục đi:
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đến gặp nữ thần dạ Then Ren,
xem thần chăn tằm và dệt lụa;
qua gặp thần võ, lang Chín Đồng,
để thần xem Ngài có biết vật.
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Mo dẫn Ngài đến cầu Liêm La,
thấy cầu trơn, bôi dầu trải mỡ,
dưới sông cắm chông dọc, chông ngang,
rắn, thuồng luồng, ba ba đòi đớp.
Ông Ngài vịn chó, ruồi, gà, sả,
nhè nhẹ như hoa, qua Liêm La.
Ông Ngài đến gặp kun Đội Kiện,
xử vụ cu, cò, với đàn ong,
trâu, cọp, khỉ, kiện Ngài ầm ĩ.
Mo dẫn Ngài sang nàng Hai Quở,
trả cho nàng quái gở trần gian,
để từ nay trong nhà, trong cửa,
rừng lại yên ma, nhà lành người.
Ngài qua gặp thần dạ Keo Ranh,
cùng gái mường mây, trai mường trời,
ném còn, chọi gà, và hò hát.
Bà Keo Ranh đi guốc khảm trai,
mắt long lanh, răng đen nhưng nhức,
ngồi sập vàng, sực nức mùi thơm.
Bà mới bảo đứa hầu trải chiếu,
hái trầu, lấy cau mời khách ăn.
Người nhà đánh cá ở ao sen,
cá khô trên sàn, thú mới săn,
măng trong vò, thịt cò, thịt vịt,
rau bí rau thơm, dọn cỗ ra,
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mời Ông Ngài ăn cơm, uống rượu.
Tiệc rượu vui đã thật nên vui,
Ngài rụt rè xin bà điều nữa,
được nhìn khắp cả chốn mường trời.
Ngài gửi bà Keo Ranh đồ đạc,
xin qua gặp bà giữ vườn si,
ông lang Khay, giữ sổ thần chết.
Lang Khay đem hòm son ra mở,
thấy số chết đã được chấm rồi,
số sống thật chẳng còn đâu nữa.
Ngài buồn tủi quay về vườn si,
chém cho đứt cành si đã héo,
để trên chẳng xuống, dưới chẳng lên,
để rừng yên ma, nhà lành người.
Sớm không sớm, trưa chẳng phải trưa,
được giờ lành, giờ sang, giờ tốt,
mo dẫn Ngài về dạ Keo Ranh,
gặp phải lính nhà trời đến bắt.
Bà Keo phải nói khéo, lính tha,
rồi dẫn Ông Ngài đi chuộc vía.
Ông Khồng Năm, bố mo mường trời,
nhận lời Ngài, sẽ đi chuộc vía.
Gặp phải lúc vua trời không vui,
vua ngắt lời, chửi cha chửi mẹ,
Khồng Năm run, cắm cổ chạy về.
Bà Keo đành dẫn Ngài vào triều,
mang theo chục nén vàng, nén bạc,
măng trảy, măng mu, bu cua đá,
mộc nhĩ, mắm ruốc, với mắm he,
giò lợn với nem gà, chả rán…
có gạo nếp cho lính nhà trong,
có vịt trắng cho người viết số,
gói trầu buồng cau xin đem dâng.
Vua trời thấy mát dạ, vui lòng,
cười ha hả, cho Ngài chuộc số!
Sớm không sớm, trưa chẳng phải trưa,
được giờ lành, giờ sang, giờ tốt,
bố mo dẫn Ngài đi chợ hoa,
mang chùm bông tốt tươi đi bán,
được mười nén vàng, trăm nén bạc,
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mười nghìn tiền, vải sô, hương thơm,
mang về cho bà Keo, trả nợ.
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Bố mo lại dẫn Ông Ngài đi,
xin tuông phải đến mường lang Bụt.
Ông Bụt nhận quà trăm quả hồng,
chín mươi bó hương thơm phưng phức,
lây tuông chim da dá cho Ngài.
Ngài cả mừng tập bay sột soạt,
đôi cánh đo đỏ, mỏ hung hung,
cúi đầu lạy tạ ông lang Bụt,
quay trở lại trả nghĩa, đền ơn,
Keo Ranh, Then Ren xin cảm tạ.
*
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Không biết đã mấy đêm trôi qua,
chàng Rang, thủ lĩnh trẻ Rú Đá,
cùng nghe bố mo hát tang ca.
Chàng nhìn mo đội mũ cánh chuồn,
áo dài lụng thụng, thắt lưng trắng,
trước mặt túi khót chứa vật thiêng.
Tay trái bố mo cầm quạt lụa,
tay phải cầm chuông khếch bằng đồng.
Phía sau bố, ông Dũn, ông Nhài,
mỗi ông cầm cờ đuôi nheo nhỏ,
trên có vẽ con cá, con moong.
Bố mo hát, giọng bố sang sảng,
lúc trầm lúc bổng thật thiết tha.
Cuối mỗi đoạn bố mo vừa hát,
Dũn, Nhài nhắc lại cùng tiếng chuông.
Bố mo đã dẫn hồn lên trời,
xuống mường Pan Tin, mường Vua Khú.
Lễ tế nhà tang, tế nhà xe,
làm ban ngày, dưới chân núi Nghĩa.
Còn đêm nay bố kể hồn nghe,
câu chuyện tình “Vườn hoa núi Cối”.
Cao Lộc mấy hôm rày bận rộn,
nay cũng thấy ngồi xuống bên Rang.
Hồn nghe, làng nước cũng cùng nghe,
chuyện tình của hai chàng Va, Khói,
phải lòng chị em nàng Thảo,Thơm,
hai người con gái dưới núi Cối.
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“Hai chàng là người đất mường dưới,
vừa giàu, vừa có, lại vừa sang,
đã khôn ngoan, lại còn tử tế,
bố mẹ đã sắm cửa dựng nhà,
lấy vợ cho, con đà sắp có.
Một buổi vào rừng, tìm con muông,
nghe con chim sáo líu lo hót,
có hai nàng Thơm, Thảo đẹp xinh,
hầu bà vợ kun, là gái ở.
Hai chàng vượt núi lại băng đèo,
khéo giả đò làm khách nhỡ đường,
tìm đến bên giếng nước Ao Trong,
nằm cuối vườn hoa, chân Núi Cối,
ngắm trộm hai nàng tắm giếng thơi,
đem ống sáo ngà ra thổi ví.
Sáo thổi văng vẳng tiếng giọng nam,
sáo thổi ngân nga tiếng giọng nữ,
tiếng vui êm êm, mà đắm đuối,
não nuột như ve kêu tháng ba,
say đắm giọng rang lành, thường tốt.
Nghe tiếng sáo hai nàng Thơm, Thảo,
mềm ngực, mềm lưng lại run gối,
xốn xang, bứt rứt, người rã rời,
xin hai chàng miếng trầu khăn nang,
để được bén tiếng cười giọng nói,
bén lời ăn tiếng nói sớm khuya.
Va, Khói rủ hai nàng Thơm, Thảo,
trời xế bóng chiều, đi nhởi liều,
không cả xin phép cha, hỏi mẹ.
Yêu nhau chơi trong chân núi trắng,
trời nắng chơi hoa dưới gốc đa,
trời mưa lâm thâm trong hang núi,
chơi giấu, nhởi trộm để cùng nhau,
được sáu đêm dày, bảy đêm tròn,
nước mắt chảy đầy, thấm ướt áo.”
Đêm đã khuya tiếng mo càng hay,
hát lời tâm tình các nàng trẻ:
“Công em chờ năm xưa, năm ngoái,
chờ anh cho tới tận năm nay,
mặt trời xế xuống, ngày lại ngày.
Em ngóng anh từ rằm tháng ba,
chờ anh hết năm, qua cả tết,
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lòng ngậm ngùi, héo ngọn rau mùi.
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Bố mẹ em bắt rể vào nhà,
làm công để còn nuôi bố mẹ.
Bố bảo mẹ em tuổi đã già,
cha em tuổi năm nay đã cao,
trông vào em, lòng phiền lòng mỏi.
Mẹ bảo chớ nghe tiếng thim, rớ,
như chàng Hai Mối với Nàng Nga,
mà nên người bất nhân, bất nghĩa.
Ơi anh có lòng tốt dạ thương,
uống với em chén rượu hoa cà,
trở về đêm khuya hòa với ngón.
Lá ngón đắng em hái từ đồi,
ngọn ngón vàng em hái trên núi,
hái buổi chiều nó còn ra hoa,
ta chết biến với nhau cho tốt,
ta cùng chết với nhau cho lành…”
Làng nước im phăng phắc ngồi nghe,
hồn Ông Ngài cũng nghe chăm chú.
Chợt có tiếng sụt sịt các nàng,
các mế lấy khăn chấm khóe mắt.
Cao Lộc vội đứng dậy ra ngoài,
Rang nhìn theo, ngác ngơ không hiểu.
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Kun Chủ mất, Lang Tuấn lên ngôi,
lo làm tang, xây lăng, xây mộ,
hết trăm ngày đã đoạn tang xong,
vua nhìn đến việc nhà, việc nước.
Ngoài Thành Ong, trên bản trong mường,
khắp Xứ Đồi núi cao, rừng thẳm,
quanh ruộng nương, bờ suối, sông hồ,
đã nghe tiếng bọ mẹng, thường đang,
con trai vào rừng được huýt sáo,
con gái xuống suối được vẫy vùng.
Cao Lộc ở trong dinh Kẻ Đọi,
làm Lạc Tướng đứng đầu quân binh.
Chàng muốn được quay lại Rú Đá,
nhưng vua trẻ chưa cho chàng đi,
việc triều chính ngày đầu chưa thạo,
cần có người thân cận ở gần.
Vua cha trước khi mất đã dặn,
Mỵ Lý sẽ gả cho tướng quân.
Tình bạn bè xưa đã thắm thiết,
càng gần hơn với nghĩa anh em!
Chỉ cần chờ ba năm hết tang,
lễ hợp hôn cho hai người trẻ,
Lang Tuấn tự mình đứng ra làm.
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Năm bảy tuần trăng đã trôi qua,
chợt có người từ phương xa tới,
xuống ngựa ở trước cổng Thành Ong,
bảo lính gác xin gặp vua mới.
Người kỵ sĩ chưa hẳn đã già,
nhưng bảo trẻ cũng không còn trẻ,
mái tóc đã sợi trắng sợi đen,
trán đầy nếp nhăn, da đen sạm.
Con ngựa nâu cao lớn đuôi dài,
bờm lông rủ, mồ hôi ướt đẫm.
Bụi xám bám cả ngựa cả người,
in dấu chặng đường dài đã vượt.
Khi quan canh cửa vào dâng thư,
vua trẻ nhìn tờ thư thật kỹ,
nét mặt chuyển dần sang lo âu,
truyền gọi ngay người đưa thư vào,
sai người sang Kẻ Đọi thật gấp,
mời Cao Lộc tới điện luận bàn.
Kỵ sĩ được dẫn vào trước vua,
quỳ lạy dưới sàn lát gỗ chu.
Vua nhận ra đó chính viên quan,
trong đám hầu của mệ nàng Lài,
ngày nàng rời Xứ Đồi đi xa,
về quê chồng Đan Liu xứ Biển.
Quần áo ông sờn, lấm bụi đường,
mắt trũng sâu, chân đứng rung rung.
Vua truyền cho kỵ sĩ được ngồi,
rồi sai người lấy đồ ăn uống,
cho viên quan nghỉ lấy lại sức.
Vua bồn chồn đi tới đi lui,
chốc chốc lại ngoái nhìn ra cửa.
Cuối cùng thì Cao Lộc cũng đến,
nhìn dáng đi biết chàng rất vội,
đã bỏ dở buổi tập quân binh.
Đưa tướng quân xem thư vừa nhận,
vua tiếp tục đi lại bồn chồn.
Khi người kỵ sĩ ăn uống xong,
sinh khí dường như đã hồi lại,
vua ra hiệu mời Cao Lộc ngồi,
rồi quay lại phía người kỵ sĩ:
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“Ngươi hãy kể cho chúng ta nghe,
thật tường tận ngọn ngành mọi việc,
chuyện gì xảy ra với mệ nàng?
Lễ kéo si nàng đã không về,
vua Đan Liu không một lời nhắn,
rồi đến khi vua cha đi xa,
ta đã cho sứ sang cấp báo,
là phận con sao không chịu về,
chịu tang cha, đáp đền ơn mẹ!”
Người kỵ sĩ rập đầu lạy tội:
“Lạy tâu vua mới, đức vua trẻ,
không phải mệ nàng không muốn về,
nhưng sao phận bà thật oan trái,
xin đức vua cho tôi được tâu:
Mệ nàng về đến đất Đan Liu,
được vua Xứ Biển chiều chuộng lắm!
Đi đâu vua cũng đưa bà theo,
hết việc triều lại về quấn quít.
Mẹ của vua, Pơnang Ami,
cũng thương mệ nàng phải xa quê,
về đất mới, mọi việc lạ lẫm,
nên chăm sóc, dạy bảo đủ điều.
Chúng tôi những người từ Xứ Đồi,
vâng mệnh vua theo hầu mệ nàng,
cũng được hưởng lây bổng lộc ấy.
Đan Liu cấp nhà ở lương ăn,
cho ở trong thành gần cung hậu,
để hầu mệ nàng, làm bà vui,
mỗi chiều về tiếng chim khắc khoải,
nhớ quê cha đất mẹ nơi xa.
Những tưởng mệ nàng được sung sướng,
nào ngờ mầm hận nảy trong cung.
Ngày mệ nàng lên làm vợ đích,
vợ thiếp của đức vua Đan Liu,
con gái Bàn Ân, tướng mười quân,
rập cúi đầu một dạ thề bồi:
‘Chị đã về, chị làm chị cả,
em có làm sai, chị sửa cho,
em không biết làm, chị chỉ bảo,
em không dám ghen tị, giận hờn!’
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Vua Đan Liu cũng dặn hai vợ:
‘Từ rày chúng ta cùng sống chung,
hai nàng phải thương nhau như một,
thức có ngon thì ta cùng ăn,
thức có dở thì ta cùng chịu,
không được nghi kỵ, giận ghét nhau,
không kể công, đặt điều, xúc xiểm,
chuyện ghen tuông không để xảy ra!’
Cha của bà thiếp là Bàn Ân,
nghe kể không phải người Xứ Biển,
nhưng có công xây dựng Đan Nê,
lại lấy vợ là người trong tộc,
nên được vì vua trước tin dùng.
Cha của vua trẻ, Đức Chi Dân,
khi con trai múa khiên đã đẹp,
đường kiếm đi đã thật tài tình,
mới nể lời của tướng mười quân,
cho con gái tướng vừa mới lớn,
về làm vợ của con trai mình.
Cha mất, Chi Hòa lên làm vua,
cầu hôn mệ nàng ta làm vợ,
sẵn sàng dâng đất để cưới về,
lòng vợ chồng Bàn Ân không vui,
nhưng không làm cách nào cản được.
Nay mệ nàng được vua cưng chiều,
vợ thiếp không được vua yêu quí,
vợ chồng tể tướng càng tức giận,
có dịp là bị thóc chọc đâm.
Lễ kéo si cho đức thượng hoàng,
sứ mang tin sang, đến Đan Nê,
Bàn Ân chặn lại, và nói dối,
tin sẽ được chuyển đến mệ nàng…”
Đức vì vua sang, vua Kun Tuấn,
nghe đến đây sốt ruột ngắt lời:
“Trong tờ thư mệ nàng gửi về,
chỉ những lời khóc cha thảm thiết,
nhưng ta đoán có chuyện khủng khiếp,
đã xảy ra ở cung La Keo.
Cao Lộc, khanh chắc nghĩ thế chứ,
mũi tên, hình đao có trong thư,
chỉ có ba chúng ta mới rõ,
ngày còn đi học thầy Thế Lang.”
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Bồ chính Cao Lộc khẽ gật đầu,
nhưng không đáp nửa lời, một tiếng,
chỉ thấy bên khóe miệng giật giật,
sắc mặt mỗi lúc càng tái hơn.
150

155

160

165

170

175

180

185

Thấy đức vua cho phép nói tiếp,
viên quan hầu vội vã cất lời:
“Điều khủng khiếp chưa hề nghe đến,
đã xảy ra trong xứ Đan Liu.
Đức vua sang không ai thật rõ,
còn sống hay đã chết phương nào.
Mệ nàng Mỵ Lài bị giam giữ,
cùng con trai mấy tháng trong cung!”
Đức vua sang đứng bật ngay dậy,
rồi từ từ ngồi xuống ngai vàng:
“Mệ nàng đã sinh người nối dõi,
cho Đan Liu, vương quốc Biển xanh,
nhưng tại sao em ta bị bắt?
Và rể Xứ Đồi, vua Đan Liu,
sống hay chết, sao không ai biết?”
Thấy vua tức giận, quan sợ hãi,
im hồi lâu mới dám tiếp lời:
“Khi sứ giả đưa tin dữ sang,
đức vua cha mới vừa khuất núi,
mệ nàng đã một mực xin về,
chịu tang cha, viếng thăm lại mẹ.
Vua Đan Liu không cho nàng đi,
đường xa xôi, sóng biển lại dữ,
nàng vừa sinh, sức yếu chân mềm.
Vua đã cử tể tướng làm sứ,
quan ngày trước sang đón mệ nàng,
về Đan Liu làm vợ vua trẻ.
Tể tướng là người già thông thái,
phong tục Xứ Đồi rất tỏ tường,
đã chọn đồ quý sang phúng viếng,
đã chọn người tài giỏi đi cùng,
sắp đến ngày thuyền sứ lên đường,
thì đột nhiên xảy ra binh biến.
Tâu đức vì vua sang vua trẻ,
thần không rõ chuyện gì xảy ra,
chỉ nghe dân trong thành La Keo,
đồn đại thì thào, rằng có biến.
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Trước đó chưa đến nửa tuần trăng,
vua Chi Hòa cùng đoàn thiện xạ,
đi săn ở rừng núi miền tây.
Nghe kể nơi đó có kỳ lân,
vua muốn đích thân săn thú quí,
về làm lễ thôi nôi con yêu.
Vua ghé qua vùng của Bàn Ân,
tướng mười quân, cha của bà thiếp.
Thấy bảo tướng cũng đi săn cùng,
vì rừng miền tây ông rất thạo.
Mươi ngày, rồi lại thêm mươi ngày,
không thấy vua, không thấy một ai,
trong đoàn thợ săn quay trở lại.
Rồi một ngày Bàn Ân về thành,
cùng cả một đạo quân đông đảo.
Tướng lệnh cho thái hậu mẹ vua,
Pơnang Ami, và mệ nàng,
không được rời xa thành một bước.
Con trai vua, mới mấy tháng tuổi,
bà thiếp của vua chiếm quyền nuôi.
Đoán có sự phản nghịch trong cung,
nhân một hôm lính canh sơ hở,
mệ nàng cho gọi hạ thần vào.
Nàng ra lệnh phải bằng mọi giá,
đưa được thư này về Thành Ong.
Mệ nàng còn dặn riêng hạ thần,
về bẩm báo đức vua được rõ,
Bàn Ân nhân lúc hoàng thượng mất,
xúi vua Đan Liu đem quân sang,
trước giả bộ sang dự lễ tang,
sau đánh úp, tiếm giành ngôi báu.
Chi Hòa không nghe nên có lẽ,
đã bị lão tướng sát hại rồi!”
Vua trẻ không ngồi yên được nữa,
nắm chặt tay, đứng dậy gầm lên:
“Đồ phản phúc, rõ đồ phản phúc!
Bay đâu, hãy nghe lệnh ta truyền,
triệu các quan về cung, việc gấp!”
Bồ chính trẻ, tướng quân Cao Lộc,
mặt càng tái hơn, đứng lặng im,
hồi lâu mới hỏi người kỵ sĩ,
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về bà thái hậu của Đan Liu,
về tình cảnh mệ nàng bất hạnh,
về cuộc sống ngoài bãi trong thành.
Tướng hỏi cặn kẽ, sao kỵ sĩ,
lại thoát được để về đến đây,
hỏi cách thức thuyền đi, ngựa chạy,
quân Đan Liu mạnh, yếu điểm nào?
Cả Xứ Đồi những tháng ngày sau,
tấp nập người sắm sửa binh khí.
Những xưởng rèn đêm ngày đỏ lửa,
tiếng búa đe chan chát vang xa,
bễ phì phò thổi hơi hừng hực.
Nào giáo, lao, rìu chiến, tên đồng,
dao găm, kiếm ngắn, áo giáp trụ,
được rèn xong hàng nghìn, hàng trăm.
Suối Nguồn, đất nước của triệu voi,
trăm thớt voi, gửi cho vua rể,
cùng đội quân thiện chiến đánh rừng.
Kun Xứ Voi cho đốn gỗ tốt,
thả gỗ trôi về đất Xứ Đồi,
để đóng thuyền binh và thuyền chiến.
Trên bến sông dưới đồi Tro Dưới,
thủy binh Kẻ Đọi tập đánh thuyền.
Trong xưởng lớn nằm sát mép nước,
vài trăm chiến thuyền đã đóng xong.
Ngoài Linh, Đĩnh, loại thuyền dài nhỏ,
thuyền lớn Tu Lự, loại có lầu,
đến Qua Thuyền, qua gắn đầu mũi.
Thợ theo hiệu vua đặt tên thuyền,
Rồng, Cá, Chim, rồi Rắn, Hổ, Báo,
để chạm đầu thuyền, trổ lầu canh,
đầu mũi thuyền uốn lên cong vút.
Vào ngày đông mưa rơi, trời xám,
thuẫn đồng của vua treo trên tường,
bỗng rung động, phát những tiếng lạ.
Các quan nhận chiếu, vào nghị bàn,
quan võ, quan văn nhất nhất nói:
“Có gió thì chim loan lượn trước,
sắp mưa, đá tảng bỗng ướt nhèm,
nay vua đem quân vào Xứ Biển,
461

Ca khúc thứ bốn mươi

270

275

280

285

290

295

300

305

cứu bà nàng, phạt kẻ cuồng ngông,
trị giặc gió sóng hay quấy nhiễu,
đánh trước, chặn thế giặc Bàn Ân,
mà đồ binh khí tự dưng rung,
người vật hợp nhau, điềm thần báo!”
Vua cho phải, bảo với lạc hầu,
lễ xuất quân, phải tìm ngày đẹp.
Mùa xuân, khí giới ban cho quân,
cỗ thiếu lao cúng thần sông núi,
vua cho khiêng rượu hàng trăm vò,
lên đỉnh Núi Hùng, làm lễ tế.
Vua lên đàn rảy rượu khấn cầu:
“Một lễ này, xin dâng núi sông,
các thần phù cho ta dẹp loạn,
một lễ này tổ tiên ông bà,
giúp chúng con cứu người ruột thịt,
lễ này con kính cẩn dâng cha,
luôn theo sát con, lúc lâm trận,
phù hộ con diệt tướng phản nghịch,
giữ ngôi cho cháu, cứu mệ nàng.”
Hành lễ xong, vua cho quân thề,
bày tiệc ăn uống nơi Kẻ Đọi,
rồi nghỉ ngơi, sáng ngày xuất quân.
Còn mình, vua về nơi hậu cung,
giã từ vợ, dặn dò mọi lẽ:
“Khăm Ca nàng ơi, hậu yêu quí,
ở lại tốt lành, đợi ta về,
diệt Bàn Ân xong, ta trở lại,
đôi ta sum vầy, chẳng lìa xa!”
Khăm Ca níu tay chồng bịn rịn,
rồi tháo nhẫn thần của Suối Nguồn,
đeo vào ngón tay vua, nàng dặn:
“Nhẫn này em hay đeo chàng ơi,
nửa đúc bằng vàng, nửa bằng bạc,
từ thưở nhỏ cha mẹ cho em,
nay em trao chàng để làm chứng,
cho tình yêu em dành cho chàng.
Hãy lên đường may mắn chàng ơi,
đừng để em chờ mong mòn mỏi,
nội trị, việc nhà em lo tròn,
nước vững vàng, lòng dân hòa hợp!”
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Rạng sớm mai, gặp buổi tốt lành,
vua truyền khua cồng lớn hội quân,
tiếng cồng lệnh ngân xa mọi nẻo,
giáo gươm dựng lấp lánh huy hoàng,
đến cổng thành quân tướng dàn hàng.
Vua rời ngai báu, lên lưng ngựa,
cưỡi xuống thuyền rồng đậu bến sông.
Khắp thành nhạc ngựa ran khắp chốn,
hoa vông, trắng đỏ nở tưng bừng.
Còn tướng Cao Lộc theo lệnh vua,
ngồi thớt voi, chỉ huy quân bộ,
rầm rập quân trảy qua cổng thành,
tiến về nam, hẹn hợp đạo chính.
Quân rời Thành Ong vào ngày xuân,
rầm rập trảy, người đi nườm nượp,
qua núi lớn, men đầm mênh mông,
những quả đồi chen chân ruộng nước,
những cánh rừng xanh ngắt ngút ngàn.
Ngày quân đi, tối đóng nghỉ lại,
thời gian trôi đã nửa tuần trăng,
tướng, quân đến chân núi Cổ Nưa.
Cao Lộc chỉnh đốn lại quân ngũ,
chờ đạo chính của vua xuôi dòng,
theo dòng sông Cái tiến ra biển.
Đêm tháng ba tiết trời trở rét,
trong lều tranh quân dựng vội vàng,
Cao Lộc ngủ không yên, trằn trọc,
trong giấc mộng thấy đỉnh Cổ Nưa,
cây um tùm, chênh vênh đá mọc,
nước long lanh, sương khói mây mờ.
Người dị thường, mình cao tám thước,
mày râu cứng nhọn, áo giáp đồng,
cúi đầu chào, tay khiên, tay giáo:
“Ta đây là thần núi Cổ Nưa,
nghe tin tướng quân đi dẹp giặc,
ta sẽ theo giúp phá giậc Ân,
để lập thêm chút công nho nhỏ!”
Cao Lộc cả mừng, cúi đầu lạy,
chợt tỉnh giấc, nghe gà rừng gáy,
trên đỉnh núi đã thấy ánh hồng,
cây cỏ bắt đầu lờ mờ sáng.
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Lấy theo mấy người lính đi cùng,
tướng quân tìm đường lên đỉnh núi.
Lần theo cái động hẹp mà dài,
lên cao càng quạnh hiu hiểm trở,
tướng, quân phát cây, đạp cỏ, leo,
mặt trời đứng bóng mới tới đỉnh.
Trước mắt tướng quân, cảnh trong mơ,
đa muôn trượng, xum xuê tỏa bóng,
ngọn đa chìm lẫn trong mây xanh,
tán đa che đá mọc chênh vênh,
sao trông đá như hình dị nhân,
áo giáp, khiên, gươm, đao tề chỉnh.
Am cỏ nhỏ nằm khuất gốc đa,
giường mây, gối mây, và đàn sáo,
trước am ông lão râu, tóc bạc,
quạt lông gậy trúc, như đứng chờ:
“Nơi quạnh vắng, đất thẳm rừng sâu,
chim núi kêu, muông rừng chạy vẩn,
ta được mộng báo trưa ngày này,
có tướng Thành Ong, vua Xứ Biển,
khó nhọc lên đây để nguyện cầu.”
Cao Lộc sụp xuống lạy tiên ông:
“Tôi chỉ là tướng của Thành Ong,
chứ không phải là vua Xứ Biển!
Vua Đan Liu, rể của Xứ Đồi,
còn hay mất, hay đang gặp nạn,
không ai hay! Nhận tin dữ này,
chúa Xứ Đồi mang quân ứng cứu,
tôi được lệnh chờ vua ở đây,
đêm qua trong mộng thấy thần núi,
hứa sẽ theo giúp, trừ diệt giặc,
tìm đường lên gặp được tiên đây,
xin lão tiên cho lời dạy bảo!”
Tiên ông vuốt vuốt chòm râu bạc,
rồi tì người gậy trúc bảo rằng:
“Vua Xứ Đồi ra quân chuyến này,
đám mây tía bọc lấy mặt trời,
sóng yên gió xuôi, biển lằng lặng,
con rồng vàng hiện ở ngự thuyền,
điềm báo sẽ được niềm vui lớn!
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Còn tướng quân đợt này ra đi,
bão tố phong ba đợi phía trước.
Tráng chí trận mạc nếu giữ được,
thần Trống Đồng, thần của Cổ Nưa,
sẽ đến giúp ở nơi hiểm yếu!”
Nói dứt lời, tiên ông phất quạt,
trong nháy mắt biến mất tầng không.
Cao Lộc như tỉnh giấc bàng hoàng,
quay nhìn quanh, thấy binh sĩ đứng.
Họ kinh ngạc nhìn, tướng lạy ai,
trên đỉnh núi, gốc đa quạnh vắng?
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Đất Mới trong rừng già mênh mông,
nằm giữa Rú Đá và Xứ Biển,
lũng lưng chừng núi cao ngất trời,
bên con suối chảy xuống từ núi.
Làng Ba Tri vừa được dựng xong,
nhà nhà đứng chen chân xúm xít,
quanh làng bảy lớp rào ken dày,
bằng những cây gỗ cao chót vót.
Rào được trổ cổng chính phía trước,
cổng sau là đường ra nguồn nước,
lối lên rừng, đường đến rẫy nương.
Bên cổng chính, nhà rông sừng sững,
mái lợp lá buông hình cánh buồm,
hai đầu đốc đôi chim chèo bẻo,
đang dang cánh bay lên trời xanh!
Hôm nay ngày đẹp trời nắng nhẹ,
trai tráng làng vẫn không vào rừng,
để tìm muông, săn thú bắt chim.
Họ tụ tập ở trong nhà rông,
tập kiếm đao, sẵn sàng chinh chiến,
vì tin dữ đã được truyền đến,
cuối nguồn sông chuẩn bị chiến tranh,
nên đầu nguồn mấy chục nhà rông,
pro xiêm cho trai tráng luyện tập,
sửa lại cổng làng, sửa rào làng.
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Trong nhà Ba Tri và Alinh,
những ghè rượu lớn đã được gài,
những ché rượu to đã được khui,
các món ăn ngon bày la liệt,
cơm lam, gạo nếp tỏa thơm lừng.
Ông bà đón con trai Chi Đa,
sau năm tháng đi xa về tới,
cùng đoàn tượng binh voi trăm con,
trai tráng hàng ngàn người khỏe mạnh.
Nóc nhà Ba Tri rộng thênh thang,
trai ngàn người mới chật gian khách,
bà Alinh chỉ bảo gái làng,
dọn cơm rượu cho lũ trai trẻ,
để đỡ cơn đói dạ khát lòng.
Những cô gái kể không hết tên,
đẹp, dễ thương, dịu dàng hiền hậu,
chuyện trò, thăm hỏi các chàng trai,
tiếp rượu, tiếp cơm ngon, canh ngọt.
Những chàng trai các miền Xứ Đồi,
khỏe mạnh, oai phong và cường tráng,
sau nhiều ngày đường dài vào đây,
vui vẻ uống ăn, và trò chuyện.
Cột chính nằm ở giữa nóc nhà,
trên cột gác khiên đồng, giáo sắt.
Đây vũ khí Ba Tri hay dùng,
lễ đâm trâu tế thần sông núi.
Còn giờ đây già ngồi xếp bằng,
với các già làng miền Đất Mới,
bên ché rượu lắng nghe Chi Đa,
kể chuyện xảy ra nơi đất cũ:
“Hôm con gặp tiên ông núi Nưa,
cũng là hôm đoàn thuyền binh đến.
Hai đạo binh vua lệnh hội quân,
vua truyền hịch vỗ về quân sĩ.
Đạo quân chủ thống lĩnh là vua,
căng buồm theo gió khơi đè sóng,
nhằm hướng thành Đan Nê tiến về.
Con dẫn đoàn tượng binh cắt rừng,
để cứu mệ nàng bị giam dữ,
trong hoàng cung La Keo nguy nga.
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Đã mấy năm dựng Đất Mới đây,
Pơnang mẹ cha có nghe nói,
xứ Cau nằm ở giữa rừng sâu?
Quan hầu kể mẹ vua Đan Liu
tên Ami là người xứ ấy!
Bà phải mẹ Ami của con?
Và còn Chi Hòa vua Xứ Biển?
Cha có cho người sang Đan Liu,
cử người đến Pơnang thăm hỏi?”
Nghe con nuôi gạn hỏi nhiều điều,
già Ba tri mới chậm rãi kể:
“Chi Đa con ơi!
Con đã hỏi thì ta không giấu,
trước sau con phải rõ cội nguồn.
Ngay sau ngày con về Xứ Đồi,
chịu tang đức Kun Chủ cao sang,
ta bảo Dong cắt rừng vượt suối,
tìm đến Pơnang thành đá xa.
Dong con Dung, hẳn con đã biết,
là một người thợ săn tài ba.
Nó theo đường chở muối lên rừng,
đường người mang gấm vóc đi bán,
để đến nơi Thành Đá đầu sông.
Một tuần trăng, rồi hai tuần trăng,
năm, bảy tuần trăng cũng đã qua,
cho đến tận tuần trăng thứ chín,
mới có tin của Dong nhắn về.
Nó đã đến được tới Pơnang,
được già làng Pò Nang yêu mến,
gả cho đứa cháu gái đẹp xinh!
Dong xin ở lại bên quê vợ,
nơi đầu nguồn sông lớn Krông Ia.
Người đưa tin kể chuyện dông dài,
hết chuyện này, tiếp sang chuyện khác,
những câu chuyện lộn xộn, dở dang,
ta góp nhặt, nghiền đi ngẫm lại,
và đã biết ra được nhiều điều.
Con phải bình tĩnh nghe ta nói:
Pơnang Ami là mẹ con!
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Bà đã được Ông Rái cứu thoát,
được đại bàng đưa về Pơnang!
Theo tục nối dây của Thành Đá,
Ami lại trở về Đan Liu,
làm vợ Chi Dân, chú của con.
Vua Chi Hòa là em trai con,
còn Bàn Ân, tướng mười đạo quân,
là kẻ giao chiến cùng Chi Chân,
trong trận sóng xanh dìm thuyền lớn.”
Mắt Chi Đa đỏ như chớp lửa,
xoay chong chóng, nhìn một hóa hai,
tay bóp chặt thành hình nắm đấm.
Chàng ngồi im, không cử động gì,
cho đến khi Ba Tri kể tiếp:
“Ta và mẹ Alinh của con,
đã tính phải trở về Pơnang.
Già Pò Nang giờ đã già lắm,
đang sống cùng cháu gái của mình.
Alinh còn muốn đi La Keo,
gặp lại chị bao năm xa cách,
báo chị rằng Chi Đa sống đây.
Hành trang đã chuẩn bị sẵn sàng,
trong làng ngoài rẫy dặn dò đủ,
ta và Alinh sắp lên đường,
đột nhiên làng nhặt được người lạ.
Đôi vợ chồng trẻ ở làng ta,
vào rừng bứt dây, hái đọt mây,
thấy người co ro trong gốc cây,
gầy nhom, đen đúa, mặt hốc hác,
mắt sâu, trán dô, môi thâm đen,
hai chân giống như hai cây khô,
tay dài lêu ngêu như tay vượn,
bụng như lá môn khô lép kẹp.
Người làng mới vực anh ta về,
nấu cháo, cho ăn cơm ăn bắp,
được dăm ngày anh ta tỉnh dần,
ta mới cho gọi đến hỏi chuyện.
Chi Đa, con hãy nghe cho kỹ,
chuyện người lạ kể giúp gì chăng?
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‘Đoàn chúng tôi chỉ hơn mươi người,
hộ giá vua đi săn thú quý.
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Nghe kể con thú này lạ lắm,
người ta thấy ở núi miền tây.
Ngược dòng Krông Ia nước xiết,
chúng tôi rẽ vào thành Pơnang.
Vua thăm già làng, ông chủ thành,
cùng các nàng, em vua tuyệt sắc.
Chúng tôi lấy thêm voi đuôi dài,
voi biết kêu, ngà dài chạm đất.
Lưng voi đực được thắng bành hoa,
bành mây bắc lưng con voi cái.
Đây voi của những người gan dạ,
lên đường đi săn bắn miền xa.
Đoàn chúng tôi qua làng góa bụa,
nhằm hướng tây, cứ mải miết đi,
đến bon làng, đất của Bàn Ân,
nơi tướng mười đạo có lãnh địa.
Con gái tướng, bà thiếp của vua,
không cùng vua về thăm cha mẹ,
mà ở La Keo chăm bà đích,
và hoàng tử vừa mới chào đời.
Nghỉ qua đêm tại bon Bàn Ân,
đến sáng mai chúng tôi đi tiếp.
Lần này Tướng mười đạo dẫn đường,
cùng đi có thêm trăm thiện xạ.
Nhằm hướng mặt trời thường về ngủ,
cả đoàn theo bước chân voi đi.
Theo đường nai, đường của bò rừng,
đoàn đi về phía mặt trời ngủ,
vượt đỉnh núi cao, vào rừng sâu,
ngày đi, đêm nghỉ, tuần trăng hết,
chúng tôi đến nguồn một dòng sông,
tướng mười quân gọi là Krông Mực,
nước sông đục đen như mực than.
Tướng mới bảo đây chính là nơi,
người ta hay thấy con thú lạ,
mình hươu, chân ngựa, trán có sừng,
vảy bạc dát toàn thân lấp lánh,
lông đuôi vàng mượt óng như tơ.
Vua muốn săn được con thú này,
làm lễ thổi tai con trai quý.
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Chọn quả đồi tốt bên dòng sông,
đoàn chúng tôi tản nhanh vào rừng,
chặt cây, bứt mây, cắt cỏ tranh,
dựng lên những chiếc lán to đẹp.
Vua nghỉ ngơi, tướng cũng nghỉ ngơi,
người đi săn vào rừng bắn chim,
kẻ hầu lội xuống suối bắt cá,
hái rau, nấu cơm cùng vua ăn.
Sáng hôm sau, mặt trời vừa lên,
tôi ở lại dọn dẹp lán trại.
Vua cùng tướng, và đoàn thiện xạ,
thúc ngựa phi nhanh về phía tây.
Khi mặt trời đứng trên ngọn cây,
tôi chợt nghe tù và vẳng lại,
đúng tiếng ù của vua Chi Hòa.
Tiếng ù thường khoan thai trầm đục,
nay sao vang, thúc giục khẩn cầu?
Rồi đột nhiên mây đen kéo đến,
gió nổi cơn gào thét điên cuồng,
sấm chớp nhoằng trời đen xám xịt,
mưa trút xuống, gẫy lá, bẻ cành,
hạt mưa to quả cà, quả bưởi.
Rồi nước từ đầu sông cuộn sóng,
ào ào dâng như lửa cháy rừng,
nước nuốt luôn cả đồi, cả núi,
nước nuốt hết cây nhỏ, cây to.
Tôi chỉ kịp bám vào cành gẫy,
nước đã hút vào ngay dòng xoáy,
rồi tỉnh lại nhà anh chị đây.’
Người được nhặt còn ở trong làng,
làm em nuôi của vợ chồng trẻ.
Nghe hết câu chuyện chàng trai kể,
ta cho người tìm đến La Keo,
tin tức nhận được thật là xấu,
đúng như lời Mỵ Lài nhắn về.
Vua Chi Hòa cùng đoàn tùy tùng,
không một ai trở lại được thành,
chỉ có quân của tướng Bàn Ân,
ngày đêm canh gác quanh cung điện.”
Nghe đến đây Chi Đa bật dậy,
nói cùng Ba Tri, các già làng:
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“Việc gấp, không thời gian chờ đợi,
mai đoàn tượng binh sẽ lên đường,
ta mang người được nhặt đi cùng,
anh ta sẽ làm người dẫn lối!
Còn cha, và hỡi các già làng,
xin hãy chia các nhóm trai trẻ,
giữ cổng, canh làng, gác mọi nơi,
ngăn không cho dân làng tản mác,
không để cho bất cứ giặc nào,
lọt vào làng giết người cướp của!
Hỡi chiến binh dũng cảm của ta!
hãy mang lời ta đến Rú Đá,
báo với chàng Rang hãy sẵn sàng,
chuẩn bị voi chiến và nỏ bẫy!
Hãy nhắn các tù trưởng tai dài,
tù trưởng M’nông đeo răng rắn,
tù trưởng người Bih đeo nanh cọp,
cùng ta đi trị tội kẻ thù.”
Sáng sớm mai đoàn quân ra đi,
đông đặc như bầy kiến, bầy mối.
Thớt voi đực được đóng bành mây,
thớt voi cái được đóng bành mui,
trên đầu voi chàng trai vạm vỡ,
trong bành voi các chiến binh ngồi,
cung, nỏ, giáo mác đâm tua tủa.
Người lính hầu của vua Chi Hòa,
người được nhặt ở vùng Đất Mới,
dáng khỏe mạnh, cưỡi ngựa đi đầu,
dẫn đoàn quân theo đường ngắn nhất,
đến La Keo, hoàng cung Đan Liu.
Đầu đoàn, voi trắng của Chi Đa,
lừng lững đi, ngà trắng bóng loáng.
Trong bành voi, tướng Chi Đa ngồi,
ngực quấn chéo một tấm mền chiến,
tấm áo chiến cũng khoác trên người,
bên hông giáo gươm với rìu chiến.
Một tay chàng cầm chà gạc bưng,
tay kia nắm bành voi chắc chắn.
Đoàn binh hành quân đã năm ngày,
ngày đi, đêm cắm trại, nằm nghỉ.
Cho đến ngày thứ bảy trời rạng,
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chợt xuất hiện đôi chim mơ linh,
bay đến từ hướng mặt trời mọc.
Đôi chim lượn vòng trên đoàn quân,
rồi sà xuống bành con voi trắng.
Một chim, dải vải đỏ buộc chân,
chim kia ống giấy tròn, vo nhỏ.
Tướng Chi Đa lập tức nhận ra,
chim mang thư khẩn của Kun Tuấn,
báo tin vui cho đoàn tượng binh:
“Đạo thủy binh tinh nhuệ của ta,
thuận gió trời, nên trong hai ngày,
đã vượt qua được hai cửa biển.
Đến cửa Rồng Đen khi hoàng hôn,
có cá trắng nhảy vào thuyền ngự.
Ta thấy đó thật là điềm lành,
rồi nghe tin Bàn Ân dàn quân,
bên dòng Krông Ia, bờ bắc.
Đạo thủy binh cập thuyền bờ nam,
nương theo đám mây che thuyền ngự,
chèo thuyền nhỏ sang tắt ngang sông,
đổ lên bờ, dựng cờ nổi trống.
Quân Bàn Ân chưa đánh đã tan,
ai hạ giáo hàng thì được sống,
còn kẻ ngoan cố, giết không tha,
xác chết đầy đồng, máu nhuộm giáo!
Nhưng kẻ thù chính của Xứ Đồi,
kẻ tiếm ngôi Đan Liu ác hiểm,
không thấy có trong đám loạn quân.
Ta ngờ rằng thế quân ta mạnh,
Bàn Ân đã lượng sức lánh đi,
tránh tổn thất cho quân tinh nhuệ.
Nhưng âm mưu muốn chiếm ngai vàng,
chắc chắn lão ta không từ bỏ.
Ta đoán lão rút về La Keo,
bảo vệ hoàng cung, nơi trọng yếu!
Đạo thủy binh nay đã thắng trận,
nhưng việc ở Đan Nê còn nhiều.
Ta để nửa quân binh lại đây,
còn nửa đạo thủy chiến hùng mạnh,
sẽ cùng ta ngược dòng Krông Ia.
Hẹn gặp tướng quân, cùng tượng binh,
ngày thứ tư, khi hoàng hôn xuống,
nơi hoàng cung tráng lệ La Keo.”
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Đôi mơ linh sắc núi xanh nâu,
được nuôi dạy trong dinh Kẻ Đọi,
nay quấn quít bên tướng Chi Đa,
trong bành voi gù gù nhặt hạt.
Thư chiến thắng đọc đi đọc lại,
tướng cầm quân suy tính đắn đo,
rồi cho gọi người dẫn đường đến.
Đôi mơ linh no hạt căng diều,
lại tung cánh bay lên trời cao,
chân một con cài mảnh vải đỏ,
chân con kia buộc ống trúc nâu.
Hồi tù và khẩn thiết rúc lên,
đội kỵ binh phóng lên phía trước,
cả đoàn quân xốc lại giáo gươm,
nài tượng khích lệ đoàn voi chiến.
Tướng Chi Đa thay lại chiến bào,
mặc áo giáp đồng, đội mũ đồng,
tay nắm chắc rìu chiến xéo bên.
Tướng lệnh cho đoàn quân tiến nhanh,
theo sau đội kỵ binh mở đường,
về kinh thành La Keo cổ kính.
Một trăm người rầm rập đi trước,
một ngàn người rùng rùng theo sau,
người đông như đàn ong chuyển tổ,
men theo đường hẻm, đi đường cong.
Phảng vác vai như hoa trắc trắng,
mác nhô tua tủa như bông lau,
ống tên, cung nỏ, đều tăm tắp.
Quân đến đâu đường rừng nát cỏ,
lá khô cuốn bay theo đoàn quân,
như mối bay gặp trời mưa đổ.
Đoàn quân đi được hai ngày đường,
thấy người kỵ sĩ phóng ngược lại,
báo cho tướng Chi Đa được hay,
lũng linh thiêng đã ở phía trước,
núi quây bốn mặt, cây xanh rì,
chỉ có một con đường duy nhất,
nằm khúc khuỷu giữa hai quả đồi,
dẫn sâu vào Lung Đan thánh địa.
Lệnh đoàn quân một lát tạm dừng,
chỉnh đốn giáo gươm, lấy lại sức,
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Chi Đa quay hỏi ý cha nuôi,
người đang ngồi thớt voi bên cạnh.
Ba Tri thương cảm nhìn con trai,
rồi rành rẽ cất lời giải thích:
“Lung Đan là đất thánh linh thiêng,
tổ tiên ta bao đời thờ phụng.
Trên quả đồi cao nhất trong thung,
đền thờ Mẹ Xứ Sở sừng sững.
Tương truyền chính con trai của Mẹ,
người lập nên Xứ Biển Đan Liu,
đã cho tìm thợ mộc tài giỏi,
đẵn trẩu, kiền kiền về dựng đền!
Rồi ngày mai chiến trận qua đi,
bên bếp lửa nhà rông hồng ấm,
ta kể con nghe chuyện Mẹ Trầm.
Nhưng ở phía tây của Lung Đan,
nơi mặt trời vẫn thường về ngủ,
nơi dòng suối róc rách chảy qua,
là nơi hoàng tộc ta yên nghỉ.
Ta vẫn nhớ những ngày còn thơ,
vào những ngày giỗ tổ, cúng viếng,
hay được cùng Chi Chân cha con,
theo hoàng triều vào thung làm lễ!”
Đường quân đi vòng qua Lung Đan,
đã đến cửa ngõ vào thung lũng,
hai quả đồi nghiêng chụm mái đầu,
cây xanh tốt đâm ngang tỏa bóng,
che rợp đường vào lũng quanh co.
Chi Đa bảo nài cho voi dừng,
hướng đất thiêng, giương gươm cầu khấn:
“Đứa con thất lạc đã trở về,
xin Tổ Tiên mở lòng đón nhận,
phù trợ trong trận chiến gian nan!
Con xin thề đuổi kẻ hung tàn,
khỏi hoàng cung tổ tiên đã dựng,
khỏi đất nước tổ tiên lập nên!
Việc quân đang gấp rút lắm thay,
không còn kịp để vào dâng lễ,
xin tổ tiên lượng xá ngàn lần!
Ngày chiến thắng con sẽ trở lại,
dâng cho Người vũ khí kẻ thù,
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dựng cho Người đền thờ, tháp bạc!
Một lạy này, tạm biệt Lung Đan!”
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Đoàn quân lại rùng rùng lên đường,
rẽ hướng đông, nhằm kinh thành tiến.
Chi Đa để lại một đạo binh,
canh giữ Lung Đan, phòng bất trắc.
Nơi đây có mấy chục thợ già,
đang sửa tháp thờ Mẹ Xứ Sở.
Nghĩa gì đâu, thắng trận trở về,
thung thiêng bị phá tan đổ nát!
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Thành La Keo một sáng cuối xuân,
mặt trời lên đỏ hồng mặt nước,
nắng xôn xao trên sóng sông Ba,
con sông nhỏ đổ vào Krông Ia.
Nếu được sáng mùa xuân yên ả,
trai quanh thành thả lưới trên sông,
gái trong thành đội vò kín nước,
cổng thành tấp nập người vào ra,
mấy vòng thành trẻ em đùa giỡn,
bên dòng sông tiếng hò ngân dài,
trong thành râm ran tiếng cười nói.
Nhưng đã mấy tuần trăng trôi qua,
thành La Keo sống trong sợ hãi.
Vua đi săn sao mãi không về?
Sao Tướng mười đạo cho lính đến,
vây kín vòng ngoài đến vòng trong?
Ngôi đền vua trẻ dựng thờ ông,
pơtao Pò Ven vua thông thái,
đang xây dở, nay cũng phải ngừng.
Các lò gạch đã không còn gạch,
thợ phải bỏ bay, cầm gươm đao,
quan hầu vua sợ Tướng, tan tác,
kẻ trốn khỏi cung, người về quê.
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30

Mùa xuân trời đẹp, trong nội cung,
chỉ thấy mặt buồn, thấy nước mắt,
nghe tiếng than thổn thức đêm ngày.
Cuối nội cung, trong tiêu phòng nhỏ,
Mỵ Lài gầy khô, mặt võ vàng,
bảo người thị nữ vừa bước vào,
lấy cho nàng trầm hương hoa quả.

35

Ngày đó ra đi, vua chưa về,
tướng mười đạo dẫn binh làm biến,
con trai thơ bé tướng bắt đi,
còn nàng, tướng giam trong phòng kín,
với người nữ lệ, cô mại Thơm.
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Vợ đích của vua, nàng Mỵ Lài,
chẳng thiết ăn, cũng không thiết uống,
lòng như chỉ rối, ống tơ vò,
sáng sáng đốt trầm hương cầu nguyện,
cầu cho chồng còn sống trở về,
xin cho con thoát cơn hiểm họa.
Người thị nữ đã quay trở lại,
mang nước, hoa quả với trầm hương,
nhưng thị không đi vào một mình,
theo sau một người che kín mặt,
ôm đứa bé ngủ say trên tay.
Nhìn thấy bé, Mỵ Lài nhào lại,
giằng bế, hôn hít và vuốt ve.
Bé vẫn ngủ say, môi tóp tép,
mặc nước mắt mẹ ướt má bầu.
Người lạ mới bỏ khăn trùm đầu,
nhẹ nhàng nói với người mẹ trẻ:
“Không có nhiều thời gian để khóc,
con hãy nhanh chuẩn bị cùng ta,
trốn ra khỏi thành khi còn kịp!”
Mỵ Lài nhận ra bà mẹ chồng,
bà thái hậu Ami hiền hậu.
Nàng vội vã sụp xuống lạy bà,
nước mắt chảy, cà chăn ướt đẫm,
nàng nức nở không thốt nên lời.
Thái hậu cũng nghẹn ngào xúc động,
vỗ về khuyên hoàng hậu khổ đau:
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“Hãy nghe nào, con dâu của ta!
Điều kinh hoàng nhất đã xảy ra,
con ta, đức vua không lường trước,
để mạng nguy, vận nước gian nan!
Lão Bàn Ân gian tà hiểm ác,
đã mang quân trấn giữ Đan Nê.
Quanh La Keo chỉ còn quân lính,
là đội bảo vệ của triều đình.
Ta đã tìm cách sang hậu cung,
nhủ được Hơ Bia cho bồng cháu.
Con hãy nhanh đi cùng với ta,
rời hoàng cung, may còn kịp thoát.
Trận Đan Nê ai thắng ai thua,
còn quá sớm để ta biết được.
Xứ Biển phải bảo vệ hoàng nhi,
cháu của ta lại cần có mẹ.
Con đứng dậy nào, đi cùng ta,
về Pơnang đầu nguồn Krông Ia.
Thành Đá và núi rừng nơi ấy,
sẽ chở che, nuôi dạy cháu ta,
nuôi cháu lớn, cầm gươm diệt giặc,
trả thù cha, giành lại ngai vàng!”
Mỵ Lài ngậm ngùi chùi nước mắt,
quấn cho con khăn vải ki pây.
Nàng búi tóc cao trên đỉnh đầu,
vấn trùm đầu bằng khăn bông trắng.
Sau bao ngày giam lỏng trong cung,
liệu ai nhận ra nàng bà đích,
người đứng đầu hậu cung ngày nào!
Thái hậu và thị nữ đã xong,
mại Thơm đặt hoàng tử bé nhỏ,
vào địu vải sau lưng Mỵ Lài.
Bé trai mới dậy cười toét miệng,
đã gật gù ngủ theo bước chân.
Mấy người đàn bà qua cổng thành,
bình thản như những người dân khác,
người địu con đầu đội bình nước,
người gùi khăn áo ra bến sông,
họ bước đi, chân nhanh thoăn thoắt,
xuống bờ sông Ba, khuất chân thành.
Một chiếc thuyền nhỏ, nép lùm cây,
quay mũi, cập bờ, neo đón họ.
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Rồi bác lái khua mạnh mái chèo,
hướng dòng Krông Ia thuyền rẽ nước,
dần xa rời hoàng cung La Keo.
Lúc này trong nội cung nhốn nháo,
nàng Hơ Bia, vợ thứ của vua,
thấy thái hậu không đưa cháu về,
cho thị nữ đi tìm đi hỏi.
Cung thái hậu không thấy bé đâu,
nơi điện vua cũng không thấy bé,
hay là đến đền đang được xây,
ra thành ngoài, vào trong miếu nhỏ?
Cuối cùng Hơ Bia đến tiêu phòng,
nơi ngày trước nàng vẫn thường ngủ,
nay là nơi tạm giam Mỵ Lài.
Vẫn giường, vẫn thạp, vẫn áo quần,
vẫn đầy đủ vật dùng, vải vóc.
Bà đích không thấy, không mại Thơm,
không cả thị nữ lo cơm nước,
cả người lính tuần canh bên ngoài,
cũng biến mất, không còn dấu vết.
Hơ Bia ngồi lại ở tiêu phòng,
thẫn thờ nhớ lại những tháng năm,
làm vợ thiếp của vị vua trẻ,
nhớ cả khi Mỵ Lài mới về,
xứ Đan Liu, lên làm vợ đích,
rồi khi hoàng tử bé ra đời,
nàng đã vừa bế con vừa hát:
“Bé xinh của mẹ, bé ngoan ơi,
mẹ của con đã từ miền xa,
vào đây làm chị em với ta,
sinh ra con xinh đẹp như cha!
Ta chỉ là mẹ ké của con,
nhưng thương con, ta thương lắm lắm,
ta địu con, ôm con vào lòng.
Đừng khóc nghe con, đừng nhõng nhẽo,
ơi con yêu quí của ta ơi,
ơi con trai, đứa con bụ bẫm!”
Còn giờ đây nàng ngồi ngậm ngùi,
nước mắt chảy dài trên gò má:
“Chồng ta chết xác chìm Rừng Đen,
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xứ Đan Liu không còn vua nữa,
ta chẳng thể là vợ của vua,
nói chi đến ghen tuông, hờn giận!
Nghĩ chồng chết, nhưng còn hoàng tử,
ta được quyền nuôi con lớn khôn,
nào ai ngờ thái hậu mang đi,
vì lo cho tính mạng của bé!
Chắc bà dẫn cả Mỵ Lài theo,
trốn cha ta, tướng quân mười đạo!
Ta biết, bà không ưa mẹ ta,
còn cha ta thì bà luôn tránh,
nhưng với ta, bà vẫn nhân từ…
Thân phận ta rồi sẽ ra sao?
Cha mẹ rứt ruột đẻ ra ta,
phận làm con phải yêu phải kính.
Nhưng ai đã giết chết chồng ta,
ai làm ta trở nên góa bụa?
Hiếu làm con, và nghĩa vợ chồng,
so nặng nhẹ làm sao cân được!”
Tiếng tù và rúc lên dồn dập,
tướng mười đạo còn sống về thành,
với đội quân chỉ còn non nửa.
Hơ Bia vội vàng lau nước mắt,
mừng thấy cha an toàn trở về,
sợ không biết tướng giận mức nào,
khi biết hoàng tử cùng hoàng hậu,
và thái hậu đã trốn khỏi thành.
Lão Bàn Ân về đến La Keo,
cho quân vừa cùng mình đánh trận,
được nghỉ ngơi, băng bó vết thương,
còn mình thì đôn đốc dân thành,
già trẻ, gái trai, chia từng nhóm,
đắp thành vững thêm, dựng hàng rào,
đào hố, vót chông cắm chi chít.
Hoàng cung Đan Liu trên đồi cao,
thành đắp đá ong, xây bằng gạch,
nay thêm tường rào đá vây quanh.
Dưới chân rào có thêm đường hầm,
có giàn chông treo, bẫy chông chĩa.
Ngoài cổng thành, tướng còn cho đắp,
một cái cổng bằng đá thật to,
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được dựng làm trụ chính cổng này.
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Lão Bàn Ân bộ râu rậm rì,
tóc đã bạc, trắng xoá như cước,
dáng còn oai phong, sức dồi dào,
da vẫn còn săn, thịt còn chắc.
Lão đang đứng ở trên cổng đá,
nhìn chằm chằm về hướng Đan Nê,
cất tiếng cười gằn, nghe dễ sợ:
“Này Kun Tuấn, tên vua trẻ ranh,
mũi vắt chưa sạch, mà ngông cuồng,
định đem quân trừng phạt ta hả!
Hẳn mi chưa nghe đến danh ta,
đã từng đánh nam, và dẹp bắc.
Ngày ấy nếu như vua Xứ Than,
để ta cầm quân đánh Đất Đồi,
thì còn đâu triều đình nhà ngươi,
mà giễu võ giương oai hống hách!
Đừng có nghĩ chiếm được Đan Nê,
là mi đã khuất phục được ta!
Với những chiến thuyền to ngần ấy,
ta thách mi ngược dòng Krông Ia!
Nếu có đến, thành này chờ sẵn,
ta thề không để mi quay về,
để nhìn lại Xứ Đồi lần nữa!”
Lão như nhìn thấy thuyền rồng Kun,
chìm trong dòng Krông Ia nước xoáy,
thấy mình đang ngồi trong điện ngọc,
ở Thành Ong, Xứ Đồi xa xôi!
Chợt tiếng ai cất lên khẽ khàng,
kéo lão ra khỏi giấc mộng đẹp.
Con gái lão, vợ góa của vua
đang quỳ lạy ở trước mặt lão.
Thấy con ủ dột, mặt võ vàng,
lão liền lên tiếng, và trách mắng:
“Con lại giấu ta, khóc chồng ư?
Chi Hòa đâu đáng để con tiếc!
Có mấy năm làm thiếp trong triều,
sao sử Đan Liu con không học:
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ở xứ này kẻ mạnh làm vua,
kẻ đớn hèn phải rời ngôi báu.
Chỉ vua yếu mới không đánh nhau,
còn vua mạnh gây hấn chiếm đất!
Làm chúa, Chi Hòa thật không xứng,
chỉ mê sắc, không ham chiến tranh.
Đã không mở rộng được biên cương,
lại còn dâng đất đổi lấy vợ,
có thời cơ giành ngôi Xứ Đồi,
nhưng nghe vợ án binh bất động!
Mà nó có thương yêu gì con,
bao nhiêu năm mụn con không có,
rồi từ ngày cưới vợ đích về,
lại càng không ngó ngàng, thăm hỏi,
liệu coi con là vợ nữa không,
mà bây giờ tiếc thương than khóc?
Nín đi con, ta đã tính rồi.
Mỵ Lài đó, đánh xong trận này,
ta sẽ ép nàng ta phải chết,
cùng với chồng, theo tục Đan Liu.
Hoàng tử nhỏ con được quyền nuôi,
nó lên ngôi, tay con quyền bính,
còn để ta lo việc trong ngoài.
Rồi đến khi nó lớn khôn hơn,
mượn tên nó ta cầm quân chiếm,
đất Đồi nữa sẽ thuộc về ta!”
Càng nghe Hơ Bia càng khiếp đảm,
rập đầu thú tội trước mặt cha.
Vì nể nang thái hậu nhân từ,
để bà vào thăm hoàng tử nhỏ,
phút sơ hở bà bế cháu đi,
Mỵ Lài không còn trong cung nữa.
Hơ Bia cho người tìm khắp nơi,
tung tích ba người không ai biết!
Nghe tin dữ, Bàn Ân sững người,
nhìn trừng trừng vào mặt con gái.
Toan tính hiểm sâu bao tháng năm,
lẽ nào sụp đổ trong phút chốc?
Đêm đó trong điện ngọc nguy nga,
dưới ánh đèn chai mờ mờ cháy,
lão Bàn Ân và mụ Hơ Mi,
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và hai con trai, hai tướng trẻ,
lập kế bày mưu, chiếm ngai vàng,
giết hết con cháu của Pò Ven,
kéo quân lên chiếm lấy Thành Đá,
rồi khi đã làm chủ Đan Liu,
Xứ Đồi sẽ tìm cách thôn chiếm.
Hơ Bia nghe những toan cùng tính,
đập đầu khóc lóc khuyên mẹ cha:
“Xin mẹ hiền, cha già nghĩ lại,
đêm qua con mơ thật kinh hãi,
thấy Chi Hòa người ngập trong bùn,
mắt nhìn con giận hờn trách móc!
Con thấy cha thân treo cổng thành,
giữa lửa cháy, tro bay mù mịt!”
Bàn Ân cười gằn chưa lên tiếng,
mụ Hơ Mi đã tranh lời chồng:
“Hơ Bia con ơi,
tội của mày ta chưa hỏi đến,
đừng dám mở miệng nói năng gì,
hãy vào ngay trong ngăn dệt vải,
ta chưa cho phép, chớ có ra!”
Màn đêm đen bao phủ La Keo,
chớp rạch dọc ngang, trời đen kịt,
sét đánh trời đất như nổ tung,
rồi mưa trút sầm sập, rầm rập.
Nhà trong thành cửa đóng then cài,
người già thì thào bảo con cháu:
đây là Giông đang thử khiên thần,
khiên làm bão mưa, gọi sấm sét,
Giàng Trời cho con cháu trần gian,
mượn những khi gặp cơn hoạn nạn.
Mưa đã tạnh hẳn, trời sáng dần,
tiếng người xôn xao ở tháp canh,
tin khẩn cấp được truyền vào thành:
dòng Krông Ia kín thuyền của giặc!
Tin đến tai, Bàn Ân nổi giận,
quát lính canh: “Thần hồn chúng bay,
hoảng sợ chi, mà nát thần tính!
Chúng bay làm như ta không biết,
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thuyền chiến Xứ Đồi ra sao ư?
Lâu thuyền, qua thuyền với tu lư,
to, nặng, cồng kềnh đến nhường ấy,
sao ngược lên được dòng Krông Ia,
mà bay bảo sông đen thuyền giặc?”
Nhưng lại chính con trai Bàn Ân,
tướng quân trẻ, đêm canh ngoài thành,
cũng phi ngựa về báo tin khẩn.
Bàn Ân giờ mới thấy hoang mang,
mặc áo giáp lên vội lầu thành,
cảnh trước mắt làm lão choáng váng.
Nước Krông Ia lên cao hàng tấc,
dòng đục ngầu, nước xoáy chảy xuôi,
thuyền chiến Đồi hàng chục hàng trăm,
cột buồm chĩa trời cao nhọn hoắt,
kỳ lạ thay bên các mạn thuyền,
gì như những chùm bương buộc túm.
Bàn Ân ngẩng đầu nhìn trời cao,
trách các thần sao nỡ làm hại:
“Ơi thần núi, thần biển, thần sông,
thần gió, thần mưa, thần sấm sét,
những vị thần của xứ Đan Liu!
Ăn con lợn ta cúng thịt đùi,
ăn con trâu cúng thần thịt vai,
ăn con gà cúng thần thịt ức,
đánh trận về ta cúng rượu đầu,
đám cưới xin cúng thần cơm nếp,
ta cầu khấn các thần giúp ta,
có gì ngon cũng mời thần trước!
Mà tại sao các thần không giúp?
Thần biển làm nước dâng trong đêm,
thần gió mưa gọi dông bão tới,
mưa đầu nguồn dồn nước sông suối,
nước Krông Ia mới dâng ngần này,
thuyền chiến Đồi ngược dòng lên đây!
Làm nước dâng vẫn chưa đủ sao,
các thần còn giữ thuyền khỏi đắm,
còn giữ bánh lái, dựng cột buồm,
chứ làm sao từng đó tháp thuyền,
không chìm khi sóng dồn, nước xoáy,
dù thuyền có cây xiếm, lá buồm,
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Hay Ông Trời nhấc từng chiến thuyền,
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Trước đây thôi, nào có xa xôi,
ta gọi thần linh đến giúp sức,
làm mưa xối, gió giật, nước dâng,
đoàn Chi Hòa chết chìm đất Sáp,
vua bỏ mạng ở xứ Rừng Đen!
Vậy mà nay là lần thứ hai,
các thần chối bỏ ta không tiếc?
Trận Đan Nê thần không báo trước,
thủy quân Xứ Đồi xuống đánh ta.
Ngoài khơi xa sương mù thần thả,
kín trời biển che mắt tướng, quân.
Đoàn thuyền chiến lừng danh Xứ Biển,
bỏ neo nằm im ngoài Cù Lao,
cho đến khi bất ngờ bị đánh,
thuyền chìm, thuyền vỡ, quân lính chết,
làm sao đến cứu thành Đan Nê.
Thu được quân tàn, về La Keo,
thái hậu, hoàng hậu đã trốn thoát,
mang cả vua nhỏ đi trốn cùng!
Vậy ta sẽ mượn danh ai đây,
để đánh đoàn tháp thuyền đen đặc,
đang đậu kín cả dòng Krông Ia!
Ơi thần đất, thần núi, thần sông,
thần biển, thần rừng, thần sấm sét,
tất cả thần linh Xứ Biển này!
Nay các thần không phù hộ ta,
đừng trách ta không dâng vật phẩm,
cơm nếp, rượu ngon, thịt lợn trâu!
Ơi các thánh thần của Xứ Than,
xin các thần phù hộ cho con,
cho con lên làm vua Xứ Biển!
Một khi sông biển và núi rừng,
đất đai, của cải và thần dân,
tất cả dưới quyền con cai trị,
con sẽ dâng thần nhiều nô lệ,
lên trời cao để phục vụ thần!”
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Lão Bàn Ân bộ râu rậm rì,
tóc đã bạc, trắng xoá như cước,
dáng còn oai phong, sức dồi dào,
da vẫn còn săn, thịt còn chắc.
Trên đỉnh tháp cao giữa La Keo,
lão đứng nhìn ra khắp bốn hướng.
Thuyền Xứ Đồi đậu kín sông Ba,
mỗi chiến thuyền như một trái núi.
Đếm số thuyền lớn ở trên sông,
Bàn Ân thấy yên dạ vững lòng,
La Keo vẫn còn đoàn thuyền nhỏ,
với đội thủy binh giỏi chiến chinh,
còn nguyên đây, ở trong hào nội,
chờ đêm về, chèo ra khỏi thành,
phá tan tành thuyền lương quân giặc!
La Keo thành gạch xây vững chắc,
vây quanh cung cấm vòng thành trong,
chân thoải rộng ép sát mép hào,
mặt thành rộng cho quân phòng thủ,
bốn góc thành, và khắp mặt thành,
những ụ hỏa hồi được đắp nổi,
che cho lính bắn xuống dưới thành.
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La Keo có đủ gạo, đủ quân,
đủ binh khí chống lại quân giặc.
Rồi đến khi lương hết, quân mệt,
nắng to, sông cạn, trời không mưa,
ta mới tung quân ra chém giết,
Kun Tuấn phải bỏ xác nơi này!
Xoa bụng, vuốt râu, cười khoái chí,
Bàn Ân thấy mình trên sập vàng,
quan tướng các miền rạp trước mặt!
Nhưng điều gì diễn ra thế kia,
lão ta đưa tay lên dụi mắt,
nghĩ mắt nhìn lóa ánh mặt trời.
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Thủy binh Đồi từng nhóm, từng nhóm,
khiêng những vật lạ lên qua thuyền.
Bảo là ná cũng không phải ná,
bảo là cung cũng chẳng phải cung!
Ná mà sao cánh lớn khác thường,
cung sao cán cầm tay chẳng thấy,
và những mũi nhọn như mũi tên,
cái nào cái ấy dài hàng sải?
Bàn Ân cho gọi tể tướng già,
người từng nhiều lần đến Thành Ong,
phong tục Xứ Đồi từng biết rõ,
đến để hỏi về vật kỳ lạ.
Tể tướng đứng nhìn kỹ hồi lâu,
rồi ông mới chậm rãi cất tiếng:
“Nếu tôi không nhầm, tâu Tướng Quân,
đấy chính là Nỏ Liễn Xứ Đồi.
Trong lần dẫn đầu đoàn đính hôn,
mang lễ vật xin cưới mệ nàng,
cho đức vì vua trẻ cao sang,
tôi đã được Kun Chủ già cả,
vời cùng lên trên đài Ngự Xạ,
ở Kẻ Đọi, nằm trong Thành Ong,
xem quân sĩ lắp tên, tập bắn.
Tôi nghe bảo nỏ cũng giống cung,
nhưng lẫy nỏ được đúc bằng đồng,
cán nỏ không được làm bằng gỗ,
mỗi nỏ dây một tá không hơn!
Một lần bắn tên đi hàng chục,
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mũi tên vút bay xa dặm dài.
Khi ấy lính tập bắn trên cạn,
tôi không nghĩ Nỏ Liễn lên thuyền,
lấy mui thuyền để làm bệ bắn!
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Quân xứ Đồi vốn giỏi đánh gần,
giáo, lao, qua, rìu, họ không thiếu,
dao găm cũng trăm loại khác nhau.
Đến thời nay họ tập đánh xa,
nên tìm cách chế ra Nỏ Liễn.
Tôi còn nghe dân Đồi kể lại,
lẫy của nỏ là móng rùa thần,
cụ rùa tổ dạy người đào đất,
đắp thành, xây nhà ở, cung đài.
Kể từ ngày có được nỏ thần,
xứ Đồi không một lần thất bại!
Trộm nghĩ đó lời dân ngu muội,
nhưng Tướng Quân cần phải đề phòng,
tên bắn bằng Nỏ Liễn bay xa,
từ trên thuyền bay vào thành được,
nghe quân Đồi có tên bằng lửa,
trúng vào hoàng cung, cháy thật nguy!”
Nghe lời khuyên của tể tướng già,
nỗi âu lo hiện trên nét mặt,
Bàn Ân lệnh cho tể tướng lui,
còn mình đi lại và suy tính.
Khi ngoài thành quân Đồi bện thang,
mài vũ khí chuẩn bị phá thành,
trong La Keo Bàn Ân bắt dân,
dỡ nhà, tháo cửa làm tấm chắn,
tích nước, tích rượu, trữ gạo, khoai,
nhằm cố thủ trong thành chờ dịp!
Lão còn chọn những người thân cận,
nương bóng tối lẻn ra ngoài thành,
tìm về đến xứ đất Bàn Ân,
mộ thêm trai tráng và khí giới,
lập đạo quân tiếp sức La Keo.
Đợi mấy ngày mấy đêm đi qua,
Kun Tuấn cho đội lính thiện xạ,
bắn thư gọi hàng vào La Keo:
“Hỡi thần dân hoàng cung Đan Liu,
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em rể ta, Chi Hòa cao sang,
đi săn vẫn chưa trở về thành,
người lạc nơi nào, Bàn Ân biết!
Vua chưa về, nhưng còn tể tướng,
quyền thay vua, cháu ta còn thơ.
Vậy cớ sao lão tướng mười đạo,
nuốt lời thề xưa, tiếm ngôi vua?
Ngày xưa, trước Pò Ven, Chi Dân,
lão đã uống rượu và thề nguyền,
chỉ cầm cuốc rìu, trồng bắp lúa,
vun đắp, xây Xứ Biển bình an!
Dân Đan Liu tin lão tốt bụng,
các vua cũng nghĩ lão thật lòng,
bụng chứa cỏ non, hoa lá thơm,
bụng chứa trái ngon và mật ngọt,
đầu không nuôi rắn rết, cọp beo!
Vua tin, dân mến, lão ở lại,
được làm tướng của mười đạo quân,
bổng lộc vua ban nhiều vô kể.
Ngỡ lão phải lấy đó làm ơn,
nghĩa trung quân phải lấy làm trọng,
nào ngờ lão đem lòng phản trắc,
giết hại vua, để chiếm ngai vàng,
lại hòng mang quân sang xứ khác,
giết người cướp của, hại dân lành!
Nay ta vâng mệnh Đức Trời cao,
đem quân sang để diệt trừ lão,
trả ngai vàng cho dân Đan Liu.
Dân hoàng thành hãy nghe ta truyền,
hãy nổi lên chống lại Bàn Ân,
đừng chĩa giáo gươm vào quân Đồi!
Ta thề chỉ lập lại ngai vàng,
trả lại ngôi cho hoàng tử nhỏ,
cứu vợ vua, công chúa Xứ Đồi.
Việc Đan Liu, người Đan Liu quyết,
ta giết xong giặc phản Bàn Ân,
sẽ rút hết quân binh về nước!”
Thư gọi hàng bắn vào trong thành,
có người đem dâng cho Bàn Ân,
dân không biết đọc, nhặt thư nhìn,
nộp lại cho các quan hương hỏa.
494

145

150

155

160

165

170

175

Đọc thư, Bàn Ân tức lồng lộn,
ban lệnh kẻ nào nhặt, đọc thư,
hay nhỏ to, xì xào, tính chuyện,
đem La Keo dâng cho vua người,
sẽ bị chém đầu không thương tiếc!
Sáng ngày thứ chín, trời hừng đông,
lính canh thành vào báo Bàn Ân,
có một đoàn quân tiến về thành,
từ phía mặt trời hay về ngủ.
Bàn Ân cả mừng: “Quân tiếp viện,
được lệnh ta kéo đến đây rồi,
không việc chi ta phải lo nữa,
quân Xứ Đồi sẽ biết tay ta!”
Lão đi ra cửa thành phía tây,
nhìn về phía Lung Đan thánh địa.
Bình minh hồng trên đỉnh núi xanh,
nắng lan dần xuống dưới chân núi.
nắng lấp lóa mũi giáo ngọn đao,
nắng soi đoàn quân đang tiến bước.
Hơn trăm người rầm rập đi trước,
hàng ngàn người tiếp bước theo sau,
người đông như đàn ong chuyển tổ,
như đàn kiến, đàn mối ùn ùn,
phảng vác vai như hoa trắc trắng,
giáo mác nhô tua tủa như lau,
ống tên, ná nỏ đều tăm tắp.
Nắng chiếu khuôn mặt người chiến binh,
đứng trên thớt voi trắng đi trước.
Chàng mặc áo giáp đồng, mũ đồng,
tay nắm chắc rìu chiến xéo bên,
tay để trên chuôi gươm sáng loáng,
mặt đỏ hồng dưới ánh bình minh.
Trên thành cao Bàn Ân tái mặt,
lùi lại, loạng choạng tựa tường thành:
“Chi Hòa đã chết, sao sống lại,
đứng trên bành voi, trở về đây.
Phải đây là một đoàn quân ma,
những người chết trong rừng Lũng Ó,
ngập trong bùn lầy bãi Sáp Đen?

495

Ca khúc thứ bốn mươi ba

180

185

190

195

200

205

210

215

220

Câu chuyện nào ta đã từng nghe,
già làng núi cao ngân nga kể,
ở Suối Nguồn ngày xửa ngày xưa,
quân ma được Ông Trời sai xuống,
đánh nhau với Kun chúa của mường.
Bầy ma ác chết rơi chật đất,
lại múa gươm bay vút lên cao,
lại rẽ đất trồi lên đánh tiếp.
Ba ngày trời đối địch cùng ma,
quân Kun chết ngổn ngang chất đống,
máu chảy thành sông, thành bể sâu,
voi kiệt hơi vẫy vùng biển máu,
Kun chúa ngụp chìm chết cùng voi!
Ta làm gì để Ông Trời phạt,
gửi quân ma xuống cõi trần gian?
Ta đã tế cho Chúa Trời cao,
hiến cho Người vua của một nước!
Sấm sét nổi, dông bão đầy trời,
không phải Yàng cho người xuống nhận?
Vậy Yàng phải ban ta đặc ân,
điều ta xin được làm vua sang,
Yàng phải cho, giúp ta mới phải
cớ sao sai quân ma đánh ta?
Hay vì đây Chúa Trời Xứ Than,
chưa thắng được hiển linh Đất Biển?”
Tiếng kêu la hoảng loạn khắp thành,
như có lẫn tiếng reo nho nhỏ:
“Vua trở về, vua đã về rồi!”
Bàn Ân nặng nhọc mở mắt nhìn,
ta đang mơ, hay là ma thật?
“Vua trở về ư? Chi Hòa ư?
Ngôi báu đã ở trong tầm tay,
ta thề sẽ không để tuột mất!
Nếu đúng đó là đoàn quân ma,
ta sẽ theo lời kể các già,
cho quân đan phên thưa phủ đất,
đem rải kín khắp nơi, dậm chặt,
ma đất ngoi lên, vướng mắt phên,
đầu ngóc như lá khoai ven suối,
phạt ngang đầu quân ta tràn lên,
đầu ma lăn lóc đầy mặt đất!
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Còn nếu đó không phải quân ma,
Chi Hòa được thần nào xoa ngải,
hà hơi, dịt thuốc cho sống lại,
thì ta cũng nào có sợ gì,
tài chiến binh của vua ta rõ.”
Hiệu lệnh truyền đi trong La Keo,
quân giữ thành chia làm hai đạo,
dưới cờ trướng hai con Bàn Ân.
Người giữ đạo thành đông chống thủy,
người chỉ huy đạo giữ thành tây,
còn Bàn Ân đứng trên lầu cao,
tùy cơ, mà ứng điều quân lính.
Đoàn quân lạ đã đến rất gần,
tràn kín cả ngọn đồi thoai thoải.
Con voi trắng đứng trên đỉnh đồi,
trong nắng hồng mặt trời buổi sớm.
Vị tướng trẻ đứng trên thớt voi,
lệnh cho quân dàn thế đánh trận,
xung quanh chàng: voi, ngựa, quân binh,
rầm rập đi, tiến về phía trước:
Bên đăm những tay cung thiện xạ,
dân Rú Đá, ná nỏ quen tay,
tít tắp trời cao, chim có bay,
không dễ thoát mũi tên họ bắn.
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Bên chiêu những thớt voi dữ tợn,
voi Suối Nguồn, trận mạc dạn dày,
cặp ngà dài, trắng bóng, nhọn hoắt,
vòi voi cong xông trận rống vang.
Còn ở giữa, trước mặt tướng quân,
đoàn kỵ binh giáo gươm tua tủa,
những chiến binh áo giáp mũ đồng,
bờm ngựa chiến mồ hôi ướt đẫm.
Trên lầu cao Bàn Ân nhìn rõ,
lão lo nghĩ, nét mặt đăm chiêu.
Đội quân kia, đường xa mệt mỏi,
mới đến chưa kịp nghỉ ngơi lâu,
ta có nên cho đánh phủ đầu,
khiến chúng khiếp sợ và nhụt vía?
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Lính trinh thám vừa về trình báo,
đội quân này không rõ từ đâu,
mà thấy họ nói nhiều giọng lạ.
Có giọng như của người Rú Đá,
lại có người ở Xứ Đồi vào,
còn lính nài, những người chăn voi,
tiếng họ nói nghe như chim hót!
Lão Bàn Ân, tướng mười đạo già,
chưa biết nên phải phòng hay đánh,
chợt nghe tiếng trống như sấm rền!
Tiếng trống đồng vang ngoài thành đông,
tiếng trống đồng rền ngoài thành tây,
tiếng tù và rúc vọng khắp nơi,
choang choang tiếng chiêng đồng núm lớn,
tiếng quân reo vang động đất trời.
Rồi rào rào như tiếng mưa rơi,
trên bầu trời mưa tên đen nghịt.
Tên bắn vào thành từ chiến thuyền,
từ bệ đặt trên lưng voi chiến.
Trong thành tiếng kêu khóc rên la,
đã có kẻ bị thương, người chết.
Quân trong thành cũng không chịu yên,
từ đằng sau lá chắn tường thành,
từng làn tên lao ra vun vút.
Đội quân dưới trướng của Bàn Ân,
con cháu của hàng binh ngày trước,
đã quen săn bắn ở rừng sâu,
mỗi phát tên bay, trúng một đích.
Nay theo lệnh của lão tướng già,
họ nhằm kỹ vào những chỗ hiểm,
nơi không có giáp khiên chắn che.
Dưới màn tên, chiến binh Xứ Đồi,
từ thuyền lao ván cầu tiếp đất,
rồi từng nhóm mươi, hai chục người,
nâng những tấm gỗ to hàng thước,
chặn tên bắn, xông lên phía trước,
che cho đoàn quân vai vác thang,
tay cầm dao chuôi đồng, mũi sắt.
Phía tường thành tây nam La Keo,
đoàn voi dữ tợn giương cao vòi,
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gạt những mũi tên đang lao xuống.
Theo hiệu lệnh của các nài voi,
chúng hùng dũng tiến về phiá trước,
kéo theo những cỗ máy phá thành,
đến gần sát tường thành sừng sững.
Trên lầu cao, Bàn Ân thấy rõ,
lão đoán được chiến thuật đánh thành,
của vua tôi, tướng quân Xứ Đồi.
Lão ung dung nghĩ: ”Thế giặc nhàn,
cứ để chúng tổn binh hao tướng,
bao giờ mới phá được thành ta!“
Đá bắn vào trong thành La Keo,
những viên đá to như thớt cối,
rơi trúng cây, cây gãy, đổ nhào,
rơi trúng nhà, nhà sập, ngói vỡ.
Lửa bắn vào trong thành La Keo,
kho lương, chuồng ngựa trúng tên lửa,
cháy đùng đùng, khói bốc trời cao,
nước khan hiếm không đường dập tắt.
Làn mưa tên từ ngoài bắn vào,
quân chết, bị thương nằm la liệt,
nhiều kẻ sợ, nép vào chân thành,
chân không vững, tay run bần bật.
Nhưng Bàn Ân cùng với con trai,
cùng các tiểu tướng quân thân cận,
vẫn phóng ngựa dọc theo đường thành,
miệng hò hét thúc giục quân lính:
“Ai giết được nhiều lính Xứ Đồi,
ai ngoan cường không rời chỗ đứng,
sẽ được thưởng châu báu bạc vàng,
hiện được cất kín trong kho báu!
Còn kẻ nào tính chuyện quy hàng,
đầu sẽ rơi, lìa ngay khỏi cổ.“
Đá trong thành La Keo bắn ra,
rơi xuống sông cột nước trắng xóa,
rơi vào thuyền, thuyền vỡ nước vào,
rơi trúng voi, voi khuỵu gục ngã.
Lửa trong thành La Keo bắn ra,
cháy kho lương dựng ven bờ sông,

499

Ca khúc thứ bốn mươi ba

những phiên mộc bằng gỗ bốc cháy,
thang cháy như ngọn đuốc phừng phừng.
340

345

Một ngày ác liệt đã trôi qua,
mặt trời về ngủ sau rặng núi,
Xứ Đồi rúc tù và thu binh,
ngày đầu đánh thành, thành chưa đổ.
Trong La Keo rầm rập người đi,
cổng thành được chèn lại thêm chắc,
dân trong thành già trẻ gái trai,
bị dồn ra, tường thành đắp lại,
nhà ở, chuồng ngựa, với kho lương,
cháy cả ngày, giờ còn bốc khói.
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Dong con Dung, thợ săn tài ba,
cháu rể của Người Già Thành Đá,
ở Pơnang đã tròn mùa trăng.
Bữa đó trời vào mùa đốt cỏ,
mầm non cỏ tranh nhú xanh xanh,
Dong vào rừng với nhóm thợ săn,
lưng đeo ống tên, tay cầm ná,
vai vác cây chà gạc thật to.
Chàng hay tìm thịt ngon, cá béo,
về nuôi vợ và dâng già làng!
Nhưng lần này đi vào rừng sâu,
Dong muốn săn được voi, tê giác,
làm quà dâng đức vua Đan Liu,
ông chủ thành La Keo, anh vợ!
Đoàn thợ săn đêm ngủ nhà rông,
gà rừng vừa cất tiếng đã dậy,
mặt trời ló rạng họ lên đường.
Vòng lên đầu thành, thẳng rừng sâu,
nhằm hướng thượng nguồn, họ cất bước.
Nơi ấy theo lời Pò Nang kể,
có breng cao ngất trời mây,
bóng cây che tối om mặt đất,
cành cây phủ nửa biển mênh mông,
gốc cây cả tháng đi không hết!
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Nghe kể núi rừng gần breng,
núi đầy muông, rừng đầy thú quý!
Càng đi sâu, rừng càng dày rậm,
thi thoảng đôi giọt nắng nền rừng,
các chàng trai vẫn không hoảng sợ,
hướng cây breng đêm ngủ, ngày đi.
Rồi đến ngày họ vượt rừng sâu,
thấy trước mặt ngút ngàn đá gộc,
tít nơi xa, ở phía chân trời,
tối mịt mùng, sáng lòe ánh chớp.
Tiếng sấm mới rền vang phía xa,
mà trai tráng chân tay bủn rủn,
chỉ có Dong ung dung tiến vào,
thật có breng ở phía trước?
Chàng càng đi mây mù càng đen,
ấy bóng cây tối om mặt đất,
khắp mọi nơi sương mù phủ dày,
và cây cao to thật dễ sợ.
Ngọn chót vót lên tận mây xanh,
cành, nhánh vươn phủ trùm mặt đất.
Breng này sao giống Ruối ma,
ngày nào năm ấy chàng đã thấy,
Chi Đa mài rìu đốn đổ cây!

50

Dong tiến gần về phía gốc cây,
giữa bóng tối đen đặc sền sệt,
những con mắt đỏ rực hiện ra,
thú không thấy, đó là mắt ma,
những con ma sao mà ghê rợn!

55

Không run sợ, Dong nói với ma:
“Ta tìm đến gốc cây breng,
vì nghe nói đây nhiều thú quý!
Nhưng giờ mới thấy thú có đâu,
ma hãy để ta quay trở lại!“

60

Những con ma múa lượn trả lời:
“Đến được đây thật không phải dễ,
nhưng rời đây còn khó hơn nhiều!“
Những con ma dị kỳ xấu xí,
ghê sợ hơn cọp núi, cáo rừng,
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bám khố, nắm áo để giật kéo,
tranh giành nhau xiết cổ chàng trai.
Dong nhảy vọt lên, bám cành cây,
leo nhanh ôm nhánh cây trước mặt.
Thấy tay chàng cầm chà gạc bưng,
lưỡi hình đầu chim phượng hoàng đất,
cán lấp lánh đủ mọi sắc màu,
lũ ma hoảng sợ dạt lùi xuống,
bấu víu vòng quanh dưới gốc cây!
Trời vẫn cứ tối đen mịt mùng,
có tiếng sấm vang rền, chớp giật,
rồi Dong nhìn thấy trên cành cao,
vật gì sáng tỏa ngời, lấp lánh.
Và có tiếng thì thầm bên tai:
“Mặc thần cây làm gió làm mưa,
sét có đánh cháu ơi, đừng sợ!
Hãy can đảm trèo lên thật cao,
vật quý đang chờ ở trên đó!“
Như được tiếp sức, Dong trèo lên,
chợt nhìn thấy hai con rắn lớn,
vươn cổ, há miệng, phun phì phì,
lưỡi nhọn như kim, thè đỏ hoắt.
Nhưng thợ săn giỏi, rắn sợ gì,
Dong lấy ngay ống điếu cài hông,
thổi phù phù, rắn liền biến mất.
Chàng trai lại leo lên cao hơn,
càng tò mò muốn biết vật gì,
có được bằng một con thú hiếm.
Giữa chùm lá rậm, trong bóng đêm,
vật lạ tỏa sáng, Dong chói mắt,
như bị nghìn tia nắng chiếu vào.
Một vật gì trông giống cái khiên,
màu vàng rực, sáng choang lấp lánh,
trên bề mặt uốn vòng cong cong,
nổi hình hai con vật thật lạ,
mõm há rộng như mõm cá sấu,
thân cuộn tròn, xoắn tít như rồng!
Nằm hơi khuất đằng sau khiên đồng,
Dong nhận thấy vật gì cũng sáng.
Nhìn xa cứ nghĩ nó ngọn mác,
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đến gần hơn nó hóa lưỡi liềm,
gần hơn hóa thành cái chà gạc,
đến sát bên thấy giống ngọn đao.
Trên sống đao tê giác oai hùng,
trên chuôi đao hổ đỡ voi đứng.
Nhưng lưỡi đao sao lại mỏng tanh,
ngọn đao nhọn như răng nanh gấu!
Dong đưa tay sờ thử khiên đồng,
ôi khiên đao sao nóng như lửa.
Toan rụt tay, chàng lại chợt nghe,
bên tai tiếng thì thầm thần bí:
“Đừng sợ cháu! Dù nóng như lửa,
cháu cứ chụp lấy cái vành khiên,
còn đao, cháu nắm ngay lấy cán!
Có khiên đao rồi, nghe lời ta,
thật nhẹ nhàng, leo xuống từ từ,
đừng dại dột làm gì khác thế!”
Khi chàng Dong nắm được khiên đao,
cây breng ngả nghiêng, rung chuyển,
mưa trút xối xả, gió rít gào,
lồng lộn quanh người Dong vây bọc.
Chàng ôm chặt cành với khiên đao,
mắt nhắm nghiền vì quá sợ hãi,
thấy người như lơ lửng đang rơi,
như bị thổi bay, tay chới với.

135

Tiếng hò reo, náo động xung quanh,
Dong bàng hoàng, mở hé con mắt.
Thấy mình dưới đất, giữa trai thành,
bên rìa rừng, mặt trời tỏa sáng.
Đường đến đây mất cả tuần trăng,
cưỡi voi bảy ngày đêm mới tới,
nay có khiên đao cả đoàn người,
trong nháy mắt về cổng Thành Đá.
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Tin truyền đã đến tai già làng,
Dong tìm được khiên đao thật lạ,
trên cây breng mọc ở chân trời.
Pò Nang nóng bụng chờ cháu về,
muốn tận mắt nhìn đao khiên quý.
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Trong ngôi nhà dài như tiếng chiêng,
mái nhà khum khum hình mai rùa,
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dân thành gạch rủ nhau ngồi chật,
để được nhìn vật lạ của Dong.
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Trên sàn gỗ phía sau già làng,
cạnh vợ yêu mấy ngày xa cách,
chàng ngạc nhiên thấy cả Ami,
mẹ của vợ, một lần chàng gặp;
và Alinh nhân hậu hiền từ,
mẹ của Chi Đa, anh kết nghĩa.
Đứng bên họ một thiếu phụ trẻ,
mặt thon thả, dáng người cao gầy,
da trắng, không phải người Xứ Biển,
chàng chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Váy áo họ lấm lem bụi đường,
mặt ba người đầy vẻ mỏi mệt.
Già Pò Nang ngắm nhìn khiên đồng,
trên mặt khiên các nét khắc nổi,
hình con vật không thấy xứ này:
mõm há rộng như mõm cá sấu,
thân cuộn tròn, xoắn tít như rồng!
Già nắm chặt cán đao khác lạ,
những ngón tay gầy, khô nhăn nheo,
xoắn quanh hình đôi hổ đứng thẳng,
đỡ con voi lớn ở trên đầu:
“Ơ Dong, cháu rể yêu của ta,
vật cháu mang về nghìn lần quý,
hơn thú hiếm ở nơi rừng xa!
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Về đao này nếu ta không nhầm,
bao chuyện thần kỳ được thêu dệt.
Người gọi là gươm, gươm Sađê,
vì lưỡi nó mỏng, mũi nó nhọn.
Người bảo là đao, đao Bơdao,
được thợ rèn Mơgin rèn đúc,
trong bễ lò rèn cuối chân trời.
Đao hay gươm, bây giờ ai hay,
chỉ biết đều được rèn từ sắt,
đứa bé trai ôm giữ trong người,
ngay từ khi vừa lọt lòng mẹ.
Còn đây có phải chiếc khiên thần,
ở đầu nguồn sông, người kể lại,
khi giặc giã đến hại buôn làng,
507

Ca khúc thứ bốn mươi tư

185

190

195

200

205

210

215

220

kẻ thù định giết người vô tội,
khiên sẽ tự bay về giúp người.
trừng trị lũ giặc ác hung bạo?
Giờ đây giặc đang ở xứ ta,
ác độc hơn hổ rừng, cọp núi.
Vua Xứ Biển nó đã giết rồi,
còn dã tâm giành lấy ngôi báu!
Tội ác đó phải bị trừng trị,
nên thần linh đưa cháu khiên đao,
về đánh bại kẻ thù có phải?
Một đêm này cháu hãy nghỉ ngơi,
rạng sáng mai lại lên đường sớm.
Cháu hãy dẫn trai tráng của thành,
mang khiên đồng, đao sắt ra trận.
Chi Đa đang vây thành La Keo,
cháu hãy mang quân đến giúp sức!”
Pò Nang cho người tìm gà quạ,
bắt cho được một con gà đen,
cắt tiết, lấy chén hứng máu gà,
hòa rượu cần đã thay nhiều lá.
Già bưng chén đi ra cổng thành,
cung kính thầm khấn các thần linh:
“Có tiết gà đen, rượu đơn sơ,
xin cúng thần khiên đao, trời đất!
Gặp lúc hoạn nạn, dân lâm nguy,
Yàng cho khiên đao thần xuống giúp.
Xin khiên đao phù trợ cháu con,
cho dù kẻ thù có mạnh, giỏi,
không nòi giống nào địch nổi ta,
các cháu của con sẽ chiến thắng!
Sau này đánh tan giặc trở về,
khiên đao thần chúng con trả lại,
dê béo, rượu ngon sẽ tạ ơn!”
Già vảy tiết gà và rượu ngọt,
lên bầu trời đang vần vũ mây.
Trời lại sáng, bầu trời trong vắt.
Già bôi tiết gà và rượu ngon,
lên mặt khiên đồng, lên đao sắt.
Mọi người nghe có tiếng sấm sét,
từ trên cao luồng sáng rọi về,
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đỏ như lửa trùm kín khiên đao.
Rồi sấm sét im, luồng sáng tắt,
báo thần linh nhận lời thỉnh cầu!
Đêm ấy vợ tỉ tê kể chuyện,
chàng Dong mới rõ đủ ngọn ngành.
Chi Hòa đi săn không trở lại.
Bàn Ân rắp tâm chiếm ngai vàng.
Thiếu phụ trẻ không phải ai khác,
chính là vợ đích của Chi Hòa.
Ami, Alinh là chị em,
lạc nhau từ ngày mới lấy chồng.
Chi Đa cũng chính là Cao Lộc,
tướng đầu triều ở Xứ Đồi xa.
Và còn điều thật không thể tin,
nhưng dì Alinh cứ một mực,
nói rằng Chi Đa con mẹ ta,
đứa con trai đầu, mẹ thất lạc,
năm giặc ngoài đánh thành Đan Nê!
“Chàng biết không, chàng đi săn vắng,
không thấy mẹ và dì gặp nhau.
Mẹ ngồi trên bành con voi đực,
cùng với Mỵ Lài, và cháu ta,
theo sau chỉ mấy người hầu cận,
về thành từ phía mặt trời lên.
Dì ngồi trên bành con voi cái,
chiếu miến trải dưới, chiếu hoa trên,
trên chiếu nào hộp trầu, gối tựa,
theo sau cả đoàn voi tùy tùng.
Hai nhóm người đến từ hai hướng,
kẻ trước người sau trước cổng thành.
Dì Alinh nhận ra mẹ trước,
còn Mỵ Lài sửng sốt nhìn dì.
Họ khóc, họ cười, rồi lại khóc,
dân trong thành xúm lại thật đông!
Tối qua trong nhà dài của mình,
Pò Nang cho làm heo, gài rượu,
mừng con, mừng cháu trở về nhà.
Chàng đừng ngắt lời, em sẽ kể.
Em biết chàng muốn rõ điều gì.
Nhưng em cũng mới nghe loáng thoáng,
đôi lời mẹ, dì kể cho ông.
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Anh của ta, đức vua Chi Hòa,
lần đi săn ấy, ghé thành ta.
Nhưng vua đi, mà không trở lại,
đoàn săn không một ai về triều.
Lão Bàn Ân cho người bắt mẹ,
bắt cả Mỵ Lài giam trong cung.
Vợ thiếp Chi Hòa nuôi hoàng tử,
con gái Bàn Ân nuôi cháu ta.
Nhân lúc tướng mười đạo đi xa,
mẹ ta cứu Mỵ Lài, và cháu,
trốn khỏi thành La Keo, về đây.
Dì Alinh thì chàng đã quen,
vì chính dì sai chàng về thành,
thăm ông ngoại, xem ông còn sống.
Và nhờ vậy, ta thành vợ chồng!
Ơi Dong, những điều em được nghe,
em thật chưa biết tin hay ngờ,
sao mà lại lạ lùng đến thế.
Chi Đa, anh kết nghĩa của chàng,
là anh của em, cùng một mẹ.
Chuyện ngày xửa xưa, ông hay kể,
chỉ có Chi Hòa mới lắng nghe.
Nay em mới biết, cha Chi Đa,
là anh ruột của cha em đó.
Thuyền của Người sóng biển nhấn chìm,
trong trận chiến chống quân giặc dữ,
bên ngoài Cửa Nại, thành Đan Nê.
Lúc đó Chi Đa vừa đầy tuổi,
thoát bàn tay tàn bạo giặc Ân.
Yàng cứu sống, trao dì nuôi nấng,
ngoài đảo xa, rồi đến Xứ Đồi.
Hôm qua dì đã trở về đây,
đưa tin dữ Chi Hòa gặp nạn,
chết ngập trong Đất Sáp, rừng Đen!
(Nghe nói có người hầu của vua,
thoát chết, nước cuốn về Rú Đá,
kinh hoàng kể cơn giận Đất Trời,
cuồng phong dìm đoàn người chết cả!)
Nhưng dì cũng lại đưa tin vui,
Chi Đa trở về quê cha mẹ,
với đạo quân tinh nhuệ Xứ Đồi,
cùng Kun Tuấn vây đánh La Keo,
quyết tìm giết lão tướng phản nghịch!”
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Đêm sắp tàn, trời đang dần sáng,
vợ Dong dậy, gọi người ăn ở:
“Ơ các con,
ơ đứa hầu trai, đứa hầu gái,
hãy lấy ché rượu nào thật ngon,
cúng cho chồng ta đi đánh giặc!
Lấy ché túc mười lần thêm cơm,
đã hai lần ta phải thay lá,
ché rượu năm năm nằm trên nhà,
mười tháng ngủ sâu ở dưới đất.
Lấy cái ché đen có bảy tai,
miệng ché rộng bằng một cánh tay,
tám người khiêng, năm người đỡ đáy.
Ché rượu uống ngày đêm không lạt,
uống suốt năm cả tháng không chua!
Ơ đứa hầu trai, đứa hầu gái!
Rừng cao nghi ngút, rú rậm rì,
trâu ta ăn khắp đồi khắp suối.
Bay nghe ta sục rừng phía đông,
lùng rừng phía tây tìm trâu béo.
Con trâu đực sừng dài sải tay,
con trâu cái lưng bằng chằn chặn!”
Hầu trai, hầu gái của vợ chồng,
chân nối chân, khiêng ché rượu đến,
đặt giữa nhà, nơi trải chiếu trắng,
đặt trên sàn, nơi trải chiếu đỏ.
Khi trâu rằn trán đã giết xong,
vợ Dong làm lễ cúng tổ tiên,
cầu sức khỏe cho chồng đánh giặc.
Nàng còn sai hầu gái hầu trai,
lấy cho chồng thứ ngải linh thiêng,
nằm ở gốc xoan, dưới gốc chuối,
ngải từng giúp ông cha thắng thù,
bắt tù binh, thu nhiều của cải!
Vai vác khiên đồng, tay cầm đao,
ngồi trong bành mây lưng voi đực,
Dong đi về phía mặt trời mọc.
Một trăm người rầm rập đi trước,
một ngàn người rùng rùng theo sau,
mình chàng Dong lênh khênh đi giữa.
Tôi tớ lớp lớp, tầng theo tầng,
bóng người đi rợp đường, rợp đất.
511

Ca khúc thứ bốn mươi tư

350

355

360

Mới một ngày đường Dong nóng bụng,
chuyện gì xảy ra ở La Keo?
Cùng đoàn quân cả trăm, ngàn người,
biết bao giờ thành xa mới đến,
khiên đồng đao sắt như nóng lên,
lại có tiếng thì thầm nhắn nhủ:
“Ơ cháu,
việc quân gấp, cháu hãy đi nhanh,
đi theo đường của mây của gió,
ở nơi đó Chi Đa đang chờ,
đang cần cháu đến ngay giúp sức!”
Nghe theo lời thần linh mách bảo,
Dong giao quân người khác đốc thúc,
dặn hãy tiến nhanh về La Keo,
còn mình ngồi lên vành khiên đồng,
tay cầm chắc cán đao bằng sắt,
theo đường gió, bay về hoàng cung!
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Trong lầu cao trên đồi Cỏ May,
Đức Kun Tuấn trầm ngâm đi lại.
Đã mấy hôm tấn công La Keo,
lính, thuyền, voi bị mất khá nhiều,
mà kinh thành vẫn chưa chiếm được.
Tính lúc đầu đánh nhanh, thắng nhanh,
nhưng Bàn Ân kiên cường kháng cự.
Cuộc chiến càng giằng giật kéo dài,
mệ nàng càng khổ trong tù ngục,
con trai Chi Hòa, hoàng tử nhỏ,
liệu tính mạng còn được vẹn toàn?
Vua và đại quân của Xứ Đồi,
đến ngày này xa nhà mấy tháng.
Đất quê xa lúa giờ chín vàng,
trời mùa hè mưa rào nhiều bận,
người ở nhà có biết liệu sao,
không ngại nắng mưa, gặt phơi sớm?
Lúa quê vàng như kén trên nong,
hương lúa vào chập chờn giấc ngủ,
người lính quen cầm hái cầm cày.
Từ Thành Ong tin vua mới nhận,
nàng Khăm Ca xinh đẹp, giỏi giang,
thay chồng đảm đang coi việc nước.
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Dân được mùa, muôn nơi hát ca,
cõi vững vàng, lòng người hòa hợp!
Nàng đàn bà còn làm được vậy,
ta phận trai, đành chịu thua sao?
Có tiếng ngựa phi lên đỉnh đồi,
rồi người lính canh vào bẩm báo,
tướng Cao Lộc được lệnh vào chầu,
luận bàn chiến trận cùng vua trẻ.
Vua Xứ Đồi, và tướng Cao Lộc,
trên đồi cao nhìn về La Keo.
Nhà trong thành lô nhô mái nấm,
tường thành chỗ vỡ, đoạn còn nguyên,
trong thành vẫn còn nơi lửa cháy,
khói bụi bay bốc lên trời cao.
Trầm ngâm hồi lâu, vua cất tiếng:
“ Ta đánh thành đã mấy ngày nay,
quân Bàn Ân đã thiệt hại nặng,
tường thành cũng đã sập đổ nhiều,
mà lão ta vẫn còn ngoan cố!
Thành Đan Nê được xây vững chắc,
ta tấn công chỉ trong một ngày,
mà lão vội bỏ chạy về đây,
cố thủ chắc trong hoàng cung này.
Lão đã có chủ tâm làm vậy,
ta quả thật muốn biết vì sao?
Chắc lão dựa lũy cao, hào sâu
quân trong thành nhiều, lương có đủ,
nên gắng sức cầm chân quân ta,
chờ đến khi thời cơ thuận lợi,
mới xông ra, liều chết một phen?
Tướng quân đã qua nhiều trận mạc,
lại có tháng năm ở biên thùy,
hiểu biết người Xứ Biển, Rú Đá,
tướng có thể hiến kế gì chăng,
cho ta lợi thế trên trận mạc,
nhanh hạ được thành, cứu được người,
trừng trị kẻ tiếm ngôi phản trắc?”
Tướng Cao Lộc nghiêm trang trả lời:
“Tâu đức vì vua trẻ cao sang,
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xin Người đừng quá phần lo lắng!
Tiên ông râu bạc núi Cổ Nưa,
trước ngày ra quân đã tiên đoán:
‘Vua Xứ Đồi ra quân chuyến này,
đám mây tía bọc lấy mặt trời,
sóng yên gió xuôi, biển lằng lặng,
con rồng vàng hiện ở ngự thuyền,
điềm báo sẽ được niềm vui lớn!’
La Keo dù lũy cao, hào sâu,
ta rồi sẽ có cách hạ được.
Các già thông thái của Xứ Biển,
kể nhiều điều lạ về La Keo.
Có già ngân nga hát câu ca,
rắn năm hồng mao, cằm chống trời,
sống quê cha, gốc biển liền đất,
thương nhớ cội nguồn, đất mẹ xưa,
ngược dòng Krông Ia, lên lũng vắng,
rừng rậm, núi hoang, đất sình lầy,
dựng lâu đài, làm nơi trú ngụ.
Con cháu của rắn, đã bao đời,
xây thêm cho La Keo vững chắc.
Có già làng lại nghe truyền lại,
từ ngày xửa xưa, cõi hồng hoang,
đoàn thuyền từ biển xa cập bến,
những người cao lớn bước lên bờ.
Cảm vùng đất xanh tươi hoa trái,
biển nhiều tôm cá, đất lúa khoai,
họ ở lại sinh con đẻ cháu,
dựng cảng lớn ở cửa Krông Ia,
nơi đóng đô, gọi thành Sư Tử,
theo cách gọi ở cố đô xưa!
Sư Tử chính là thành bây giờ!
Có người già, đầu khôn của làng,
kể chuyện xưa: người xây thành ấy,
chính là chàng Oai rất hiển linh,
mới sinh ra được một ngày tuổi,
đã niệm thần chú gọi các thần,
nào ông thần Bão, bà thần Gió,
chặt cây, đắp lũy, dựng lâu đài,
tại bãi rộng, nằm dưới chân núi,
chỗ mẹ con chàng về trú chân.
Chàng đọc thần chú, sinh ra người,
người đánh trống, thổi kèn saranai,
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Thành thờ rắn hồng mao, chúa nước,
hay thờ Sư Tử, chúa rừng xanh,
hay thờ chàng Oai là cụ tổ,
ai đúng sai, không rõ thật hư.
Chỉ biết thành có hào đào sâu,
sông đầy nước cho rắn vùng vẫy;
chỉ biết thành có lũy thật cao,
sư tử đứng canh bên cổng gạch;
chỉ biết đến nay nhiều đời người,
bên dòng sông Ba, thành soi bóng.
Và hoàng tộc Xứ Biển Đan Liu,
năm lại năm cho dân tôn thành,
càng thêm vững chãi, càng thêm chắc.
Tâu đức vì vua trẻ cao sang,
xin Người đừng quá phần lo lắng!
Ngày năm xưa vua cha Xứ Đồi,
khi Xứ Than lăm le bờ cõi,
đã lập đàn chay trên Núi Hùng,
cầu trời đất thần linh phù giúp.
Trời cho Ông Dóng xuống trần gian,
cưỡi ngựa sắt, diệt quân giặc ác.
Nay xin vua lập đàn Núi Sông,
cầu thần sông, thần núi phù trợ.
Xin vua cầu thần núi Cổ Nưa,
thần Trống Đồng phù trì đất tổ,
xin vua cầu thần sông Krông Ia,
Bà Mẹ Xứ Sở của Xứ Biển,
hiện về hiển linh giúp quân ta,
diệt trừ giặc chung, lũ hung ác!”
Nghe lời khuyên của tướng đầu triều,
Kun Tuấn cho người dựng đàn tế,
trên đồi Cỏ May, cạnh gốc đa.
Vua cho dâng dê đực, lợn béo,
sai buộc ché rượu ngon một bên,
đèn chai, đèn sáp được thắp sáng.
Thắp bó nhang to dưới gốc đa,
vua và tướng Cao Lộc khấn vái:
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“Hỡi các thần,
xin mời các thần về chứng giám!
Ta gọi Ông Trời trên thẳm cao,
gọi thần núi Cổ Nưa tôn kính,
gọi thần của Sông Mẹ hiền hòa,
thần khiên đao, thần rừng, thần đất,
hãy về đây nhận lễ ta dâng:
này đây một ché bồ rượt ngọt,
một dê đực đen, lợn béo tròn.
Rượu ngọt ngon xin thần ngậm cần,
gan dê đen, lợn béo thần nhắm!
Rồi hiển linh về giúp chúng con,
hạ La Keo không tốn thêm người,
diệt Bàn Ân mà không đổ máu!
Dân Đan Liu mất mát đã nhiều,
chịu sao thêm cảnh mẹ mất con,
vợ mất chồng, con thơ mất bố!”
Trời im gió, không một gợn mây,
nắng chiếu xiên vệt dài ngọn lá,
khói nhang xanh từng sợi mảnh mai,
lẫn vào tán lá, bay lãng đãng.
Rồi đột nhiên cơn gió ào tới,
cuốn hương thơm đưa khói lên cao,
cả bó nhang bốc bùng ngọn lửa,
cháy sáng ngời, nhập nhoạng gốc đa.
Đêm hôm ấy, vị tiên râu bạc,
quạt lông, gậy trúc núi Cổ Nưa,
lại hiện về trong giấc ngủ mơ,
của Chi Đa, tướng quân Cao Lộc:
“Hỡi tướng quân!
Thần Trống Đồng thiêng của Xứ Đồi,
đã giúp đức Kun Tuấn đánh giặc.
Thành Đan Nê đã hạ được rồi,
có đúng như lời ta đã nói?
Nay muốn hạ được thành La Keo,
tiếng giục giã trống đồng chưa đủ,
phải có cả tiếng đàn Tinh Rinh,
thánh thót ngân vang giữa trận mạc!
Có một điều tướng quân phải nhớ,
Lũng Ó nếu để giặc thoát về,
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tướng sẽ khó mà thắng được chúng,
cho dù có cả trống đồng thiêng,
có cả đàn Tinh Rinh kỳ lạ!”
Tướng Cao Lộc muốn cất tiếng hỏi,
Tinh Rinh là đàn kỳ lạ nào,
mà có sức thần kỳ nhường ấy,
và biết tìm đàn lạ ở đâu?
Nhưng tiên ông của núi Cổ Nưa,
rũ áo, phất quạt và biến mất!
Tướng Cao Lộc giật mình tỉnh giấc,
trăn trở hồi lâu, nghĩ mông lung,
rồi cho gọi Ba Tri, chàng Rang,
vào lều tướng, để cùng bàn luận.
Ba Tri, cha nuôi của tướng quân,
cùng chàng Rang con Rung đã đến.
Trầm ngâm nghe con kể giấc mơ,
hồi lâu Ba Tri mới cất tiếng:
“Bàn Ân là lão tướng tài ba,
đã từng là tướng tài đất cũ,
thông thạo giữ thành và đánh thành,
thủy binh, kỵ binh lão cũng giỏi.
Mấy chục năm sống đất Đan Liu,
phong tục xứ ta lão thông tỏ!
Nghe truyền giặc Xứ Than năm xưa,
cứ nghe tiếng trống đồng Đất Đồi,
sợ khiếp vía, chân tay bủn rủn!
Kẻ thù của ta người xứ đó,
nhưng mấy chục năm sống đất này,
nên tiếng trống lão không còn sợ,
phải cần đến đàn thần Tinh Rinh,
mới có thể dẹp trừ được lão?
Tinh Rinh, Tinh Rinh tên lạ quá,
ta đã sống từng này tuổi rồi,
mà chưa một lần nghe nói đến!”
Rang con Rung giờ cũng lên tiếng:
“Ở Rú Đá từ nhỏ đến giờ,
cháu cũng biết rất nhiều đàn nhé:
trên đường đi lên rẫy lên nương,
dọc bờ khe, ven các suối nhỏ,
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có những chiếc đàn đá nhiều thanh,
gõ lên âm trầm, âm thánh thót;
có những đàn t’rưng nhiều ống,
các chàng trai đánh trên rẫy nương;
chưa nói đến những cồng những chiêng,
tiếng vang, ngân dài qua đồi núi,
trong những ngày lễ tết đâm trâu;
có cả những m’boắt, kambuốt,
thợ săn ôm bầu thổi say sưa.
Lại có cả ống sáo tơlia,
gái bon thổi những đêm trăng sáng,
lòng bồn chồn thấy nhớ bạn tình:
‘Nhà em kế cận nhà anh,
mỗi đêm sắp ngủ âm thanh vang rền,
giọng trầm tơlia thổi lên,
làm em nhớ mãi không quên bao giờ,
tiếng vang tựa một bài thơ,
như dòng suối chảy lờ đờ trăng soi!’
Rang hào hứng muốn ngâm nga thêm.
Ba Tri đang đăm chiêu suy nghĩ,
cũng phải bật cười, ngắt tiếng chàng:
“Thôi, thôi nào Rang, cháu của ta!
Cháu đi nhiều nơi, biết nhiều chuyện,
nếu ta để cho cháu ngân nga,
những bài ca về đàn về sáo,
của Xứ Đồi, Rú Đá, Biển Khơi,
thì phải mất bao đêm ngày nữa!”
Chi Đa từ nãy vẫn lắng nghe,
đến lúc này chàng cũng lên tiếng:
“Con chợt nhớ những ngày Thành Ong,
được theo thầy Thế Lang học hỏi,
thầy có kể nhiều chuyện xửa xưa.
Chuyện Cây Si, chuyện quả trứng lạ,
chuyện Mon Mân sống trong hang đá,
vui vầy cùng bầy con gái trai.
Phải lúc Tiên Mân xuống trần gian,
Ông Trời cho mẹ tiên nhiều vật,
và cho cả đàn lạ kỳ này?
Nhưng rồi hạn lớn, rồi lụt thần,
gia đình tan tác, người một ngả,
theo vỏ bầu tám hướng bốn phương.
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Chiếc đàn thần theo ai, về đâu?
Biển rộng, núi cao, hay lòng đất,
biết tìm đàn lạc ở nơi nào?”
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Nghe đến đây Rang chợt la lên:
“Ơi bác, ơi anh, con chợt nhớ,
già Mbông cũng thường hay kể,
ông tổ của Rú Đá là Ti-ăng,
được sinh ra thật kỳ, thật lạ!
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Ti-ăng ngày xưa vốn con lai,
sinh ra khi chỉ có gió bão,
khi trời mới bằng hai ngón tay,
khi đất mới bằng hai ngón chân!
Lúc đó đất chưa có cây mọc,
quả trứng có từ bụng mẹ trời,
rơi xuống dòng suối đen Đắc Lắc,
buổi sáng trứng nở ra Ti-ăng.
Ti-ăng không thích mình là con trứng,
nên đi đến bon Tinh con Gar,
chui vào bụng mẹ Gar của Tinh,
làm anh em với Tinh con Gar.
Tên Ti-ăng con Gar không thích,
Ti-ăng rời nơi này ra đi,
bỏ lại đây một chiếc Tinh Rinh,
bỏ Tinh Rinh bon Tinh con Gar.
Xưa đến nay đàn vẫn ở đấy,
là vật báu của con cháu Gar.
Có lần Ti-ăng, Tang đi lấy,
đã có lần Lênh, Bốp đi lấy,
đã có lần Klốp, Nhông đi lấy,
nhưng có lần nào lấy được đâu,
lần nào cũng bị họ đánh bại.
Vì nhà Gar đánh nhau rất giỏi,
họ dữ như thần Sét, sâu Dăm,
hùng mạnh như trâu rừng một sừng,
chẳng ai muốn chọc beo đang gầm,
ai bắt nổi lươn thần đáy nước!”
Cuộc hội bàn vẫn chưa chấm dứt,
chợt ngoài lều có tiếng xôn xao,
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rồi lính canh chạy vào bẩm báo,
có chim lạ đang bay tới gần,
kèm theo từng luồng gió bão thổi.
Ba Tri, Chi Đa, Rang con Rung,
mới vừa kịp ra đến cửa lều,
gió ngừng thổi, luồng khí mát rượu,
phía trời cao sấm sét vang rền.
Dong đáp xuống. Khiên đồng rung rinh,
trong nháy mắt thay vành đổi dạng.
Ba chiến binh cả trẻ cả già,
kinh ngạc nhìn chàng Dong con Dung,
như nhìn người trên trời rơi xuống.
Đám lính canh lóp ngóp đứng lên,
nhưng vẫn sợ, nép về một phía.
Dong con Dung, theo đường mây gió,
đã đến bên thành chiến La Keo,
mang tin vui đến cho tướng lĩnh:
Ở Pơnang mọi việc bình yên,
già của thành vẫn còn rất khỏe,
Alinh đã về ở trong thành,
cả Ami, Mỵ Lài, hoàng tử!
Dong chắp tay, cúi chào Chi Đa:
“Lần trước anh đi, khi chia tay,
chúng ta là anh em kết nghĩa,
đã cùng nhau đâm trâu ăn thề.
Mấy năm mấy tháng trôi qua nhanh,
ta gặp nhau đây nơi chiến trận,
anh không chỉ là anh kết nghĩa,
anh còn là anh vợ của em!
Đây anh, hãy cầm khăn mẹ gửi,
mẹ của anh, mẹ vợ của em!
Chiếc khăn mẹ dệt phượng hoàng đen,
đang rộng cánh bay trên nền đỏ,
mẹ dùng cõng anh ngày bé thơ,
ủ ấm cho anh trong đêm lạnh.
Khi vừa gieo mình xuống biển xanh,
mẹ còn kịp thấy cánh chim lớn,
đỡ lấy bọc khăn, trong có anh.
Dì Alinh bao tháng năm qua,
vẫn giữ khăn này trong gùi quý,
nay đưa về cho mẹ làm tin.
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Mẹ gửi em khăn này cho anh,
chiếc khăn bây giờ đã quá nhỏ,
mẹ bảo anh hãy dùng gối đầu,
có tình thương của mẹ trong đó,
kèm những lời lo lắng dặn dò:
‘Con trai bạc, trai vàng của mẹ,
ngày đứng trên thuyền giặc Bàn Ân,
mẹ cứ ngỡ mất con mãi mãi,
ai ngờ Ông Trời còn xót thương,
mẹ con ta sẽ được gặp lại!
Nhớ ngày mẹ con ta chia lìa,
con đầy tuổi, như sâu trong trứng,
non như sâu con mới lột da,
mà nay con là tướng hai nước,
dưới quyền con kỵ binh, tượng binh,
mẹ có nằm mơ cũng chẳng thấy!
Ơ con trai Chi Đa của mẹ,
giặc Bàn Ân thật ác vô chừng,
chính vì lão ta, cha của con,
phải suốt đời sống dưới đáy biển.
Chính lão ta đã giết Chi Hòa,
em trai con, để cướp ngôi báu!
Lão ta thật nham hiểm vô cùng,
lại nghe kể biết nhiều phép thuật,
con của mẹ liệu thắng được không,
mẹ không muốn mất con lần nữa!
Nhưng muốn đất nước được yên lành,
kẻ thù kia ta phải đánh bại.
Gươm không rút sẽ nổ trong vỏ,
đao nằm yên sẽ nổ trong bao,
chém có uổng cây đao, cũng chém,
rửa có uổng thanh gươm, cũng rửa.
Đất Pơnang, Thành Đá bao đời,
giúp con đây người và vũ khí!
Con hãy nhận lấy, và vững lòng,
diệt cho được kẻ thù gian ác,
trả thù cho cha, cho cả em!’
Ơ anh Chi Đa!
Mấy ngày nữa đoàn quân Xứ Cau,
trăm, ngàn người, cung tên giáo mác,
sẽ đến dưới chân thành La Keo,
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hợp sức với đội quân Rú Đá.
Còn đây là đao sắt, khiên đồng,
thần linh trao cho già Thành Đá.
Ông chúng ta, già làng Pò Nang,
đã kính cẩn làm lễ cảm tạ!”
Nói dứt lời Dong liền quỳ gối,
dâng Chi Đa đao sắt, khiên đồng.
Chàng vừa mới chạm đến cán đao,
cán tự nhiên tuốt ngay khỏi vỏ.
Chàng lại rờ đến vành khiên đồng,
khiên tự rung rinh và thay dạng,
bạc, vàng óng ánh, sáng long lanh,
có chớp sáng chiếu khắp mọi nơi,
sấm vang rền, sét lòa, chớp giật.
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Cầm trong tay khiên đồng đao sắt,
Chi Đa ngẩng đầu nhìn trời cao,
cảm tạ Yàng Trời, thần sông núi,
thần Xứ Sở, bà mẹ nhân từ,
đã nhận lễ dâng và đến giúp.
Quay lại phía cha nuôi Ba Tri,
và hai em, cả Rang và Dong,
chàng cất tiếng nghiêm trang, dứt khoát:
“Đã đến lúc ta phải ra đi,
tìm Tinh Rinh về không chậm trễ.
Thần linh đã phù hộ ta rồi,
gửi cho ta khiên đồng, đao sắt,
ta cớ chi lần lữa không đi!”
Rang con Rung lo lắng can ngăn:
“Anh vẫn có ý định đó ư?
Xưa đến nay đàn vẫn ở đấy,
là vật báu của con cháu Gar.
Đã có lần Ti-ăng, Tang đi lấy,
đã có lần Lênh, Bốp đi lấy,
đã có lần Klốp, Nhông đi lấy,
nhưng có lần nào lấy được đâu,
lần nào cũng bị họ đánh bại.
Vì nhà Gar đánh nhau rất giỏi,
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họ dữ như thần Sét, sâu Dăm,
hùng mạnh như trâu rừng một sừng.
Chẳng ai muốn chọc beo đang gầm,
ai bắt nổi lươn thần đáy nước!”
Chi Đa nói với Rang, với Dong:
“Đó là chuyện ngày xửa ngày xưa!
Ta giờ có khiên đồng, đao sắt,
có thần linh trợ giúp bên mình.
Ta hãy tắm cho nước suối cạn,
giã cối lúa, đánh cồng chiêng xem!”
Thấy không cản được anh kết nghĩa,
Rang và Dong đành chiều Chi Đa:
“Vậy chúng em sẽ đi theo anh.
Chúng em đi cho anh có bạn,
chúng em đi dẫn đường cho anh!”
Nhưng Chi Đa nhất quyết từ chối:
“Trận chiến ở đây còn ác liệt,
ta không thể đi được cả ba!
Các em ở lại lo canh giữ,
đừng cho lão Bàn Ân thoát thân!
Nếu lão thoát được về Lũng Ó,
thì khó lòng ta thắng lão ngay,
cho dù đàn Tinh Rinh ta có!
Khiên đồng, đao sắt em trao ta,
là luôn có thần linh bên cạnh!
Thần sẽ chỉ cho ta đường đi,
phù hộ ta những khi nguy cấp.”
Dặn dò xong Chi Đa ra đi,
hướng bon Tinh con Gar chàng bước.
Đường đến rìa bon mất tuần trăng,
cưỡi voi bảy ngày đêm mới tới,
nay có khiên đồng mang theo người,
chỉ nháy mắt chàng đến Nước Đặc.
Đấy là một hồ rộng mênh mông,
buổi sáng nước hồ cứng như ché,
giữa trưa nước đặc như mật ong,
nước như keo, không ai qua được.
Chi Đa chặt tre, ghép thành bè,
đẩy bè tre xuống hồ Nước Đặc,
nước đặc, bè nhúc nhích làm sao?
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Chi Đa bỏ bè lại, lên bờ,
cách sao đây để đi được tiếp?
Hay là mặc áo lông làm cánh,
thắt khố trắng để được thành chim,
bay lên trời đi qua hồ nước?
Nhưng hồ này nước rộng mênh mông,
bay mệt, rơi xuống, dính nước hồ,
sẽ chết như gà con trong trứng.
Trong khiên đồng có tiếng thì thầm:
“Chi Đa, cháu ơi, nghe ta nói,
cháu hãy nhảy xuống, hóa thành cá,
rồi bám vào vách đá mà đi!”
Nghe lời, chàng nhảy xuống nước đặc,
biến thành cá, trườn trên mặt đá,
bơi qua nhiều thác, tầng đá trơn.
Từng đàn cá sấu, đàn cá voi,
những con ba ba, đàn rắn bò,
đều phải tránh xa chàng Chi Đa,
vì chàng có khiên đồng, đao sắt,
nước quanh chàng nóng như lửa nung.
Khi sang được đến bờ bên kia,
Chi Đa biến trở lại thành người.
Chàng qua cánh rừng chưa từng đến,
lội con suối chưa từng nghe tên,
đạp đất lạ như đạp than lửa,
đạp cỏ lạ như đạp bông gòn,
đạp đường lạ, lạnh như nước giá.
Chàng nhớ lời thần khiên đã dặn:
“Con rắn cắn đau không được la,
thấy vật lạ cũng không được nhặt,
nghe chó sủa không được đến gần,
vì xứ lạ lắm điều nguy hiểm.”
Chi Đa đi mỗi lúc một xa,
đi một đoạn chàng lại nhìn trời,
đi một quãng chàng lại đếm sao,
chàng đến nơi con sâu Dăm ở.

100

Con sâu dài bằng bãi chăn trâu,
to ngang bằng cả cây tre lớn,
nó đang ăn lá đa trong rừng,
trên đầu chỉ có một con mắt,
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105

110

115

trong mồm chỉ có một cặp răng.
Thấy chàng trai, nó gầm chực nuốt,
tiếng gầm vang vọng khắp khu rừng.
Chi Đa sợ tê lạnh cả người,
vẫn cố gắng cất lời để nói:
“Cậu sâu ơi, xin đừng làm thế,
cháu có phải người xa lạ đâu.
Cháu là anh của Rang con Rung,
là cháu Ti-ăng con Ron đấy.
Xưa Ti-ăng sinh vào buổi sáng,
đến chập tối Klang sinh ra,
còn sâu Dăm sáng ngày hôm tới.”
Chàng dứt lời, sâu liền đáp ngay:
“Cháu là cháu Ti-ăng đấy à?
Có việc gì cháu phải đến đây?”

120
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Chi Đa nhỏ nhẹ trả lời Dăm:
“Cháu không dám giấu gì cậu sâu.
Ở nhà mãi tuổi già chẳng hay,
ở nhà mãi tóc bạc chẳng biết,
cháu đi thăm cậu Tinh con Gar,
rủ cậu bắt thằn lằn, ăn gà,
để thỏa lòng lâu ngày xa nhớ.
Cậu sâu tránh đường cho cháu đi!”
Sâu Dăm ầm ào trả lời chàng:
“Cháu Ti-ăng, ta không tránh được.
Ta dịch chuyển là trời sập ngay!
Cháu cứ leo lên lưng mà đi.
Ôi sao người cháu nóng như lửa,
sao người cháu nóng như mặt trời.
Cháu bước nhanh không ta chết bỏng.”
Chi Đa vượt qua lưng sâu Dăm,
chàng lại bước theo đường đi tiếp,
khiên đồng, đao sắt đeo bên mình.
Chàng đi đã mỗi lúc một xa,
đi một đoạn chàng lại nhìn trời,
đi một quãng chàng lại đếm sao,
chàng đã đến bên rìa rừng cọ.
Đây là rừng chắn gió bon Tinh,
cọ mọc dày, lối đi bịt kín.
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Chi Đa nói với rừng cọ già,
bằng những lời thần khiên mách bảo:
“Rừng cọ không nhận ra cháu sao?
Xưa Ti-ăng đã trồng cây cọ,
khi mẹ Ron trồng cây tre gai.
Cháu là anh của Dong con Dung,
cháu của Ti-ăng con Ron đấy.
Cháu đến thăm cậu Tinh con Gar!”
Chi Đa vừa mới nói dứt lời,
rừng cọ già vội nghiêng rạp lá,
làm lối cho chàng trai đi qua.
Chàng đã đến được suối bon Tinh,
bèn dừng chân bên gốc đa già,
dựng khiên, gác đao bên gốc đa.
Chàng nhảy xuống nước trong tắm gội.
Kỳ cọ thân người, chân tay xong,
chàng bước lên bờ, da khô cong,
lấy trầu ra ăn, thuốc ra hút.
Thần khiên lại thì thầm dặn chàng:
“Từ bây giờ cháu hãy cẩn thận,
một tay cầm đao, cầm cho chắc,
tay kia cầm ná, chớ có run.
Ở đây toàn những người anh hùng,
người ta dữ dội như sấm sét,
người ta hung dữ như trâu rừng!”
Chi Đa nghe theo lời thần khiên,
đao sắt cầm tay rất sẵn sàng.
Chàng vạch nhẹ từng chiếc lá khô,
chân bước đi không để dấu vết.
Chàng đã đến hàng rào bon Tinh,
nghe thấy trong làng đang huyên náo.
Nào tiếng kéo chỉ, tiếng sáo diều,
trâu bò đuổi nhau, người uống rượu,
tiếng cồng chiêng như lễ đâm trâu,
không thấy người, chỉ nghe tiếng nói.
Chi Đa không biết đường nào vào,
chỉ thấy toàn hàng rào bằng đá,
bức tường đá kẽ hở cũng không,
các cửa vào cũng chặn bằng đá.
Chàng trèo lên cây đa ngoài làng,
chờ đến khi mặt trời đi ngủ,
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185

trời tối đen đêm phủ mái nhà,
gà không kêu, trâu không còn nghé,
người uống rượu không còn một ai,
chàng mới trên cây đa bước xuống.

195

Đến hàng rào đá không kẽ hở,
Chi Đa cố lấy hết sức mình,
đẩy bức tường. Tường đá đổ xuống.
Chàng đi qua một lớp rào tre,
đi qua ba lớp rào cây chau,
qua sáu lớp rào tre dày đặc,
bước tới nhà của Tinh con Gar,
tựa đầu vào bức tường bằng đá.

200

Thần khiên bây giờ mới ra tay,
lấy ngải ra, đọc câu thần chú:
“Hồn ngải mày phải nghe theo ta,
hãy len lỏi vào trong mọi nhà,
xoa mắt cho người bon Tinh ngủ!”

190

Thần vừa dứt lời, trong nháy mắt,
người bon Tinh như ngấm men say,
vội vàng đắp chăn, ngủ mê mệt,
trong đêm khuya thanh vắng im lìm.
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Chi Đa vào nhà Tinh con Gar,
thắp đèn dầu rái cho thật sáng.
Trong nhà sàn khắc hình con trăn,
giữa chiếc gùi to, lót vải đỏ,
đàn Tinh Rinh lung linh nằm đó,
ôi chiếc đàn mới đẹp làm sao.
Chàng mải mê ngắm nghía nhìn đàn,
xem có đúng lời Tiên Núi kể.
Này đây là chiếc hộp của đàn,
nhìn kỹ là trái bầu cắt cuống,
vỏ bầu nâu óng, điểm sóng đen,
đây đó vệt vàng, vệt xanh thẫm.
Còn đây có phải chăng cần đàn,
ống tre vàng ngà có nhiều lỗ,
những mấu tre nhu nhú xinh xinh,
căng sợi tơ se, sáp ong vuốt.
Chi Đa càng nhìn càng thấy đẹp,
Tinh Rinh thật chẳng giống đàn nào.
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Giống đàn bầu của người Xứ Đồi?
Không phải, đàn này nhiều dây quá,
dù dây căng cần tre, bầu khô.
Người Suối Nguồn còn có đàn tính,
nhưng cần đàn xuyên ngang cuống bầu,
và muốn gẩy đàn phải dựng thẳng.
Kămbuốt ư, cũng có phải đâu,
vì kămbuốt chỉ dùng để thổi,
còn trong gùi này có đuôi trâu,
dùng phất, gẩy lên sợi tơ vàng,
của chiếc đàn Tinh Rinh kỳ lạ.
Chàng Chi Đa, người con Xứ Biển,
tướng cầm quân của Xứ Đồi xa,
lấy chiếc khăn mẹ chàng đã dệt,
chiếc khăn đã bọc chàng ngày xưa,
gói đàn Tinh Rinh thật cẩn thận.
Rồi chàng nhìn kỹ khắp xung quanh,
đến bên gùi của Tinh, mở nắp,
lấy hòn đá thần, dao kê đầu,
cắt đứt dây ná, bẻ gãy giáo.
Chàng lại còn đi khắp quanh nhà,
lục soát mọi nơi, không bỏ sót.

250

Thấy một nàng con gái đẹp xinh,
có phải cháu của Tinh con Gar,
đang ngủ say, hơi thở nhè nhẹ.
Chàng kéo chăn, ngắm nhìn nàng ta,
hay mượn về làm người giã lúa,
nấu cơm đãi khách đi đường xa?

255

Khiên thần đã lên tiếng thúc giục:
“Cháu ơi, gà sắp gáy sáng rồi,
hồn ngải không nghe lời ta nữa.
Khi trâu thức, cọ sừng vào nhau,
là lúc người bon Tinh tỉnh giấc!”

245

260

Tiếc quá! Cháu của Tinh thật xinh,
nhưng không kịp mượn về được nữa!
Chi Đa vội giấu đàn vào người,
lẹ làng rời nhà Tinh con Gar,
đến bụi chuối chàng còn quay lại:
“Chào cậu Tinh nhé, ta về đây!”
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270

275

280

285

Chàng ra ngoài sân, đến suối nước,
bước dài bằng một đoạn cây mây,
bước dài bằng một đoạn cây săng,
bước một bước, qua một con suối,
đi một lúc, qua một khu rẫy.
Lên dốc chàng vừa đi vừa chạy,
xuống dốc chàng đi nhanh như bay,
cây đang ngã chàng qua cũng kịp.
Rừng cọ già đã ở trước mặt,
giờ cọ chặn đường, hỏi chàng trai:
“Sao trông cháu có vẻ sợ hãi,
hay cháu vừa đánh nhau với Tinh?”
“Không phải thế đâu rừng cọ ơi,
cùng nòi giống đánh nhau sao được!
Tinh đã bưng rượu mời cháu rồi.”
Rừng cọ tránh đường chàng đi qua.
Chàng đi đã mỗi lúc một xa,
đi một đoạn chàng lại nhìn trời,
đi một quãng chàng lại đếm sao,
chàng đã đến chỗ con sâu Dăm.
Sâu chặn đường chàng, và cũng hỏi:
“Cháu của Ti-ăng, sao lại sợ?
Hay là cháu đánh nhau với ai,
cháu đánh nhau với Tinh có phải?”
“Không phải thế đâu, cậu sâu ơi,
cháu vừa uống rượu với Tinh mà,
Tinh đã bưng rượu cần mời cháu!”
“Vậy cháu trèo lưng ta mà đi!”

290
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300

Lúc này ở bon Tinh con Gar,
mặt trời đã mọc, gà đã gáy,
đàn trâu thức cọ sừng vào nhau.
Tinh qua giấc ngủ say, vừa thức,
thấy dao, gươm kê đầu đã mất,
mở nắp gùi, không thấy đá thần,
mở gùi nữa, Tinh Rinh đã mất!
Tinh chạy khỏi nhà, và hét to:
“Hỡi anh em dân bon làng ta,
kẻ xấu đã chọc chúng ta rồi!
Hàng rào đã bị ngã một đoạn,
536

không biết ai liều lĩnh thế này,
ai dám chọc đàn beo đang gầm,
ai dám bắt lươn thần đáy nước!
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Hỡi các em,
hãy vào rừng, lên rẫy lấy ngải:
nào ngải hồn lúa, ngải cơm cháy,
ngải đánh nhau, ngải chữa vết thương,
mỗi loại ngải nhổ lấy một ít!”
Những người anh hùng của bon Tinh,
hùng mạnh như trâu rừng một sừng,
dữ dội như thần sấm thần sét,
nhổ ngải về, từng loại xếp riêng,
rồi thử ngải xem ngọt hay đắng.
Mặt trời lên, mỗi lúc một cao,
quấn khố, đeo gươm, khăn quanh đầu,
họ choàng thêm áo đồng, áo sắt,
tay cầm giáo, tay cầm thêm dao
khiên đeo hông, tù và ngậm mồm,
ra đi không để lại dấu vết.
Tinh con Gar dẫn đường đi trước,
cả đoàn theo bước chân đi sau,
họ theo vết chân người để lại,
kẻ trộm Tinh Rinh quý bao đời.
Họ đã đến bên rìa rừng cọ,
Tinh con Gar mới hỏi cọ rằng:
“Rừng cọ nhận canh giữ đường này,
sao lơ là, kẻ lạ lọt qua,
kẻ nào qua đây, đến bon ta?”
“Có cháu của Ti-ăng con Ron,
thăm cậu Tinh, cháu nó bảo thế.
Nó kể Tinh đã bưng rượu mời,
nên ta mới mở đường không chặn!”
Rừng cọ tránh đường cho Tinh đi.
Vừa đến nơi sâu Dăm đang nằm,
Tinh đã nói ngay lời trách cứ:
“Cậu sâu nhận canh giữ đường này,
sao để ai đến cướp đàn quý,
đến lấy mất gươm báu, đá thần.
Ai đã đi qua đường cậu giữ?”
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“Chỉ cháu của Ti-ăng qua đây,
nói đến thăm cậu Tinh con Gar,
và được cậu bưng rượu mời uống,
nên ta mới mở đường cho đi!”
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“Nhờ cậu sâu đưa chúng tôi đi,
cậu có giúp mới tiến nhanh được,
may ra đuổi kịp cháu Ti-ăng.”
Mọi người trèo lên lưng sâu Dăm,
trên lưng sâu trăm, nghìn người ngồi.
Sâu to bằng cái nhà, bồ lúa,
băng rừng, băng núi sâu bò đi.
Con sâu chỉ có một cặp răng,
trên đỉnh đầu chỉ có một mắt,
một luồng lửa bay lên trời cao,
nó đã đến gần vùng nước đặc.
Chàng Chi Đa đang mải miết chạy,
chốc chốc lại dừng, rồi đi nhanh.
Khiên đồng chàng vẫn đeo bên người,
bất chợt lóe sáng, vang tiếng nói:
“Cháu hãy quay nhìn lại đằng sau,
ta như nghe tiếng đất rung chuyển!”
Chi Đa quay nhìn lại đằng sau,
thấy gió bão từ đâu thổi đến,
gió kéo theo cả đám mây đen,
khiến bầu trời lúc mưa lúc nắng,
khiến bầu trời lúc sáng lúc mờ,
rồi chàng thấy sâu Dăm lao tới.
Con sâu dài bằng bãi chăn trâu,
to ngang bằng cả cây tre lớn,
sặc sỡ như được đan, được tô,
đang gầm thét như sấm như sét,
trườn lưng, lượn đuôi, bò tới gần.
Trên lưng sâu, trăm nghìn người cưỡi,
lưỡi lao sáng trắng như hoa cỏ,
ná, cung bóng như mỏ phượng hoàng,
mỗi chiếc khiên một mặt trăng nhỏ.
Chi Đa hoảng sợ, lạnh nổi gai,
làm sao thoát cái chết kề cạnh?
Nếu không bị sâu Dăm nuốt gọn,
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thì cũng chết bởi gươm bon Tinh!
Khiên đồng chàng đang đeo bên người,
lại lóe sáng, tiếng thần khiên nói:
“Cháu của Ti-ăng, nghe lời ta,
một mình cháu không thắng được họ,
không mang được Tinh Rinh về thành.
Cháu hãy để khiên lên cành đa,
để cả đao sắt lên cành đa,
cây đa to trở lá màu đỏ,
ngọn phủ đất, đứng gần bên hồ.
Chúng ta sẽ chặn đường sâu Dăm,
cùng đoàn quân bon Tinh dũng mãnh!
Cháu hãy dậm chân dưới gốc đa,
tìm đường xuống nhờ Nri giúp,
nhờ Nrê, cả Rùa, Ba ba,
làm đất sụp, chìm Dăm, chìm người,
bon Tinh con Gar bị chôn vùi,
cháu mới thoát, mang đàn về được!”
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1. – 66. Chi Đa xuống Pan Tin, vào bon Nri, Nrê; 67. – 128. Con trai của Nri, Nrê kể về lời nguyền
gắn liền với đàn Tinh Rinh; 129. –174. Thấy Chi Đa không sợ lời nguyền, họ cùng chàng lên lưng
Nri, Nrê, đi lên mặt đất; 175. – 243. Khiên đồng và đao sắt đánh nhau với sâu Dăm và bon Tinh con
Gar. Hồ Nước Đặc bị sụt thành vực thẳm, dìm Dăm cùng quân bon Gar. Khiên đưa Chi Đa về La
Keo; 244. – 333. Gia đình Bàn Ân tìm cách trốn chạy khỏi La Keo; 334. – 441. Chi Đa đứng trên
khiên đồng gẩy đàn. Quân lính buông rơi vũ khí. Bàn Ân nghe tiếng đàn, thay hình đổi dạng nhiều
lần, rồi biến mất; 442. – 483. Chi Đa đứng trên khiên đồng, bay về phía Lung Đan, và mất hút. Gió
đưa hương trầm và lời của mẹ Xứ Sở căn dặn đàn con; 484. – 521. Lời người kể chuyện.
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Tiếng thần khiên giục hai ba lần,
thấy sâu Dăm gầm ghè lao tới,
chàng Chi Đa mới chịu nghe lời,
treo khiên đồng lên cành đa lớn,
để đao sắt ở bên cạnh khiên,
vừa làm chàng vừa lầm rầm khấn:
“Ơ thần khiên, thần đao linh thiêng,
một lạy này cháu xin bái tạ!
Lần này nếu mang được đàn về,
dẹp tan giặc Bàn Ân tàn ác,
rượu ngon, dê béo cúng các thần!”
Nói rồi chàng dậm mạnh bàn chân,
bên gốc đa lá trở màu đỏ.
Dưới rễ cây bỗng hiện con đường,
dẫn sâu hút vào trong lòng đất.
Khiên đồng, đao sắt đã để lại,
Chi Đa nắm chắc gươm trong tay,
sửa lại dây buộc cây đàn quý,
rồi dò dẫm lần theo rễ đa,
đi, đi mãi không biết bao lâu,
chợt thấy đằng trước lờ mờ sáng.
Chàng đã đi qua mấy tầng đá,
rồi cũng đến được một khu rừng,
cây cối thưa, không chim, muông thú.
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Thấy đường mòn nằm ở ven rừng,
Chi Đa men theo, và đi mãi.
Đường lên dốc chàng đi như chạy,
đường xuống dốc chàng đi như bay,
đi qua được một vạt rẫy rộng,
chàng gặp ngay tảng đá chặn đường.
Đá bảo:
“Mi qua đây ta sẽ đè đầu!
Chàng Chi Đa vội vàng cất tiếng:
“Bà Đá không nhận ra cháu sao?
Cháu là anh của Rang con Rung,
Rang, cháu gọi Ti-ăng bằng cậu,
ruột thịt với Ti-ăng đây mà!”
“Cháu là cháu của Ti-ăng à,
cháu xuống đây có việc gì vậy?”
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“Cháu xuống thăm cậu Nri, Nrê,
xin bà hãy nhường đường cho cháu!”
Tảng đá tránh đường cho chàng đi.
Chàng đến suối nước Nri, Nrê,
nhảy xuống tắm, kỳ sạch bụi bặm,
khi lên bờ, nước chẳng dính người.
Chàng đi thẳng chỗ đến hàng rào,
bon Nri, Nrê ở trong hang đá.
Đứng ngoài rào chàng gọi thật to:
“Ơi ông cậu Nri, Nrê,
mở cổng cho cháu vào bon với!”
“Người đang đứng ngoài đó là ai?
Từ dưới lên hay từ trên xuống?”
“Cháu là anh của Rang con Rung,
Rang, cháu gọi Ti-ăng bằng cậu,
Ti-ăng, con của Rông và Ron.
Cậu hãy mở cổng cho cháu vào.”
Cậu Lơvơ bắt đầu mở cổng,
Dret Dreng kéo cánh cửa ra,
các cậu nhận mặt người vừa đến.
Họ mở cửa bằng cây blang,
họ mở lớp cửa đẽo bằng đá.
Các cậu nhìn chàng trai trước mặt,
người từ mặt đất xuống Pan Tin.
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Chi Đa qua lớp hàng rào tre,
đi qua một lớp hàng rào đá,
chàng đã vào bon Nri, Nrê,
đến nhà của Binh, con ông cậu.
Con gái của Nri, Nrê
lấy một khay trầu, khay thuốc rê,
mời Chi Đa ăn trầu, hút thuốc.
Con trai của Nri hỏi chàng:
“Chắc có việc gì cháu mới xuống,
bình thường có mấy ai xuống đây?”
Chi Đa lấy ra từ trước ngực,
cặp ngà con sóc, răng tê tê,
những kỷ vật ngày xửa ngày xưa,
Ron, mẹ Ti-ăng mang theo mình.
Chàng còn xúc từ trong túi gạo,
bát gạo to đưa con ông cậu:
“Ở trên kia giặc giã đang nổi,
đe dọa Rú Đá của Ti-ăng.
Các thần bảo chỉ đàn Tinh Rinh,
đàn Ti-ăng ngày nào để lại,
ở bon cậu Tinh, con của Gar,
mới giúp người trên dẹp được giặc!
Cháu đã lấy được đàn Tinh Rinh,
nhưng người bon Tinh đang đuổi gấp,
toàn người khỏe mạnh như trâu rừng,
lại cưỡi trên sâu Dăm dữ tợn.
Một mình cháu không chống lại được,
sợ họ lấy lại đàn Tinh Rinh!
Thần khiên đồng và thần đao sắt,
ở lại trên cầm chân đoàn người,
cháu xuống đây xin các cậu giúp,
nhờ cả Rùa và cả Ba ba,
làm cho hồ nước đặc sụp xuống,
sâu Dăm khổng lồ mới bị vùi,
Tinh con Gar mới thôi không đuổi!”
Chi Đa dứt lời hai cậu đáp:
“Cháu của Ti-ăng, hãy nghe ta,
đã có ai kể cho cháu biết,
vì sao không lấy được Tinh Rinh?
Có lần Ti-ăng, Tang đi lấy,
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đã có lần Lênh, Bốp đi lấy,
có lần Klốp, Nhông đi lấy,
nhưng có lần nào lấy được đâu.
Ai cũng sợ lời nguyền ác độc,
sợ phải chết bỏ mạng nơi nào,
sợ còn sống, mà không được sống!
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Khi Ti-ăng rời bon Gar đi,
con ma lai Ti-ăng để lại,
cùng với đàn Tinh Rinh lạ kỳ.
Ma lai nhập vào dân làng Gar,
họ mới thành ma lai độc ác,
bắt hồn người, thích ăn thịt người.
Một lần ai mang đàn ra gẩy.
nghe Tinh Rinh kỳ lạ ngân vang,
họ lại thành người, biết hát cười,
lại biết yêu, và biết cả ghét.
Căm thù Ti-ăng để ma lại,
sợ Ti-ăng xuống lấy đàn đi,
đàn Tinh Rinh, âm thanh lạ kỳ,
nên họ phết nhiều loại ngải độc,
cài lời nguyền vào hết dây đàn.
Ai người vượt qua vùng nước đặc,
đến buôn để ăn trộm Tinh Rinh,
khi gẩy vào dây đàn kỳ lạ,
sẽ rời trần gian, mãi ra đi,
không có được một ngày trở lại!”
Chi Đa ngồi sững trong tấc giây,
rồi mới nói với hai ông cậu:
“Cháu biết rồi chẳng phải dễ đâu,
tay bên phải chạm vỏ cán đao,
tay trái khua động vỏ cây kiếm,
gươm không rút sẽ nổ trong bao,
đao nằm yên sẽ bật tung cán!
Nghe kể lại ngày cháu ra đời,
lễ thổi tai cồng chiêng rộn rã,
tiếng mã la ngân vang thật lâu,
đoán tương lai cháu toàn chinh chiến:
‘Sẽ đi đánh xứ ngoài, nước rộng,
đánh đến đất đỏ thành cát trắng,
đánh đến nước sông, cạn nước sông,
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đánh đến nước biển, cạn nước biển,
đánh lật đá, cạn biển khô sông,
đi hết năm, đi cho hết tháng!’
Cháu không muốn khô sông, cạn biển,
cháu không muốn người chết nhiều hơn!
Đầu có rơi sẽ còn tiếng tăm,
chết sẽ được đầu thai kiếp khác,
chết trong rừng sẽ còn nắm xương,
chết trong nhà sẽ được đắp mộ!
Cháu không sợ lời nguyền ác độc,
không sợ chết tan xác nơi nào!
Xin các cậu ra tay trợ giúp,
cho cháu mang được Tinh Rinh về!”
“Chúng ta rất sẵn lòng giúp cháu,
nhưng chỉ sợ không giúp nổi thôi!”
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Nghe lời đáp, Chi Đa vui mừng:
“Xin hai cậu gọi Nri, Nrê,
hai ông chuẩn bị lên đường gấp!”
Họ đến nơi Nri, Nrê ở,
người trèo lên trên lưng Nri,
người trèo lên ngồi lưng Nrê,
Chi Đa ngồi lên lưng Nrê.
Nri, Nrê vừa bò vừa chạy.
Khi gần lên đến mặt trần gian,
con trai của Nri mới nói:
“Này cháu ơi, chúng ta chờ đây,
cháu hãy lên mặt đất xem trước,
đoàn quân Tinh con Gar ở đâu?
Khi sâu Dăm ở giữa hồ đặc,
với tất cả đoàn quân ngồi trên,
cháu hãy tránh thật xa nơi đó,
rồi hú thật to, báo ta hay!”
Chi Đa rời lưng của Nrê,
lần theo rễ đa lên mặt đất,
thấy sâu Dăm cũng vừa tới nơi,
trên lưng sâu đoàn người khiên giáo!
Gió đang thổi bỗng dưng lặng dừng,
đám mây đen sà xuống càng thấp,
giữa tối mịt mùng thấy nhấp nhô,
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lưỡi lao sáng trắng như hoa cỏ,
mỗi chiếc khiên một mặt trăng nhỏ.
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Rồi ầm oàng sấm sét nổi lên,
từ thân đa khiên đồng lên tiếng,
đao sắt sáng loáng chiếu khắp nơi,
kẻ ngồi lưng sâu Dăm hỗn loạn.
Bất ngờ quá, họ ngó nhìn quanh,
kẻ thù ở đâu, không thấy người,
chỉ khiên đồng, đao sắt lấp loáng.
Khiên đồng đỏ như quả cầu lửa,
đẩy những chiếc khiên trắng ánh trăng.
Khiên đoàn Tinh con Gar bị vỡ,
họ rút dao, rìu chặt khiên đồng.
Mới vung rìu đã thấy đao sắt,
từ trên cao loang loáng phạt ngang,
cán dao cán rìu liền bị vỡ,
gan bàn tay phỏng rộp, tấy sưng.
Sâu Dăm dài bằng bãi chăn trâu,
to ngang bằng cả cây tre lớn,
sặc sỡ như được đan, được tô,
trườn lưng, đập đuôi, vươn cao đầu,
tìm nuốt khiên đồng và đao sắt.
Khi thấy sâu ra thật xa bờ,
đã gần đến giữa hồ nước đặc,
Chi Đa cất tiếng hú vang trời,
báo cho người ở dưới lòng đất.
Nri, Nrê nghe tiếng hú,
Rùa và Ba Ba nghe tiếng hú,
bắt đầu moi đất dưới lòng hồ.
Những tảng đá phía dưới bị sập,
những khối đất phía dưới bị sập,
nước hồ cứng như ché bị sụt,
nước hồ dẻo như keo bị sụt,
cá, tôm, cua, rắn nước bị sụt.
Sâu Dăm khổng lồ bị sập theo,
đoàn Tinh con Gar bị đá lấp,
chẳng còn ai leo được lên trên,
không còn ai đuổi Chi Đa nữa!
Chi Đa con trai của Ami,
cũng chính là tướng quân Cao Lộc,
đứng sững người bên vực thẳm sâu,
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bên gốc đa ngả nghiêng gần sập:
“Xin cảm tạ Nri, Nrê,
cảm tạ cụ Ba Ba, cụ Rùa,
giúp cháu thoát sâu Dăm hung dữ!
Nhưng làm sao cháu qua được đây,
vực sâu thăm thẳm đến nhường này,
để đưa đàn Tinh Rinh về gấp,
về thành La Keo ngàn dặm xa?”
Chàng trai vừa mới kịp dứt lời,
đã thấy bên người sáng lấp lánh,
khiên đồng, đao sắt đã bay về,
tiếng thần khiên vọng ra, vui vẻ:
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“Ơ cháu, sao đã vội sợ hãi,
lo lắng vì không có lối về?
Ta đã dẫn cháu tới tận đây,
giúp cháu lấy đàn, trừ quỷ dữ.
Nay đưa cháu về, ta sá gì!
Nào hãy cầm chắc cán đao sắt,
ngồi lên khiên, nắm chắc vành khiên,
ta sẽ theo đường mây, đường gió,
trong nháy mắt về đến La Keo!”
*
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*

Con gái Hơ Bia của Bàn Ân,
vâng lời mẹ, ngồi trong ngăn vải,
chân đạp cửi, tay nhẹ đưa thoi,
nước mắt rơi xuống mặt vải mịn:
“Ôi cha mẹ ta, các anh ta,
sao lòng mọi người sắt đá quá,
sao hận thù, ghen ghét với người,
mà không sợ thần linh trừng phạt!
Ngẩng nhìn trời, mùa mưa tới gần,
sao không lo phát cây, dọn cỏ,
khi mưa xuống mà cuốc mà cày,
mà cứ đánh nhau, gây loạn lạc!
Sao bố mẹ, các anh nghĩ quẩn,
có làm sao ta dựa vào ai,
chồng chết rồi, con thì chưa có,
ai để ta sống ở cõi đời!”
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Nàng Hơ Bia vẫn đang sầu não,
mụ Hơ Mi ở ngoài chạy vào:
“Hơ Bia con, chuẩn bị nhanh lên,
lấy váy áo khăn cho gùi nhé,
chúng ta phải ra đi ngay thôi,
không ở trong La Keo được nữa!”
Hơ Bia rời gian vải, ra ngoài.
La Keo đâu còn như trước nữa,
nhà sập, ngói vỡ, cây ngổn ngang,
kho lương, chuồng ngựa khói nghi ngút,
lính bị thương la liệt khắp nơi,
kẻ la, người khóc vang động trời!
Mụ Hơ Mi mới nói với chồng:
“Bàn Ân à, ông hãy nghe tôi,
các ông đánh thế này không được.
Dù cổng thành vững chắc thế nào,
họ phá mãi rồi cũng sẽ sập,
trong thành rồi chống đỡ làm sao?
Các ông phải tiến ra ngoài thôi!
Lính Xứ Đồi, và lính Rú Đá,
mải đánh thành, sau không đề phòng,
ta đánh vòng, chúng không ngờ tới!”
Lão Bàn Ân quay lại nhìn vợ?
“Bà cũng nghĩ như ta tính sao:
Hai con trai cầm hai cánh quân,
chờ đêm xuống, vòng sau lưng địch,
Ta từ trong thành này đánh ra,
hai đứa từ phía sau đánh lại,
quân Rú Đá, và quân Xứ Đồi,
bị kẹt ở giữa, lùi không được,
tiến lên ta chặn đằng trước rồi,
nhưng liệu quân lính ta còn đủ?”
Mụ Hơ Mi mới nói với chồng:
“Mấy ngày nay lính ta chết nhiều,
dân trong thành thật chôn không kịp,
người bị thương la liệt khắp nơi,
gạo ăn nước uống không còn đủ,
ai ai cũng mệt mỏi lắm rồi.
Lại thêm tin từ ngoài truyền vào,
Ami đã thoát về Pơnang,
Mỵ Lài và con vua còn sống,
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gửi thêm quân đến giúp Xứ Đồi,
nên lính và dân càng hoảng sợ,
không còn sức để giữ được thành.”

305

310

315

320

325

330

Lão Bàn Ân lặng im suy nghĩ,
một hồi lâu mới nói nên lời:
“Ta đã tính mà tính chưa đủ,
ta đã suy, không suy tới cùng!
Vợ con vua đã thoát khỏi thành,
cá đã lọt lưới ra sông lớn,
chim đã sổ lồng bay về rừng,
vua Xứ Đồi chẳng còn ngại gì,
mà không san phẳng, đập nát hết.
Thủy quân Xứ Đồi còn rất mạnh,
lại thêm quân Rú Đá, Pơnang,
cố thủ trong thành chắc sẽ chết!”
Có tiếng khóc thút thít phía sau,
ngoái nhìn lại, lão Bàn Ân thấy,
nàng Hơ Bia đang đứng ở gần.
Lão dịu giọng, nói với con gái:
“Ta giận con, nhưng rất thương con!
Việc đã rồi, thôi không nghĩ nữa.
Bây giờ chỉ tính cách làm sao,
để nhà ta thoát khỏi thành chết!
Nếu ta về được đến Lũng Ó,
thì một chứ đến mười đạo quân,
của Xứ Đồi ta cũng đánh bại,
dù Xứ Đồi, Rú Đá, Pơnang,
có các đấng thần linh ứng giúp!”
Điều bí mật lão giữ nhiều năm,
có gì ở trong thành Lũng Ó,
lão vẫn không kể cho vợ con,
chỉ lệnh cho họ chuẩn bị gấp,
trong chốc lát sẽ phải lên đường.
*
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*

*

Khi Chi Đa về đến La Keo,
từ trên cao chàng đã nhìn thấy,
cảnh trận chiến náo loạn ở dưới.
Bàn Ân dồn quân đánh ngoài thành,
thủy binh, bộ binh và voi trận,
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thấy nườm nượp cả tướng lẫn binh,
kéo đâu ra mà đông đến thế!
Đông nhung nhúc tràn đồng ngập bãi,
láo nháo tiếng lính nài giục voi,
lao xao giương khiên to, giáo nhọn,
mộc nặng dàn, lớp lớp hàng ngang,
rối rít mịt mờ đen nhung nhúc,
như trời sắp trút cơn mưa to.
Quân hai bên đổ vào quyết chiến,
đuổi, chém giết nhau ở ngoài thành.
Rền rền chiêng rung như trời sập,
loang loáng ánh gươm bổ dọc ngang.
Lừa lúc quan quân đang rối loạn,
Bàn Ân cưỡi trên lưng voi trắng,
cùng vợ con định lẻn khỏi thành.
Khiên đồng lượn vòng trên La Keo,
chớp nhoáng chiếu bầu trời sáng rực,
sấm sét rền vang, át tiếng chiêng,
ai nấy ngẩng nhìn trời hoảng sợ.
Thấy Chi Đa đang ngồi trên khiên,
chàng lấy đàn Tinh Rinh ra gẩy.
Tiếng đàn vang tính tịch tình tang,
trầm ấm, ngân nga như kể chuyện.
Đàn kể cách đây mấy mươi năm,
Chi Chân cứu Ami trên núi,
rồi đưa nàng về miền biển khơi.
Đàn vang lên như tiếng mã la,
tiếng chiêng cồng trong lễ thổi tai,
ngày con hai người vừa tròn tuổi.
Ai đã làm cho vợ mất chồng
mẹ lạc con, con lìa xa bố?
Ai làm thành cháy, làm người chết,
tiếng khóc ai oán khắp nơi nơi?
Chính là tướng mười đạo gian ngoan,
lão Bàn Ân, người từ Xứ Than!
Chi Đa càng gẩy, đàn càng vang,
giờ nghe như bão gầm, gió xoáy,
quân La Keo rụng rời chân tay,
lão Bàn Ân nghe đàn tái mặt,
đưa hai tay ôm chặt lấy đầu.
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Tiếng đàn lại ngân vang, réo rắt,
kể chuyện dòng dõi vua Đan Liu,
cha con, ông cháu Chi nhân từ,
để Bàn Ân lập công chuộc tội,
trao lão lo việc của non sông.
Vậy mà:
lòng hiểm độc lão không từ bỏ,
còn gây thêm tội ác tày trời,
lão lừa Chi Hòa vào chỗ chết,
để giành cho bằng được ngai vàng,
lại toan đem quân chiếm Xứ Đồi,
mặc cho dân, lính chết oan uổng!
Lính La Keo ngẩn ngơ nghe đàn,
gươm, giáo, nỏ, khiên, tay cầm chắc,
dần buông rơi lúc nào không hay.
Bàn Ân khuỵu xuống trong bành voi,
tay ôm đầu, người nằm co quắp.
Giữa bãi rộng, cỏ xanh nát nhàu,
đâu có tường bằng đá vững chãi,
kín như bưng, không kẽ hở nào
của thành Lũng Ó bao huyền bí,
ngăn tiếng đàn thần, đàn Tinh Rinh,
không cho âm thanh soi tận óc,
xoáy vào tim, vò xé thịt da!
Khiên đồng vẫn lượn vòng trên cao,
Tinh Rinh vẫn reo vang, réo rắt.
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Lính La Keo, lính của Xứ Đồi,
thấy mình đang trên cánh đồng lúa,
bông trĩu vàng, hạt nham nhám thơm,
tiếng gái làng cười vui lanh lảnh,
mắt đen, má đỏ dưới nắng hồng.
Còn trai tráng của vùng Rú Đá,
của Thành Đá rừng sâu Pơnang,
nghe tiếng đàn ngỡ như chim hót,
hoa rừng ngào ngạt, đàn ong bay,
tưởng đến mùa lên nương làm rẫy.
Khiên đồng vẫn lượn vòng trên cao,
Tinh Rinh vẫn reo vang, réo rắt.
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Ca khúc thứ bốn mươi bảy
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Mụ Hơ Mi và nàng Hơ Bia,
trong bành mây của con voi trắng,
hoảng hốt, cuống cuồng nhìn Bàn Ân.
Lão tướng mười đạo nằm co quắp,
chân tay lông lá mọc xồm xoàm,
trong nháy mắt biến thành con voọc.
Mụ Hơ Mi phủ phục xuống bên,
nàng Hơ Bia ôm chặt lấy mẹ.
Khiên đồng vẫn lượn vòng trên cao,
Tinh Rinh vẫn reo vang, réo rắt.
Con voọc nằm yên trong bành voi,
thân voọc mỗi lúc một nhỏ lại,
chân trước biến thành đôi cánh chim,
chân sau thành chân ó lẩy bẩy.
Chim đập cánh vừa bay lên cao,
rơi độp xuống thành con cá ngựa.
Nước biển đâu có trong bành voi,
cá teo dần, vây chĩa tứ phía,
trông như trái chôm chôm phơi khô,
lăn lông lốc, rồi biến mất dạng!
Mụ Hơ Mi gào thét điên cuồng,
nàng Hơ Bia ngã gục chết ngất,
hai gã trai, con của Hơ Mi,
nghe tiếng gào điên loạn của mẹ,
trèo lên bành voi thấy trống trơn,
không thấy cha Bàn Ân đâu nữa.
Chúng không nhìn thấy ở xung quanh,
trai tráng ba miền vứt đao kiếm,
nhảy múa, hò reo, ôm lấy nhau,
người khóc, kẻ cười, vui hớn hở.
Trước lầu cao trên đồi Cỏ May,
Đức Kun Tuấn quỳ gối, cúi lạy,
rồi ngẩng cao đầu nhìn trời xanh,
cảm tạ các thần linh phù giúp.
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Tiếng đàn đã lặng từ hồi lâu,
trên thành không thấy khiên đồng lượn,
vua, tướng, lính ngơ ngác nhìn quanh,
Cao Lộc ở đâu? Chi Đa đâu?
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Chàng đã hạ xuống ở chỗ nào,
sao không đưa đàn thần kỳ lạ,
đàn Tinh Rinh có phép nhiệm màu,
xuống cho ta tận mắt được thấy.
Rang con Rung, và Dong con Dung,
chợt la to, hướng Lung Đan chỉ.
Mọi con mắt dồn về phía ấy,
vẫn như còn thấy trên lũng thiêng,
khiên đồng bay, ánh vàng lấp lánh,
tráng sĩ đứng lồng lộng sắc hồng,
nắng nhạt nhòa cần đàn nâu bóng.
Trong nháy mắt, cả khiên và người,
lẫn vào mây trắng trên đỉnh núi.
Rồi từ phía thánh địa Lung Đan,
làn gió đưa hương trầm thoang thoảng,
thổi mát rượi cả bãi chiến trường,
như thì thầm tiếng Mẹ Xứ Sở,
phải từ ngàn xưa vẳng vọng về :
“Các con ta, con cháu Mon Mân,
từ mọi miền về đây hội tụ!
Một lần này hãy khắc trong tim,
lời Mẹ dặn dò và nhắn nhủ.
Từ một cội các con sinh ra,
là anh em ruột rà, máu mủ,
hãy yêu thương đùm bọc lấy nhau,
bồi đắp, xây non sông vững chãi!
Bởi trên dải đất xanh tươi này,
biết bao đời máu, mồ hôi đổ,
cho cây vẫn xanh, nước vẫn trong,
hoa đua nở, chim ngân tiếng hót...”

*

*
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Chuyện về đàn Tinh Rinh kỳ lạ,
và cuộc đời của người gảy đàn,
bao đời sau vẫn được kể lại.
Trong các ngôi nhà rông thênh thang.
các già làng râu tóc bạc trắng,
đêm đêm nằm bên bếp lửa hồng,
tay vắt trán và cất tiếng hát.
Có người kể chiếc đàn Tinh Rinh,
rẽ sóng, đưa Chi Đa xuống biển,
vào cung điện của vua Đại Dương,
gặp được cha của chàng dưới ấy.
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Lại có già làng của Xứ Đồi,
kể chuyện Chi Đa về Thành Ong,
được vua phong làm tướng đầu triều,
và lấy nàng Mỵ Lý xinh đẹp.
Con cái họ ngược xuôi sông biển,
cưỡi thuyền, bè ra tận khơi xa,
đến đảo vắng cuối trời, góc bể.
Các già làng của miền Rú Đá,
lại khăng khăng nói chàng về đây,
đưa Tinh Rinh vào thành Lũng Ó,
diệt trừ ma quỷ ở thành này.
Còn La Keo hoàng thành đổ vỡ,
con Mỵ Lài xây lại to hơn.
Tuy là vua, trị vì Xứ Biển,
chàng vẫn hay đi thăm Xứ Đồi.
Trong Lung Đan uy nghiêm thánh địa,
chàng cho dựng nhiều tháp, nhiều đền,
để dâng hương cho cha, cho mẹ,
cho bác Chi Đa, cho tổ tiên,
bà Mẹ Xứ Sở và đàn thần.
...Trong góc tối, ngồi bệt trên sàn,
những đứa bé mắt tròn, miệng há,
nghe lời ca, chẳng sót một lời.
Và có ai trong đám trẻ ấy,
lại mơ được thấy đàn Tinh Rinh,
cùng Chi Đa một ngày trở lại,
ngân tiếng đàn thánh thót, diệu kỳ.

Chú thích
ác
áo chiến
ậu
ậu chấu
ậu vá
bạc lạc, bời lời
bai
bái
bang
bánh báng
báy
bẫy cặp
bắt chấu
bông peo, pông pao
bông trái
breng
bró, bơ ró
bưa
cà chăn
cá sác
cắc kè đổi màu
cang
cây búng
cây buông
cây buông buộc lạt…
cây dớn
cây gòn gai
cây kà te
cây khai
cây khò
cây khổ
cây mí, cây mùi
cây mu
cây nang ke
cây nang ko
cây nánh
cây năng
cây nắng
cây ngả
cây rệch
cây sui
cây trai

con quạ
áo cổ chui rộng, không tay, không cài nút, để hở ngực, vạt trước bằng
vạt sau
một chức do nhà lang phong, phục vụ cho nhà lang
truyền đạt lệnh của nhà lang
trông coi việc cấy hái, ruộng nương
mênh mông, bao la
đập ngăn nước suối, để lấy nước vào ruộng
cỏ gianh
sườn, bên cạnh
bánh làm bằng bột báng
loại cây lá tròn, nhỏ, mỏng, hình tròn, quả có gai
bẫy khi dương lên có then cài, động phải thì bẫy sập
bắt ở rể
loại hoa rừng, dây leo, hoa nở từng chùm màu trắng
hoa trái
loại cây gỗ tốt, dùng làm cột nhà
nhạc cụ gồm một ống tre làm thân có phím gắn liền với vỏ trái bầu
khô, có hai dây, người gảy dùng các ngón tay búng vào dây
bãi đất phẳng
váy
cá được dùng để cúng tế
ý nói người con gái không tốt, thường hay đổi ý như cắc kè đổi màu
lượng nước đong trong một đoạn sừng trâu, hay ống nứa
(tiếng Latinh: Arenga pinnat) còn gọi là búng báng, hay là cây đoác,
thuộc họ cau
cây giống cọ, mọc trong rừng
ý nói nhà có tang
thuộc loại quyết, giống cây dương xỉ, chỉ mọc trong rừng, lá ăn được
cây lấy bông
một loại cây gỗ quý
cây gỗ mịn thớ, được dùng làm cầu thang lên sàn nhà
x. cây trai
cây tai chua, hoa màu trắng
loại cây cùng họ với cây cọ
cây cùng loại bương, tre
loại cọ lá to
loại cọ lá nhỏ
cây sa nhân
loại cây gỗ dùng làm ná
cây nhỏ mọc trong rừng, quả khi chín có màu xanh, ăn rất ngon
giống cây sậy, nhưng nhỏ hơn, lá to, cứng có hình dáng như ngọn
giáo
cây có thân gỗ mềm, ít bị cong, vênh hay nứt nẻ
(tiếng Latinh: Antiaria/Lesch) cây có nhựa rất độc, vỏ dùng làm chăn,
chiếu
cây to cùng họ với chò, gỗ màu đen, tốt, mịn, nhựa dùng để xảm
thuyền
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cây vang

(cn: cây phang) cây lấy vỏ giã nhỏ, ngâm vào nước, sẽ có màu đỏ
tươi để nhuộm vải
cây vố
cây leo màu đỏ, dây to, có đoạn dẹt đoạn tròn, tước ra thành sợi; có
thể xe lại thành dây gai, hoặc dệt vải thô
cha
loại cây lớn, quả nhỏ như quả xoan, vị nửa chua nửa ngọt
chà gạc
một loại dao; dụng cụ làm nương, gần giống cái rựa
chà rang
một loại cây rừng, thân suôn thẳng, rắn chắc.
chạ
cám ơn
chạn
khoảng sàn trống đầu cầu thang lên nhà sàn
chấm
loại cây mọc ở rừng già và núi đá, vỏ ăn cùng trầu rất ngon
chao hao
cửa sổ thoang thoáng
chấu
(cn: vá) người có chức, phục vụ trong nhà lang
chằm lang
một loại chim sáo
ché (bồ, dú, tang, túc, pan) các loại đồ dùng đựng rượu cần có giá trị
ché rơ lung, rlung
một loại ché quý, đắt tiền
chìa
nan quạt
chiền
con nhái
chiêng Bur
tên một loại chiêng trong bộ chiêng sáu chiếc
chiêng Thê
loại chiêng nhỏ trong bộ chiêng sáu chiếc
chiêng Vi
tên loại chiêng trong bộ chiêng sáu chiếc
chiêng Yau
loại chiêng cổ nhất, làm bằng đồng đen
chiếng
ông mõ, người hầu hạ nhà lang, chuyên đi loan báo mọi việc
chiêu
bên trái
chim bồng
chim bói cá to, mình xanh, mỏ đỏ và dài
chim dìn
chim thuộc loài dơi, nhưng to hơn
chim đỉnh
chim bói cá nhỏ, mình xanh, mỏ dài, còn được gọi là chim chắt
chim eng
chim nhồng mỏ đỏ, có thể biết nói
chim kơ linh
chim biết nói tiếng người
chim nhông
chim yểng
chim phí
một loại chim nhỏ thường bay lượn trên ruộng lúa
chim pít pút, tơ lang pút
chim có lông màu xám tro pha xanh biếc rất đẹp, thường kêu pít pút
vào mùa xuân là lúc trỉa lúa nương
chình
cá nước ngọt, giống cá chuối
chơ mưng
cọc có khắc hoa văn nhỏ trên đầu, để cột ché rượu cho khỏi ngã
cỏ bái
cỏ gianh, cỏ tranh
cỏ giạ lộng
loại cỏ lấy rễ phơi khô, giã nhỏ để làm men rượu
cỏ giác
loài cỏ, hay mọc lẫn với cỏ chít, cỏ tranh
cỏ nga
thân nhỏ hơn cây sậy, mọc ở ven sông
cỗ thái lao
cỗ cúng đàn xã tắc, gồm trâu, dê, lợn
cỗ thiếu lao
cỗ cúng thần sông núi, gồm dê, lợn
cỏ tế
(cn: guột tế) dương xỉ mọc ở đồi trọc, cuống lá dài, tròn, cứng, phiến
lá khía như răng lược
cỏ tù, cỏ éo
loại rong rêu dưới nước
con khe
con nhái
còng
vòng tay
còng sruh, còng liêng
vòng tay được kết lại bằng những đoạn đồng chặt nhỏ
con mèn
con dế
cột sạp
cột giàn làm ra trước cửa vóng nhà sàn để phơi phóng
cơi
loại cây có lá dùng nhuộm màu. Nước lá cơi cho màu vàng, hơi ánh
xanh, rất đẹp
cơm nâu
cơm nấu độn với củ nâu
cun tui
người chở đò của nhà vua
cưới áo
lễ cưới mà chú rể vắng mặt. Trong lễ cưới, áo cô dâu và chú rể được
đặt lên bàn thờ cúng tổ tiên
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dổng
dộng
dơ
đàm
đăm
đàn kni, kơ ni
đang
đáo
đao Bơ đao
đất cóng
da men
đèn chai
đèn sáp
đi thuốc cá
điệp
điệu tùng dí
đống
đụn
dlei
dô ong, Cột Thóc
dộc
đòng
đụn
ê pung
gà ô
gạo lống
ghinăng
giặc gió sóng
giường vải
gơ roa
gùi đan hoa brơng
gươm Sa đê
Hbia Klu
hơ dao
hoa lơ tam
hu kơ nong
huỳnh đàn

kăm buốt
ké
kem cả
kên kên
kha
khai
khăng
khâng
khâu
khiu
khoái

nói, bảo
chơi
túi làm bằng da thú, thường dùng đựng gạo khi đi xa
đơn vị đo khối lượng
bên phải
một loại đàn dây
x. thường
người hầu
x. gươm Sa đê
đất khô cứng
một loại cây leo dại trong rừng
đuốc làm bằng chai tức nhựa dầu rái
đèn sáp ong
đi bắt cá bằng cách lấy nhựa rễ cây kroo thả xuống dòng suối đã được
chặn từng khúc, cá ngạt thở nổi lên mặt nước
cây phượng
tên một điệu múa
gò chôn người chết
nhà, đống, bịch
tên một loại tre
cột nghi lễ bằng cây tre dlei và được cắm trong một ô hình vuông linh
thiêng
gần giống con vượn
mũi lao nhọn
bịch
chuối rừng
gà rất quý
gạo tốt, gạo ngon, hạt to
tên một loại trống
chỉ một loại giặc nhân sóng gió đi cướp bóc dân ven biển
khung cửi phụ nữ Mường dùng dệt cạp váy
(vật dụng) được thêu
gùi được đan bằng hoa văn đẹp
một loại gươm thần
thần nông nghiệp
cá trắm
loại hoa nhuỵ tím, cánh vàng, nở bên suối về mùa xuân
khiên thần
(tiếng Latinh: Dalbergia bouruana gagu) còn có tên Sưa, hay Trắc
thối, rễ có nốt sần như cây họ đậu, thân nhẹ nhưng chắc, quyện chứa
nguồn tinh dầu thơm như một loại trầm hương nên không có loài mối
mọt nào đục khoét được.
kèn làm bằng tre có lỗ gắn với một cái bầu
một loại cây giống như lim, dẻo chắc, lõi vàng như mật ong
chức quan hầu thân cận của nhà vua
một loại chim giống diều hâu
ngăn suối dành chỗ cho nước chảy, để khi cá lên hoặc xuống bị đánh
dạt vào bờ
cây gỗ mịn thớ, thường dùng làm cầu thang
loại gỗ chuyên dùng làm hòm chôn người chết
dụng cụ kéo chỉ
trống đồng
chiếc gùi nhỏ đeo trước bụng người tuốt lúa
một loại ong
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khú
khưa
khui độc
klang, kơ lang
kơ bang
kơ bung
kơ dong
kơ long
kơ ti
kơ túc
kú
kuang
lá ngả
lá nhò
xà can
lễ kéo si
lễ nộp vải
lóng
lồ cố
lộ
lúng
ma lai
mã la
măm buăt, mbuăt
móc rừng
moong
mơ đơ rui
mơ kia
mơ lang
mơ linh
Mtao Kla
mun
nà
nang
nằm ải
năm kâl
nấu lam, cơm lam
Ndrau
ngô đồng
nhạ
nhui
nỏ liễn
nọt
nuê
nước lịch
ốc vèn
Ông Ngài
ông tùa

rắn nước
chuối rừng
loại cây cho nhựa để nhuộm tên
tên chung chỉ ó và diều hâu
loại cây có quả giống quả muỗm
nồi đồng to
loại chim to bằng chim chào mào, thường đào lỗ làm tổ dưới đất đẻ
trứng; chim ác là
cây thần thoại, ngọn đụng tới mặt trời, gốc đi tròn một năm mới hết
dải dây buộc mũ
một loại chim
một loại móc, dùng khi săn voi
người giàu sang, có quyền lực
loại cây cùng họ với cây sậy
loại cây nhỏ, mọc trong rừng rậm
một loại cỏ
nghi lễ cầu mong cho người già có sức khoẻ, sống lâu như cây si
lễ nhà trai đem nộp nhà gái vải, trả công mẹ cô dâu đã sinh và nuôi
dưỡng cô
nõn chuối, lá chuối non
loại cây nhỏ, thân mềm
đường
thung lũng
một loại phù thuỷ ăn linh hồn
một loại chiêng không có núm
nhạc cụ gồm sáu ống nứa khô cắm vào một quả bầu khô
cây rừng, còn gọi là cây nhui
muông, các loài thú trong rừng
nước từ xác chết chảy ra
quả thị; quả giống xoài, chín vỏ vàng và ửng hồng
chim bồ chao
chim thuộc loài chèo bẻo, nhưng to hơn
thần nông nghiệp
cây lấy gỗ cùng họ với thị, lá mềm, mỏng, hoa đơn tính màu vàng, gỗ
cứng, màu đen. Nước quả mun dùng để nhuộm vải bông cho màu đen
ruộng
cau
nằm hóng mát
ngày mồng năm
gạo ngâm sẵn cho vào ống giang hoặc nứa, đổ nước xăm xắp, đậy nút
kín rồi đem đốt. Khi lớp vỏ xanh ở ngoài cháy hết là cơm chín.
cây thân cao, to, vỏ dày thường được dùng để xe thừng buộc voi, trâu
bò
(tiếng Latinh: firmiana simplex) cây nhỏ cùng họ với thầu dầu, thân
phình to, hoa đỏ
nhựa cây để đánh chim
nứa cạo thật mỏng, vụn để làm mồi bén lửa
nỏ thần
que đặt để kéo lửa
người thay thế vợ hoặc chồng đã mất trong hôn nhân theo tục nối dây
nước của cây tre vừa đủ lá, kéo ngọn xuống và phạt ngang, hứng lấy
ốc nhỏ, sống bám vào các khe đá, ăn hơi đắng
người chết, hoặc hồn người chết
người khâm liệm thi hài và thắp đèn trong các đám tang
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ớp
paranưng
phà
phai
phảng
pít pút
pơgang
pơ lang
prau
pro xiêm
quải
qua thuyền
quan hương hoả
quan làng
quèn
rạc
rằng
ráo
rậm
kro
róng
rơ bau (rbau)
rơ linh
rơ ngâm
rộc
rôh broong
rnô om
rùa the
rừng si mường trời
ruộng nà
ruộng rộc
Sách Đoi
sá
sah kec
sàn khuống

Sao Đoi
sạp
sập tựa cột
Sar
saranai
săng
sra
sướng

dụng cụ để đựng hạt
tên một loại trống
mặt chăn thêu nhiều màu, vải dệt hoa nổi nhiều màu
bờ đập, bờ ngăn nước
loại dao to bản
x. chim pút
thuốc linh diệu biến hoá nhiều phép lạ, cứu thương, cứu người chết
sống lại
cây gạo, hoa gạo
ghe bầu, là chiến thuyền hoặc thương thuyền, thường dài hơn 60 m,
cao hơn mặt nước khoảng 6 m
chủ lễ, chủ nhà rông; người chưa vợ lớn tuổi nhất trong làng
vãi, gieo
một loại thuyền chiến, có cây giáo cắm dưới đáy thuyền để tránh giao
long (truyền thuyết)
quan giữ hương hoả của nhà vua
là người thay mặt bên nhà trai để giải quyết mọi việc với bên nhà gái
trong đám cưới, thường là những người giỏi thơ, giỏi hát
khe, dốc núi đá
con cóc
điệu dân ca Mường
kheo chân
vùng trũng, khe lầy
( tiếng Latinh: milletia pierrei gangnepain) cây thuộc họ mua
cành cây lớn. Mỗi róng có nhiều cành con
cây dây leo, lá có lông, vỏ xẻ làm sợi dệt váy, khố
chim có lông màu đen, hót rất hay
cây dây leo có vị ngọt dùng chữa ho
đất trũng giữa hai chân đồi
vỏ đao có thắt những vòng dây mây có hoa văn
người phục vụ lễ hội đâm trâu
con rùa bé, gầy gò
vườn si trên mường trời, nơi canh giữ mạng sống người: mỗi mầm si
nảy chồi là một người được sinh ra, mỗi nhành si héo úa là có người
chết
ruộng sâu, ruộng nước
ruộng cạnh rừng rú rậm rạp
sách làm bằng 12 thẻ tre, tương ứng 12 tháng, trên đó ghi theo lối
khắc, vạch những hiện tượng tự nhiên như sao, ngày mưa, ngày gió…
(cn: chấu) người hầu, người giúp việc
gùi to
sàn nứa lộ thiên, vuông bốn góc, được dựng giữa bản. Buổi tối con
gái trong bản ngồi trên đốt lửa, kéo sợi, bật bông…Trai làng đến chơi
phải đứng dưới hát xin lên sàn, các cô gái ưng ý hát mời lên mới được
lên.
chòm sao nhỏ có bảy ngôi, chuyển động nhanh hơn mặt trăng, theo
chiều từ đông sang tây
sàn nứa ngoài trời
giường, sập của chủ nhà đặt nơi cột chính
tù và
kèn bầu bằng gỗ
hòm, quan tài
cây cọ
sân nhà
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Tâm Bôh
tầm bốn tầm ba …
tầm vông
tát nước ớt, đổ nước mặn
than vái
the
thoi loi
thuẫn
thường, đang
tiêu phòng
trạ
trắc
trầu nàng
trảy
tre alê
troi
trống ginăng
tuông
ù
Út Lót, nàng Nga
vá
vái
vánh
ve vàng
viếng
vọc
vóc
vợ bà
vợ thiếp
vóng
vóng lại
vùa
xay
xin tuông
xiếm
yê
yoong
yuơ rơ

lễ đâm trâu, nhận anh em kết nghĩa
ước lượng tuổi cây
thanh gỗ dùng đẩy ngang mặt vải khi dệt,
châm chọc, xúc xiểm, nói chua cay
than hồn, than vía
gầy yếu
trơ trọi, bơ vơ
một loại khiên, thon dần về một đầu, như nửa con thoi
làn điệu dân ca
phòng ngủ của vợ vua chúa
nồi đất
(tiếng Latinh: dalbergia bouruagana gagu) cây có hoa dạng chuỳ,
mọc ở nách lá, có màu trắng
lá trầu nhỡ, vẫn còn có thể lớn được, ăn ngon
loại tre, thân nhỏ
một loại trúc
một loại sọt
trống có hình dạng giống trống cơm, hai mặt làm bằng da
một kiếp sống
tù và
tên hai nhân vật trong truyện thơ Mường: Út Lót bước vào săng đồng
của Hồ Liêu để chết theo người yêu. Trên mộ của nàng Nga và Hai
Mối mọc hai cây đa, ngả ôm ấp nhau qua khúc sông
người có chức, phục vụ trong nhà lang
vía, hồn vía
loại dây leo hoa màu trắng, quả nhỏ và dài, giống quả mướp đắng
còn gọi là chò che, ve màu vàng, có một sừng ở đầu
cái ninh đồng để đồ xôi
loài khỉ, vượn hay vọc
thân hình, dáng người
(cn: vợ đích) vợ cùng dòng họ quý tộc
vợ lẽ, vợ thứ, là con dân thường
cửa sổ
cửa sổ phía đầu hồi
giống như cái bát, dùng múc nước đổ vào ghè rượu
(tiếng Latinh: Dialium cochinensis Pierre) cây có gỗ màu đen, rất
cứng, thường.mọc nhiều ở nơi có cây dó, dễ hoá trầm
xin đổi từ kiếp sống cũ sang kiếp sống mới; xin đổi sang kiếp có cánh
vật hình chữ nhật hay hình cong, được đặt giữa thuyền hoặc mũi ghe,
giúp thuyền bè đi chếch ngược với hướng gió, chống bị giạt ngang
sang bên
tên con trâu
tên con trâu
loại hoa màu vàng, nở váo tháng ba tháng tư âm lịch
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Mục lục

Lời giới thiệu

5

Ca khúc thứ hai mươi tư

269

Lời nói đầu

7

Ca khúc thứ hai mươi lăm

281

Ca khúc thứ nhất

15

Ca khúc thứ hai mươi sáu

293

Ca khúc thứ hai

23

Ca khúc thứ hai mươi bảy

303

Ca khúc thứ ba

33

Ca khúc thứ hai mươi tám

313

Ca khúc thứ tư

41

Ca khúc thứ hai mươi chín

325

Ca khúc thứ năm

51

Ca khúc thứ ba mươi

335

Ca khúc thứ sáu

63

Ca khúc thứ ba mươi mốt

345

Ca khúc thứ bảy

73

Ca khúc thứ ba mươi hai

357

Ca khúc thứ tám

81

Ca khúc thứ ba mươi ba

367

Ca khúc thứ chín

91

Ca khúc thứ ba mươi tư

379

Ca khúc thứ mười

101

Ca khúc thứ ba mươi lăm

389

Ca khúc thứ mười một

109

Ca khúc thứ ba mươi sáu

403

Ca khúc thứ mười hai

121

Ca khúc thứ ba mươi bảy

415

Ca khúc thứ mười ba

133

Ca khúc thứ ba mươi tám

429

Ca khúc thứ mười bốn

145

Ca khúc thứ ba mươi chín

443

Ca khúc thứ mười lăm

159

Ca khúc thứ bốn mươi

455

Ca khúc thứ mười sáu

171

Ca khúc thứ bốn mươi mốt

467

Ca khúc thứ mười bảy

185

Ca khúc thứ bốn mươi hai

479

Ca khúc thứ mười tám

195

Ca khúc thứ bốn mươi ba

491

Ca khúc thứ mười chín

209

Ca khúc thứ bốn mươi tư

503

Ca khúc thứ hai mươi

219

Ca khúc thứ bốn mươi lăm

515

Ca khúc thứ hai mươi mốt

233

Ca khúc thứ bốn mươi sáu

529

Ca khúc thứ hai mươi hai

245

Ca khúc thứ bốn mươi bảy

541

Ca khúc thứ hai mươi ba

257

Chú thích
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