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LIC11-SÜ TIÈU-THUYËT

TIËP THEO BO GIA-LONG TÀU-QUÔC

Giro*ng Nga khuai nui, bóng ác rang hong, hot smmg
mai còn mò’init tren kliông, chini vo* oda xâng vàng ben
nhánh, cái qiiang cânb Irong ITic ban mai rat tot tuoi rat
mát me, kìalà non xanh voi voi, no là niró c bich dòn dòn,
Gòp vàn san cày co bóng êm d'èni, tranh thfiy mac thrr
tròi lay khéo ve. Giong liât tieu-phu nghe tho thè, cauli
bnò'm Ngu* pini thày lo-tho’, xuàn thành ngon gió phàt
pho-, lien khoe màu lue, dào do- nhuy hong.

Cài khòng khi klioan bòa tram Ijnh nhu* vay, ai là
khdch du ngoan llura liromg, tròng ra cungcho là mot ve
tildi bình canh tuo-ng, nlurng mà xeni lai trong chou
thòn huo’ng thành thi, ngirò’i ngiròi dèli có ve lùii nltòn
lao nhaò. may nèo diròng dàu dó deu có link nliul quàri
hò’, ede dinh ede trai quan vièn thay dèa tua ri pliong
nghièm nhac. Còn mày day nbà buòn tieni bau thi lao

xao-cira dóng then gài, ede noi lu bay doàn Ira, dui mio
nòe ngiròi dòn kë dap, nào là chong dac vo- bôn ba lu,Ve
dàm, nào là cha công con lieu dieu lèn duò’iig, KVp Unie
hoi, ló’p laja chea, kéo nhau chav di ran run rò rò.

Cài quang cânb nào dàv, edi thành tlij nào dày, mà

xeni rat nhòn nhàn ndo dòng nhir the ? Ây là edi quang
canh thành Saigon trong lúe lining Giêng nam qui mao,
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nbam tây ljch 1783. Luc bay giô* trong dám rùngcây tich
mjt, nô< cô im lim, bông thay mot. luovi gió buoi xung
xàng bay lên mù mjt, tir mé rung kia ùng ùng qua mé

rirng np, lai nghe lac kêu rang rang, trong giuc thùng
thùng, tiêng lac vài tieng trong ren dôi vào tai, làm cho
ngtrài ngircri dëu tâm than rung dông. Kë thay mot dao

binh ma ran ran tir Tran-biên kéo tói, trircrc dao binh ay
cô mot cây dai-kÿ sacdo, boc theo ngon gió sè ra, trèn là

cô* nay cô de bon chu* Iòti « Liro*ng-so*n-tá-quoc », phút
chut lai thay mot viên dai-tiróng, minh mac mot chiën bào

xanh, dau dpi môt nhung quang dô, cho*n mang mot dôi
vô hài den, lirng daimptthanh biru kim, mat trôn. mày

ram, miêngrpngmôi hông, trang mao khôi ngô, xem rat
diròng dirông oai vô, dirorig buông cirong giuc ngira bon

ba lirôc dAm bang ngàn ; phi a sau lai cô muôn dpi ty-
hu’u (1), lirng lay ngat trcri sat khi.

Vi dai-tircrng ay là ai ? Tircrng dôc-già cüng con nhó*

trong bp « Gia-Long tâu-quoc
» tririrc, tòi da có chï rô

tánh danh. Ây là mot viên kiçn tirâng cüa dire Nguyên-

Anh, trán thu Binh-thuân. Rhành hôa, làm chirc Dù-dôc

khàm-sai, chinh danh là Châu-vàn-Tiëp.

Khi dire Yguyen-Ành that thu Sài-gôn, chay ra Phü-

quoc, thi Châu-vàn-Tiëp tuot lên Trà-lang-scm chien quân

mp sì, dem ve hiêp vói dao binh Blnh-thuàn, Khânh-hôa,
ci thay uve hern sau ngàn, ngircri ngirùi deu tAp rèn

tinh tbne.

Luc nay liai anh em Nguyën-Nhac o* Sii-gôn dem binh
trô* ve Qui-nhcrn, de mot v| dai than là llô-bô-Bù, và mot

(l) Tv-hiru là quân linh binh ma,
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viên dgû tiróng là Do nhàn-Tràp làm chirc Nguyén-nhung,

veri càc vàn vò quan viên, o- lai tran thû Nam-kÿ và càc

mien chien dja. líe dao binh Châu-vàn-Tiép tràngnon lap
n<)i, xuiig xâng kéo tó*i trùng trùng, lóp binh bô, lérp

chien thuyen, hai mat xông vào mot lirçrc.

Teróng Tày-scrn là Do nhàn-Tràp lúe bây gicr ô* tai
Hoa-viên tliircmg bong udng ruçru vói mot nàng hau là
Bich-vân-Kieu, nàng nay que cr Quàng-nam, con nhà thi
le, dung nghi you diçu, tài sác gòni hai, niróc da tráng
trong nlnr ngà, hai chon mày cong nhirvòng nguyçt, mat
vuông, má ñng, môi dô, múi cao, trên d'áu chicli mot
mài tóc den láng niiir huyen, co tay Iron mà trâng nhir

ngQC, tn Vng di darn thàm, cacti nói hiru duyèn, tliàt là
mót gài sác niró’C liucrng tròi, thien kieu bacii mi, ducrng
ngòi irò ehuyèn vói Bò-nhàn-Tràp, bong có cfian bào

rang: Ckâu-vân-Tiep tàn binh qua khói Trùn-bièn, bay
giù diro-ng ran ro kéo di, dà gàn mien Thü-dúc.

Bò-nhàn-Tràp nghe bào mat lien bien sác. tráng rinh
rn'ô bòi, roí day lai nói vói nàng Eich-vàn-Kieu rang :
Nàng òi, tu khi dòi ta gap gó* den nay, cái moi ân lìnli
nàngdòi voi ta, xeni dà càng ngày càng them khân khich,
tirât là tâmdàu ÿ hiêp, phân depduyên ua, naychangmay

gap lócgiac tóá ben tliành, cang qua day dòng, ta làm
mót vien dai tiróng, the thi phài lay gucrm làm ngliîa, lay
m.iu làm tinh dang ra sire chòng Kiy ngàn Ihành, mà
trir quàn tini dep kè nghich. Yày thi ài-khanh nàng bay
tarn non dièp truxrng, dang cho ta ra cliòn sa trirérng, mieng
là ta du (re tháng tràn tliành công, r'ôi dày hai ta sé cùng
nhau trùng pining nói dièn.

Bich-yàn-ivieu nghe nói may Ieri, thi giyt luy therong
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tara da rang ròng dpng tren hai má, roi nàng lay khan
lao niró’C mât mà nói nhonhô rang Phu-quàn oi ! hai la
dircrng lúe tinh nòng nghìa mang, mà ai khien cho gap
cuQC ly sàu, nay phu-quân da quyët y xuâ't trân hành
binh. de thirerng thirerng mâ. Vây era xin vài phu-quân

mot dieu là xin cho era sémi toi theo cùng, dang hàu ha

pliu-quàn trong lue chung trà chén rirçm. phu-quân xét

dó mà coi, tù khi em du-o’c cùng phu-quân tri ngo dën

nay, thi tinh ân ài dà cho rang dam tbâm. con nghìa toc
to* sao nò’ dé chia lia, era nghì cho lúe an nhàn thi em dâ

chung hirong cuoc an nhàn, con con hoan nan le nào em
lai không cam dòng hoan nan dó sao? Nòng nói roi dira

càp mat sáng ngòi nhir sao, nhirng xeni lai thi hai tróng
thu ba dà làng lai hàng luy, ròi ngó chàm chara vào mát
Dó-nhàn-TrApmot càcli rat an tirili, mot raàu rat 1 ham dam.

Dó nhàn-Trâp nghe rói liée mát ngó lai nàng dich-vàn-

Kieu dirong ngoi neri glie, mà sác mal dòn dàu, lai thay

giçt sau trén má thuc nú* ngong ngang. làm cho ngon lira

trong lòng anh húng muón tac, lien lay lòi phu úy mà

nói vói nàng rang :

Ái-Lhanh, nàng cüng biët cho chien'trircrng là mot chó

dàu giro-m müi dan, ngon giáo duerng ten ; ngàri tu-ó-ng

muón binh, hai phia J,ranh dáu cùng nhau, chira chác

dàng nào thang bai, mà nàng là phAn gài thàn bo vóc

lieu, yeu ó’t nhir tào là trên cây, thud nay chira luán dot

pháo xông tên, nëu nàng theo ta ra chon ciro-ng trircmg,
thi lèm cho ta càng thêm buôc ràng bàn bièu, thé thi

chang nhîrng là không thong thôa cho ta trong vièc chien

tranh, mà cüng không phiro-ng tien cho nàng trong hè cir
xfr, vày ihi nàng hày ô* lai trong thành nay mà doi ta if



ngày, ta rung vii trai cho la mau dàng thành còng tbang
lr‘n, dep yèn ke nghich quàn Ihù, chùng ày la se hàt

mòt bài !:hài lioàn. bay mot tièc quÿnh liro-ng noi glira
titillili a;y dang cùng nàng vui tinti som hiòp.

iìieh-van-Kièu nghe nói lien nhich cap moi do nhir
mòu y c ti. liée bai mat trong nlnr gircmg thu-lhuy,
rbi birót t;ii iòni tay Bo-nhàn-Trâp mol each khan khíeh
và min errò i ruà ring :

— Phu
<

l'àn nò ! em xin bòi phu-quàn mot deu, chang
bici phu-quàn có bang lòng tra lò’i cùng em chang ?

—•
Nàng U' ion 1 5i deu chi tbi boi ngay di. ccV sao mà

dàng dàn ai ngai, nàng bay nói mau cho ta nghe.

Nàng i’ich-vân-Kieu liée cap mat phóng xa hai ánh

hào qiiang ngó chàm chàm vào mal Db-nhàn-Tràp, roi
liuÒ’n dai nói à i :

— Tlura ohu-quàn, em muón bòi phu quàn mòt chuyòn
dai xu s ben Tàu, chang hiél phu quàn có nhó’ thuo’ Sò-
liang-Yò cir hiuà phai lian, có dem nàng Ngu-Co- de som
toi chung cùng, và vua ïhanh-thài-Tôn ngtr già thàn
cliinh nhà Minh. cung có dem nàng Kiét-dat-Thi, dò theo
bau ha, mà nao có chi goì rang b;)n bièu, nào có gl goi

rang huoc rang, nay em xin theo tiró’ng qnàn dang dàng
Irà hìtu rumi, sua giàp nurng khan, mà tiró’ng-quàn lai
chang bang lòug, thì em ó- nhà mot minh noi elicili có
phòng, sao elio yèn da.

Bo-nhàn-Yràp nghe Bicluvàn-Kieu thò thè lòi ngon le

ngot, ni non càu chuyòn giong tinh, chiù cho mòt dàng
khan ubai trirqng pini thè nào, cung phai fin lari liba
tieu Uhi giam, roi tu- nghT ring :

néu la chang lay lòi
cang dàng mà àp che lòng nàng, de cho con ma ài tìnti
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lù'ng lay day lên, dánh giac vài than eông lÿ eus mink
trong tàm, làm cho mình phâi ngà chi xièu long, ibi hó
be cat bave ra di cho ti$n, lien day lai ngiiiem sác mat
ngo nàng ihch-vân-Kieu mà nói each mank mè rang :

— Bich-vân-Kieu, ta khuyèn nàng cho* nên hoc thôi
thircnig tinh phu nu*, mà cir theo rang buôc mrô’c bu*àc

anb hùng; nàng phài biet rang khi xira Thành-ihài-Tôn

ngu* gia tiiân chinh, và So*-hang-Yô cfr binh phat. ílán, là
vi que biro*ngcách tro*, dircrng sá xa xui, nênphài dem hai
ngiròi.ay theo, dang giài khuây trong lúe canh triróng
dem tjiili. Con ta cùng nàng dây, chàng phài xa xui non
niró*c. chàng phài each tro* que hiro-ng, cho chien dia kia
vói tin oh nay cicli nhau chang day tram dâm. Ihi can gi

nàng phai bân bien theo cùng làm chi cho dày búa gió

bui, vaiai giac nay là giac dir, Châu-vân-Tiêp là mòt ngtrôi
tri tue oi da, lai thêm binh cirù*ng ttrô-ng dông, tù*

Trail bi dem quân tràng xudng, cuòng cuòng nhu* nuore
bc ber. don Iran nào thi tràn áy lüy sap don tan, nay mai
sê xuông t ri Saigon, nëu không lo the ngànngìra. ác là

ta cùng n Yig chira biet le nào côn mat, vây thi dìi cho ta

ra Ve h unii diro-ng, quyet dem binli dánh nhàu m )t tràn,
nàng chang îèn lày loi binh rinh, mà làm cho ta rung
ch r guôi long. Yày thi nàng hày tro* lai trirang Irung,
dang cho ta de tluromg thirçrng mà.

— Thíra phu-quân, xin phu-quân chô’ vqi, de cho em
boi lai m i loi.

—
Nàng muon hôi gì, thi hôi phùc di.

Dich-vàn-Kieu ngô Do-nhàn-Trap mot cadi rat buòn

mà Lbira rang lìnea phu-quân chàng biêi dao binh cùa

Chàu-van-ïiep kia là ngucri ô* nmrc nào dòn dây ? mà.



phu-quân làt dût de thircrng thircrng ma du’ vay ; xmphu.
quân nói cho em biët chût. &

— Ca bay cho nàng dir a, le nào nàng lai châng bief
quân nghjch áy sao? rnà hôi gi hj vây?

— Thíra phu-quân, thiêt em không biët quân nghich
ây là mróc Chcm-lap hay là nirtrc Xiëm-la, xin phu-quan
nói cho em dang rô.

Bo-nhàn-Trap nghe hòi rat trëu, lien dêrnghai mày lën,
birór, hai chon tói, ngó Vân-Kieu châm chï và ciròi mot
tiëng lat leo mà rang :

— Ai nói là Chcm-lap, ai nói là Xiêm-la. Quân nghjcb

ay chinh là ngirôi Viêt-nam cua ta, cho
1
phâi nirô’c nào la

dâu, mà nàng không rô biët.
Bich-vân-Kieu lui lai mot biróc ngó châm chï BÔ-nhàn-

Trâp và min cirôi mà râng
:

— (J, té ra quân nghich là ngiròì Viêt-nam dó sao?
Vây thi ngirôi ây vói cluing ta cüngnhir con mot nhà, gà

niQt me, ngirôi ây cüng dông mot nói mòt giong, ngiròi

ay cüng dông mot nirô’c mot non, vi sao lai giët hai lân
nhau, mà châng chût

— Châng chût gi, sao nàng không nói luôn mà ngap
ngàng ninh lai ?

— Thíra phu-quàn, em muon hôi phu-quân, ngirôi ay
cüng dông mot mrôc mot non, vi sao lai giët hai lân
nhau, mà châng chût thiro-ng yêu nói giong ?

BÔ-nhàn-Trâp nghe Yân-Kieu hôi may càu rat lac léo,

day bai ngó nàng trân trân và cîirng sirng nghen ngào,

không biët lò*i gi dàp lai, roi nghî nghi mot chût mà nói

rang : nàng phâi biët quân giac kia tuy là ngirôi mot
nói mot giong mac dàu, nlurng ai ai cüng nuôi mot lâm



long tranh danh doat lo*i, nuôi mot chi khí dò bá xirng
tiling, nèn pliai santi mot cái boa giet hai làn nliau, rnà

dành giirt miéngmòi vinti hoa phii qui, nay Châu-vân-Tiëp
da vi etnia cua han ma day dòng cang qua, thì ta eúng
phài vi etnia ta mà ngan ngìra quàn giste.

fàn-Kieu nghe nói lien dàu dàu nét mât và tho* dai
mòt cái mà rang :

— Than ôi I Yi mot ngu’ò’i mà làm cho muon ngàn
hinli sï pliai máu chày thànli sòng, xirnng chong to* núi ;

vi mot ngirò’i mà làm cho sanh linh do than, thành luy
tan tành ; vi mòt ngu*ùi mà làm cho dàn mot giòng mot
nói xem nhau nhu* ke tini dira nghich ; vi mòt ngu’ò’i m;i
làm cho con phài lia cha, chong phâi lia vo\ roi xò minh
vào thành uong-tfr, dàp minh vào ma oan hon, biet bao
là kê khôc thàm than sàu, thi phu-quân long nào cho
nô*?^

Bo-nhàn-Trâp nheo mày trnn mát ngô Vân-Kiêu mà

nói each xan xó*m rang :

—
Üa la thay cho nàng ! Nëu kliông no* thi de cho

quàn giac den dày, roi ta cung nàng khoanh tay mà chin

diet hay sao ? É thôi di, ó* trong cái diri canti tranh náy

mà nói nhCrng su* nho*n tu* daodirc nhu* nàng vày, thi lay

gì mà du*o*c cóng cao lòc trong, lay gi mà du*o*c pini qui
vinli hoa, làm sao mà dirne tir am the phong, làm sao mà

dirne cao xa tir ma, thuo* nay ta sát hai santi mang con
ngirò’i chìing biet baonhièu, nèn ngày nay la mói *du*o*c

làm chirc Nguyên-nhung này,v nëu nói nhu* nàng thi sao
mà vinti dièu cho dang. Nói ròi lien mang giroan xóc ào

ebani hàm bu*óc di.
Nàng Bich-vàn-Kieu làt dàt bu*ó*c theo, thò tay nani

ngang cbéo óo kéo lai mà nói tiéng nhò nini rang :



— Phu-quàn ôi ! xin phu-quân dirng eliou rîiVrig lai,
dang eho em bày tô mot dòi Ieri da nào !

— Ila bay cho Yân-Kieu, ta da bao nàng vào neri diép
trirdng, dang elio ta ra chdn sa tnróng, có’ sao nàng
chang vâng loi, mà cir theo kiem d'eu tro- ng&n vây hir ?

— Thíra phu
- quân, nea phu - quân de thiro-ng

thiro-.ig mà, ra mà cir chien viri nirô'C nào khâc kia, thi
em chang he dàm lay cái thói phu nir thiróng tinh, mà

cang tro- anh hung trên diròng nghia vu, nhirng giac nay
là giàc trong mot nu'ó’C. Xét ra ciing ngircri mot gidng
mòt nói, mà dánh giet làn nhau, thi em khòng no- lòng
nào de cho phu-quân danti quèn su ày. Vay xin phu-quân
vi nglna dong bari, vi tinh chung tóc, mà boi binh bai
chien, cho khòi ton tiróng hao quân, truó’C là tránli cái
boa nói gidng giet nhau, sau là vo* chóng la cung khòi
buon noi chia loan re tùy, chang biet tirónig-quàn có
klnVng cung cliàng ?

Dó-nhàn-Tràp ngiie nói nghjch y trai tai, thi lira giàn
phùng lèn, ngó nàng mòt cacti rat nghièrn nghj và nói :

— É thòi di, ta cluing biet ai là dong ban ai là chung
toc, nàng chang phái phàt bo tàt quan-àm, mà nói chuyen
nho-n tir dio dire, la bay giù’ chi biet mot deu cho cluing
ta dirue eòag cao lôc trong, phii qui vinh boa mà thòi,
làm cai dure pliàn quan vo nay, nhô’ khi mrô’c duc mà
llià càu, nlur lue loan ly mà làp nghiçp, kia dong xiro-ng
cua quân nglnch. giot màu día dông nho'n chây ra cliirng
nao, ibi công nghiçp ena ta mô’i càng cao cliirng nay, tioà
dàu mà ke ngiró'i mot nói mòt gidng, turi nào mà vi kê

mol nirô’C mot non, nàng là phàn quan vàn yem mang,
dirng hoc bacii mà nói chuvçn Ilia eau bièl sir, nói rói
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lien lây giro*m bên lirng cát phirc vat ào dire ngang, roi
biróc thàng ra khói hoa viën, thi dà tháy mpt tên quàn
dác tài môt con ngira hong, yên ciromg rire ro*, kieu
khâ'u sâng sang, diro-ng dirng trircrc dinh, chirc h'au soái

linh.
Bo-nhàn-Trâp bèn nhày phirc lên ngira, roi buòn

ciro-ng sài teri nhu* bay, nàng Bich-vân-Kieu tháy Bo-
nhàn-Trâp quyet y ra di, lât dàt biróc ra triràc them,
hai mat châm châm dira theo, mà ruôt sau héo don tirng
doan.

Luc bay già Bo-nhàn-Trâp thâng toi soái diràng, lien
hoi các tiràng van vô quan vièn, dang tinh ke bàn mini
dem binh cir chien.

Khi áy cô môt vi vàn quan dirng triràc soái - diràng,

gam gám sác mat, chang nói chang nân, côn cácvó tiràng,
ngirài bào dem binh ra dánh, ngirài xin dóng eòa thành
màgiir ngân, nghj luán hoi làu mà cl)ira ai quyet doán.

Bo-nhàn-Tràp ng'ôi giira soài-diràng, diro’ng tram hr
nghï nghi, bong nghetièng nói châm rai cat lên mà rang:

— Các quan nay già nghi luán, ngirài xin be thành lai
già, kè xin xuat tràn tùng chinh, song chángbiet Nguyên-

nhung lieu lirçrng the nào, xin nói cho nghe thir ?

Bô-nhàn- Tràp ngó lai tháy môt vi vàn quan là IIq-Bô-
Bà hoi v;)y thi trâ loi rang :

— Theo ÿ lôi thi nhirt dinh khai thành cir chien.

Hô-Bô-Bà iat dàu mà rang:

— Tuvng-quÙR chang nèn de ÿ khinh khi, mà dem

binh cir chien. Vi bien nay trong thành binh ta thi il, mà
ngoài coi binh giac thi dòng, neu Uróng-quàn xuát Irán
giao phong. Lòie !<!)'• be tháng nói. Va lai Ghàu-vân-Tièp
là mOtvièti kiòn-tirò’ng eua Nguyen-Anh, dà sàn lài nàng.
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xuát chúng, lai them vo nghi) tuyçt luán, da,/ cho chiia-
thu*o*ng và Nguyên-soài con ó* tai rîày, thè cúng pliai
kiên oai ne mat, hiiong chi chúa thircmg dá tro* ve Qiii-
nhcrn, binh ma ctia chúng ta bay giù- châng day nam
ngàn, nëu Urcrng-quân xuát tràn giao phong, thi ton
tinVng hao quân, song không the nào cu* noi, chi bang
chúng ta ho thành Saigon, dem binh tro-ve Qni-nhom,xin
chúa thu*o*ng dai cir hùng binh tro* vào cu* chien, thì hoa

may meri dang toan tháng.

Bo-nhàn-Tryp righe Hç-bô-Bà nói thi cài lai rang:
quan llò-b») nói vày ra le sT nhuc cài oai danh cíiachúng
ta, mà lo la khiép so* cài chi khi cüà quàn giac, xira nay
hè nu*(Vc tiri tlii dal ngàn, binh den thì tircmg cir, le nào
ho thành ti n di, làni cho kè nghich khi ta là bon tham
salili hùy tfr. thi chúng ta con mat mui nào mà tháy chúa
thu*o*ng nû*a dang. Vày tôi xin dam binh dánh vói Châu-
vân-Tiep mot tràn thú* coi, nhir dàc tháng thi chúng ta
thìra the tan binh, vi bang that bai, cliìrng ay sê lui
binh tro* ve Qui-nho*n, cüng châng chi rang muòn. Nói
roi lien truyen cho tu*ó*ng sT kiem diem ha quàn, kéo
len mé song bay binh liée tràn dang cu* chien.

Khi Châu-vân-Tiep kéo binh xuóng tói Thú-dú*c, g'àri

tiri mot giai trirò’iig giang, bèn truyen quàn ha Irai, ròi
hoi nghi cùng càc tu*ó*ng, dinh the dò binh qua sòng, ke
có mòt lirùng di tien dao tién phong là Pham-vun-Si biróc
vào ra mât, và nói vói Châu-vân-Tiép rang:

— Bùm Dô-Bdc, quàn thám tú* mói bao tin vói lòi

rang : tai mé song bèn kia, có quàn Tây-So’n diro ng bài

binh liée tràn dang ngân dòn binh ta, và sam sua ro m
bòi thuyen phâo rat nhieu, mip àn theo may ngon radi
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song, dang oliò’ cluing ta dò binh quá giang. thi dung
hôa công mà sût hai, nên toi voi va vào dây xin JJò-Bóc

lieu dinli the nào, cho khôi lam miru kê nghicli.
Châu-vàn-Tiëp nghe Pham-vân-Si nói lien cluim chini

mieng ciroi và dàp rang:

— Cài mini chTró’C bay rap cua cluing nò chi de gat

gam nhfrng lu thè bay chòn mà thôi, song không gal
dang binh hùm tiró’ng cop cua cluing ta dàu, mà ngiroi
phòng lo so-.

Quan Thiëu-phô là Tôn-thàl-Mân nghe Châu-vàn-Tiëp

nói thi hôi rang :

— Quân Tây-son nay dà dem binh ngàn don cluing ta,
vây thi tirù’ng-quàn pliai lieu linli ke nào mà dò binh

qua sông cho tien.
Châu-van-Tiëp mîn cirô’i mà rang :

toi da sap dat mot
ke dò binh qua sòng de nhu trô- lay, vày xin quan Thiëu

Phó và các tiró-ng hây nghî mòt ke n o cho phiro-ng tien

thu’ coi có dàng hiep y tòi cliàng, ròi cluing tase thihành
hip tire, nói ròi lien lai bàn lay viët mire ve mòt hoa dò,

sap dal cho nào dò binh, elio nào dòn trai, dàu dó chT ve
rò ràng, và xcp lai dem de tren bàn. Con Tôn-thàt-Mân
ngâm nghi mot bòi, ròi cìing lay giay viët it hàng càm lai
dira cho Châu-van-Tiëp.

Châu-vàn-Tiëp vói vàng lay giay làt ra thay nói nhir

vay : « Nëu quân Tày-so-n lay the sòng nay mà chan ngô

dòn diròrg cluing ta, thòi ta nên dùng kê’ llàng-Tin thuir

xma là câi kë « Minh tu sang dao
j

àm dô Tràn-thiro-ng »

('ll ròi dánh nó mot tràn, thi tir nhiên thành Saigon së

ve tay chúng ta làp tii-c.

(1) Minli tu Sang dao, àm dô Tràn thiro-ng, nghïa là già
làm dirù-ng sang dao, mà téli dô binh di nga Tràn-llurong.



Châu-vân-Tiëp xem roi lien vo tay cirtri rô mà nói

rang : hai ta y kiën dâ dong, thcri lo gi dò binh qua sông
châng dang, nói roi lien lay tò* giày cua mlnh moi viet

dira cho Tôn-thât-Màn và các firóaig xem, thày mot cài

boa do chi ve rô rang, trên dau cô viet mot hàng chfr

nhir vay : a Minh tu sang dao am dô Tran-thmrng » còri

phia dirói có vë ba cho deu già làm phù kieu (1) doc theo

mé sông, và mot cho nhirt dinh thièt hành dô binh, dans

son vào Gia-dinh.
Tôn-that-Mân và các tiróng xem hoa do deu khen ngo’i

fJhàu-vàn-Tiëp rang : that i)ò-dòc thiët kë nhir vàv rat
hay, cluing toi thày deu khâm pluie.

Châu-vân-Tiëp lien fruyen cho bon tircmg thu ha là
Pham-vàn-Sï, Lê-vân-Quân, Nguyen-vàn-Thuân và Nguyen-
viin-Thâo, moi nguù i déni 500 quân phân làm bon dao,

dóng dira mé sông, moi dao each nhau cluing nam sau
dàm và truyen quân lây tre kët bè moi chò giâ làm phù
kieu dang dò binh qua sông, con Châu-vân-Tiëp vó i Tôn-
that-Màn dem mot dao binh hern bon ngàn, dóng trai
phia sau, cách xa mé sông iróc chùrng rnmVi dàm.

Do-nhàn-Trâp lúe bay giò’ dem ba ngàn binh ma dóng

dira mé sông ben pilla Saigon, nào là súng dan. nào là

cung ten, nào thu yen bè, nao hóa khi, sap dat sang sàng

phòng thü nghièm nhàc, quyct chò’ Chàu-van-Tiëp dò

binh qua sông, sé ra oai dành giet mot tràn.
Bua no DÔ-nhàn-Tràp diromg îuàn bànchiën luarc vói

các lining, bòug có quân lliám tû* vào bao rang :

— Barn Nguyên-nhung, hôm nay chiing loi di thám
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thinh doc theo mé sông, thùty binh cua Châu-vân-Tiep
phân lam bon dao (long dira mé sông bèn kia, moi cho
d'êu sâp séra thuven bè và phù-ki'êu dang dô binli qua
sông, nên chúng loi bào tin cho Nguyên-nhungrôbiét.

Dô-nhàn-Tràp nghe bào rat sang sa kinh ngat, lien
ngó tèn quàn chàm chï mà hôi rang :

— That Châu-vân-Tiëp dâ lâp phù-ki'êu qua sông tcri

bon chô hay sao ?

— Barn Nguyèn-Nhung ! chúng toi do thám kÿ cang,
tháy làp phù ki'êu doc theo mé sông câ tliày là bon chô?

— Trong bon cho ày, moi chô binh ma nhiêu it, dô

uve bao nhiéu mi cô biét không ?

— Barn Nguyên-Nhung, moi chô dinh trai dóng theo

mé sông rat nhiêu, chang biét bao nhiêu mà ke ?

— Con thuyen bè cuachùng nô dô uve bao nhiêu mi
thây rô chang ?

—
Barn Nguyên-Nhung, chiing tôi thây cho nào cüng

két bè dóng váng, song chang thây ghe thuyen, nhimg
cô mòt deu la qua, là ban ngày thi chang thây quàn-
sï quan viên, mà ban dêm lai thây dèn duoc quân nlurn

ran ran rô rô.

•
Bo-nhàn-Trâp nghe roi rât nên boi roi, bèn day lai

nói véri các tuvng thiì ha rang :
Châu-vân-Tiép nay dà

phân binh bon dao dang lâp thé qua sông, vây cluingta
pliai tini) each nào, mà don ngân chúng nô ? **

1 en Phô tirông Tây-so*n là Thoai-Ilùng nghe hôi thi
thira rang :

— Bâm Nguyên-Nhung chiing nó dà phân binh bon
chô mà lâp thé qua sông, thi chúng ta cfmg pliai chia
quân ra bon nei mà de phông khâng en.
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Bo-nhàn-Trâp nghe Thoai-llùng nói líen gat d'au mà

râng
: the thi ta pliai phân binh ngàn ngira chúng nó

mài dang, bèli ha ljnh sai 4 Unrng thû ha moi ngirò’i dem

500 binh^dóng trai doc theo mé sòng, dàng ngàn rigira

càc dao binh cüa Châu-vân-Tiep.
ÏS’guyên ngpn sòng này là mot ngçn sòng rat lón, tir

Sàigòn chay toi Thüdâumôt, roi tro lên các mien thirçmg

du, hai ben mé sòng ber bui m|t mù, cô cây ram rap,
nhir mot cài hào lcrn de ngàn gifr cho thành thi Saigon.

Neu Châu-\ ân-Tiép dô binh qua sông châng dàng, thi
chang the gi mà thâu phuc Saigon. Beri có\ nên Châu-
vân-Tiêp phài dung ké phân binh cüa Bo-nhàn-Trâp ra
cho yeu thé mông quân, chang de chúng nó hièp binh

mot neri, mà ngân ngàa chông eu*.

HÒI THÓ* HAÏ

Hành mât thàm, Duomg-tìùng dò la ige trai,
Cü himg binh, Vân-Tiep thâu phuc Saigon.

Luc bây già, tir Sàigòn lên Lài-thiêu, hai bên mé
sông quan binh ngày dêm tuàn phông nghiêni nhâc,
phia mé sông bên ta, Bô-nhàn-i râp phân binh ra
gifr ngân bon cbô, moi cho dêu lâp <?òn dóng trai
thü thé quan phòng, nào cung nò giào lao, nào
thuyën bè súng dan, dàu do sâp dat sang sàng, con
Bo-nhàn-Trâp bon thân dan mot ngàn quân dóng
trai ó gura trung uarng, dang coi chìrng bai bên, mà
tiep iriig cho de.

Bira no trong lúe canh khuya van vê, trùi toi mù
mer, ngoài càc dinh trai quan binh, chi thây thinh
thoang mot giâi truông giang, mat nuôc lângquvên,
laug le nhir tô

1
già'y trai, Châu-van-T iëp vói các



— 16 —
liró’ng thu ha, coi ngira lên mot chò gò cao, dirn#
ngó qaa phia mé sông bên Ida, tháy ngoii ban tháp
tháp, lira dóm loa loa, án an trong máy limi cày, có
dang thuyën bè binh trai, Chùu-vân-Tiép bèn lay
lay chi ngay qua mé sòng ay ma hoi các tnóng thii
ha rang :

— Các ngnoi có biet dinh trai cùa BÒ-nhàn-Tràp
dóng tai cho nào không ?

Mot tnóng kia dáp lai rang : Barn Bó-doc, cluing
tôi có cbo quàn di thàm do trong bon chò binh trai
cüa lay-son, nhirng chua ró chò nào là dao bini)
cùa Bò-nhàn-lràp dòng trai.

— Con mày chò kia các ngnoi có hìeu mòi chò
binh Tây-so*n nòe dò bao nhièu chàng ?

— Barn Bó-doc, mòi chò nòe cliirng nam sàu tram
quân mà thôi, Cliâu-vân-Tiep lien kèu các tiróng
thû ha hôi rang :

— Vây thi các ngnoi ai dám lánh máng qua thám
dinh trai cua Bo-nhàn-Trâp coi dóng tai dáu?

Moi vira dñt ló'i, tbáy hai tnóng là Bnong-Hùng
vói Châu-Hô buó’C ra lánh mang xin di,

Châu-vân-Tiép tháy hai tnóng xin di, thi gat dau

vá dan rang :

— Viêc nàv là mot viec mao hiêm xung nguv, hai

ngnoi có di, thi pliai lieu lnong co mini mà thi
hành, và phai gia tâm cân thàn mói doge.

liai tnóng cúi dàu lardi mang lui ra, làt dal tro
vê trai mình, roi sap dat hai chiec khoài thuyèn,

moi chiec dem theo hai tén quàn-chèo và cung tèn

binh khi d'èu dii. Lúe bay giò canb dà khuva, tròi
lai toi. giot sirong sa phày phàv, khói nnóc lòa mù
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mil, trông quân canh nghe dà diem tir, các dinh trai
ngu'òi dea lang le.

Dirong-Hùng vó’i Châu-Hô hai ngiròi dat nhau
xuòng thuyen, bao quân thïnh thoâng chèo qua mé
sông bên kia, ròi làn làn dam ghe vào bò\ thay mòt
chô dàt trông, Diromg-Hùng nói nhô vói Châu-Hô
rang :

Chô này each binh trai cüa giac dâtxa, vày
hai ta ghé bimc lên dây, dang tim diróaig mà do
thâm.

tChâu-Hô nói : Anh phâi coi clurng quân giac nô
phuc binh doc theo mé sông, neu nô thây ta, ac là
hir vièc.

Dirong-Hùng dirng nham bon phia mot hôi, roi
lay tay chi ngay lùm cày râm kia và nói : tôi xem
trong Iòni cày kia, dirông nhir cô nhà cira cua ai,
hay là dinh trai chi dó, vày chúng ta lén tói thir coi,
nói ròi day lai dan may tèn quân chèo, ô’ du giir
thuyen. Hai ngiròi lien an theo bóng cây làn làn di
tói, khi lai gàn thay mot tôa Miêu-vô & giira gô cap,
cliung qnanh cô it cây dai tho sùm se, côn bon phia
thì dòng kliông mông quanti, mot lât xây nghe trông
canh van van, lai nghe chô sua ngâu ngâu, hai
ngirôi duronig dirng ngôngxem, bông thây xa xa mot
bon ba bon ngu'ôi trong bui ló ra lân làn di tói.

Diro-ng-Hùng day lai nói vói Châu-Hô rang : Chú
mày bièt quân nào dó khóng ?

— Cjuán dó chác là quân giàc di tuân du, chô có
ai di dâu trong lue déni hôm khuya kboac.

Dirong-Hùng' nói : Vày thi chiing ta dirng nùp
trong miêu, rinh coi chúng nó di dâu, neu nhir
chúng nó lai dây, thì hai ta phâi ra tay giet nô moi
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dang, nói roi hai ngirói rút giro-m cam táy và núp
vào trong miêu, mòt chúc da thay mày tèn ày làn
làn di tói, coi lai ro ràpg thì ngirói vàt cuòc, &è vàt
cày, ngirói gành dò, kë xách gói.

Chàu-Hò biróc lai nói nhò vói Diro-ng-Hùng rang:
Anh nè l^may thang này cliac là bon nòng-phu, hay
là ngirói trong thón ly chi dó, chó chang phai quàn
giac kia dàu, anh hay xem lai cho ro, nói vna dirt
lòi, ke thay rihày ngirói ay di tàchqua phia tày, phàn
phàn chung vào mot dàm rìrng kia ròi mat. Hai anh

em dirng triróc miëu ngó lèn pilla bàc, thay dinh trai
cùa giac xa xa càch clurng ba bon dàm, bòng thay
mòt bgn chin miròi ngiròi deu mac dò den, moi
ngirói có càm binh khi, phàn phàn tir mé song
di tói.

Dirong-Hùng biróc lai nói vói Chàu-Hô rang :

— Clui mày thay cima, chuyen này tLii01 là quàn
giac di tuàn du, chò chang phai nhir bon nòng-phu
khi này.

Chàu-llò nhiròng hai mat lèn tròn vo nhu cap
mat mèo, ngó ra mòt hòi, thay bon ày phàn phàn
di ngay tòi miêu, lien day lai nói vói Duong-llùng

rang : Qua thièt cluing nó chang sai, vày thì hai ta
kiem cüo àn mình, dang coi cluing nó làm gì cho
bici.

Dtrong-Hùng nói : vàv thì hai ta phâi nhây lên
mièli này mà ân minh, këo chiing nó ngó thay, nói
ròi hai ngirò'i rung mình mòt cài, nhay vot lèn nòe,

và nam sàc trèn mài ngói dòm xuong de coi, ke

thay bon ay kéo vò ràn ràn, hai ngirói di truó’c dëu

mac vò pliuc, dàu dòi mu den, bò tuóng khòi ngò,
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bên lung môi nguôi có mang mot cây dos n kiem,
con may nguôi di sau, moi nguôi mac ào song khai,
truóc nguc sau lung có hai chú dong, deu càm mác
thong chía nhon ; coi bô châm hum gon gán, kë
nghe bai ten di dàu nói vói may thang kia rang :

— Canh khuya trói lanh, chúng ta láy ruou ra uóng
moi nguòi mot eoe cho tráng kiêg tâm than, kë tháy
mot tên trong bon ay dem ruoti rôt ra, roi cùng
nhau dong uong.

Buong-Hùng vói Châu-Ho nùp trên nòe miêu
dòm xuóng, nghe hai ngirôi di d'au khi này, kêu

may tên kia mà bâo rang :

— Thôi các nguoi ha}^ di luán thám các cho pluie
})inh, coi chúng nó con tlnrc hay ngií, de hai ta ô’

dây coi chúng pbía này, ròi buóc dâu canh nam,
chúng ta se irò ve trai cbành.

Duo-ng-Hùng nghe nói thì biet hai ten ay là tuó’ng
cüa dôi-quân-tuàn, bèn kè mièng vào tai Châu-IIô
mà nói nhô nhô rang : de quàn kia di ròi, hai ta se
nliav xuóng bat hai thang này, hoi nó thì ro vièc
binh tình quàn giac.

Khi may tên quàn kia di ra mot doi dà xa, hai tên
này lr'ên vò mieu lày ragù ngòi uóng trò chuyèn
cùng nhau, ke nghe tên kia hôi tên no rang :

— Chú có nghe nói Bô-nguyên-Nhung sai mot dpi
binh ve Saigon thïnh bón vi Bai-bàc-tuóng-qaàn
lên day khòng ?

— Tói khòng nghe, mà thïnh bón vi dai-bàc-
luóng-quàn lên dây làm gì, anh nói cho toi nghe thù.

— Suóng chua, chú khòng biet thïnh bón vi dai-
bàc-tiróng-quàn làm gì hay sao?

— Khòng, tói khòng hièu.
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— Kho chira, thïnh bon ong dën dây, dang cir
chién vói quân giac là Châu-vân-Tiëp, chú không
biët sao ? &

— Nao tòi cô biët dâu î mà 4 vi dai-bác-tiróng-
quân áy thuô' nay irán 4 cüa thành Saigon, neu bây
già thïnh bon ong lên dây, thi lay gì trán thành Sai
gon cbo vung Y

— Anh tbièi là quâ ! nëu không thïnh 4 ong lên
dây mà ngânngùa quân giac, de cho Châu-vân-1 iëp
dò binh qua sông này dâng, thi thành Saigon kia
làm sao cho vü-ng ?

Dirong-Hùng nam trên nôc miëu, kêu Châu-Hô mà
nói nbo nhô rang :

— Chú mây cô nghe bon nó nói không ?

Châu-tiô gac dàu lia lia và nói ; nghe, nghe.
Kë thây tèn no day lai hôi rang : mà anh chac Do-

Nguyên-nhung thïnh 4 ong dën dây cir chien vài
Châu-vân-Tiëp nui không ?

— Tên kia lây ve rirou kê vào miêng uông cho
mot hoi ròi nói rang :

— Viçc dô chiïng ta biet sao mà chac dang, song
theo y tôi tnang; neu cô 4 ông giúp súc, thi

(

Châu-
vân-Tiëp cîmg khó noi dô binh qua sông.

— Tôi nghe nói Vua Tây-son cô phong chûc cho
4 ong phâi không ?

— Phâi, 4 ông dëu cô sac phong cathây, ông thi
phong chûc Dông-môn-tuàng-quân, ông thi kêu là
Tây- mon - tiróng- quân, ông thi Nam-mon -tirô'ng-

quân, và ông thi goi là Bac-môn-tuàng-quân, trong
4 ông này duy có hai ông sau dây dir lám, tue ngoài

ngirói ta goi là ông Cà-Lâm vài ông Miêng-Câ.
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— Hai òng làm sao raà goi ràng du* lám ? anh hây

nói nghe.

— Hai ông moi khi xuattrân, thì phung khôi khat
dan ra dùng dùng, dâu cho lüy chac thành ben the
nào, cûng pliai tan tànhsâp ngà, vi vây moikhixuat
trân tùng chinb, thi moi ông dëu di hai long.

— Anh cô biet may ông ô- dâu mà dem lai thành
Saigon nay vâv không ?

— Tòi nghe nói ông Cà-Lâm vói ông Mieng-Câ

goc 6' tai thành Quinhom, khi chúa thirçmg là vua
Tây-so’n thâu phuc Saigon ròi, dem hai òng vô de
Iran cira Nam và cira Bac.

Lúe bay già Diro’ng-Hùng vói Châu-Hô nam trên
nòe mièli long tai nghe rô. ròi nói nhô vói nhaii
rang : nay giô chúng ta da nghe bon chuyên, thiêt
dèm nay chúng ta di dây, không phai là vô ích. Vi
chúng ta nghe diroc nhiëii viêc binh tinh, rat nên
càn-yeu

Mot chût lai thây tèn kia dira ve lên miêng, uông
vài hó’p riro’u ròi hôi rang :

— Chirng nào bon ông dai-bâc-tu-ông-quân dën
dây, anh cô biët không ?

— Toi nghe nói nói ngày mai nay, bon ongsêtôi.

--- Nëu bôn ông toi dây, tôi tirang dau cô mirôi
thang Châu-vân-Tiëp ô’ dây, cüng không the gl dò
binh qua sông cho dang.

Châu-Hô diro’ng nam trên nòe, nghe nói nhir vâv
thi lira giàn phirng gan, lien chem von dirng dàv

muon nhây xuông giét phirc bai tèn kia, nnirng bi
Dirong-Hùng kéo lai và nói rang : khoan, khoan, dui
mày dirng nóng, dè rinli nghe chût lira tiiîr coi,
kë nghe tèn kia nói rang :



— Tôi nghe nói each maybirarày, Nguyên-nhung
có dem them mot ngàn quân nüra, de ó vë dao binh
Trung-irong phâi không ? Tên no dàp rang : Phâi
vây, Nguyên-nhung chang nhirng dem thêm binh
mâ mà thôi, lai con sám thêm 50 chiê'c thuyèn de
chô

1
cui rom, dang dùng làm hoa-công mà dot phù

kiëu cua giac, trong khi chimgnó dô binh qua sông.
Jên kia lên tay mà nói rang : nëu Nguyên-nhung

dung kë hôa còng, lai có bon ông Bai-bác giup sire,
thi châc là dao binh cua Châu-van-Tiep câthây dèu
phâi tàu mang giiradông, không mot thâng nàosong
dang. '

Châu-flo nghe may tiëng ây bay lot vào tai, dtròng
nhir mot cây quat, quat chày lô lira trong liêm gan,
làm cho hoà giân nôi lên birng hire, ròi hét lên mot
tiëng nhir sâ'm vang, lien nhay vot xuong Irirô'c sàn
miëu, và nói lón rang :

— Hai thang kia, bày là loai chini manh-manh,
sê-së, sao bây dám khi dën Hong-hôc, dai-bàng, tao
nói cho bây giü’hon.chìrng nào fîô-doc tao qua dây,
thi cliúng bây sê thành bon qui không dàu ô* mien
dia-phu.

Hai tirô'ng Tây-som nghe nói lien tuot gno-m nhây
lai dâm dùa. Mot minh Châu-Ho tràng qua né lai,
câng tnrô’C ngàn sau, bô tich gon gàn, le nhur chô’p
mat, dành nliau mot hòi, giro-m kêu ken ken, lira
van sang giôi.

4 Dirong-Hùng lúe bâ'y giò dñng trên nòe iniêu dò

Coi, tháy Châu-Ho dánh hai tên ay không rap, thi so*
nêu de dánh lâu, e có rui-ro, lien lây soi giàv trong
lirng ra, vut xuong mòt cài rat manh, day ay bòa
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t
quán riët vào minh mot tên kia, Dirong-Hùng bèn
chuyên hët khi lire binh sanh, nam moi dây. dire lai
mOt cài làm ebo tên kia quay tròn nhir mot con vu,
ròi té nhào vào trong góc cây, nghe kêu cài thiî.
Dirong-Hùng tire thì trèn nòe miêu nhây xu6ng, chay
lai góc cày, thay tên kia da nam ngay bat tînh, côn
mot têndirong dành vói Châu-Hô, bông thay ngirôi
ban cua minh dâ that the sa cer, lai thay Dirong-
Hùng trên miêu nhây xuóng, coi bô hung han, thì
hoân via kinh hòn, lien chém dùa môt gironi, ròi
dâm dàu vut chay.

Châu-Hô thay tên ày dâ chay, lien rut mot ngon
dao nhô trong lirng ra, ròi kêu Ion lên rang :

— Thang kia, tao không giët chëtmày dâu,nhrrng
tao cho mày mot ngpn dao nàv noi dirói báp chon,
dang dê làm dáu tich, nói ròi lay con dao nhô phóng
theo mot cài, xet tói nhu- bay. Tên áy dirong chay,
bông la lên môt tiëng, chàu ôi, khi chay ra môt d5i

xa xa, chanbiëtcài chi rat dau, bèn ngó xuóng chon,
thì thay mot lirôi dao nhô gàm ngang bàp câng, màu
chây rông rông, anh ta bèn nhammatbâm moi rút
con dao ra, ròi nhác nhâc cà khèu chay ngay vê
trai. Côn tên kia bi vàp dàu vào cây môt cài rat
manti, nên bat tînh nam dô mê mjjng, dôi ôc vang
dàu, không côn eue cira chi hët.

Dirong-Hùng vói Chàu-HÔ nghe dirge may chuyèri
binh tînh rat trong yëu cüa hai tên ày nói ra khi nây,
thì mirng rô xiët bao, roi câ hai dâc' nhau xuong
thuyën dang tró vë bào tin cho Ghàu-van-Tiëp rô.
Khi thuyën vira dang ra khôi mé, bông thay môt
chiëc ghe phiatrên di xuóng, trong ghe có dang sàu
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bay ngncri chèo,du-ong thuàngió xuôi btràm, pliân
phân lime teri.

Dimng-Hùng lât dât kêu Châu-Hô mà rang :

—
Châu-dê, cô thuyën quân giac teri kia, phai chèo

qua sông ebo mau, këo cluing nó theo kip, nói vira
dirt loi, ké do lliuyën giac chèo ton nhir bay, bòng
nghe quân giac kêu lera lên rang :

— Ghe nào do, phâi lâp tire ngirng lai cho mau.
Dimng-Hùng vói Châu-Ho lang king làm thinh,

cir viec doc quân chèo thang qua sông cho le. Ké

cô mot chiée ghe tuàn cüa giac trong mé dâm ra,
mot tirô’ng dihig trirôc mui thuyën kêu lô*n rang :

Ghe, ngirng lai, roi doc quân chèo tô'i dùng dùng,
mui thuyën rè niró’c làm hai, ào ào lirô'c dén.

Dimng-Hùng thay hai chiée‘thuyën giac âp toi
rucre theo, thi doc quân no Inc chèo riet' qaa sông,
khi gân tô’i mé sông bên nây, bong thay ba chiée

thuyën tu'ân giang cûa minh trong mé dâm ra tiép
ciru, roi dânh vói thuyën g ac mot tràn giua sông,
lóp tèn bán, lâp thirong dâm, dânh nhad mot hoi,
thuyën giac chong cir không lai, liën làn làn dang

ra, roi chay vë thiiy trai.
Khi Diro’ng-Hùng vói Chàu-Ho vë tói trai minh,

tM trong da tang canh, trói vira rirngsáng, hai ngimi
lien vói vàng vào dinh barn lai vó'i Bô-dôc Ch.âu-vân-
Tiè'p, và thuàt lai nhirng chuvèn binh lình da nghe

hai tiróng Tày-san nói trong khi giip tai mièli vo.
Chàu-vàn-Tiép nghe ròi, tù’c thó'i ha link elio eàc

binh trai ò' du’a nié sông, bâo phâi dào barn dap
lûy dang cho quân sí núp súng che dan, va nhirt
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dién, fruyen cho dao binh thân-sâch (1) phài Irmi
phùkiêu hang noi hai ngày cho xong changdang trè
nâi, lai sai mpt dôi tuànthuyën giâng theo mé sông,
nhir -giâng mot tâm màng, dang che mat quân ; °iac,
chïing cho chúng nò lén qua mà dôm hành thâmdp
chi hët. Vi vây nên Bô-nhàn-Trâp khôngv. biët dao

binh ciïa Châu-vân-Tiëp vân dông tan thoi the nào.
Dêm no vira lúe canh hai, mây giâng mit mit,sircrng

tôa mù mù, xem ra mot giaitrirông giang, mâtnirôc
linh binh, kbông rông không chây. Châu-vân-Tiëp
ben truyën cho bon cho ô* dira mé sông, môi chô
pliai làrft mot tram hinh nom bang mm, và bâo lay
sác phuc âo quân cüa quân nhon mac vào, roi dé

câc hinh nom ây làp dirng tren mat Iûy, 16'p càia
dirai phù kiëu, và dông trong pliât cà, già chiróc dp
binh qua sông, dàu dô dëu thi hành mot lirpc.

Bo-nhàn-Trâp dircmg ce tir dinh, bòng ng’ae trong
chiên in ôi,îiën mat giàp dai giro-m, lên ngira thung

ra mé sông, kë thây,càc tiró’ng chay lai bao rang :

- Barn Nguyên-nhung chang biët bon dao binh

cua Châu-vân-Tiëp làm gì mà dông trong phât cò*,

diròng nhu’sâm sü*a dp binh qua sông, xin Nguvên-
Nhung ha linh eu* chiën.

Bô-nhàn-Tràp liën lên mot chò gòcao, dirng ngô

qua sông, thay dang quân sï rat dông, và thây phù
kiëu du'ong dàng dira mé, tire thi ha linh cho câc
tirong bâo phâi phát súng dai bàc ban qua. '

Lúe bay già bon vi dai-bâc-turàng-quân ra oai,

1 li than sách là dao binh di triróc dé bát càu, don duòng
cho quàn di.
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phung khói khat dan dùng dùng, làm cho trên mit
niróc, bình tinh kia, phâi rùng dòng nhan nho, và
hai bên mé sòng cüng vang trai dòi dat. f

Châu-vàn-Tiëp vài các tiróng coi ngira dirng dira
mé sòng, thay may lan dan ban qua trúng máy cái
bình nom và trúng vào mat luy ào ào, nhirng không
nham mçt ai het câ, bèn min cirai mà nói vói các
tiróng rang :

— Ta gat chúng nó bán cho t5n thuóc hao dan
bót di, dang do coi may khâu súng dai bác cua
chúng nó tri a cho nao cho biët, nay ta da ro duroc
lan dan và chô tri bón vi súng dó ròi. Váy thi ta
nhirt dinh mót chb dò binh qua sông, châng nhirng
tránh xa làn súng cua chúng nó mà thôi, lai làm
cho chúng nó không biët chò nào mà ngân ngìra ta
dang, nói ròi lien ha linh cho dao binh than-sàch
túc toc dem phù kiëu ra mòt chb mé sòng kia ràp
lai. Nguyen cái phù kiëu này da làm sang triróc ròi,
nên khi Châu-vân-Tiëp ha linh chang day mót gió,
thi mòt cài phù kiëu rat dài dà ràp lai tù* mé sòng
ben này thang qua mé sòng bèn no. Ké dó mòt dao
binh hon nam ngàn deu lang lang ini lìm, ùng ùng
tù phia sau kéo tói, dò ngang qua sòng yen òn
nhir di dat bang, chang mot dëu chi ngan tra.

Các dao binh cua Dò-nhàn-Tràp lúe này dirong
lo xùm lai ngan giù theo b5n chò kia, chang dè dao
binh cûa Châu-vân-Tiep thình linh qua sòng, tràng
tói nhir nirò'c he bó, lóp súng ban, lóp thirang dàm,
dánh mot tràn rat dû dan, làm cho Bô-nhàn-Trâp
tâm than roi loan, chang kip tra tay, quân sï dëu

tán dam kinh hòn, ngò
1
là b.inh-thàn tiróng-qui a
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dâu trên tràci rôt xu6ng, dirai d£t troi lên, nên cü
Ihây rùng rùng kéo nhau chay chët, nào là nhung xa
chiën ma, nào là súng dan thuyën bè, bô lai doc
theo mé sông châng biët bao nhiêu mà kê,'tràn
này Chàu-vân-Tiep doat diroc bÔn vi dai-bàc tircmg-
quàn, và bat dup-c hai ngàn quân hàng dau, và may
chuc chiec thuyën cüa giàc dê cho cui rom boa khi.

Khi Bô-nhàn-Trâp bai trân chay vë Saigon, kiêm
diem binh mà, chi con chang dày môt ngàn, kë
nghe tirô’ng cûa Châu-vân-Tiêp là Phan-Long dem
mot dao chien thuyën xông vào Can-già ngàn dòn
diròng thüy, thi rat nên kinh hai, lien dâc nàng
llich-vàn-Kiëu vói Hò-bò-Bà xuong thuyën trón vë
Qui-nhon.

Luc bay giò Châu-vân-Tiëp dem binh thang toi
Saigon, bông thay mot dpi quàn trong thành kéo ra
dën truóc dao binh minh, qui xuong mà xin hàng
dàu qui thuàn.

Châu-vân-Tiëp lien kêu dôi quân ay mà hôi rang:
— Chu tiróng ngiroi là Bô-nhàn-Trâp o dâu, sao

không ra dày mà hàng phuc ?

— Bâm tuông quân, Bô-nhàn-Trâp và Hô-bô-Bà
dà bò thànn tron di, nên chûng toi câ thây dëu tinh
nguyên qui hàng, xin tuông quân dung nap.

Châu-vân-Tiëp lien thâu dung dpi quàn hàng dàu
và truyën cho càc tuông dân binh nhàp thành, roi
ha lin h chiêu an nhon dân quân sî.

Khi thâu phuc Saigon dâng roi, Châu-vân-Tiëp
lien dem môt dao binh thang xuong Hâu-giang và
sai hai tuông là Lê-vân-Quân vói Pham-vân-Sï t6c
ra Phû-quoc ruôc dire Nguyën-Vuong và cung
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quyen cûn ngài trô’ ve Saigon, dung cam quyeii chánh
trj.

Hai tu-óng lânh mang dem mot dôi quân nhon,
noi theo diróng lên Hà-Tiên thang tói.

HÒI THÓ BA
Bai lac birfrc, Ngiujèn-Vwo'ng xin tá túc,

Vi loi danh, H'ô-thi quget hành hung.

Lúe hày gió Nguyên-Viro’ng và hai tirông tùy
tùng là Nguyën-vân-Thành vói Nguvên-kim-Phâm,
diro’ng o Hà-Tiên chiêu mô càc dao Nghîa-binh, dang
chô ngày dem quân xong vào Gia-dinh.

Bira no Nguyen-Vimngvà hai tiróng coi ngira di
theo diróng rù*ng thang vào Rach-giâ, bông gap

.
mòt tiróng Tây-so’n, dân mot toan quân irôc chù’ng
vài chuc, trong rirng kéo ra, thây biët Nguyên-Virong,
lien dân binh câpg lô, quyet bat cho dirqc, dang

dem vë Qui-nhon mà nap cho vua Tây-son là
Nguyên-Nhac.

Nguyën-vân-Thành vói Nguyën-kim-Phâin, thây

vây lien xin Nguyên-Viro'ng chay triró'c Idem cho
lânh mình, ròi hai ngu'ò'i tuot giro'm xông ra ngân
ngira quân giac.

Tiróng Tày-son bèn truyen quân xoc toi vây phu
chung quanh, danh vói hai tiróng mòt libi rat dir.

Nguyên-vân-Thànhvói Nguyên-kim-Phâmtâxung
hü’U dot, don triróc ngân sau, haicày gu’om huai ra
nhir lira nhán chó'p giang, và chém ngirqc dàm

ngang, nghe kèu vùng vut, du-ò’ng gironi cua hai
tiróng di tó’i dâu, thì quân Tây-so’n dëu kinh hai
giang ra, chang dàm xoc vò cir dich.

Tiróng Tây-son thây vây lien xông vào tro chien,
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mot hoi, song hai tiróng kia chang he nao núng chi
liet, ròi câ hai dea nô lure buoi thirong giët chet bay

tarn tên quàn Tây-son, và quay ngira mo diròng
dang chay theo tim Idem etnia Nguyên.

Tiróng Tây-son tháy hai ngirò'i giái vày thoát khôi,
lien doc quàn b irong bâ root lheo.

Nguyên-vân-Thành vói Nguyên-kim-Phâm lât dàt

ghie ngna chay theo dang hô già Nguyên-Virong,
nhirng chay mot hoi chang thây Nguyên-Virong dàu

hêt, hai ngirò’i ben gò cirong dóng lai, rào mat ngó
tròng, song chang biet Nguyên-Virong that lac diròng
nào, ma Idem cùng khòng dang, con quàn Tây-son
thì cir viéc ràn ràn kéo nhau rnoc theo rat gap./

Nguyen-van-Thành không tháy Nguyên-Virong o
dàu, thì trong long rat nên phâp pliòng boi roi, ben
nói 7ói Nguyen-kim-Phâm rang :

-- La thay ! chang biet Hoàng-thirong chay lac
duò’ng nào, mà chúng ta theo tini khòng dang,
Nguyên-kim-Phâm nói :

cline Iloàng-thirong chay

lac vào rùng. Nguyên-vân-Thành nói : vày thì
tiróng-quàn cir viéc chay theo dirò’ng kia mà tini,
con ta thì chay vào diròng rìrng mà kiem.

Nguyên-kim-Phâm nói : ò, dirge, vày thì ta pliai
chay Idem elio mau, ròi tro

1
lai elio này là elio tipi

dièn. Nói ròi hai nguòi buòng cirong giuc ugna sài

tói nlnr bay, tìm kiëm mot bòi, nhirng klióng tháy
ton deli Nguyên-Virong dàu het.

Lúe bay gio’, ngàn cày mit mit, noi cô nià mà,
tam màng hát àm cua tao-hóa lan làn phu che, làni:
elio toi tàm ca cùng tròi dat.
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Nguyên-Virong mot ngirò'i mot ngira, quanh quanh

lôn lôn tbeo ngâ diràng rîrng, bon mal ber bui quanh
hiu, chang nghe ebi la hon là nghe nhüng tiéng tich
tich sành kêu, re re de gáy, thât là lac lài niràc
biràc, ngo- ngân dàm triràng, giira chôn rirng râm
cây cao, biët ai han boi. ISguyên-Viromg lien giuc
ngira chay theo diròng mon mçt bòi, ké lan làn ra
khoân dat trong, ngài bèn ngo trông borchia, bong
tháy mot ánh dèn nháp nhán trong dám cây kia,
bay già ngài mói ha dirge mot chût long mirng, roi
voi vàng quày ngira bon ba biràc teri, khi lai gàn
thày mot tôa nhà rông rai, cl ung quanh dëu cô rào
dào tir vi, phia triràc cô mot khâch duông, dàng
sau cô môt dây nhà may cang, cal dài sap doi.

Nguyen-Yirang bèn xuông agira, roi thïnh thoang
birôc vô, thi thay mot nguài màp map trac ebirng
bon nnreri may tubi, mày rô, mat xéo, tràng trgt
râu ria, dirong a nhà sau biràc ra, tháy Nguyên-
Viro’iig thi hôi râng :

— Khâch quan à dâu, nho’n cô viêc chi mà den
dây trong lúe dêm hôm tâm toi ?

Nguyên-Virong lien mâng cirong ngna noi rào,
roi birôc tài dâp rang :

—
Tôi là nguài ô' (Mytho) di xuôngHà-Tièn dang

viengthâm thân thich, chang dè dêm hôm tâm tôi.
lô’ dtràng lac birôc vào dây, vày xin nguôi cho là
tue mot dêm, sàng mai tôi sê hue trang thirgng lô

Ngirài chu nhà liet mât ngô Nguyen-Vuong mot
hôi, tháy ngiròi tuoi tuy con trë, nià khi vô diràng
hoàng, dung nghi tuan dàt, thi nghi thàm rang :
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ngiren nay cime là con nhà tram anb the phiet gì day,
hay là cüng hàng công-tü* viro-ng-tôn chi dó, cher
châng phâi t'âm thiróng, vây mình meri vào khàch
diróng roi hôi do câng nguyên cho rô.s Nghï vây
ròi day

^
lai mài Nguyën-Virong ngòi noi khàch

diróng, và min cerài mà rang :

— Nhà tôi rông rai, lai cô sSng dû phông buòng,

nay khàch quan lô biràc dën dây, dàu ô mày ngày
tôi cüng sàng lông tiëp dâi, không sao phông ngai.
Nói ròi hôi tre pha-trà, và mài Nguyën-Vircmg giâi
khàc, trong khi uông trà, ngirài chu nhà liëf xêm
Nguyên-Vircrng tù* trên tôi dirài, thay bên lirng cô
dai mot cây gircrm thi tircrng là viên quan, bèn hôi
rang :

0
— Xin loi cùng qui khàch, châng biel qui khàch

phircrngdanh ton tành là chi, và cô làm chirc gì vài
trieu-dinh hay không, xin nói cho tôi rô chût.

Nguyèn-Virong nghe hôi tô’i tên ho và chirc tiróc
cua minh, thi tir nghï rang : long ngirài già doi, doc
hiëm khôn liràng, vâ^y ta châng nên thô lô chon
tinh mà tô thièt danh tành, ta chi lây mot tên già

ma nói cho hân biët thi hay hern, nghï nhir vày roi
dàp lai nhô nhe rang :

—>
Thua chu-nhon, tôi ho Nguyên tên Nhirt-Quarig,

chua làm chirc chi hët, nhà tôi van là nhà eu ptiû ô
1

tai Mÿ-tho, tôi nghe xir llà-Tiên nhieu chô thâng
cânh danh son, nên tim dën truô'c là thâm viëng
thàn nhon, sau là dao xeni phong cânh cho biët,
côn chu nhon tòn tành qui danh là chi, xin nói cho
toi tiróng, dang ngày sau cô diçp tôi xin dën ern
dàp nghïa.

— Tôi tên là Ho-Thành tue kêu là ông câ nùisàp.



tôi là môt ngirò-i nghiêp-chü trong xir này, thuo nay,
phâ nui vo rirng, chim cir cho này hon may tram
mâu dát, côn chungquanh dây dëu là ta dièn cüa
loi het câ.

y

Nguyen-Virong nói :

— Neu vây thi ông là mot tay cir phù trong xir
này.

Ho-Thành ngoi vích dóc miêng ngâm dieu thuoc
phi phà mà nói rang : tôi chang nhü-ng là mot tay
cu- phü trong xir này mà thôi, lai là môt lay anh chi
trong xir này hët thây.

Nguyên-Yirong lai hôi rang: chô này qua Hà-Tiên
phâi di du'òng nào cho dê ?

— O* dây. chung quan h dëu là cây cao rirng râm,
nëu muon qua Hà-Tiên, thi phâi di ngang dàm rù’ng
này, song nëu không biët du’òng, thi di may ngày
cüng không ra khôi dang.

Nguyên-Vvro’ng nghe nói cüng cô chût ngai ngai
long lo, kë nghe Ho-Thành kêu gia-dinh bâo don
dep mot câng phòng tir te, ròi mô’i Nguyên-Vuong
vào buong ngoi nghï.

Nguyën-Yu-ong bi chay trong rirng môt buoi nay,
minò dâ moi mèt, dang môt chô nghï, xem bang
môt tram khoi vàng, lien kiëu lôi chu nhà, vào
phòqg coi ào màng grro’m noi cira buòng, ròi lai
giirông nam nghï, càitubi tàc trai tràng nhir Nguyën-

Yu-ong là lúe diro’ng an ngon ngü thang, nên nam
xuong liêm diêm trong giây phûc, thi môt manh
thàn hòn dà im im vào mông Nam-kha mà mê

mang mot giac.
Tên chu nhà này van là môt tay gian hùng xâo
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trá, lóng tham biët bao là dü, nhir rang mnon nuót
voi, dadôc khôngthé nào liràng, nhir ma duong con
ngâc, lue bay già anh ta hai tay chap ra sau lirng,
di qua rao lai novi truróc hàng ba, diróng nhir có ÿ
nghl nghi deu chi trougtri kbông biet, mot lót lai
biró'c nhenhe vào bèn eira phòng cûa Nguyen-vircnig,
long lai nghe chi mòt chût, ròi voi va thang xuong
hàu duàng, kéu vo1

mà nói nho nho rang :

— Này mà nó, thòi vàn nhà ta nani nay coi bò
ben qua.

Chi vo* nghe kéu làt dàt chay lai lioi rang :

— Mìnli nóigiong gì mà nhà mình nani nay hén

qua ? phài mình muon nói mùa lúa này mua tri ban
loan, dang già nhiëu lain phài ktiòng ?

— Viêc áy da qua ròi, càn gì phài nói, tói muchi
nói mòt chuyén dimng thài bay già dày cho ma nó
nghe dó mà.

— Chuyén gì vàv, mình nói phirc nghe coi.
Anh ta lien quay dau ngó chirng bon phia mot

hòi, ròi nói nhô nh5 rang : Má nó nè, mình nam nay
hào tài se pliât to, mà hào quan cung dtroc tuàc
pham làn, de tòi nói cho mà nó nghe, mà nó có
thày nguòi trai lac dtràng, tói xin ngü dàu trong
buòng dó khòng ?

—-
Thày, mà ngirài trai nào coi bò dién mao doan

trang làm vày ?

— Nguói dó chinh là Nguyen-Ànli chó ai, mà nó
khôns biët hay sao ?

—
Nguyën-Anh nào, phâi là nguài làm vua nam

triróc tai Saigon dó khòng? Ngirôi ta kèu là Nguyën-

virong dó phài không ?



— Phai, chinh là ngiròi dò chó' ai,

— Trài ôi ! tôi nghe nói òng bi vua Tày-son rirgc
bat, dà chay mat di ròi, sao bây giò Òng di dâu dày.
mà xin ngü nhò dó vày ?

Anh ta vo vai chi ver mot cài mà nói rang :

— Boi vày vna Tày-son truyen elio nho’n dàn ca
thây, nëu ai bát dang Ngnyên-Ành dem nap, thì
dirge lanh thiróng mot ngàn vàng, và lai dang ban
thuong phâm hàm là khác nua, hòi nây tói lén vào
phòng, thay cày girom và ào màng dira eira, tói lien
Jay ra coi, thay trèn càng girom có khác bón chó.
Nguyèn-virong buru kiem, lai thàv trong tói ào có
mot cài Ngoc-An rô ràng, nèn chac là Ngayen-Ành
chang sai mót may.

Chi vo ngó mat anh ta mot cách sümg su’ mà hòi

rang :

— Viêc dà nhu’ vày. thi mình mói tính sao ?

— Tói tinti bây giò bât Nguyên-Anh này dem n.ap
cho vua Tày-son mà lanh mot ngàn lirong vàng, và
xin mót chúc quan hàm chi dó, dang làm oai vói
bon tà dien minh, và chirng vói xóm làng cho ho
biët, chìrng dó çhang nhirng mình duoc giàu có bac
vàng ruóng dat mà thói, lai còli doge choc phàn
phàm hàm là khác néra, ay vày chang phai nani nay
thò’i vàn nhà mình hèn lám hay sao, chàng pliai là
vinh vang sung siróng lám sao ? ^

Ngirò’i vg nghe nói thì ve mat bào nhào và thò
dai mót cài mà nói : thàt cài lòng tham danh due
lgi cüa minh the da khÒHg ngàn, tói nói cho mình
nghe, tir khi vg chóng mình chim có chô này dën

giò, phà róng vò nói, khan dat dào kinh,bày giò lúa
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da có chin mirai vàn, ruông dâ hem nam bay tram
mâu, bac tien dir giâ chang biët bao nhiêu, tôi t<5r

bôn bàn dà sai không het, mình thì tuoi dâ gàn nàm
rriiroj, mà nhà thi không con noi h£u, chira biët cái
sir nghiêp này ngày nay nó con & vói mình, mà
ngày kia nó sê vë tay ai dô, thë mà mình còn tin
nhnng chuyên tham tàï duc loi, ich kÿ hai nhon mà
làm gì cho met sire nhoc long, roi rot cupe dây ver
chòng mình bat quà cung nâm hai tay không mà
chung xuong cái mò ha thiróc.

Anh ta nghe va nói may loi lien câu hai cho*n mày
lai, và ngó sirng chi vp mà rang :Má nó qué quà, &

cái dòi này là dòi trarah danh doat loi, mà mình
không biët bat chiróc thiên ha kiëm mot hai dure
phâm quan hàm chi chi, dang chnng vói ngiròi ta,
mình là ông kia bà no mà choi, dê làm cài chirc
Hirong-câ này hoài, thì trpn dòi ngiròi ta cüng cir
kêu là ông câ nui sap, thì có vinh dieu gi dâu, ngày
nay thình lình mà ngirôi ta dem nap cho mình mot
miëng moi công danh dure phân, là mot miëng moi
rat ngon ngot béo bùi, ai ai cüng dëu thèm nhêu
niróc miëng. Có kê ton bac tram bac ngàn dem ra
mua cüng không dang, mà mà nó lai chê, thi chang
pliai diên cuong lám sao ?

Chj vp nghe nói thi sâu mat xuong mà rang : Oi,
thôi di, phân mình dot nàt, chang biët chir nghîa

van chirong, chàng có hiêu thông thôi vu, thì mình
pliai thü phân tùy duyên cua mình, mà làm mot
ông chü trong nhà mình, làm mot ông câ trong âp
mình, cüng cho là dû, con muon hàm này hàm kia
làm chi, mà pliai nhoc công Ion loi, ô’ cài dòi ly





Hò-thành lo cap mât ra trao tráo roi vo vai chi

vg mòt cài mà rang : Làm sao má nó lai goi
rang mình không công nghi^p vói Trieu-dình ?

Mình bay gió bát phirt Nguyèn-Ành dem nap
cho vua Tày-som, thì tir dày sap sau nam kÿ này an
nhir bàn thach, không lo giac giachi nüa, aylà mot
công nghièp rat to tác vói Trieu-dình, sao má nói
gpi rang mình không công nghiêp ?

Chi ver gat di mà rang :

— Neu mình bât Ngnyen-Anh mà nap thì mình
màc ba dieu dai àc.

— Bai àcgiong gì mà kêu rang ba dien dai-àc ?

— Tói nei cho mình nghe :

— Dieu thirnhirt, là Ngnyen-Anh thuó nay không
phâi thù hàn gì vói nhà mình, néu mình bât mà

nap cho vua Tày-son, làm cho ngirói pliai bi Ino

tu hay là bi sàt bai, thì mình mang mót sir that duc
bât nhon. Ay là môt dieu dai àc.

—
Dieu thir hai, là mình bât kë sa co’ that thë,

15 bu-ôc lac diróng, mà làm cho ngirôi phâi bô \q
lia con, cha ràu rae khóc, làm cho ngirói mât dieu
by vong, mât sir tirong lai, thì mình là ke tàn tàn
bmng-tàm, là kê phi ân bât nghìa, ay là hai dëu
dai àc.

— Dieu thir ba, là. Mình hai ca già quyen thàn
toc ngirói, phâi àn sàu uóng tham, niróc mât nhà

lang, xa tac kl#ynh nguy, ccr dò dièn dào dang
cho mình dupe dure phàn bac vàng, vinh hoa phù
qui, ây là ba dieu dai àc.

Mình ngbï lai mà coi, nhà mình chang phâi nghèo
nàn cùngkhòchi dó, mà buòc mình pini làm nhirng
sir duc lo'i tham tài, mình da chain có bó diic thi
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án, phò nguy ciru khò thi thôi, le nào mình trài
hâng liro’ng tâm, mà làm dieu hai nhorn ich kÿ, tkì
trài phàt nào de cho mình dang hanh phiràc làu
dài, qui than nào de cho mình giàu sang vïnh viën,
lirang tâm mình nào de cho mình vui ve bình yèn.

Anh chòng nghe nói bàynhièu lài, thài trcm mat
phüi tai ròi lâm bâm rang :

— E thòi, má nó dtrng nói chuyçn tu nuan tích
dire mà làm cho con rày toi nó ìa eire day tai, mình
phâi biët rang mình dirge giàu có ngày nay dây cüng
nhô chat dàu lot da ngirài ta tuoi dang. Neu muon,
tu nhontich dire, thi vô chùa làm mot anh sai mà gò

mo tung kinh, làm mot mu vai mà qui y nièm phàt,
chà & trong cài the gian nay mà bieu tu nho-n tich
dire sao dang ? Má nó khóng nghe ngiròi ta nói :
Nho’n dire già dói cüng phâi chët, bao hung, tàn so
cüng khóng con hay sao ?

— Mình ôi ! sao mình khóng lay mot lÿ ttrcrng cao
thirçrng mà nói cho dê nghe, càn gì phai mirón cài
câu cliuyên vô lÿ-tuô ng, vô nho,n-tinh kia mà de

trên dàu lirai làm gì cho nha miêng, mình xét la 1

mà coi, cài lòi nói áy là lò’i nói lieu mang cüa dira
hèn mat tiêu uhan, châ nào phâi loi nói cho-n chành
cüa ngirài thành thiêt quân-tir; dira tiêu nhon dàu
cho giët ngirài ctràp cüa sir àc bang trai, nó cüng
dóm làm/eôn ngirài quân-tir thi gin net rân mình,
dàu cho mot viçc àc nào nhô nbir mây long cüng
không phom toi, vi vây mà cài phâm già cha hai
ngirài áy xa nhau nhir gà vói hat, khác nhau
nhir bac vài chi ; vi vây mà ngirài thi dirge thiên ha
sùng bài kinh yêu, côn ngirài lai bi mièng dôi chê
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bai khi thi, tôi muon cho mình cu* chi theo ngirôi |

quân-tü-, ma toi không muon cho mình hành d^ngi
theo ’ hôi tiêu nhon, tôi muôn cho mình kinh trong
cài nen luán lÿ cüa ông than liromg tâm, mà tôi
không muôn cho mình chiù theo cái quyën dôc àc
cua con mà tham duc.

Ho-Thành thung bô mat lai nhu* mat mâm, và nói :
— üi thôi di nà, mà nô không phâi chi hai tôi mà

bî su- tôi dime, tôi sê làra tir ÿ tôi mà thôi, tôi không
muôn ai khuyên Ion, mà cûng chang muôn ai ngàn
trô. Nói ròi di tuôt ra nhà sau, kêu càc dura gia-dinh
bao rang : May dira bây hày lai dây mà nghe tao
dan.

Mâ'y dira gia-dinh da lên mot tieng, ròi chay lai
dirng dira chung quanh Ho-Thành :

— Thíra gia chu muôn day chúng tôi dëu chi ?

— Hò-thành nói: Hôm nay cô mot ngiròitrai tráng
den xin ngu dàu ô triróc khàch-dirông, ngiròi avi
chang phâi ngiròi dàn già thiròng nhom, mà nguòi
ay chành thi là Nguyên-viro’ng, dich danh là Nguyèn-
Anh, có le bi Tây-so’n truy tâmtâp nâ, nèn chay that
lac vào day. Vày thi chung bây phâi sam sira cây
hèo, ròi àp lên khách-diró*ng má bát Nguyèn-virong
cho dircrc, chúng bây phâi ràng sire gia tâm, chang
nèn dê cho ngirôi chay thoât, nghe không ?

— Da, chúng tôi nghe, xin gia chu dirng lo, chúng
tôi së, bat Nguyèn-virong nhu* bat nhài.

— Chirng bây chang nên khinh suât, tao xem
Nguyên-vuo-ng chac biët vô nghê tinh thông, mà
sire ngirôi xem cûng húng tràng, chô

1
chang choi

dâu.
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— Thíra già chu, không he gì dâu, xin gia chu

dìrng Io, Nguyën-viro’ngvào dây nhir cà vào ro, dâu
có vi cánh thè nào, cûng không sao Ihoát khôi,
xin gia chu dìrng ngai.

—
O’, may dira bây thè nào cûng rang bât cho

diro'C Nguyën-virong, chang nên so sây nghé.

— Da, xin gia chu ngôi dày, de cluing tôi bat roi
dem nap cho gia chu. Nói ròi tire thi ca tftav bon
mirô’i dira dâu trâu mat ngira, thang nào cüng vôc
lón hrng to, ào chi mòng trôn, quàn xâng mìa goi,
dao lirng thiróc nàch, bô tich dû* torn nlnr châng-
tinh, trçru mât Mm môi, mat mày hàm hàrn nhir
lu qui.

Tên chu nhà là Hô-Tbành lien hô mot tieng :
kéo lên, thi quàn ay kéo lên khàch du’ô’ng, vach
màng xô cira, ào áoáptó’i nhir soi, dira chà n trirô’c,
dira dòn sau, dira toc mën, dira dôchièu, tirnsbirng
bon phia, dâo soàt mot hoi ; nhirng tro tro- môtcài
phông không, chang thay Nguyën-viro’ng dâu

,

hèt,

may dira gia dinh dëu lây mât nhin nhau, roi làt
dàt chay vào hàu dirông bào cûng gia chû

:

— Thuagia chû bâo bât Nguyên-Vircmgnào dâu,
mà chüng tôi dào soàt tir trong tôi ngoài, chang thay
mot ai het câ.

Ho-Thành dirong ngôi gàm gàm sac mat, bong
nçhe nói vày, thi chirng liirng sirng sò’, bèn the toc
troi hiróc vào phông xem lai, thiçt chang cô Nguyën-

Vircmg, lien day mat ngô lên cira phông, là chô

Nguyën-Viro’ng màng ào treo guom, song cûng

chang tûây chi hèt, Anh ta lay làm mot sir quài go’
phi thuòng, ròi dìrng, lang nghï thâm suy, minh hoi



lay mình : La này, Nguyen-Viróng khi nây da non
mè mang, có sao bây già à dâu chang thay ? bay là
ai da thông tin cho han nghe roi, nên moi biët mà
tim diràng lânh nan nhu* vây ? Nghî roi lien chay
tuôt ra sân, dirng coi con ngira cüa Nguyën-Vimng
côn dó hay không?nhirng cüng chang thay ngua
voi nào hët.

Anh ta lien birc dàu gai co, vô váng dâp bàng,
xung xàng noi trân dùng dùng, tirng birng lûa giân
lay lirng gan soi, roi kêu máy dúa dàu trâu mat
ngira mà hét lên rang :

— Trê bây, chac là Nguyên-Viro’ng han dà tim
diràng tron lânh, vâythi chungta pliai tire toc riroc
theo, càc ngu'ài hày ráng sñc cùng ta, dang truy
tâm mà bat Nguyen-virong cho dirpc.biôu vira dire
loi, thi may dira gia-dinh gia lên mot tieng rùmnhà,
mà thira vâng, roi cà thay dëu noi duoc dot dèn,
ràn ràn kéo di, nhám theo duòng rirng bon ba
thang toi.

HOI THÛ BON
Trong dêm idi, ra công phô hogn nan,

Giiva dw&ng rirng, lag nglûa kèt anh èm.

Gió thoingàng cây, sirong long ngon cô, lai láng
Ngân-Hà mot giâi. mây che bóng thô là mô' ;
phât pho- lue tho dôi chôm, tieng dçi canh gà xao xàt,
lue bây giò* trong con diràng mòn, quanb qua lòn lai,
ngó ra b6n phía, mjt mù rán râm rirng' oang, thinh
thoang dàu nhánh, van van cú kêu càm nhip, bông
thay hai bóng den den thap thoàng, klii dirng khi di,
lai nghe nhfrng tiengxam xì, lúe lo lue nhô, mot lát
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tieng áy lai bô giong thâm tram mà râng : « Ngiròi
ôi, on ngirói rat nang, dày xin tac da ghi ïông. *
ôi ! công cô rat dày, dàu ngànnâmcüng không quèn
dang ».

Môtlàtlai nghe tiêng dieu dàng nhô nhe, cat lên
dàp lai mà rang ; « — Xin lirgng trên chô ngai, cho
« phân dirai yên long, o-n chi mOt chût goi iâ, ocà*

« cho lang suoi trèo non, dam strong giâi nàng thé
« nào, phân hèn mon này,cüngkhông nài khô nhoc.»

La thay, trong lúe canh khuya dêm tôi, giira ch6n
cô râm rirnghoang này, màngirôi nào di dây?tieng
ai nói dó ? nhirng xét lai thì ngurài kia dâu phâi la,
mà tieng áy vân tuàn quen. Cài tieng nói áy, vói
cái bóng den kia, chinh là tieng cûa Nguyèn-Virang
dirang nói xàm xì vói mot cô thieu-nü*. Cô này tuy
a chôn qué mua thâo già, nhirng có vë yêu diçu u
nhàn, mat cô to- trâng trôn, mat cô nhu* sao nháy,
màu da nhir tuyet trâng, niróc toc to may den, lieu
áy là tinh than, mai kia là cÔt-càch, tuy cô chira
dúng birc ngir-tràmnhan-lac ; song cüng chang kém
gì trang quôc-sâc thièn-hiro-ng, that là ; dung nghi
dep de phi thiròng, chi thua ve ngoc chi nhiróng
nét hoa.

Cò thieu-nìr này là ai ? cô thiëu nü* này tèn là
Nhir-Lièn, tuoi vira hai chin, mà già dàng ngàn vàng,
bay làu a vói Hò-Thành, këu Hò-Thành bàng dirong

re. Khi Hò-Thành ra nhà sau, cai lày vói ver ve sir
muon bât Nguyên-Vu'ong, dang dem nap cho Tây-

so-n, mà lânh bac vàng tiróc phâm, thi cô lén dirng
dira vàch long tai. nghe rô dàu duôi tir sir, kê qui
miru thàn, vi thë mà long cc chang no1

m^c thi diem



nhiên, de cho Nguyin-Vircmg mâc tay tàn ngiro’c
nên khi Hô-Thành ra sau tính toán sap dat may
dira gia-dinh, tlii cô thùa dip lén biróc vào phòiig
Nguyen-vmrng kêu ngài thirc dây, roi* tô hët cho
ngài nghe cài mira chime bây râp cua Ho-Thành

sam sua bat ngài, và hôi ngài phâi mau mau tim
dirông lành nan.

Nguyèn-Virong nghe nói, thi hon phi phàch tàn,
roi nan ni cùng cô mà rang ;

— Cô ôi Í toi là ngirài phirong xa xir la, bo’ vo1

dát khàch lac lài, trong chon rùng bui hiêm nguy,
biet dâu là duò’ng di niró'c biróc, vây neu cô dem
lòngnho’n ài, mà ra tay ciru ke that-lac cùng-dò, thì
xin cò làmon dan neo dem dirò’ng, may mà thoàt
khoi cho o-cop hang-hùm, thì cài công on cô vi
bang sông bièn. <*

Cô nghe may lòi Nguyen-Vurongnan ni, thìchgnh
lòng càm canh thirong tình,ròi co lai tir nghï rang :

ngiròi da nan ni xin mình dac diròng chi nêo, nëu
minh khóng dac thì nguòi ta biët dàu mà di trong
dèm tàm tói, con mình dac ngtròi di, thì mình
phai cùng ngiròi chung cha vào rìrng vào bui, thàt
là mot dëu rat khó. Xua nay ngu’òi ta có nói
câu : « nam nu* tho tho bat thàn » nay mình là
phàn quàn-xoa nhi-nir, thì phâi giù sao cho danti
tiet ven tuyën, le dàu dám gàn gubi cùng trai,
e vày chang là ibi be dung hanh, vallai trong lùc
canh khuya dem van, mà mình dac ngiròi di vào
chon rìrng bui quanti bin, dâu cho mình trong sach
the nào ai ro, ròi dây lai e man g cài tiëng thi thi
phi phi, ngcròita de cho mình mòt àn rang : gàilang
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hanh tur finii, và phê mòt cûu là : lira gan mm phài
chày, thì con gì danh già cüa mình, con gì ìiet hanh,
cüa mình, than ôi ! gài mà khòng trung trinh tiét
hanh, thì ai thèm ngó tòi làm gì, thòi di, thà de mòt
mình ngài di dàu timidi, mình dà có chût long nhon,
báo tin cho ngài huy ròi, vày thì cìing dû ; cô lai nghi

rang : Ua, mà sao dang, mình làm nhu vày thì sao
cho tron lòng hào nghia, sao cho ven chu- thi ân ?

néu mình không ra còng dem dirònig dan neo, thì lai
e cho ngài lac buòc giira rùng, ròi dày som muòn
the nàc, ac chang khòi vào tay dirong mình bat buòc.
Duong mình là kê lòng tham nhu lang, da dòc nhu
rang, cái chúng tham lam dòc àc ày dà thâm nhièm
vào gân côt, an nhâp vào ruòt gan, nò da giet, chet
luong tàm, haihet linhbòn ciia duong ròi, khòng
the nào duung bòi iàm mà tinti ngò lai dang.

Va lai Nguyèn-vuo-ng là-nguòi nhành vàng là ngoc,
dòng dòi dë vuo’ng, tuy bay giù nguòi that the sa
co’, nhung ai dàm chac rang ngày Kia nguò^i chang
dang cam quyen thiên ha ; con phàn mình là mòt
gài nho nhoi hèn thap, và là mòt bue pini nu than
dân, nëu mình giu su tiet hanh cua mình, thi lòi
dao than dàn vói etnia. Mình phai can di nhac lai

suy tó’i nghi lui imà coi, thì cái danh già mình nhe
nhu roan nhu ràc, con cái danh già nguòi qui nlnr
ngoc nhu vàng, nëu tiec chût phàn ràc rom, mà bò
cài thàn vàng ngoc, thì ai cho là phai ?

Vày mình làm o’n thì làm cho trót, got tin got cho
trô'n, nëu de cho nguòi bi hai giira duòng, thi
chang nhung uòng cái cóngcúu giùp khòng tròn, lai
luo-ng tàm mình nò bòi hòp khòng yèn, scr cho ai
kia bi noi tai nàn tôi nghièp.



Vây thì, noi rièng mình dàn lay mình, dàu ai

nguyèt ÿ hoa tình mac ai. Suy nghi ròi, co day lai
nói vói Nguyèn-virong rang :

— Tâu Hoàng-thirçmg, vây xin Hoàng-thirgng

mau mau kip lay hành trang, dang cho tièn-nü ra
sire dem dirô’ng dân neo.

Nguyên-virong nghe cô nói lien voi vàng láy áo

mac vào, ròi mang guarnì tuót ra ngoài sàn, lèn

ngira coi di làp tire.
Cô Nhir-Liên làt dat ebay theo dan rang :

— Hoàng-thirçrng bay lén ra góc rìrng phia la,
5 dó chó toi, dìrng di lac diróng, toi không biet
dàu mà kiëm.

— Bime, mà co con di dâu bày gió ?

-- Tâu Hoàng-thirçrng, tói con ra sau bat mòt con
ngira, ròi se tra ra di vói Hoàng-thirçrng mói tièn.

—
Ù, dirçrc, mà cô có di thì phai mau mau tro ra,

këo ta nboc lòng trong dai nghé.

— Thíra vàng, xin Hoàng-thiro’ng di di, k eo trong
nhà ngiròi ta ngó thay, nói ròi cô lien vào nga sau,
tuot ra ebuòng ngira, thay mot dira gia-dinh duong
dìrng tru-ó’c ebuòng thì hôi rang :

— Thang kia, may làm gì dìrng dó ? ngira cò

trong ebuòng không ?

— Thíra cô, toi mói thang ngira cho òng di, nèn

con dìrng dày coi có viec gì nira kbóng, nhirng
không thay bâo chi nira bet.

—
Ong bâo mày tháng máy con ?

— Thíra thang có mòt eon cho ong eòi mà thòi,

— Bày gió con con ngira nào o trong chuòng dó?

— Thíra cò, con mòt con ngira ô ó dó mà thòi.



— 46 —
Cô ta thira dip ây lien bâo tên gia-dinh rang :

— Thôi may hây thang con ngira ô cho mau, dang
taD theo ông mà bat Nguyên-virong lai.

—
Tima cô, mà ông dà di nây giô vói may nguôi

gia-dinh kia roi, bây giò co theo làm sao cho kip.

— Iihông sao, ông mói di dây châng xa/rnày cû*

viec thang ngira cho mau, roi dem dây làp tire.
Tên gia-dinh thira vâng, bèn lât dât chay vô saa

chuòng, thang ngira dac ra, cô lien nhay lên roi coi
iuot ra rirng là chô Nguyên-virong dirong doi.

Nguyên moi khi, cô thirông di lên Hà-Tiên, hoac

ra Rach già, dang mua dò cho Dì, Dirong cô là Ho-
Thành, nên cô cô hoc tâp mot hai duông girom mà
gifr minh, lai thông thao viêc hành trinh ky ma mra,
vi vây mà co biet dû các neo dirông rirng hët thây.
Nên khi cô dác Nguyên-virong di, thi cô cir noi theo
mây ngâtac màdi cho mau. Changdám di giira dirông
trirò’ng, e gap Dirong cô là Ho-Thành theo kiëm.

Bây giô hai ngirôi dac nhau làn làn quanh qua lôn
lai, xuong thap lên cao. Ngâp ngirng khi dirng khi
di, xam xi lúe to lúe nhô (nhir lôi tôi da nói trong
k.hoân trirôc kia, thây hai cái bóng den den dirong
di trong mot con dirông mòn dò vây).

Trong con dirông nây rat hep, hai bên rirng cây
mà mit, bò’ bui toi tâm, Nguyên-Virong coi ngira di
trirôc, cô cüng coi ngira thïnh thoân theo sau và
hôi rang : •*

— Tâu Hoàng-thirgng, bây giô Hoàng-thirong
muôn di ve dâu ?

—«
Tamuon lénHà-tiên, màtir dâv lêndô bao xa ?

— Tâu Hoàng-lluvong, dirô'ng lên Hà-tiên thi xa
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lâm, mà lai rùng bui gay go, vây xin Hoàng-thuong
giuc ngya mau mau, dang cho tiên-nù dan duông
chî nêo.

*
Nguyên-Yurong di mot hoi roi day lai kêu cô

mà nói rang : ,
— Khiic rùng nay coi bp duông qiianh nga

queo rat nbiëu, ta không biet ngâ nào di dang. Vâv
cô hay coi ngua di truóc dan duông, dang ta theo
san cho de.

— Tâu Hoàng-thirpng, Hoàng-thuong day vây thi
tiên-nù dâu dám ngbich loi, nhung mà lay theo bue
thirçrng ha ton ti, nëu tièn-nù di triróc, thi e mang
dëu that le lâm châng ?

—«
Không dàu, ta dâ bâo cô di triróc dan diróng,

thi cô cüng nhir mot quan hiróng-dao, mot tuông
tiên-phong cua ta, có chi mà cô gpi rang that le. Va
lai chô nay là chô rùng cao bui ràm, chó chang
phâi nhir chô lê-nghïa công-dirông nào kia, mà cô
ngai vë su* tôn-ti thir tir, vây xin cô hày di triróc dan
dnóng, dang ta theo sau cho dê.

— Tâu Hoàng-thiro’ng, xin Hoàng-thuong di
truóc, dang cho ti^n-nù theo sau, neu gap nga nào
quanti co, thi tiên-nù së nói cho Hoàng-thuong biet.

— Cô nói nhu vâv, thi ta e không tien cho sir
chï dân, mà lai châm trê trong vièc hành trinh, va
lai cô là mot ân-nhon cua ta, dâ ciru ta khôi nan,
lai con ra sire dem duóng, cài sir ciyc khô nay bao
nhiêu, ti)ì cài công an cua cô càng thêm nang ne
cho ta cüng bay nhiêu vây, dàu cho cô that lé the
nào, ta cüng không tràch cir gì dâu ni à ngai. Vâv
xin cô mau mau di truóc, dang cho ta thïnh thoâng
îheo sou.
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Cô ta thây Nguyên-Vircrng da n&n n£n quyet ÿ,

thi cô lien giuc ngira tài trirôc mà di, di dime nipt
hòi, cô day lai nói vói Nguyên-Vircrng rang : xin
Hoàng-thimng hây de ÿ coi chirng dumi diròng, këo
chô này hàm hô nguy-hiêm lara.

—
Ù, khóng sao dâu, cô hay an tâm, hê cô di dàu

thi ta cir theo cô dën dó, hai ngirôi bày giô dëu
lang lang, chang nói chang nân, cir viêc quanh lôn
theo direng, làn dò di tói.

Nguyên-Virongvira di vira ngâm nghï, that cô này

là mot gài cô tânh Unii nhon hâu, mà lai mày mat
dep xinh, ai dè me eu màdê dirqc con tien, dât hèn
mà sanh duçrc ngoc tôt, neu nàng chang ra cm cùu
nan, thi ta dâ bi quàn khôn hai ròi, ta nghï mà càm
hôn nhirng dira bat lirong chirng nào, thi ta càng
càm on cüa nàng chirng này ; ngài diro’ng nghï nghï
mot long mang o-n càm nghïa, bông dâu trong cài
long ây, làn làn nây ra mot choi mông tuông, ròi
moc lén mot nhành ài tinh, nhirt là trong cài cânh

tràng khuya nhàp nhàn, rirng bui quanh hiu, mà cô
thieu-nü* nây coi ngira di trirôc, khi quanh qua, lúe

queo lai, côt càch dieu dàng ; khi giuc vó, lúe gò

cimng, bp tich xein rat gon gàn yeu dièu, vi vày hai
mat cûa Nguyën-Vuong ngó theo cô chirng nào,tbì
cài ài tinh cua ngài lai sanh ra chirng này, bau dàu

con nghï eho cô là ngirôi thieu nu* ra công dàn lo,
mot làt lai tuông cô là A Hàng-Nga lac loi xuông
phàm.

Lúe bày giô tâm thàn cüa ngài roi loan, xeni
diròng nua tïnh nira say ; cap mat cûa ngài chóp
lôa, xem cô mot hôi mot dep. Lathay, cho cài giong
ài tinh, thây sac thi yêu, chang khàc nào dà tir thach
gap kim thôi rút.
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Nguyên-Virong lien hoi tâm tir nghï, mình nói

vói mình rang :
É thôi, dirng làm nhir vây, minh là

bue du-ò’ng diròng phâm già, là ngircri cô nhcm dao
hâng tâm, chang nèn lay dëu vong-duc, sirtà-dâm,
mà doi vói mòt gài co ân-tinh, có nhon-nghia ; nëu
mình ÿ mình là birc quân-virông, thira dip nay mà
saiih long nài hoa ép lieu, don mân chou dào

;

thi
chang khàc chi dira cirô'ng bao vô lirong, thira lúe

vang ngirô’i, mà làm sir gian dam bot lÿ. Vây mình
phâi lay môt tinb than manh me, mà gin giù* long
mình, chang nên de cho lirong tâm mình bi cou ma
tình-duc nô khien sai, con qui dâm-ô nô câm dò.
Thôi ! mình hây xem tir xira dën nay, câi giong ma
tinh sac duc là giong gây ra chang biët bao nhiêu toi
âc, làm elio ngirô'i pliai loan luán nghich iÿ, bai-
tue toi-phoug, mà de mot câi tiëng nlicr nhô-p ngàn

nam, cho miéng dô*i chê bai nghi luân, kia nhir Të-
tu’ô-ng-công gian dâm cùng em ruôt, no nhir Scr-

binh-vu?ô*ng loan lÿ vô’i nàng-dâu, Ty^-diro'ng-Quân
lay nàng liàu cüa cha, và Të-quang lay vo1

cüa mot
vi công-thàn là Thôi-Tir.

Dë-virong mà tiiam dâm, thi làm cho xa tac
khuynli nguy, co dò diên dâo, than dan mà liào
sac ; thi làm cho gia-dinh van loan, sir ngliiep tiêu
dieu. Than ôi ! m ô’C nhir vây, thi thành ra mot
nirô’c chang cô quoc-thê trieu-ciromg, nhà nhir vây,
thi thành ra mot nhà chang cô gia-phong' luàn-lÿ.

Nguyên-virong nghï vây, ròi trong tri cliròng nhir
cô mot ngln h.rc manh me phi thiròng, phirng pliirng
day lên, và mot tiëng nghiêm nghi rang rang pliât
ra mà nói :

—
Ó’ câi long vpng-duc kia, ta khòng muon cho
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mi xô dây ta vào duòng lânghanh, mà ta cüng chang
he dê cao mi xui ghie ta vào trân mê lion, ta thê
chang dê cho liro-ng-tâm ta vày nhirng bùn bui bon
nho, và cung chang cho cài long công-lÿ ta plia lôn

su pili ân pbinghïa.Ta bây giòphai kinh men nguòi
áy là nguòi on, và xem nàng áy nhu era út ta vày,
ta doi cài ài Unii vë su tham lam sác duc, mà làm

mot cài ài tinh vë su nho’n nghïa anb em, dang tô
chût long ta là kê biët mang on cùu nan.

Nguyên-vuong nghï roi, tire thi trong luo*ng tâm
rat yên-ôn, ngoài sac diçn cung rat hân boan, ngài
lien ghie agua di theo, kêa nàng mà nói :

-— Cô ôi ! nây giò ta mác lo bôn ba U nan, dung
rûi theo duòng, mà quên hôi cô lai lich ngonnguôn^
vày chang biët cô tên ho là chi, và cha me làm gì,
xin cô nói cho ta rô biët.

Cô Thiëu-nu nghe hôi thì gò cuong di châm và
huôn dâi thua rang :

— Tâu Hoàng-thuqng, tiçn-nu ho Nguyên, tên là
Nhu-Liên, cha nie tôi dâ sô’m vë coi tho, nên thuô

nay tôi a vói dì duong tôi là Ho-Thành, mà dì tôi
là nguòi biët trong nghïa thi ân, con duong tôi là
kë tham danh duc loi, nên khi duong tôi toan muu
muon bât Iloàng-thuqng, thi dì tôi cung het long
ngân trô

1 ,
mà duong tôi quyët ÿ chang nghe, tôi

thây vày chàng nô mac-thi diërn nhiên, nên lât dât
vào phông mà bào tin cho Hoàng-thuong rô.

Nguyên-vuong nghe nói thi ngùi ngùi mot long
càm khài, roi dàp rang : Thât công cô rat dày, on
cô rat nang, nay cô là nguòi mot ho, thi dong ton
dong tành cung ta, vây bây giò ta xin láy tinh anh
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em ma dôi dai cùng nhau, dang cho kbôi sanh long

nghi ngai chi het.
Cô Nhir-Liên nghe nói, thì day lai cám on mà

rang : Tarn thân bèo bot, toi xin nhà lirçmg hâi hà,
nghï cho chût phân lieu bò, dâu dám sành vai cùng
tóng bá.

Nguyên-virong guie ngira bircrc toi mà rang :

— Long ta da quyët, hiën-mui cho nghi, ta vói
hiën-mûi tuy moi gap nhau, song lay on nghïa mà

suy, thi chang kém chi dòng bào cot nhuc. Nói ròi
hai ngu'òi quanh qua lòn lai, lúe châm lúe mau, trên
dàu thì gioì theo mot bóng tràng tròn, khi mó khi
to, cô vúa di vira nghï : nay Nguyen-vuong lày
tình anh em mà doi dai cùng mình, thì cùng là mòt
dëu vinh hanh, nhirng mình nghï cho mình chût than
eòi cúc, phân mông canti chuòn, sau dây chira hiet

sir the le nào, bèo mây tan hiêp ?

Bi dang hoi làu, kë toi mot chô dát cao, hai bèn

bui bò ràm rap, co lien kêu Nguyën-Viro’ng và nói

rang : xin Vu’O’ng-Huynh gò cirong châm buó’c, dè

y de phòng, vi lúe nay hai bên duò’ng bò bui mit
mú, e có hàm ho nguy hièm. *

— Birqc, hiën-mui em hay an tâm, anh da de ÿ
de phòng, không sao dàu mà so.

Mòt làt có lai kêulên mà rang : tâu Vuong-huynh,
cho nây con dirò’ng quanh lain, xin Virong-huynh
châm chàm, chang nèn giuc ngira chay mau.

—' Dirge, hiën-mui em cùng châm châm chò ta,
kéo "vtiròng khó di lam nghé. Kë do Nguyen-
Vircrng nghânh mat trông lèn, và lóng tai nghe chi
mpt chût, rói day lai hôi rang :

— Kìa em có nghe con chim chi tiëng kêu van
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van tnên nhánh dó không ? mà sao anh nghe giong
kêu rat thâm Irani buòn bue lám vây ?

Cô Nhtr-Liên nghe hôi, lien nghânh mat ngô lên

lùm cây, và long tai lang nghe mot chût, roi dâp

rang :

— Tâu Virong-huynh, cium dó nguô'i ta kêu là

con quoc, có nguôilai goi làchim Bô-quyên, Virong-
huynb thud nay không nghe nô kêu hay sao ?

Nguyen-Vuong nghe cô hôi và nghe chim Bô-

quyên kêu tiê'ng rat ai bi, thi bnân khuàn xót da

thuong nhà, dông long nhó nuôc, roi kêu cô mà
nói rang : nêu vây chim ày là chini Bô-quyên hay

sao ? ngu'ôi ta kêu là chini quôc dó sao ?

— Tâu Vucrag-huynh, chim ày chinh là chini
Bô-quyên mà tue kêu là chini quôc cung là nó da,
Viro'ng-huynh.

— Hiën-mui, em ôi ! anh nghe con Bô-quyên ây

kêu tiëng rat thâm Ihiët ai hi, làm cho anh pliai
dông long mà buòn bâ ;

Cô nghe Nguyên-Vuong nói thi lay làm la, mà
hôi tiëp rang :

—
Tâu Vuoaigdiuynh, chang biët Vuong-huynli

nghe con Bô-quyên kêu mà sao Vu’ong-huynh lai
buòn nhu vây ?

— Em ôi 1 em không biët su* tich con Bô-quyên

nay sao ?

— Thua Vuong-huynh, em dàuco biët.
Nguyên-vuong lien giuc ligua chay toi, roi kêu

cô mà rang : vây de anh nói lai sir tich em nghe :

nguyên tliuô xua vua rl'huc-Be bi mât nu'ôc, nên
buòn râu mà chët, câi mânh than lion cua ngài vor
vtrvân vôn theo giô theo mây, cùbâng khuângmôt
long nhô nuôc thiiang nhà, roi hôa làm chim Bô-
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quyen, môï dêm trong lue canh khuya, thi dâu tren
nhành cây mà kêa tieng nhu* khôc nlnr than, nghei

rat bi ai thê tham, kèu dën dôi mâu miêng chây ra
ròi mài chiù thôi, nên cô câu thi nguài ta làm nhur

Vvay ;
Nh& mró’C clan long con quôc qnôc.
Tlm&ng nhà moi miêng tieng già gia.

Lai cô câu thi chu* tàu rang :

Ho âiêp mông irung gia van Ig,
Dô-quyèn chi tlurçrng nguyêt tam canh,

Nghïa là :
Mo' màng giâc âiêp nhà muôn dâm,
Dan dôi nhành qugèn nguyêt may canh.

Em ôi ! nay anh gap buoi loan ly dièn bài, vân
kièn thò'i quai, nirô’c mat nhà tan, cài su* nghiêp
giang san này là su* nghiêp cüa to phu ta khi xira,
mà nay Tây-son. Nguyên-nhac no chim doat,
làm cho me con ta phâi phong tràn lu*u lac, uông
tuyët nàm su*o*ng, me mot ngâ, con mot non, nay cho
này, mai cho khác, chira bi it bao giò* diro’c trù* yèn
qaân giac, ni à thàu phuc xâ-tac san-hà. Vi vây nên
anh nghe con Bo-quyên kêu chirng nào, thi long
anh xiet bao là nhó* nhà thirong nuôc.

Em ôi ! Thuc-Dë cung vi mQt long thiro'ng nirô’C,
nên hoâ làm Bô-quyên mà kêu trong lúe dêm van
canh khuya, nay anh cüng vi mot long ài quôc tir
gia, nên nghe quyên kêu chirng nào, thi dirông nhur
ai khêu moi tham, ai nhac con sàu, khien cho hon
anh nhu* tînh nhu* mê, long anh nhir chua nhu* xôt.

Nguyên-Vno’ng nói tói dày thi lo lào nhin câv
ngô canh, mà ngôn ngan tram moi to sàu, nghï nôi
ngàn dâng muôn cay, ròi la chà dôi trong ira luy.



Cô Nhir-Liênnghe Nguyën-Vir-ongthuàt hon Thuc--
Be hôa làm Do-quyên, thi cüng là mot su- rat tbê
thâm ly kÿ; và thay ngài sac mat dàu dàu, buòn bà

vi inróc vi nhà, thi cô cung dông long bi câm, ròi
cô day lai mà thira rang :

---Thira Virong-huynh, cuôc dô*i có lúe suy mà
cüng có lúe thanh, nhir mânh tráng kia, cô khi
khuyëtmà cung cókhi trôn, xin Virong-huy nh chang
nên chát nâo mua sàu làm chi, de tri mà lo thë lêu

ngira ra xe, thi hoa may cüng go dang cuôc cô
nu’ôc bi/

Nguyën-Virong nghe cô nói may lòi thi ciàp rang :

— Mien mui em ôi 1 thiêt loi em nói nghe rat phâi,
vièc quùc sir cüa anb ngày nay rat nguy, chang khàc
chi cuôc còniróc bí do em.

Nói lói dày bòng nghe phia sau, diròng nhu* cô
tieng chi xao xàc rào rao nhir là cây khô, cô lien gô

cirong ngùmg ngira dê lóng tai nghe, kë nghe nhîrng
tiëng lào xào thînh thoâng tan làn di tói, thi cô rat
kinh hai, ròi làt dàt day lai nói vói Nguyên-virong
rang :

*. — Thura vtrong-huynh, em nghe phia sau cô tiëng
chi lôn nhôn, diròng nhir tieng ngiròi nói lào xào và

ngira di thînh thich.
Nguyên-virong nghe nói cüng kinh ngat, lien giuc

ngu*a xôc tói mà hôi rang :

- Tiëng ngira ai vây, em cô biet chang ?

— Thira virong-huynh, em long tai nghe ròi, tiëng

ngira di và tiëng nguròi nói dó, chác là duong tói
vói mâ'y dira gia-dinh riroc iheo dang kiern virong-
huynh.

Nguyên-virong nghe nói lien rút girorn bên lirng
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ra và thanh nô mà rang : Ta thè quyët giët chét quân
elio này, ta moi nghe cho.

— Thua virong-huynh, không diroc dâu, dirqng
HÔ-Thành này dirông cô biêt vô nghé, mà lai dâc
*heo hcrn mirôi may dira gia-dinh, thàng nào cüng
lirngto vóc lón, sire manh nhir trâu, cài già mang
cüa chûng nó nhir cô nhir cày, côn thân thê vu'ong-
huynh nhir ngà nhir ngoc, rui mà sa co that the, thi
em mói biet tính sao ?

— Vây thi hiên-mui em tinh thé nào bây giò ? nói
cho anh nghe thû* ?

Gô lien quay duu ngó quanh bon phia mot chut,
ròi day lai nói rang :

Thíra vuong-huynh, em tháy cho kia cô mot bui
cây râm lam, vây xin virong-huynh cùng em dac

ngira vào dó nùp dÔ’ mà lânh minh, de cho bon ho
qua ròi, minh se Idem dàng mà dào tâu moi dang.

—
Ù dirqc, thôi em mau mau di truó’c, dang anh

noi gót theo sau.
Cô lien vach mot diròng cây, ròi dac ngira chung

vo, Nguyêu-virong cüng vach bui chung theo, hai
ngirò’i dirng sau goc cây dai tho mà núp. Kë thây
mot ngiròi coi ngira di triróc, và nnrò-i may dira
thình thoan theo sao, di nghe rân ràn rôt rôt, bòng
nghe môt tiéng cat lên nói rang :

— Thíra gia-chû, hòi nây tôi roi dèn tháy trèn
diròng cô dâu ngira, vây thi chac Nguyên-vnong
chay di duòng này chang sai, xin gia-chû pliai giuc
agira rirqc theo, hqa may gap dang.

Nguyên-virong day lai nói nhò vói cô Nhir-Liêa
rang :
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— Em có nghe nó nói dó không ?

— Thua nghe, nëu nó timng mình chay ròi, thi
chác nó së rime theo to

1
! trime mà Idem.

Lai nghe mot dira nói lóri lên rang :

—• Thíra gia-chu, hòi nay chúng tôi roi tháy dau

ngira rò rang, mà sao bây giò không tháy dàu ngira
nào het, xin gia-chü coichìrng hai ben bó bui, hoac
Nguyen-virong nghe mình rime theo, thì kiëm chò
mà tr5n cung không biet chìrng. \

Co Nhu’-Lièn day lai nói nhò vói Nguyèn-vimng
rang ;

— Trói ói ! thang nào nói dó, em so1
chúng nó vào

bui kiëm mình.

— Dìrng sor, nëu nó vào day, thì hai ta núp mà
gièt nó. Kë nghe Hò-Thành hó lên rang :

— Chúng bây hay mau vào bui kiëm coi. Bâo vira
dútthi tháy quàn gia-dinh pbàn làm hai top, mot top
vào phia rìrng kia, con mot top vào phia Nguyen'
vimrg vói có Nhir-Lièn núp dó. Cô Ntur-Lièn that
kinh dìrng khich ben ngài, mà trong ngirc dành
nghe thình thich, ròi nói nìio vói Nguyèn-virong
rang :

— Vno-ng-huynii nè, bon nó vô kia, bây, già biët
tinh sao dó ?

— ïhây kè nó, không sao dâu, em cir viec dirng
Yèn, de eoi chúng nó làm gì eho biët. Nói ròi ngài
lien rút cày giro’m ra, và hai mat cir ngó luràm Uràni
bon áy, kë tháy thang di trime cani mot ngon dèn
chai, và bon dùa di sau dëu câm dao vue mâc, dirong
dào soât may bui cây kia.

Cô Nhir-Liên dùng núp bên ngài và nói nhô nhô
rang :
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— Virong-huynh, bon nó muon xôc tai dây kia cà. '

— Bùng nói, dìrng nói, de coi chúng nó di dàu.
Ròi day lai boi nhô cô rang :

— Eni có mot cày doàn dao nào dó hay khóng ?

— Tiiira có, mà virong-huynh muon càn dun¡í
nó sao ?

— U\ neu era không càn dùng thi dira dây cho anh.

— Em cung càn dùng nó chó. Nói ròi cô rút ra
càm noi tay, mà coi bô cò rat bòi hòi lo so.

Nguyèn-virong ngó cò ròi min cimi ma rang :

— Em càm gucrm tinh muon làm gì ?

— Em do khi quàn kia lai dày làm dir, thì em se ra
sire giùp vói vimng-huynh. Nói ròi ke mot tran gió
noi lên, thói tói ò ò, sani nò dùng dùng, sét vàng

s
áng sáng ; lúe áy may cây dòn cîîa quân ày dëu tac

hei toi den, và xoi xuong mot trân mira rat lón,
quân ày lien làt dàt tró ra ngoài diróng, kiém cho

mà nûp. Còli Nguyên-viro’ng vói cô Nhir-Liên, hai
ngiròi dùng dira goc cây, dëu bi irô’C loi ngoi lótngót.
Gió càng ngày càng nianh, mira càng khac càng to,
sám nò vang trò’i, chó'p ra sáng dat. Nguyên-vimug
ngó lai cô Nhir-Liên dang dúng bên mitili, tliây giot
mna tain ta, dò vào trên má, xem nhir hot strong
dông canil hoa dào, lai tháy mài toc cùa có iróc
darn', tap xuongben lai, to ho vàng mày che vành
mat nguyêt, con quàn ào tò trên tói dirò'i, uj u-óc
dinn sát vào da, lai tháy hai bap tay có trang non
tròn vo, khoanh ngan trên nguc.

Nguven-virong vira ngó có vòa lidi rang;
— Hiën-mui, em lanh phai khóng ?

— Thua vu'O’ng-huynh, em hi may n.^on gió lón



nên có hod lanh mot chût, nhirng mà không sao.
Nguyèn-vuong lien buóc lai lay mot cái ào nhung-

y cûa ngài dê bên yên ngua, roi dem lai trùm lên
cho cô mà rang :

— Hiên-mui, em hây mâc cái áonay cho àm, dirng
dê mira gió nhiêm vào không nên.

Cô mîn cirài mà rang:
— Thíra vuong-huynh, nhô om vuong-huynh dàp

diem, mà em dupe ám àp câ minh, thât là mot trân
mira gió nang ne, thuò nay em chira tùng thay lân
nào nlur vây.

Nguyên-vtro’ng Ihày mira không dire, thì nói vói
cô rang :

— Em nè, anh coi trân mua con to lám, vây anh
em ta thira dip lúe này kiëm diròrig làn di, nëu de

mua tanh gió èm, thì e chúng nó trer vô kiem tin>
minh nua, tbiêt trân mua này là trôi cô ÿ giûp ta,
dang lânh tay quân hung gian tàn nguçrc, vây em
cô biet duông nào khâc mà di cho tien châng ?

— Thua vuong-huynh em biët, vuomg-huynh tinh
Tây thi hay lám, thôi hai ta lên ngua mau mau,
dang tim phuo-ng lânh nan,

Hai nguòi lien lên ngua ròi vach bui bang rùng,
dam mua làn làn di lói, khi quanh qua, lúe lôn lai,
khi xuóng tháp, lúe lên cao, kê truóc nguòi sau,
thinh thoàng hoi mau hoi châm, hic bà'y gicreô Nhu-
Liên lòp bi nuòc vâng vào mat, lóp bi gió tac vào
minh, làm cho dàu co tay chon bi uô’c loi ngoi,
lót ngót, duòng nhu kê dirng tao hóa kia, thê cûng
da tinh, thay mânh yêu diêuhong nhan lac loi tim
duòng, thi ngài tám cho cô mot trân mua dào, và
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• ^rirói cho cô mot binh cam-lô ; gió kia là liroc, de

chai tóc cho cô, niróc dó là dàu, de xirc dàu cho cô
vây.

Nguyên-vuomg vói cô di mOt hòi rat xa, bay già
gió da èm mira da tanh, hai anh em lien giuc ngira
chay mau

v

bong nghe tieng chi cài ào, ngó lai
thì cô daté nhào duói hô. Ngnyèn-viromg rat kinh
bài, làt dàt nhay dai xuong ngira, chay lai dòm coi,
thày ngira còn dirng trèn bó, mà co dà nàrn dài
dirai bui, ngài lien nhây vot xuong ho, và am cò
lèn, de nàm dira ben gói mình, ròi kèu mà hòi :

— Em, em té có he gì khóng ? làm sao vây em ?

Nhirng cô, mát nhám liêm-diêm, mà không nói
không nân chi het.

Nguyen-vuong rat boi roi, lien d<r cô nam dira
vào mình, ròi kêu cô mà hôi nîra :

— Hiën-mui em ôi, trong mihh thë nào, cô hê gì
không, em nói cho anh biet chût. Hiën-mui nè em,
em bj té nang mà tire hay sao ? hay là triing nhàm
chò nào, em rang nói cho anh biët.

%

Cô châu mày và ir ir vài tieng, ròi lay tay chi
ngirc, dirò’ng nhir tô rang cô bj té tú'C lana.

Nguyên-virong vói vàng lày áo nhung-y cüa ngài
dap tren ngirc cô, ròi cúi xuóng kê miêng sát vào
mièng cô, thoi mot hoi rat manh, dang cho hoi tho’
trong ngirc cô thông, và càm tay cô do

1
lên do

1 xuong,
lác lai vung qua, dang cho huyet mach vàn dông
châu liru, làm nhir vây mot hòi rat lâu.Cô nhô nàm
trong mình ngài, hoi am sang qua, và nhà ngài vàn
dông tay chom, nên huyet mach diro’c châu lini, ròi
là a Iàn bót tire. Nguyên-vuong lai hôi

:
Em, bày

già em hët tire chira ?
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Cô nghe hôi lien girgng mình ngòi dây, láy tay

thoa thoa tren ngirc, mà nói vói Nguyèn-viro’ng rang :

— Vircrng-huynh ôi ! em nhó on Virong-kuynh
hët long ciru hô, nëu không thì em da chët mat di
ròi, thiêt rüi cho em quà, em dirong coi ngira chay
vào dirông quanh, bông dâu mot con chòn trongbui
nhây ra, làm cho con ngira cua em dire min h trô*

qua mot cái, em de phóng không kjp, nén phái té

xuong ham, cüng may cho em té nham dát bang,
nên mói con sónglai dây, nëu nham chô hiëm nguy,
thì bây gió em không con gì mà thây mat virong-
huynh dang nua.

Nguyèn-virong nói : Hien-mui em ói ! trong niQt

con diròng rìrng van ve n'hir vày, mà chi có mót
anh mót em, là hai ta day ma thói, chang may mà

em gap su* rui ro, the thì anh ebang le tv chó
hiëm nghi, dè dirng khoanii tay mà ngó, dâu rang
mot ngirôi nào kia, gap su* rüi ro nhir vày, cüng
không le bô qua cho du*q*c, huong hô em là ngirôi
cô mot an tình cùng anh rat nang, cài ân tinh nay
là ân tinh cao tinrong, không hë pha lôn mot chût
nho bon vào trong ; vi vây nèn anh phâi hêt long
hët sire cùng em, dàu gap nguy hiëm thë nào, anh

cüng lây mot phânsu* cua anh, mà doi cùng em cho

trôn nghïa vu.
Cô nghe Nguyên-virong nói thì cô rat kinh vi rat

yêu mën, dô roi Nguyên-virong do* cô lên ngira lan
l'ân di lói, di dang hôi lâu, dâ ra khôi rùng, kë toi
mot khoan dông rông minh mòng, hai nguôi nganh

mat qua hiróng dông, tháy mot ành hòng quang, da

hìrng hirng rung sàng.
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Cô Nhir-Liên bèn dàu dàu sac mat, ngó lai nói

vói NguyeD-virong ràng
: «

— Thíra virong-huynh, bày già vurang-huynh da

ra khôi elio rìrng hoang cô râm, và hèt lo lac biróc
lam diróng, tù* dây lên Hà-lièn di thang mot diròng,
iró’cchìrng vài già thì tói, vày em xin tù* biet virong-
huynh và chúc ebo virong-huynh thân-cirông thè-
tráng, nhìrt lo bình an, em cung nguyên môi dèm
khan pliât c'àu trài cho vuong-huynh mau dirge
khôi phuc san-nà, và dngc nhà yèn niróc tr], dàu

em o trong chón diën-viên thâo-giâ, rìrng bui quank
hiu nay, mà nëu, mat em dirge tháy thiên ha thái
bình, tai em dirge nghe virong-huynh manli giôi,
dàu em dirge gòi chût mira móc cua trài Nam-vièt,
chon em dirge di trèu dàt niróc cua bòn-trièu, thì
em là Nguyên-nhir-Liên rat toai chi bình santi, và
vui lòng so nguyên.

Nguyên-vircmg nghe cô thô thè mây lài tù- biêt:
thì buòn sac mat mà nói vài cô rang :

— Em ôi ! anh em ta tuy mói cùng nhau tri ngô
chira dang mày hòi, nhirng mà cái tinh nghïa râ't
khan khicli rat thàm tram, chang khàc anh em mòt
nguòn mot coi. Nay em dira anh dâ ra khôi chon
hiern nguy, em ciru anh da tboát vòng hoan nan ;
anh chira có chût chi goi rang den o-n dâp nghïa, mà
sao em dâ voi buông lài tir biçt phân ly, thà là dùng

,
gap nhau trong buoi bandàu,chó gap ròi mà phân
rë nlnr vày, thì long anh rat xon xang buòn bu’C.

Cô ngheNguyên-virong nói vây, thì côcüngdông
long bi câm, ròi cui mat làm thinh, mà hai tròng
da rìrng rìrng giot luy, cô lien lay khan chàm rnróc
mat, ròi day lai nói rang :



— Virang-huynh ôi I em nlià virang-huynh dem
long ha co, mà doái thiroug chût ph$n hot bèo, lai
lay mot tình nghìa diròng-mui mà doi dai cùng em,
thì em chi xiët muôn ngàn câm ta, nhirng mà xin
virang-huynti xét lai, thâa em là gài, le thi thü"phân
nai chou khaê-phông, nay em dâ chang quâng cho

rang bui xông pha, chî biët mot long ciru giùp
vuo'ng-huynh làm nghîa, vây chang nhirng em loi
vói ngu'ò’i duông duc là dì dirgng cûa em mà thôi,
mà that em cüng loi vói phân sir làm gài nhir em,
là phân 1 sir khuê mon bât xuât. Nay em da dira
virong-huynh khôi chon gian nan nguy hiêm, vày
xin virang-huynh cho em trô’ lai khuê phông. Nëu
dê viçc nay dò bê ra dây, thi em côn mat müi nào
mà thâv dì dirgng em dang.

Virong-huynh ôi ! em cüng biët chô ly sàu biêt
hân, là mot cho cire kho cua long ngirôi, nhirng mà

em cüng bôp bung dan long, dau ruôt héo gan xàn
thë nào, em cüng phâi sao chiù vây. Cô nói tói dây
thi sac mat rat buòn, ròi lay khan gai luv.

Nguyên-viro'ng bày giô
1
mât buòn ngo’ ngân, mà

ruôt roi tai bòa, la tho
1
mot biràc mot ngù'ng, ròi

ngó lai kêu cô mà nói :

— Hiën-mui em ôi ! em dâ can tô ló’i ngay le thiêt,
thì anh lÿ dàu ép da câm long. Vây anh xin h ira vài
e:n mòt ló’i rang : anh côn 6’ trong cài hoàng-vô
nâv chùng nào, thi cài công on em, cài tinh nghïa

em, anh không lie bao giô’ quèn dang. Vày thi anh
cüng càu trai cho em manh giôi, và cho anh dirge
dep yen quân giac, khôi phuc san hà, thi ngày kia
anh em ta cüng dang trùng phùng hgi ngô, em ôi I
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khi anh em mình di trong mot con dircmg rirng, tuy
là quanti hiu van vê, nhu-ng ma cô em làm ban, khi
càu chuyèn, lúe gipng trô, cüng giâi dirge chût long
trong con sàu nào. Bày già anh di mot noi, em ve
mòt nga, tho* thàn mòt minh trên con# diràng kia,
thi câi birc tranh càm-cânh-thirang-tinh này, biet

sao ma vë ra cho het, chó chi anh có mòt Inai
búa than thông, thi anh cüng don het cái dàm rirng
cây kia, mà ngô theo em trong mot it dâm, nói tài
dây bòng tháy bên mé rirng mot ngirài cài ngira
di triróc, và murai may ngirài hâm hfr theo sau, kê
vàt mât, ngu’ài xàch dao, ràn ràn chay tài.

HÒI THÚ NAM
Ra khôi rirng Nguyên-virorng thoât nan.

Mag gap hôi toi chüa trùng phùng.

Cô Nhur-Liên tháy rat kinh hâi, lien kêu Nguyen»

virang và nói :

— Trài ôi ! Dirqng tôi là Ho-Thành mge theo
virang-huynh kia kia, vây sin vnang-huynh chay di
cho mau, dang em vào rang mà trà vë, kêo durang

em tháy mat, vurang-huynh chay di, chay di cho mau,
nói roi cô làt dàt quày ngura chay tuôt vào rirng.
Cô chay it biràc day lai ngô chirng Nguyen-virang,
tháy ngài ^òn dirng tra tra, mà mât ngô châm châm
theo minh, không hë chàp mi.

Khi Hò-Tliànli rurge theo gàn tôi, Nguyên-virang
mài chiù giuc ngna chay di. r

Ho-Thành ngô tháy Nguvên-Vuro'ng tâc thi bon
balu-àc tài, và doc gia>dinhtiép theo, vira rurge vira
kèu làn lên rang :
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— Nguyên-Virang, Nguyèn-Virang, ngrraí hây
iigirng lai cho mau, agirai chay di diróng trai cung
khòrig thoàt khôi.

Lúe bây giù’, Nguyên-Virong bòn ba chay triróc,
Hò-Thành giiic già rugt sau, khi chay ngan cum
rùrng nhô kia, bông dàu mot müi tèn bay tói ghièm
vào con mat Hò-Thành, Hò-Thành la lên mot tiëng
châu ôi, lien té nhào xuong ngira, may dira g¡a-dinh
chay tói, xùm da Hò-Thành, tháy mot müi tên ghiêm
vào con mat ben hü'u, lien nhô tên va, thimáu chay
lai láng, ké tháy hai nguòi trong lùm cày coi
ngura chay tói, mot ngirói tay càm cung, tay ràp
tien, mot ngirói tay buoi biru kim, tay cap truóng
thirang, sác dièn ham ham, nhir hai thièn than giáng
ha. Quân kia that kinli, làt dàt dò’ Hò-Thành lên

ngira ròi chay giongtra lai.
Hai ngirài này tháy quàn ay da chay ngay vào

rùng, thì quày ngira tuôt theo Nguyèn-Virang, khi
tói triróc mat ngài, lien nhây xuong ngu’a qui mop
hai bèn le diróng va nói :

— Tàu Hoàng-thirgng, hai tói vi mac ngan ngira
quân giac, mà làmcho Hoàng-thirgng lac birócgiüa
diróng. Hai tói tini kiem Hoàng-thirgng tron mot
dèm nay, ké gap quân nghjch nào kia, diróng rirgc
theo Hoàng-Thirgng, hai tói lien ra sire dep yèn

chúng nó, và bòn tàu tlieo dày, nay may du*gc toi
chúa trùng phùng, thièt xiét bao là mùng ra.

Nguyên-Virong lien xuô'ng ngira, da hai ngu*ói

dùng dây mà rang :

— Thièt cung vi taquan hà lac biróc, mà làm cho
hai khanh phâi bòn tàu nhoc nhàn. V£y thì hai kbanh



hay Iên rigira mau mau, dang chúng ta thñng lên
Hà-Tiên ròi sê trô' vë Phü-quoc.

Hai ngirói này là ai ? Hai ngirói nay là Ngnvën-
vân-Thành roi Nguyên-kim-Phâm, là hai tiróng di
theò hó già Nguyên-Virong

; khi gap quân Tày-son
cangiò, thì hai tiróng màc lochòngcir, nên Nguyën-
Virong chay lac vào rìrng ntìqr lò’i toi dà nói trong
hòi triróc kia vày. *

Nguyen-vân-riy^ h dirng dày ròi i^ôi Nguyên-
Virong rang: ^

làu Hoàftg;ih
W(

y^rf cbang biêt Hoàng-thirqng
di dàn ^ nay

5
và\quàn nào riroctheò Hoàng-

thirqng khi nây dò vày ?'

Nguyên-Virong lien tlitiât khi vào ngu dàu tai
nhà Hò-Thành, và KÒ-ThàniiUàp miru muon bat
thé nào, ròi ngài nhà mòt ngirò’i gài là cô Nhir-Lièn
ciru ngài thè nào, dau duòi tir sir the nào, ngài
thuàt het lai elio hai tiró'ng nghe mòt hòi can kê.

Nguyên-vân-Thành nghe ròi, thì niìrng ro’ và nói
ràng

:

— Thièt là Hoàng-thirqng có mót hòng phiic rat
to, nên gap nhiëu sir hiêm nguy dëu có cirii tinh dò

mang, nói ròi hai tiró'ng ben lèn ngira coi di :

Lúe bay già Nguyên-Virong vói hai tuóng deu
buóng cironggiuc vó, dung ruòi dàm triróng, nganh
mite tróng chìrng, nham diróng Hà-tièn thang tó’i,
khi di dang chin miròi dàm, bòng gap mót dói
quân ma ràn ràn chay den. Nguyèn-van-'rhành
bào Nguyën-kim-Phâm hò già Nguyên-virong. ròi
giuc ngira liróc tòi dè coi, thì thay hai tuóng coi
ngira di dàu là Lé-van-Quàn, vói Pham-vàn-Sì, hai



ngirói này chay lai tháy Nguyên-vân-Thành tht
mirng rô' hôi rang :

— Ua, tiróng quân di dàu day ? Con Hoàng-
ihirçmg manh giòi thè nào? Xin nói cho biët. *

Nguyên-vân-Thành cüng v$i và biróc tái dàp

rang : ^
— Hoàng-thir^g

C6n tljng dàng kia, mà nht-r.
tiróng quán/íi ¿tàu ¿tày vây ÿ t

,
— Çlfe/u*a ngài, hai toi vàng linhP^-doe Chàu-vàn-

lìep ra Phù-quoc dang riróc irioàng-^tfóng tr<^

Saigon.
Nguyên-vân-Thành nghe nói thì nga ngàn mà

hôi lai rang : Sao lai riróc Hoàng-thirçrng tró vè
Saigon làm gì ?

Lê-vân-Quân tháy Nguyên-vân-Thànhhôi vày thì
hôi lai rang :

— Ua, Vây chó quan bao già khóng hay viçcgî
sao ?

— Không hay, mà viôc gì vây ? tiróng quân nói
cho nghe thü*.

— Thíra ngài, Bô-doc Châu-vân-Tiep dâ dành
duôi rây-son và thàu phuc Saigon lai roi, nên bâo
hai tôi ra Phú-quóc dang tiëp nghinh thành già.

Nguyên-vàa-Thành nghe nói rat mirng, lien dác
hai tiróng chay lai yet kien Nguyèn-Vircmg. «

Lê-vân-Q.iân vói Phani-vân-Sï hit dàt chay lai
bài pliqc nói diróng và cuug chüc Nguyên-Viro-ng

van tue, ròi tâu rang :

— Tâu Hoàng-Thirong, Bô-doc Ghâu-vàn-Tiëp
dâ thâu Phuc Saigon lai roi, nên bâo hai tôi tim ra
Phù-quôc dang riróc Hoàng-thirgng và cung quyën
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cà thây, chang dè dang gap Hoàng-thuong tai day,
that rat hán hanh.

Nguyên-vuong nghe Lêvân-Quân thuàt hët (jtèu

duòi tir su*, thi ngài cûng lòng mùng, lien day càc
tuóng kéo lên Ità-tièn, ròi sani sua ghe thuyën
chay rà Phu-quóc.

Bây giù
1

dùng trên IJà-tiên ngó ra ngoài bien,
tháy may chiê'c thuyën biràm dan cànli én, lan lan
boc gió ra khoi, coi sóng phân phàn, xem dâ tuyèt
mù con mat.

11ÒI THÜSÁU

Xuong chien thuyën, trim lia Pluiquoc,
Dêm cung quyën, ircr lai Saigon

Non sông bon mat, trài mróc mot màu, cânh tà
duong ngon gió thôi lao rao, chòm lue tini ctoan
chim bay to mo, kìa là mây thirc ràng chiëu ung
ung, bien ra nhir vë nhu thèu ; no là cîôi vàng mây
bac lo'-tho’, xem diròng nhir tan nhu hièp, cài qiian
cânh tliièn nhièn lac thù, ai trông dën cung phai
dep mat vui lòng, nliirng mà mòt nàng thiea-phu
mat nhu ngoc, vóc nhu ngà, duo'ng diïng trên gòp
da ò’ me cù lao kia, mình dira vào cày, tay kë ben
ma, toc tai già dircri, sac mat dàu dau, lang lang
làm thinh, hai mal cù ngó châmchâm ra phia chon
tròi mat bien, chang biêt vi dâu nông nói, mà mot
làt nàng lai la châ giot sau, mot hòi nàng lai ngan
ngo hinh dang, nàng dúng tro tro- nhu vây trot câ

lâu, mà không biet ran chon moi mât. Cài cânh
1,0 n xanh nuôc bich dôi vói nàng, duôr.g nhu huu
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ÿ, làm cho nàng giài muon tiêu sau, nhirng nàng

cir dirng sirng chàn ngàn, chcrn chang birôc, mât
chang lay, to1

ho nhir mot ke vô tinh, không hay
không biet, ngàn cây bóng lot, xa xa môt khâc mot
mô. Ngânh mac trông chirng, biet dâu quê hirang
xir sa.

Luc này long nàng muôn cay ngàn dang, doi vói
cânh hoàng-hôn càng khac càng dòn, dan qi không
thâu nôi tâm-sir cua nàng, cüng dàm doàn châc

rang nàng mac moi ly sau, hay là bàn long hoài
câm chi dó.

Bây giò’ nàng day mat ngó qua hiróng tây, tháy
mot vê tà-dirong, chinh chinh chen vào gôc biên,
nàng lai càng mathoa u dôt, mày nguyét nhân nho,
dirông nhir giân cài canh toi rat mau, làm cho nàng
không con ngày giô mà mong moi ngó trông dâu
niïa. Nàng dirng thàm suy trôm nghï, chó

1

chi cô
mot cành tay dài ra, thi nàng cüng thò qua hiróng
tây mà kéo loi mat trai kia lai.

Dô roi quày minh trô’ got, tha than vë nhà, ngoi
dira song thira, dói vói môt ngon dèn dau leo lét.

Nàng này là ai ? Nây giô tôi chira nói ten, làm
cho knàn quan cô long trông dqi. Nàng này là
Nguyên-phôi cua dire Nguyën-Yuong, chinh là
Hoàng-phi Tong-thi.

Luc bày giô nàng dirang a tai cù-lao Phù*quoc,
ngoi trong mot nhà là nho kia, sac mat buòn hiu,
hai mat chain châm ngó ra ngoài ngô, bong tháy
mot con dora dora rat to, dâu trên nhành cây, chop
ra máy ành hào quang, sàng lòa nhir ngon lira dò,
ke tháy mot bây dom nho, chang biet máy tràm



con, tir ngoài lân làn kéo nhau bay tói, ròi dàu theo
hai ben con dom to áy, mà chop chóp mot hòi,

xem nhir là no deo chàu, cày kia lòa ngoc, ke con
dom to vói bay dom nhò, bay lai vo1

Vón triróc
song, là chô nàng dirong ngòi, ròi kéo nhau làn làn
bay ra ngoài ngò, nàng lay làm la, song chang rò
diëm gì, lien dimg dày theo coi, khi ra tói gop dà
ben gành, thi bay dom ày da bay dàu mat, nàng
dirongdirng xem và suy nghî, xây thâ'y mòt vi trirpng
phu ben gành xung xàng biróc tói, lai có hai ngirói
vani vó' theo sau, n’nirng chang ro là ai, trong dèm
tàm tòi. Nàng that kinh vói và quày biróc vào nhà,
thì vj truong phu kia dà biróc lai le làng, nani tay
chac cóng, ròi vira cuòi vira boi mau màng rang :

— Ua Viro'ng-phi dêm hòm tàm tòi, sao Viróng--
phi chira nghï mà con dirag dày làm gì ?

Nàng ngó lai lliay dire Nguyòn-Virong thì mirng
quinti mà la lén rang :

— Ua này Hoàng-thu^qng, Hoàng-thirqng di dàu
biét dang bièt tin, làm elio tliiep dpi tróng hét boi
hêt sire di vày ?

— Nguyèn-Virongnói : Ta mat di các noi chièu tap
mâ'y dao nghïa binh, nên vë châm trê, Vu-ong-màu
và het thâv cung quyen ò nhà manti khoê the nào?
và có dëu chi la không ? hây nói cho ta rô chût.

— Tàu rioàng-thirpng, không dëu chi la, duy có
Viro-ng-mâu hòm rày dpi trông Hoàng-thirpng làm,
an không ngon nam không ngû, sp elio 1 Ioàng-thirong
gap sir niëm nguy, nên môi ngày hang trông nom
h bac nliô'.

Nguyën-Vtrcrng nghe nói, bèn vçi vàng biróc vào
nhà trong, bài yët Virong-uiâu và nói rang :
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— Thiralinh me, con bât hiëu dâ vë hàu me, xin
chúc cho me qui the binh an.

Virong-mau thay Nguyên-Virong thi mirng ro’ vô

cùng, roi^hôi rang :
Vurcmg-nhi, hôm rày con di,

công vièc dac that the nào mà chang tháy hòi âm,
làm cho me ngày trông dêm doi, hây nói cho me

9ro.
— Thíra linh me, tir khi con vào Hà-tiên dën nay,

mac viêc binh tinh bê trê, quoc sir da doan, nèn
không duqc than tinh mô khan, làm cho me nhoc
long trông doi, nay con vë tâu cho linh me dang
rô, con mói gap mot tin mirng, khi con vào Hà-
tiên và Rach-già, con gap hai tiróng là Pham-van-
Sì vó’i Lê-vân-Quân nói rang : Châu-vân-Tiëp dà
dành dubi Tây-so’n, thàu phuc Saigon lqi ròi, nèn
sai hai tiróng ày tini ra tói dày, dang ru'ó’c con và
cung quyén cà tháy.

— Vu’OTig-mâu nghe nói thì yui sac mat mà rang r

té ra Bó-doc Châu-vân-Tiëp dà thàu phuc Saigon
lai ròi hay sao ?

— Tâu linh me, Châu-vun-Tiëp dà dành vó’i Bò-
nhàn-Trap mòt tran rat nên kich lièt, Bó-nhàn-Trap
dành không lai, ho thành tron vë Qui-nhom. Vi vày
thành Saigon và các xù- Nam-ky dà thàu phuc lai
dang, bay già Châu-vân-Tiëpdu’O’ng dóng binh ò’ tai
Hàu-giang, nèn sai hai tiróng ra dây tiëp nghinh me
con ta tro vào Gia-dinh.

Virong-mau rat mìrng và nói ràng
:

— Chimg ta nhò o*n tròi phàt phò tri, và các
tiróng si het long ung ho, nèn mói dirqc gap d'èp
may mang nhir vày, thi ine con ta nên ta om phàt
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trai, và cám công tiráng sï nhiëa lâm. Vây hai tiráng
ây bây già à dâu, sao Yirang-nhi không bâo vào dây
yët kién ? *

— Thira linh me. Hai tiráng con dirng ngoài chò
ljnb, xin linh me biràc ra tien diràng, dang elio
hai tiráng bài kién.

Virong-mau và Hoàng-phi lien birác ra nhà
ngoài, thì hai tiráng là Lê-vân-Quân vói Pham-
minh-Sï dà buóc vàó bài kién.

Vuang-màu bèn lay lài tràn trong, phù huy hai
tiróng mà rang :

— liai ngiroi da có công dep giac, lai hét sire phò

vua, thât khi gap niróc loan mói rô tôi trung, gap
nhà nghèo mói hay con thâo, Châu-van-Tiep là mot
tôi lirong-dông, dàng birc công than, vây hai ngiroi
hây ràng suc dep loan phò nguy, mai sau may
dang khôi phiic son hà, thi càc ngu'oi dëu diroc
tiróc trong quyên cao, và danh nêu quoc sir.

Hai tiráng lien cui dàu vâng lòi day bâo, ròi
tâu rang :

— Tâu linh quoc-thâi và Hoàng-thirong, cluing
tôi vâng mang Bô-doc Châu-vân-Tiép ra dây, xin
riró’c Quóc-thái và Hoàng-thirong cùng câ tbay
cung-quyén trô’ vë Saigon, vây xin Quoc-thâi và
Hoàng-thirong sam sua xuong thuyën, dang chüng
tôi hô già thang vë Hâu-giang, këo Châu-Bô-doc
cô long trôr.g dpi.

Sang bfra sau, Nguyên-virong truyën cho cung
quyen và càc tirông xuong thuyën, rôicâ thâymirài
mây chiée dëu thuân giô triro’ng buàm, phân phan
nhâm vào Hâu-giang thang tôi.

Lung trai mây bua gôp, mat bien sóng vungvong,
bay già ngó lai Plni-quóc thay non niróc làn làn
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càng xa càng lo*t ; xem vào Rach-già thay co cày
khac khac càng ro càng xinh ; di chang bao làu, da
vào tói Hàu-giang, bòng thay mot doi chien thuyén
giàn hàu hai ben mé song, cò xi nghièm trang, càc
quàn sì sap hàng trèn diróng, xem rat oai nghi
thir tir.

Khi Nguye -virong cùng càc van vò quan vièn
biró’c lèn khòi thuyen, thì Châu-vân-Tiep vói càc
tiróng da qui mop bèn diróng, cung nghinh thành-
già và nói rang :

—
Ha-thân Châu-vàn-Tiêp, bay láu mác viêc

binh nhung each trô’, làm cho tói chiia lac lai,
chang dè nay dang trùng phùng, that Ha than chang
xiet long mirng, vây nên chan chu-c no’i day, xin
cung nghinh thánh thircmg.

Nguyên-virong làt dat buóc lai nam tay Châu-
vân-Tiep der lcn và Iruvën elio tiró'ng si dirng dày
ròi lay lòi an ili mà rang :

— « Quâ-nho’n rat hân-hanh, dang mot tiró’ng

« trung thành nghîa dòng nliir hiën-khanh, da trai
(f mât phó vua, ph vi gan giúp nirô’c, cliâm hâm mot
« long dich khâi, mà xông plia may trân càn vircrng,
« câi công lao han ma cüa Iliën-khanh và c ic tiróng
« sì doi vói quâ-nho’n, doi vói xâ-tâc, trong lúe
« diên bài liru ly này, thât dâ dàng hire công than,
« nên trang nghîa sï. Ta cung thàm vài Hoàng-
« thiên thirong-dé cho ta phuc bòi câi co- dò su
or oghièp cua tô phu ta, dâ dò ra chang biët bao

V nhièu nhûng giot mo hôi, hao mon chàng biët
« bao nhièu nhu-ng hôn tâm huyet, moi khai sang
# ra diing môtgiâi çiangsan nhir vây, chang dè ngày



« nay quân giac Nguyèn-Nhac Tày-son, tham dò duc

« vong, sanh vièc day dông cang qua, giët chu ta là

« vua Duê-Tôn tai Saigon, hai em ta là vua Muc-

« virong tai Sadec, mà soàn doat cài su* nghièp co’

« dò cua tiën-nhon ta, làm cho muôn ngàn sanh-

« linh dò thán, ta sanh nhâm lúe nhà tan niróx mat,
« vân kiên tildi quai, giot luy quôc phà gia vong, ta

« chang hë con nào nguôi dang ; bày lâu ta luôn

« nhü*ng ngàm dang nuoc cay, nani gai nëm mât,
(( nguyên cùng trdi dat, thè vói niró’C non, quyët

« ru*a cài hòn nay cho lo phu ta noi dirdi tuyen dai,

« dau dàm mira giai nang, vang khò thièn lao the

(( nào, ta cung chang he sdii long rung chi.

« Tir khi ta ra Phú quoc den nay, than ta tuy Inu

« lac noi cho elioni tròi góc bien, nhirng hòn ta vân

« ver vcm theo loi nuô'c cü que xira, nay hiën-khanh

« và càc ttrdng sï dâ dem mot long irung quân ài

« quôc, ra tay dièt bao trù* tàn, mà thâu phuc mot
« góc san-hà này lai, và rime me con ta vë dày,

« thât cài công lao cua hiën-khanh cùng càc tirdng

a si, ta xem cao nhir nui, rông nhu* sông, không bao

« già quèn dang. Nay thành Saigon tuy phuc thâu

« lai dime, song tirdng giac chua trù*, ô giac chita

« phâ, cài thdi cuôc ngày nay cûng nhir chôm gai

ci kia, ta nidi trây du*0’c vài mat, dông lira kia ta

« mài ghie dang vài cây dó thôi ; ta cbâng nên lay

« su* thâu phuc Nam-kÿ nay làm diëu dac ÿ, mata

« phâilàm sao cho cài long hi-vong cua cluing ta

« sê dang hoàn toàn.

« Vây ta khuyên het thay tuô’ng si, het thây than

« dân, moi ngirdi pliai cùng ta dâu lumg dâu cât mà



* lo khôi phiic san hà ! tinb kë toan miru, dâng

« io diët trir Nguyën-Nhac.
»

Các tuông sî nghe Nguyên-virong khuyên lorn

nhirng lòi rat hùng hào bi thiët, thi câ thay dëu

cam dông tâin liuh, ròi cùi dàu rang lòi giào du.
Châu-vân-Tiëp lien birbe toi tâu ràng

:

— Tâu chüa-thirong, xin chûa-thirong và cung-
quyën tam biróc vào dinh nghïngoi, dâng dùng mot
tièc tây trân (1) roisêxuong thuyëntrô’ vë Giadinh.

Nguyen-viro-ng lien dac cung quyën vào dinh, thi
mol tièc rnou rat longtrong dâ sap dat sang sang,
và mot dpi nhac quân dành lên, nghe giong rap
rinh vui ve.

HOI THl> BAY

Nguyen-Vircrng lo chán clunh binh cor,
Hoàng-Hâu quyët thi hành thiët nghiêp.

Khi Nguyèn-Viro'ng dir tièc roi, dâc cung quyën và
các tiró’ng sî câ thây xuông thuyèn trò ve Saigon, và
phongcho Châu-vân-Tiëplàm chirc Ngoai-ta-chndng-
dinh, Tôn-thât-Du làm dure Ngoai-chi-chirông-dinh,
Tôn-that-Hy làm trung-dinh Giàm-quàn, Bâng-
dinh-Vân làm Binh-bô, Bâo-Tri làm Tham-miru, và
các van vô quan-vièn dëu dâng gîa thâng tiróc
pliâm, ròi ngài truyën cho quan Tir-sir bày tièc thiët

yen trong thành, màkhao thirong tam qaàn tuông si.
Nhirt diên, ngài truyën cho quan binh-bô-tlurçmg-

tho là fìang-dình-Vàn lo chán chTnh các dao binh

(1) Tay Iran là tièc meni dai ngirò-i di xa mài ve.
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by, sai Vô-duy-Nguy, Truong-phûc-Dînh lo chièii
tàp các dao thûy biali ; nhiït diçn, tin lâp lò dúc
siing, kliai xuóng dóng tàu, dáp lüy xây don, hai
bên mé sông, tir Nhà-bè ra tói Can-giò hai khau,
dang phòrjg ngùa quàn Tày-scrn tro* vào xàm liroc.

Ngài lai lo noi thành Saigon the cô sire yeu, neu
quân Tày-son dai cu hùng binli xòng vào, thì khó
bë chong cir. Vi vày, ngài tinh vièn mòt thè lire niróc
ngoài làXièm-La,dang phòngkhi gapbuói gian-nan,
niróc nhà huu-sir, thì vièn Xièmdem binheiru giùp,
nèn ngài sai. hai tiróng là Lè-phiróc-Dien vó

1
! Lè-

phiróc-Bình dein le vàt bac vàng qua Xièm, mà kèt
tình làn-ban giao-hao.

Con vièc chành tri, thì ngài dat càc quan coi thàu
thuè khóa, và khuyèn dan lo vièc canh nòng, lai
truyen càc thòn hirong phai làp bò binh dinh,tìr hai
miroi tuoi sàp lèn, thì phâi tuyèn làm quàn ngu.
Mùi tran có hip trirong dai-hoc de day van chirong,
biit toàn, và triròng Vò-bi de day ve vièc tháo luyèn
binh nhung, mòi dèm ngài xeni xét càc chirong-bieu
còng-van, làm vièc elio tói canh ha mà chira chju
ngu.

Bua no, Vuong-plii thày ngài làm vi^c mòt mình
noi thinh dirò’ng khuya quà, thì nói vói ngài rang :

— Canh da khuya ròi, Hoàng-thuong sao không
di nghï mot chût, de sàng sê làm, ngày nay không
ròi, thì con ngày mai, Hoàng thuqng làm chi gap
vày.

Ngàhnglie Vuo*ng-phi nói thì day lai dáp rang :

— Vuong-phi phâi biët, trong lúe quóc su da
doan, myt tal ngày giô là mot làt vàng bac ; nèn cô



càu rang : «
Nhút thon quang âm nhirt thon kim. »

nliirng ta xeni ngày giò qui hon vàng bac nhiëu làm,

vi vàng bac mat thi con the kiëm lai diroc, chi nhir
ngày giò' qua mat ròi, thi không bao giò' trô lai nú-a

diroc, neu khi xira Châu-Công có nói càu nlnr vây :

« Ta chò’ ngày giò’, chó' ngày giò
1
chang hë cher ta. »

Vi vày ngu'ôi nào không blet thirong tiêc ngày giò,
là ngirôi không biët thiro-ng tiëc bac vàng, côn
ngirôi nào làm mât ngày giô, là nguòi phà gia tài sir
nghièp, bòi cô, nên ta phâi thirong tiëc ngày già, và
ta phâi biët ngày già là qui bâu. *

Virong-Phi là ngirô'i rat thông minh hiën dire, nghe
Nguyên-Vu'O'ng nói may loi rat hü-u lÿ, thi thira rang :

— Nëu Hoàng-thu'ong da cô long thiro’ng tiëc ngày
giò

1

*
thi thàn-thiép le nào bo qua ngày giò vô ich,

mà chang làm vièc chi de giúp niróc giùp nhà trong
con hîru sir dây sao ? nói ròi Virong-Phi trô vào
hâu cung.

Bira sau, Virong-Phi moi may bà vo cüa hàng
càc quan dai-thàn hôi nghi, roi lâp mot trirông dê
day con gài, kêu là Nü-công thiêt-nghiêp, trong
truông này, Virong-Phi làm chu trirông, côn càc vi
phu-nhon thi coi d

tay dô và giúp viêc trong trirông,
ròi tuvën lira con gài thông minh trong xô, de hoc
làm nghë irom to kéo chï, và dêt càc thir hàng lua
vâi bô, dang dê dùng may dò y phuc cho quân linh.

Viro'ng-Phi lai xin Nguyên-Vuong ha chï du cho
nhon dàn phâi trong dàu dê tàm, dàn ông con traP
thi lo viêc vô rupng phà rùng, dàn bà con gài thi'
Jo vièc troni to’ kéo chi.

Virong-Phi to chúc còng viêc chang day mot
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Iháng, mà trong trirông da dang hcrn hai ngàn nîr
công, ròi phàn ra nhiëu ximng, chô de nuôi tàm,
chò dê kéo chi, ch‘ò de dèt vai, dêt hàng, chô dê
îhêu may y phuc cho quan viên chien sï.

Môi bira Virong-Phi dëu thirc khuya dây sóm,

xem sóc công viêc rat siêng nâng, các vi Phu-nhon
thay Virang-Phi nhu* vây, cüng dòng tâm hiêp Inc
lo lang phân sir môi ngirôi dëu hoàn toàn. Yi vây
nên trirômg Nîr-công này càng ngày càng thêm tan
hô lam.

Yircmg-Phi châng nhirng lo lâng khai hôa vë viêc
nîr-công tbiêt-nghiêp mà thôi, Yircrng-Phi lai là
ngirôi rat thông minh tri huê, môi khi trieu dinh
quoc su’ cô viêc chi bòi roi khô khan, thi cüng het

sire ân càn bàn nghi cùng Nguyên-Yuong nira.
Bîra no, Vircrng-Phi thiet mgt.tiêc rat Ion, và moi

hët thay các vi Phu-nhon và các nîr sanli trong
trirông cüng dëu hôi lai, ròi Yirong-Phi dîrng giüa
công-trirông, lay môt giong rat thanh thao tao nhâ
mà dièn thuyêt nhu* vày :

« Các qui vi phu nho’n và các công nghê phu nîr

« câ thây, hay nghe cho rô. Trirôc khi ta muon
« giang tbuyet vë công nghê cua bon nîr liru trong
« xir ta, thi ta xin nói vë phân sir cua chúng ta

« dòi vói niróc nhà làthë nào, cho liée vi phu nhan
« và câc phu nîr hoc sanh rô biët.

4

<(
Xira nay dam dàng bà con gài chúng ta, chi biët

«mot dëu trao thân gôi phân theo dàm nam tir râu
« mày, cûng nhir dây-mày dây-càt Ida, chîbiêtdam
f( minhnirong dira theo may cây cao bóngmàt, làm
« cho so' cây phu tùng, nhirng không biët moi minh
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« tir ciróng tu* làp. Vi vây nên môi viçc cire kho ion.

« lao, thi dëu phù cho rîàm râu mày gánh vàt, kia
« nhu* viêc nuróc nhà tri loan, viêc nói giông htrng
« vong, ngoài xa hôi thanh suy, trong gia dinh loi
« hai, thi dám nü-liru chúng ta dirông nhu* diïng
« vào cái khách vi bàngquan, it hay ngó ngàng biet
« tói.

« Bàm dàn bà con gài ta phàn nhièu, chi biet de

« cho dàn òng làm mà nuòi mình, con mình thi chi
« mong hirong dung cùa chòng, chia loi cûa chòng,
« màkhông bietgiúp chòng làm dêu ichlgi. Vi nhir
« mot nhà mà có mot ngirói lo làm công viêc, lo
« Idem sanh nhai, con hai ba nguròi, chang nhfrng
« a khòng ta thurc çnà thôi, lai con an xài lâng phi,
« thi cái gia dinh ay ac phai nghèo nàn, khòng thè

« gì mà thanh vircrng lèn dirçrc.

« Than òi ! mot nguròi làm vi£c mà hai ba ngiròi 5

« khòng, mòt nguròi chay lo, mà dòi ba ngirói xài

« phi, mot già dình nhu* vây, ròi mot ngàn mot muòn,

« mot ire, mot trièa già dình cüng vây, thi cái sd

« ngu-òri or khòng chialgi, lang phi tièu xài ay chang

« biet là hang hà sa so nào mà kè, lay dò mà suy,
« mot nhà nhir vàv thi phai nghèo, mòt niróc nhur

« vây ac phai mat, thi làm sao cho dirge thanh

« virong, iàm sao cho diroc phù ciróng, làm sao cho

« công nghè du*gc mó mang, cho nho*n quàn dirçrc

« tan phàt.
Viromg-phi nói tói day thi tho dai mòt cái, và

« sac mat tô ra có ve buòn, ròi nói tiëp ràng :

« — Ta nghï cho tao vát sanh dám nu-luu ciìa ta,

« cüng có tinti than tri náo, cüng có than thè linh
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* hôn, nhu dâm râu mày kia vây, nào cô khâc gì,

«r song thuo* nay phia dàn bà không có hoc hành,

« không cô chûc nghiêp, vi vây nên bao nhiêu nhüng

« su* khô nhoc lôn lao deu phù cho mot minh dàn

« ông gành vàt, con thân dàn-bà con gài, chi giù" mot
« phân tam-tùng : nhô thi nu*o*ng nào theo cha me,
« lôn thi nhô eây theo chongcon, mâng dôi chï biët

« làm câi lôptuÔng tô son diêm phân, gôi phân trao
« thân, song không biët làm vai tuòng tn lâp tu*

« cirông, mà giúp da cho nuôc nhà xâ tâc.

« Liée vi Phu-nhon ôi ! lúe này là lúe nhà suy
t nirôc loan, dôi kho dân nghèo, vây bon ta là bue

« phu nu* thirang lu*u, thë thi ta phâi râng mà làm
« cài guo*ng tu* cuòng tu* lâp. Bon ta bây giô tuy
« chang làm d$ng nhüng bue anh-hùng cô yëm (1),
« hào-kiêt không râu (2), dang giuc trong phât cô

« nhu bà Triëu-Au khi xua, càm thirong lèn ngira
« nhu

1
bà Trung-vuang thuô' truôc, song ta cüng

« nên bô câi thói làm con trùng-kÿ-sanh mà an nhô
« hôt gao, làm cài thân chùm-gai mà dông dua

« nhành dâu.

« Vây thi chúng ta phâi ráng sù*c moi nguôi, mà

« chia bôt cài gành nang cûa dàm nam nhi, dang

« giúp do* nuôc nhà trong con nghèo ngac.
« Nuôc dô là cài nbàchung cuachiingta, hohàng

« thân toc, lôn nhô gài trai, dëu nhô dô rnà ô* an,
« nhô dó mà sanh truông, nay câi nhà này rûi bi

« luông giông tràn bâo làm cho côt nga tirông xiêu,

(1) Anh-Hùng cô yém là cân quôc anh hùng^ nghïa là dàn bà
(2 Hào kiêt không râu là nir nhi hào kiçt,( làm anh liùng

làm hào kiêt.
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« th? thì ta chang le ngòi vay ma nanh cho bon dàn

« òng, dò vàch chông riràng, con bon gài là
« chúng ta thì ngo ngàn nhir ngtrò; di diròng,
« chang biet dàu càt chung vai, mà giùp dò cùng ai
« trong con hoan nan, dó sao ?

« Nay ta lâp cái triròng này ra dày, chang qua là
« mòtbtróc khoi dàu cua chúng ta, dé dìu dác doàn
« phu-nü* kia lên dtròng công nghê, dang dê sang
* sóc vë su* du-òng kim moi chi, lo lang ve su* tam
« ào manh quàn, goi rang giúp ich cho muôn ngàn
« chien si ó' chon ctro-ng trucmg, cho khôi lanh leo
« trong lúe nam strong gôi tuyët.

<c
Vây thì ta khuyên câ thây càc hàng phu-nu*, tir

« dây vë sau, phâi trao doi công nghê, mà làm mot
« nèn tur-lâp cho thân phân lieu bo ; phai lay sir
« phan son, de làm mot màu diêm-fô cho san hà

« xâ tac ».

Viromg-phi diên thuyët vù*a dire lòi, thì hèt thây
liée vi phu-nhom và càc hàng phu-nir dëu chap tay
cùi dàu và rap nhau tung-hô mot tiëng :

Ytrong-Phi van tue,

Còng-triròng van tue,

tiëng tung-hô này rat lón làm cho rën ra càc xtrdng
công-triràng, và vang ra câ cùng cung-diên. Luc
bày già ai ai cüng khen ngoi Vtrong-Phi là mot bà
Yua rat thòng minh rat hiën dire. Và câ thây dàm

nu* ltru trong niróc, dëu bât chiróc cài girong cua bà

mà tàp luyên nü’ công và siêng nân nghë nghiêp.
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Nhac lai khi Bo-nhàn-Trâp là tirâng Tây-son,

tian thu Sàigòn, bi Châu-vân-Tiep a Trà-Iang-san,
déni binh xông vùo dành mot trân tai sông Thu-dirc.
Bo-nhàn-fràp binh bai the cùng, chông eu- không
nôi, bènbo thành trônve Qui-nhon, bào tin cho vua
Tây-so-n là Nguyen-Nhac hay rang : Saigon dâ that
thu, Nguyên-virong da tiiâu phuc Nam-kÿ lai roi,
và xin vua Tây-son dai eu* hùng binh, tra vào Sai

gon mà diêt trir quân nghich.

Nguyên-Nhac nghe bào thi tlianh nô mà rang :

— Néu ta không trir dime Nguyên-Anh, thi Nam-
kÿ này không bao già dang yèn, lien ha linh sai hai

em là Nguyen-Huê làm eh ire Bình-nam Bai-nguyèn-
soài, Nguyèn-vàn-Lir làm Bình-nam tòng-nhung,
vói Tir-khàu Nguyèn-vàn-Kim, cùng dô-doc là Lé-
vàn-Ké, dem hai muòn binh và ba tram chien-
thuven, timan gió xuòi biràm, kéo nhau run ràn

xông vào Càn-giò' hai khan.

Tir khi Nguyên-virong thàu phuc Saigon, thì ngày
dèm lo phòng thu eàc elio hiêm yëu, dang ngàn
ngìra quàn giac Tàv-son, nèn tir Saigon ra tài Càn

gia, ngài dà làp hon hai chuc cài don ; moi dòn
dëu có tri siing lón và dac binh, phòng thu nghièm
nhac. Con tai Ngâ-ba sông Nhà-bè, thì có làp ba
cài dòn lón, kèa là dòn mang-cà, hay là dòn Tam-
ì<y, và làm phù-kiëu ngang sông, de cho quàn sì

qua lai tiep trng ; moi khúc sông lai có làm dày
Tbào long de giàng qua sòng, mà cang ngàn thuyèn
giac.



Khi ba dao chiën thuyën cüa Tây-so*n vô tàiCan-

,

già, Nguyên-Huê trayën cho Tir-khau Nsuyën-vân-
Kim dem môt dao dánh các dòn mé sons' bên ta ;
©ô-dôc Lê-vàn-Kô dem môt dao dánh các dòn mé

:
sông bên biru. Nguyên-vân-Lir thì coi daoihâu tâp,
dê tài lui tiep irng. Con mot minh Nguyên-Huê ò

dao Trung-irong, và quán suát các dao chien thuyën
kia tan tói.

" Lúe nay các chiën thuyën cua Nguvêp-virong o
Saigon chi có môt tram, con quán si chííng day mot
van. Tuy các chô hiêm yeu da có dòn binh lâp luy,
phông bi nghiêm trang mac long, nhirng binh Ngài
thì it mà binh giac thi dông, boi vây quân Tây-son
xông vào, thë lire rat liêt lièt hoanh hoanh, binh
thuyën rat hùng hùng dông dông.

VLuc bay già, dao chien thuyën cua Tây-son tài
dâu thi may khâu sung làn frên các dòn lay hai bên
mé sông, dëu ban ra dùng dùng, con thuyën giac
cürig dùng súng dai-bàc ban lên, hai bên cir chien
cùng nhau, khói dan bay ra da mù tròi mit dát.

Nguyên-soài Nguyên-Huê dirng trên vong dài,

,

truyên quân kéo cà phat toi, và giuc trongtan binb,
tiëng trong vài tiëng súng hòa lancúng nhau, nghe
nhir tròi gam sám nò. Lúe bay già ba díio chien
thuyën cüa Tày-son coi sông ùng úng lu’óc toi nhir

i

giông, pháo dan cung tên dëu ban ra nhir dà bay
cát vai.

Tiràng cuaNguyên-Virong là Liru-thü-Thâng. và
‘Tiên-phong-Tùy cung dem thuyën cir chien, nhir



— 83 —
giac vào tr$n, ròi phóng khôi hôa công dang dôt
thuyën quân giàc, nhirng rui thay, gap lúe niróclcm,
gió biên thôi vô, vi vây raà bao nhiêu thuyën bè dê

(dung hoa^còng, dëu bi nimc dira gió táp tro* lai
thuyën minh.nênbinh cua Nguyên-Viro'ng dëuhàng-
ngü roi loan, ròi kéo nhau chay het.

Tuông Tây-sern là Nguyên-Huê thây vây lai thiraj
thang, doc binh rirçrc theo, tên dan ban ra nhir mira
bat.

Tirô’ng cüa Nguyên-Virong là Tôn-that-Mân, thay
the eu* không noi, lien truyën linh thôi binh, ròi biróc
xuong phù-kiëu mà chay, rui bi tirâng Tây-so’n là
Nguyën-vân-Kë truyën quân phàgây phù-kiëu, làm
cho Tôn-that-Mân, và quân sï dëu té nhào xuông
sông, chet chang biët bao nhiêu mà kê.

Dirong-công-Trimg thây thuyën giac liróc toi, liën
îruyën quân giâng dây thâo long ngang sông, dang
ngân thuyën quân giac, quân Tây-soui liën chat dire
dây thâo long, ròi ùng ùng liróc toi, càc dao chien
thuyën dâ vào dën nhà Bè.

Nguyën-Viro’ng vói càc tirô’ng thay thuyën Hôa-
còng bi gió thôi dùa trô lai, Ida chay ran ràn.lóp thì
thuyën giac thira the nrçrc theo rat gap, tire thi ngài
truyën linh thôi binh, ròi dem cung-quyën chay
xuôns Mÿ-tho dào nan.

Tirôiig cua Nguyen-Virong là Diro-ng-công-Trimg
chay theo không kip, bi quân Tày-son bat dang.

Châu-van-Tiëp tnây vây bèn thôi binh trô lui, còti
càc dao binh bô, cüng kéo nhau chay di, mçt nguài



mot ngâ. Thành Sài-gòn hây giò* lai bj quân Tây-son
chim cir, lân này là lân thir ba, nham thâng tir nam
qui mao, (ây lich 1783.

Khi Nguyên-vircmg cùng các tuâng dem quân
chay xuong Ba-giòng ( thuôc vë Mÿ-tho) ngài lien
thâu gôp càc dao tàn bin h tu*u lai, ròi sai Nguyen-
kim-Phâm làm tien phong, Nguyên-huÿnh-Biic thi
quân suât dao binh Cao-mièn dê làm hâu tâp.

Con Ngài vói Ton-thât-Dû cùng càc vân vô quan
vieil, thi quân suât dao Trung-quân.

Nguyen-Huê nghe Nguyên-vucmg tu tai Ba-giòng,
lien dem binh ruqc theo hôn chien mot tràn tai
Dong-Tiên, quân cûa Nguyên-viro’ng eu* chien không
lai phâi thua, ròi kéo nhau tân lac càc xù*.

Lúe bây giò* Nguyên-vuong chi con nam sáu
tiró*ng si tùy tùng, và vài tram quànnhcm chay theo
ùng ho, bóng gap mòt ngon sòng nuó’c chày rat
manh, mò hai bèn iné lai chang cò ghe thuyen, con
phia sau thi binh Tày-scm ruoc tói.

Nguyen-vuo’ng biet lòi rat giôi, lien xân quàn coi
âo loi ngang qua sòng, càc tuò’ng cìing lòi theo
ngài, duy bon quân nhon có nhièu dira bi nu*óc
chày tròi, ló*p bi quân giâc ruoc theo bat dang.

Nguyên-viro’ng ngó lai quanh mình, thay càc
tuó'ng tùy tùng chi con chang day chin mirùi nguòi,
thì ngài nguóc mat mà than rang :

— Thàt là thói trai vàn nuàc, nhieu noi gian
trung, làm elio các tuàng si theo ta cüng phâi chin
.muôn ngàn tân khò.
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Các tiróng tùy-tùng tháy Nguvën-vao’ng nói vây,

thi tàu rang :

— Tàu Hoàng-thirong, xu’a nay he muon* kinh
dinh mot dai sir, thi chàng ai mà khôi ch¡u nhüng
dieu cire khò gian nan, nhung trong sir ci.rc kho
gian nan này, se có mot sir thành tiru vinh boa dè
dành cho Hoàng-thirong trong mòt ngày kia vày.
Xin Hoàng-thirong lay mot nghi-lirc mà chóng vói
lúe thói vân dâo dièn, và lay mot long kiên-nhân
mà cir cùng muôn rgàn tàn khò, thì chúng tòi efing

nguyçn pliai gau trai mât, mà giiip Hoàng-thirong
cho het sire het lòng, dàu van khô thièn lao cung
khòng tir, tliit nát xirong tan cüng chàng nai.

Nguyen-virong day lai min cuòi mà nói vói các
tiróng rang :

— Cài long kiên-nhân là mot là bùa hô-thân cûa
ngirôi trong can nguy hiêm

; con cài sire nghj-lirc là
vi than ciru-mang cûa ngirôi trong lúe gian nan ;

nay ta dâ có vi than áy trong trai tiêm cûa ta, song
ta cüng muon cho các tiróng sï moi nguô’i dëu kinh
thò

1
vi than ay ó

1
trong tri nao, dang làm cho sire

mình maiih me, lòng mình virng ben, và chàng de
cho tàm hòn mình bi sir nguy hiêm gian nan, mà
hai kinh chet yèn.

ftguyèn-virong nói ròi di vói các tiróng xuong tiri
rach-chanh, ngó rào hai bèn mé song, khóng thày
ghe thuyën ai liet, ngài lien day lai nói vói các
t miaig rang :

— Rach nay khóng ló’n gì lam, vày thì chúng ta
bay lòi qua sông mà di cho mau, chó’ bày giò

1
chang

có ghe thuyën, khòng le dirng dàv mà doi, nëu
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quân giac rupe theo, thi cluing ta biet lieu làm sao?

Lê-phuôc-Biën nghe ngài nói, tin buóc tói tâu
¡rang :

— Tàu lloàng-thupng, Rach này tuy nho, nhung
mà có sáu rat nhiëu, Hoàng-thupng chang nén loi
qua, e rui ro gap nham sau du. Vây xin Hoàng-
thuxrng dúng cher mot chût, dang coi hoac có ghe
nào, chùng ay Hoàng-thuo-ngsêquâ giangmôi tien.

Nguyên-Vuong côn duong du du, chuà^quyét le
nào, bong thay mot con trâu nam dua mé sông,
tháy ngài thi chôn vern dúng dây, ngài rat mùng ro
ben day lai nói vói các tuóng rang :

The thì, trò’i chua tuyêt duòngsanh ló cuachúng
ta dàu, nên gap trâu này a dây dang dô ta qua
sông dó chang ? Vày thì các khanh bay loi theo ta,

nói ròi ngài buó*c lai lày tay vb hai ba câi trên lung
trâu và nói : nëu mi là mot con thú biet vâng lòi,
thi mi hây de ta coi và dua ta qua sông cho mau.

Con trâu ay tue thi cùi dàu dúng yèn mot noi,
ngài lien leo coi trên lung, trâu â'y lien vói vàng loi
ngay xuong nuó'C, các tuóng tbáy vây cüng lût dàt
loi theo liai bên, dang hô vê cho ngài.

Khi trâu loi ra nüa sông, bi nuô-c châv inanh

quà thi ngâm xuong giua dông ; xây thay mot con
sáu noi lèn rat lón, nam duói chon ngài, ngài tháy

thì rat kinh, các tuó-ng loi theo hai ben lien rút
guom muón dàm, nhung tháy sáu fty nani yèn,
không vây vùng mà cüng chang làm hai ai hët, nên

các tuó’ng dúng tay de coi, tháy Nguyên-Vuong ngòi

trên lung sáu nhu ngòi trên mot chtéc xuong nang.
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không lac không nghiên, ròi Ihïnh thoang dira ngài
vào mé (1).

Ngài vói các tirông khi lên bò ròi, ngó lai thi
chang thay trâu, mà sau kia cüng lang di dâu mat,
ngài va các tiróng deu lay làm mot sir quài di, dó ròi
chúa toi dât nhau tìm dirò*ng làn fan di tói.

Nguyên-Virong và các tiróng sï tùng vong bây gicr
dëu câi trang diet phuc, (2) giâ dang thiróng nhon,
con di thi cir ngâ tac dirôngquanh,châ không dám di
diròng triròng quan lô, vi quân Tây-sontruy tâm rat
gap, dáo soát các noi, quyët bât cho dang Nguyên-
Viro-ng mà tuyèt trù- hàu hoan, nôn tôi chúa dam
sironggiâi nang, trai qua chang biët bao-nhiêu muòn
dang ngàn cay, thàt là cái than chúa tôi liru lac
phong tràn, có lúe an chang dang no, nam không
yên giác.

Bû*a no Nguyên-Viro-ng vói các tiróng tùy tùng
dirong di tho than trên dirò’ng

;
chuyên trò qua lai,

phiit chût bóng hòng chen lang, ngài ben râo mât
ngó quanh, thay mot cái nhà lá ô’ trong mot cânh

viròng cao, bon phía có mot vòng tre, cây là mit
mù, xem rat sam tich, ngài lien lày tay chï ngay nhà
ay và nói vói các tiróng ring : — cái cânh nhà kia
ta xem có ve phong quang mât me, mà lai thanh
tjnh u nhàn, bày gió tròi da tói ròi, vày thì chiing
ta ghé vào nghì nhó mòt dèm, ròikhuya nay secùng
nhau leu duòng cho sóm.

Các tiróng cûng deu hiêp ÿ vâng!ôi,rôi chúa tôi
fl) Sir này cüng là mot su- ly kÿ, nhung sir kÿ Tây-Nam

deu nói nliJ- vây, nèn tôi phâi dem v. o dây dio dôc gia
xem xét. (2) Cai trang diet phuc là thay doi y phuc kheü.
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XIN CAC fiOC GIA CHU Y.

Trong rain 1930, toi có xuát ban mot bô Gia-

long tau quoc 5 cuôn, sách ay dëu dang công

cbùng hoan nghinh, nay toi moi xuat ban thêm

2 quyên HOÀNG-TU-CÂNH NHÜ TÂY nay
dang tiep tlieo bô Gia-long táu quoc triróc kia,

cbo qui doc gia nhàn lam.

Yày anh em trong lue châu ai cima dèe bô

Gia-long tau quoc thi mua mà doc vói bô
HOÁNG-W-CÀNH NHU TÂY nay cbo cô

triróc cô sau, con ai d£ dôc bô Gia-long tau

quoc roi, thi xin mua bô nay mà doc tiëp theo

cbo ro dàu duôi sir lidi, mói là tini vi.

Cliolon le 1er Mars 1931.

TÀX DÀN/J P Isïnb kbai.
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