
Ca Dao 
 
 

 
 

Bố tôi hay tửu hay tăm 
Hay nước chè đặc, hay nằm ngủ trưa . 

 
**************  

Cái cò cái vạc cái nông  
Sao mày giẫm lúa nhà ông hỡi cò  

Không không tôi đứng trên bờ  
Mẹ con nhà vạc còn ngồi ở kia .  

 
**************  

Con vỏi con voi  
Cái vòi đi trước  

Hai chân trước đi trước  
Hai chân sau đi sau  

Còn cái đuôi đi sau rốt  
Tôi xin kể nốt câu chuyện con voi .  

 
**************  

 
Ăn một quả na  

Bằng ba quả quýt  
Tôi ngồi nói thiệt  
Quả quýt thì chua  
Bắt vua phải trẻ  
Quả vả thì chát  
Tôi tát mặt quan  

Quan chạy la làng  
Quăng đi quả quýt  
Quăng đi quả vả  
Trả về quả na .  

 
**************  

Sang đò  
Nhớ người chèo chống  

Nằm võng  
Nhớ người mắc dây  
Đứng mát gốc cây  

Nhớ người trồng trọt. 
 

**************** 

Việt Nam 
 
 

 
 

Ăn một bát cơm  
Nhớ người cày ruộng  

Ăn đĩa rau muống  
Nhớ người đào ao  

Ăn một quả đào  
Nhớ người vun gốc  

Ăn một con ốc  
Nhớ người đi mò  

 
************** 

Khù khà khù khò  
Ai làm gì đó ?  
A! Là chú chó  

Đang ngủ khò khò .  
Cút ca cút kít  
Ai làm gì đó ?  

A! Là chuột chít  
Dùng răng cắn gỗ .  

Hí hí ha ha  
Ai làm gì đó ?  

A! Ra là bé  
Đang cười rất to.  

 
**************  

Ấm quen reo o! o!  
“Nước sôi rồi đó ạ!“  

Chảo quen kêu xèo! xèo!  
“Mỡ mỡ ơi, nóng quá!”  

Ấm reo vui đã đành  
Chảo dù kêu, vẫn thích  
Cả hai buồn bao nhiêu  

Xa lửa nằm im thít!  
 

**************  
Bắc thang lên đến cùng mây  

Hỏi sao chú Cuội phải ấp cây cả đời  
Cuội nghe thấy nói, Cuội cười  

Bởi hay nói dối phải ngồi ấp cây . 
*********** 



 
Bắc kim thang : cà, lang, bí rợ…  

Cột qua kèo là kèo qua cột  
Chú bán dầu qua cầu mà té  
Chú bán ếch ở lại làm chi  

Con le le đánh trống thổi kèn  
Con bìm bịp thổi tò tí te tò te .  

 
**************  

 
Bao giờ cho đến tháng ba  

Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng  
Hùm nằm cho lợn liếm lông  

Quả hồng mòng nuốt bà lão tám mươi  
Nắm xôi nuốt trẻ lên mười  

Chân giò, chai rượu nuốt người lao đao  
Lúa mạ nhảy lên ăn bò  

Cỏ non, cỏ lác, rình mò bắt trâu  
Gà con đuổi bắt diều hâu  

Chim ri đánh đuổi vỡ đầu bồ nông  
 

**************  
 

Ba bà đi bán lợn con  
Bán đi chẳng được lon ton chạy về  

Ba bà đi bán lợn xề  
Bán đi chẳng được chạy về lon ton .  

 
**************  

 
Ba bà đi chợ mua bốn quả dưa  
Chia đi chia lại đã trưa mất rồi  

May sao lại gặp một người  
Ba bà ba quả, phần tôi quả này .  

 
**************  

 
Ban đêm oi bức mặt trời  

Ban ngày mát mẻ trăng cười trên cao  
Ban đêm nắng đỏ hồng hào  

Ban ngày nhấp nháy ông sao đầy trời .  
 

**************  
 

Bàn tay trắng  
Bàn tay đen  
Đĩa đậu đen  
Đĩa đậu đỏ  
Bỏ vô nồi  
Nuớc sôi  

 
**************  

 
Bao giờ cho chuối có cành  

Cho sung có nụ, cho hành có hoa  
Bao giờ cho khỉ đeo hoa  

Cho voi đánh sáp, cho gà nhuộm răng.  
 

**************  
 

Băm bầu băm bí  
Băm chị thằng ngô  
Băm cô thuốc lào  
Bán thuốc cho tao  
Ba đồng một điếu .  

 
**************  

Bắt lươn, lươn bò xuống cỏ  
Bắt cò, cò bỏ cò bay  

Ôi thôi hỏng cả đôi tay  
Lươn bò xuống cỏ, cò bay lên trời.  

 
**************  

 
Bê là bê vàng  

Bê đứng rềnh ràng  
Bê đi với mẹ  

Bê đừng chạy xuống bể  
Bê đừng chạy lên ngàn  

Mà cọp mang  
Mà sấu nuốt  

Đi tìm nơi cỏ tốt  
Bê gặm cho ngon  

Bê là bê con  
Bê là bê vàng…  

 
**************  

Bồ các là bác chim ri  
Chim ri là dì sáo sậu  

Sáo sậu là cậu sáo đen  
Sáo đen là em tu hú  
Tu hú là chú bồ các  

Bồ các là bác chim ri…  
 

**************  
 

Bà còng đi chợ trời mưa  
Cái tôm cái tép đi đưa bà còng  
Đưa bà đến quãng đường đông  

Đưa bà vào tận ngõ trong nhà bà  
Tiền bà trong túi rơi ra  

Tép, tôm nhặt được trả bà mua rau.  
 

**************  



 
Con cua mà có hai càng  

Đầu, tai không có bò ngang cả đời  
Con cá mà có cái đuôi  

Hai vây ve vẩy nó bơi rất tài  
Con rùa mà có cái mai  

Cái cổ thụt ngắn, thụt dài vào ra  
Con voi mà có hai ngà  

Cái vòi nó cuốn đổ nhà, đổ cây  
Con chim mà có cánh bay  

Bay cùng Nam, Bắc, Đông, Tây tỏ tường .  
 

**************  
Cái bống là cái bống bang  

Khéo sảy khéo sàng cho mẹ nấu cơm  
Mẹ bống đi chợ đường trơn  

Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng .  
 

**************  
 

Chim chích chòe  
Chích chòe! chích chòe!  

Mày hót tao nghe  
Mày ru tao ngủ  

Tao ngủ cho say  
Mẹ tao đi chợ Tây  

Mẹ tao đi chợ Đông  
Mua về cho tao ba quả hồng  
Tao cho chích chòe một quả  
Chích chòe! chích chòe này!  

Chích chòe! chích chòe!  
 

**************  
Con cua, con còng  

Con cua, con còng chung vòng mà hát hò  
Con còng nho nhỏ, nhỏ hơn con cua  

Còng chạy như đua, cua bò theo không kịp!  
 

**************  
Nhà em có con gà trống  

Mèo con và cún con  
Gà trống gáy ò ó o!  

Mèo con luôn rình bắt chuột  
Cún con chăm ngoan nhất nhà  

 
**************  

Mẹ em đi chợ đàng trong  
Mua em cây mía vừa cong vừa dài  

Mẹ em đi chợ đàng ngoài  
Mua em cây mía vừa dài vừa cong.  

 
**************** 

 
Cái bống là cái bống bang  

Khéo sảy khéo sàng cho mẹ nấu cơm  
Mẹ bống đi chợ đường trơn  

Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng  
 

**************  
 

Con mèo mà trèo cây cau  
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà?  

Chú chuột đi chợ đường xa  
Mua mắm mua muối, giỗ cha chú mèo.  

 
**************  

Con gà cục tác lá chanh  
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi,  
Con chó khóc đứng, khóc ngồi,  

Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng.  
 

**************  
 

Tập tầm vông,  
Tay không, tay có  

Tập tầm vó,  
Tay có, tay không  

 
Tập tầm vông,  

con công hay múa,  
nó múa làm sao,  

nó rụt cổ vào,  
nó xòe cánh ra,  
nó đậu cành đa,  

nó kêu ríu rít,  
nó đậu cành mít,  
nó kêu vịt chè,  

nó đậu cành tre,  
kêu bè rau muống,  
nó đậu dưới ruộng,  
nó kêu tầm vông.  
Tập tầm vông....  

 
**************  

 
Chi chi chành chành,  

Cái đanh thổi lửa.  
Con ngựa đứt cương,  

Ba vương ngũ đế.  
Cấp kế đi tìm,  

ù à, ù ập  
 

**************  
 



Nu na nu nống,  
đánh trống phất cờ,  

mở hội thi đua,  
thi chân đẹp đẽ,  
chân ai sạch sẽ,  
gót đỏ hồng hào,  
không bẩn tí nào,  

được vào đánh trống  
 

Nu na nu nống,  
cái trống nằm trong,  
con ong nằm ngoài,  
củ khoai chấm mật,  
Phật ngồi phật khóc,  

con cóc nhảy ra,  
con gà ú ụ,  

Bà mụ thổi xôi,  
Ông tôi nấu chè,  
Chè be, chè bét,  
Cống rè cống rụt,  
Bụt thụt xuống lỗ,  
Bụt chẳng ăn xôi.  

 
**************  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dung dăng dung dẻ  
Dắt trẻ đi chơi  

Đến ngõ nhà trời  
Lạy cậu lạy mợ  

Cho cháu về quê,  
Cho dê đi học  

Cho cóc ở nhà,  
Cho gà bới bếp,  

Xi xà xì xụp,  
Ngồi thụp xuống đây 

 
**************** 


