"Tao ở nhà tao, tao nhớ mi"
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Tác giả: Nguyễn Công Trứ

tao ở nhà tao, tao nhớ mi,
nhớ mi nên phải bước chân đi.
không đi mi hỏi: răng không đến,
đến thì mi nói: đến làm chi.
làm chi ta đã làm chi được,
làm được ta làm đã lắm khi

Vài nét sơ lược về Uy Viễn Tướng Công Nguyễn Công Trứ
(1778-1858).

Ngài quê làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
1820 đổ giải nguyên (42 tuổi) và bắt đầu một đời "nhập thế cuộc" đầy sinh
động, "xông pha bút trận, gắng gỏi kiếm cung",
lỗi lạc về văn nghiệp và lẫm liệt về võ nghiệp vì ngài tuy là một văn quan
nhưng lại có tài dũng tướng, thao lược, cầm quân, đánh đâu thắng đó như
dẹp giặc Phan Bá Vành, giặc Nồng Văn Vân, giặc Khách.
1847 ở chức vụ Phủ doản Thừa Thiên dưới triều Tự Đức thì ngài xin Vua
cho nghỉ hưu, nhưng vào năm 1858 (80 tuổi), sau khi Pháp tấn ông Đà Nẵng
thì ngài lại xin Vua đi đánh lũ giặc xâm lăng cướp nước...
Có rất nhiều đền thờ của Ngài ở quê hương sinh quán và đặc biệt là ở hai
huyện Kim Sơn (Ninh Bình) và Tiền Hải (Thái Bình) vì chính ngài lúc sinh
thời là người có sáng kiến chiêu mộ dân đắp đê lấn biển để lập ấp xóm, khai
sinh ra hai huyện nói trên.
Trở lại tài văn chương thi phú -(và cả ca trù hát ả đào!!)- của Nguyễn
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Công Trứ thì hậu sinh chắc chửa có ai học hỏi ngài được...
Riêng bài thơ "tao ở nhà tao, tao nhớ mi" thì cũng vì khi nào cũng tưởng
nhớ bằng hữu nên có hai bài nhại dưới đây để gửi bạn đọc cho vui...
(Ghi chú: Uy Viễn Tướng Công ở tuổi "ngủ thập niên tiền nhị thập tam"
"nhớ mi" là nhớ ai thì... ai biết !!.).

Lê-Thụy-Chi

Meo Gửi Bạn
tau ở nhà tau, tau dớ mi
dớ mi tau phải tống meo đi.
coai meo mi chớ chê hay dở,
hay dở chi thì cũng bạn mi.
ờ mi, mình có mần chi được (?)
mần được mình mần chẳng ngại chi.

Party Cho Bạn
tau ở nhà tau, tau dớ mi
dớ mi tau phải mở party.
party mi đến mi than mệt,
mệt rứa mà mi cứ cụng ly.
nè mi, còn có làm chi rứa,
ráng nhớ tuổi trời cổ lai hi.
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