
Tình yêu là đề tài muôn thuở của ca dao dân ca. Nhưng không vì thế mà nó trở nên 

đơn điệu và nhàm chán Mỗi bài ca dao về đề tài này lại có một nét riêng độc đáo ẩn 

chứa những cung bậc sắc thái tình cảm, những giá trị khác nhau . Có bài ca là một 

câu chuyện tình đẹp. Có bài ca lại là nỗi lòng khắc khoải không yên cho duyên phận 

của đôi lứa. Và cũng có khi đó còn là nỗi lòng chua xót vì lỡ dở tình duyên  :  

Trèo lên cây khế nửa ngày, 

Ai làm chua xót lòng này khế ơi?. 

Mặt trăng sánh với mặt trời, 

Sao Hôm sánh với sao Mai chằng chằng. 

Mình ơi có nhớ ta chăng? 

Ta như sao Vượt chờ trăng giữa trời. 

Nếu “Thân em như...”là nỗi đau thân phận của người phụ nữ, thì lối mở đầu “Trèo 

lên…” lại là nỗi lòng chua xót vì lỡ dở tình duyên của chàng trai. Với lối mở đầu 

đưa đẩy quen thuộc “Trèo lên cây khế nửa ngày,”Tác giả dân gian đã gợi hững cho 

những câu tiếp theo: “Ai làm chua xót lòng này khế ơi?” 

_ Đại từ phiếm chỉ “Ai” thật mơ hồ nhưng cũng thật xác định. Còn ai vào đây nêu 

không phải là xã hội phong kiến xưa đã từng ngăn cách, làm tan nát biết bao mối 

tình của những đôi lứa yêu nhau. Một từ ai mà như xoáy vào lòng người bao nỗi 

niềm chua xót đắng cay. 

Với nỗi lòng như thế chàng trai cất tiếng hỏi : 

_ Ai làm chua xót lòng này khế ơi . Chàng trai hỏi khế để bộc lộ lòng mình : Khế 

chua như lòng người cũng chua xót vậy.  Một chút chơi chữ tài hoa của người xưa 

làm cho câu hỏi ấy càng thêm da diết thấm thía 

Chua xót vì lỡ duyên nhưng tình nghĩa của chàng trai với cô gái vẫn trước sau như 

một : 

_                         “Mặt trăng sánh với mặt trời 

                           Sao mai sánh với sao hôm chằng chằng”  

Ta với mình cho dù xa cách muôn trùng như mặt trăng với mặt trời như sao hôm và 

sao mai nhưng tình nghĩa đôi ta vẫn đẹp đôi vừa lứa vẫn thủy chung bền vững. Bởi 

sao hôm và sao mai vốn chỉ là sao kim, ánh sáng của mặt trăng cũng vốn là từ ánh 

sáng mặt trời mà có. Và bằng những hình ảnh so sánh ẩn dụ mang tính vĩnh hằng ( 

mặt trăng sánh với mặt trời; sao hôm sánh với sao mai ), kết hợp với điệp ngữ (sánh 

với...) và từ láy (chằng chằng) tác giả dân gian đã khẳng định tình nghĩa chung thủy 

vững bền ấy của chàng trai. 

Dường như còn sợ cô gái chưa hiểu hết tình cảm của mình, Chàng trai bộc lộ nỗi 

lòng của mình : 

_ Mình ơi có nhớ ta chăng 

Mình - ta là mô típ xưng hô quen thuộc nhưng gần gũi đọng lại biết bao ân tình tha 

thiết sâu lặng của chàng trai.  



+ Mình ơi có nhớ ta chăng, chàng trai hỏi cô gái nhưng thực chất là để bộ lộ nỗi lòng 

của mình. Nỗi lòng ấy được chàng trai một lần nữa khẳng định : 

_ Ta như sao Vượt chờ trăng giữa trời.  Sao Vượt, đó là tên cổ của sao Hôm. Sao 

Hôm mọc sớm từ buổi chiều, lúc ấy trăng chưa mọc. Có khi sao Hôm vượt lên đến 

đỉnh của bầu trời( sao Vượt ) thì trăng mới mọc nhưng cũng là lúc sao lặn. ấy vậy 

mà chàng trai tự ví 

+ Ta như sao Vượt chờ trăng giữa trời. Hình ảnh thơ đẹp giàu ý nghĩa, diễn tả  cái 

mòn mỏi của sự chờ đợi, cái cô đơn của sự ngóng trông vô vọng và cả nỗi đau của 

người lỡ duyên thất tình 

Nhưng cũng qua sự chờ đợi mòn mỏi ấy, ta cũng thấy được nét đẹp trong tâm hồn 

của chàng trai : Đó là vẻ đẹp của tình nghĩa con người. Vẻ đẹp ấy trước sau, mãi mãi 

vẫn sáng, vẫn nhấp nháy như ngôi sao Vượt trên trời như tình người trong ca dao 

xưa khi nói về những mối tình lỡ làng duyên kiếp 


