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正誤表 

 

頁 行  誤    正 

3 4↑  ... cô sang chơi.   ... cô sang chơi nhé. 

6 4↓  Ứ, ừ, ...    Ứ ừ, ... 

8 2↑  Gớm, yên hàng rồi ...  Gớm, yên hẵng rồi ... 

9 7~8↓  Mời cụ ngồi ạ.   Mời cụ ngồi ạ. Kìa cụ! 

   Kìa cụ! Nghe tin cô Duyên ...  Nghe tin cô Duyên ... 

13 5↓  ... hứa sẽ đăng đây.   ... hứa sẽ đăng đấy. 

21 6↑  ... (  57) (  58) (  59)  ... (  57) cái (  58) này (  59) 

21 5↑  (  60) (  61).   (  60) (  61) đấy. 

23 3↓  (  5) (  6) nha.   (  5) (  6) nhớ. 

24 3↓  À!    Ừ! 

24 1↑  ... mày thì có ạ.   ... mày thì có à. 

28 6~7↓  Anh rể Duyên: Ừ, cô Duyên. Anh ...  Anh rể Duyên: Ừ, cô Duyên.  

             Duyên: Anh ... 

   Anh rể Duyên: Mời các cụ ...        Bố chồng Duyên: Mời các cụ ... 

30 5↑  Kính thưa thầy, đơn vị con ...  Kính thưa thầy, (改行) 

       Đơn vị con ... 

31 4↑  Quý quá    Quý quá. 

36 3↑  Kìa chị.    Kìa chị! 

37 3↑  Vâng. (  25) ạ.   Vâng, (  25) ạ. 

38 6↑  ... để bọn giặt đè đầu ...  ... để bọn giặc đè đầu ... 

38 4↑  ... xanh ngằn ngặc à ơi ...  ... xanh ngăn ngắt à ơi ... 

39 1↓  ... về đất võ Lăng ...   ... về đất Võ Lăng ... 

39 4↑  Chương Viên chàng ơi, ...  Trương Viên chàng ơi, ... 

40 9↓  Chương Viên chàng ơi,  Trương Viên chàng ơi, 

40 2↑  ... nhớ buổi hôm này.  ... nhớ buổi hôm nay. 

40 1↑  ... trông chừng cởi mây.  ... trông chừng cời mây. 

41 2↓  Dặm trường biến lửa ...        Đến lúc dặm trường biển lửa ... 

41 9↑  Mưa gió chẵng phai mờ.  Mưa gió chẳng phai mờ. 

42 2↓  ... Kéo màng vào. ...  ... Kéo màn vào. ... 

46 10↓  ... (  39) (  40). (  41)  ... (  39) (  40) (  41) 

48 2↓  Nhân viên ở xã: ...   Cán bộ xã 1: ... 

48 7↓  Sửu có nhà không đấy, Sửu.  Sửu có nhà không đấy, Sửu? 

48 8↓  ... Con đang học bài đấy ạ.  ... Con đang học bài đây ạ. 
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48 9↓  Cán bộ xã: ...   Cán bộ xã 1: ... 

51 6↑  Kìa mẹ, mẹ buộc cho con nhanh lên. Kìa mẹ! Mẹ buộc cho con đi. 

       Nhanh lên. 

57 7↓  Anh Khang. Anh Khang  Anh Khang. Anh Khang. 

57 3↑  Và Thơm đọc, rồi Thơm (  23) ... Và Thơm đọc, rồi (  23) ... 

60 4↑  ... có cách nào không?  ... có cách nào không. 

62 2↓  gần đến mùa gạch cháu ...  gần đến mùa gạch (gặt?)  

       cháu ... 

62 3↓  Thằng nào giỏi thật.  Thằng này giỏi thật. 

 


