
MÀN 3: ĐĂM SAN VÀ LŨ LÀNG TRỒNG LÚA, ĐÁNH CÁ

Ánh sáng: Xanh lục

Cảnh 1: Nghệ nhân kể Khan, Đồng ca, Đăm San, Dàn múa

- Nghệ nhân kể Khan (đoạn tương ứng, khoảng 2 phút)

- Đăm San:

Ơ bà con! Ơ anh em! Ơ con trai con gái!
Rượu ta đã uống, thịt trâu thịt bò đã ăn
Giờ lũ làng hãy theo ta đi chọn nơi đất tốt
Gạo bắp ta không còn, thuốc hút ta không còn,
Mau mau đi phát nương làm rãy
Để mai đây ta sẽ giàu sang

- Đồng ca:

Núi ơ núi
Hãy cho ta ít đất
Rừng ơ rừng
Hãy nhường ta ít cây
Cây nhỏ phát dao nhỏ
Cây to chặt dao to
Lửa hồng nghìn gương mặt
Trai gái Ê Đê làm rãy đất này

- Đăm San:

Này hạt giống Yàng cho
Giống tốt nhân đầy nương.
Giống mạnh truyền trăm vụ
Ơ lũ làng
Vạch luống một trăm người 
Một nghìn người chọc lỗ 

Dàn Múa thể hiện cảnh phát nương, đốt lửa, chọc lỗ, tra hạt giống



Cảnh 2: Đồng ca, Đăm San, Dàn múa

- Đăm San:

Ơ Y Blim buôn Blô! Ơ Y Blô buôn Balang!
Ơ buôn Kang! Ơ buôn Joh, ơ buôn Hoh, ơ buôn Hun!
Ta muốn sáng đi câu cá,
Ta muốn chiều đi bắt cá,
Ta muốn ăn cua ăn tôm
Tất cả theo ta ra sông ra suối!

- Đồng ca:

Người và voi lội xuống sông như kiến
Nước sông đục ngầu, tôm cá nổi đầy sông
Cá sấu bị bắt ngay trong hốc đá
Trăn bị bắt ngay khi chưa kịp ra ngoài
Ngày bắt cá vui như ngày hội
Hơ! Hò hơ! Hò hơ! Hò hơ!

Múa thể hiện cảnh lội sông, tát nước, bắt cá…

Cảnh 3: Lễ cúng cơm mới: Đồng ca, Đăm San, H’Nhí, Dàn múa

- H’Nhí:

Ơ thóc! 
Tạ ơn hạt thóc béo tròn
Giã ra thành gạo trắng như hoa epang
Hạt thóc cho ta sắc đẹp và tuổi trẻ
Hạt thóc nuôi ta, nuôi buôn làng

- Đăm San:

Ơ thóc!
Hãy vào trong kho ở yên lành
Ta cúng thần lúa một đầu heo



Ta cúng thần kho ba ché rượu
Hãy giữ cho buôn làng no ấm đến mùa sau

- Đăm San, H’Nhí (song ca)

Cây lúa trên nương tay người nuôi lớn
Cho ta hạt thóc nuôi lại thân người 
Ơi cây lúa nương xanh màu rừng cây
Ơi hạt thóc vàng đẹp như nắng trời…

Dàn múa thể hiện Lễ hội Cơm mới trên SK rồi đi xuống đất, biến thành 
đám rước quần chúng kéo sang SK số 4.   


