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299

Chẳng hay muôn dặm ruổi giong

300

Lòng chàng có cũng như lòng thiếp chăng?

301

Lòng chàng ví cũng bằng như thế

302

Lòng thiếp đâu dám nghĩ gần xa

303

Hướng dương lòng thiếp như hoa

304

Lòng chàng lẩn thẩn e tà bóng dương

305

Bóng dương để hoa vàng chẳng đoái
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306

Hoa để vàng bởi tại bóng dương

307

Hoa vàng hoa rụng quanh tường

308

Trải xem hoa rụng đêm sương mấy lần

309

Chồi lan nọ trước sân đã hái

310

Ngọn tần kia bên bãi đưa hương

311

Sửa xiêm dạo bước tiền đường

312

Ngửa trông xem vẻ thiên chương thẫn thờ

313

Bóng Ngân Hà khi mờ khi tỏ

314

Ðộ Khuê Triền buổi có buổi không

315

Thức mây đòi lúc nhạt hồng

316

Chuôi sao Bắc Ðẩu thôi Ðông lại Ðoài

317

Mặt trăng tỏ thường soi bên gối

318

Bừng mắt trông sương gội cành khô

319

Lạnh lùng thay, bấy nhiêu Thu

320

Gió may hiu hắt trên đầu tường vôi

321

Một năm một nhạt mùi son phấn

322

Trượng phu còn thơ thẩn miền khơi

323

Xưa sao hình ảnh chẳng rời

324

Bây giờ nỡ để cách vời Sâm Thương

325

Chàng ruổi ngựa dặm trường mây phủ

326

Thiếp dạo hài lầu cũ rêu in

327

Gió Xuân ngày một vắng tin

328

Khá thương lỡ hết mấy phen lương thì

329

Xảy nhớ khi cành Diêu đóa Ngụy
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330

Trước gió xuân vàng tía sánh nhau

331

Nọ thì ả Chức chàng Ngâu

332

Tới trăng thu lại bắc cầu sang sông

333

Thương một kẻ phòng không luống giữ

334

Thời tiết lành lầm lỡ đòi nau

335

Thoi đưa ngày tháng ruổi mau

336

Người đời thấm thoắt qua màu xuân xanh

337

Xuân thu để giận quanh ở dạ

338

Hợp ly đành buồn quá khi vui

339

Oán sầu nhiều nỗi tơi bời

340

Vóc bồ liễu dễ ép nài chiều xuân

341

Kìa Văn Quân mỹ miều thuở trước

342

E đến khi đầu bạc mà thương

343

Mặt hoa nọ gã Phan Lang

344

Sợ khi mái tóc điểm sương cũng ngừng

345

Nghĩ nhan sắc đương chừng hoa nở

346

Tiếc quang âm lần lữa gieo qua

347

Nghĩ mệnh bạc, tiếc niên hoa

348

Gái tơ mấy chốc xảy ra nạ giòng

349

Gác nguyệt nọ mơ màng vẻ mặt

350

Lầu hoa kia phảng phất mùi hương

351

Trách trời sao để nhỡ nhàng

352

Thiếp rầu thiếp lại rầu chàng chẳng quên

353

Chàng chẳng thấy chim uyên ở nội
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354

Cũng dập dìu, chẳng vội phân trương

355

Chẳng xem chim yến trên rường

356

Bạc đầu không nỡ đôi đường rẽ nhau

357

Kìa loài sâu đôi đầu cùng cánh

358

Nọ loài chim chắp cánh cùng bay

359

Liễu, sen là thức cỏ cây

360

Ðôi hoa cũng dính, đôi dây cũng liền

361

Ấy loài vật tình duyên còn thế

362

Sao kiếp người nỡ để đấy đây?

363

Thiếp xin về kiếp sau này

364

Như chim liền cánh, như cây liền cành

365

Ðành muôn kiếp chữ tình đã vậy

366

Theo kiếp này hơn thấy kiếp sau

367

Thiếp xin: “Chàng chớ bạc đầu

368

Thiếp thì giữ mãi lấy màu trẻ trung”

369

Xin: “làm bóng theo cùng chàng vậy,

370

“Chàng đi đâu cũng thấy thiếp bên

371

“Chàng nương vầng nhật, thiếp nguyền

372

“Mọi bề trung hiều, thiếp xin vẹn tròn”

373

Lòng hứa quốc tựa son ngăn ngắt

374

Sức tý dân dường sắt trơ trơ

375

Máu Thuyền Vu, quắc Nhục Chi

376

Ấy thì bữa uống, ấy thì bữa ăn

377

Mũi đòng vác đòi lần hăm hở
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378

Ðã lòng trời gìn giữ người trung

379

Hộ chàng trăm trận nên công

380

Buông tên ải Bắc, treo cung non Ðoài

381

Bóng kỳ xí giã ngoài quan ải

382

Tiếng khải ca trở lại Thần Kinh

383

Ðỉnh non kia, đá đề danh

384

Triều thiên vào trước cung đình dâng công

385

Nước Ngân Hán vác đòng rửa sạch

386

Khúc nhạc từ réo rắt lừng khen

387

Tài so Tần, Hoắc vẹn tuyền

388

Tên ghi gác Khói, tượng truyền đài Lân

389

Nền huân tướng nên công rạng vẻ

390

Chữ đồng hưu bia thẻ nghìn đông

391

Ơn trên: tử ấm thê phong

392

Phần vinh thiếp cũng đượm chung hương trời

393

Thiếp chẳng dại như người Tô Phụ

394

Chàng hẳn không như lũ Lạc Dương

395

Khi về đeo quả ấn vàng

396

Trên khung cửi dám rẫy ruồng làm cao

397

Xin vì chàng xếp bào cởi giáp

398

Xin vì chàng giũ lớp phong sương

399

Vì chàng tay chuốc chén vàng

400

Vì chàng điểm phấn đeo hương não nùng

401

Mở khăn lệ, chàng trông từng tấm
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402

Ðọc thơ sầu, chàng thẩm từng câu

403

Câu vui đổi với câu sầu

404

Rượu khà cùng kể trước sau mọi lời

405

Sẽ rót vơi lần lần từng chén

406

Sẽ ca dần ren rén từng thiên

407

Liên ngâm đối ẩm đòi phen

408

Cùng chàng lại kết mối duyên đến già

409

Cho bõ lúc xa sầu, cách nhớ

410

Giữ gìn nhau vui thuở thanh bình

411

Ngâm nga mong gửi chữ tình

412

“Dường này âu hẳn tài lành trượng phu!”.
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