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1 𤾓𤾓𤾓𤾓𥪞𥪞揆𠊛𠊛些
Trăm năm trong cõi người ta.
𡦂𡦂才𡦂𡦂命窖恄饒
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
𣦆𣦆戈没局𣷭𣷭橷
Trải qua một cuộc bể dâu,
仍調[?]𧡊𧡊㐌𤴬𤴬疸𢚸𢚸
Những điều trông thấy đã đau đớn lòng.
5 𨔍𨔍之彼嗇斯豊
Lạ gì bỉ sắc tư phong,
𡗶𡗶撑涓貝𦟐𦟐紅打㭴
Trời xanh quen với má hồng đánh ghen.
稿𦹳𦹳吝𠓀𠓀畑
Cảo thơm lần giở trước đèn,
風情固錄群傳史撑
Phong tình có lục còn truyền sử xanh.
浪𢆥𢆥靖朝明
Rằng: Năm Gia Tĩnh triều Minh,
10 𦊚𦊚方𪹚𪹚𪹚𪹚𪹚𪹚京凭鐄
Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững
vàng.

固茹員外户王
Có nhà viên ngoại họ Vương,
家資擬拱常常堛中
Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc
trung.
没𤳆𤳆𤳆𤳆次卒𢚸𢚸
Một trai con thứ rốt lòng,
王𡦂𡦂綏𣳔𣳔儒家
Vương Quan là chữ, nối dòng nho gia.
15頭𢚸𢚸𢚸𢚸妸素娥
Đầu lòng hai ả tố nga.
翠翹姉㛪翠雲
Thuý Kiều là chị, em là Thuý Vân.
枚骨格雪精神
Mai cốt cách, tuyết tinh thần,
没𠊛𠊛没𨤔𨤔𨑮𨑮分院𨑮𨑮
Một người một vẻ, mười phân vẹn
mười.
雲莊重恪潙
Vân xem trang trọng khác vời,
20囷𦝄𦝄苔惮𧍋𧍋𧍋𧍋囊
Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang

綠會遇德劬勞
Duyên hội ngộ, đức cù lao.
𡦂𡦂情𡦂𡦂孝邊芇𥘀𥘀欣
Chữ tình Chữ hiếu, bên nào nặng hơn?
底𠳒𠳒誓海明山
Để lời thệ hải minh sơn,
爫𡥵𡥵𡥵𡥵沛填恩生成
Làm con, trước phải đền ơn sinh thành.
決情娘買下情
605 Quyết tình nàng mới hạ tình:
𠯇𠯇朱底妾半命贖吒
"Dẽ cho để thiếp bán mình chuộc cha!"
户終固几吏𫅷𫅷
Họ Chung có kẻ lại già,
拱𥪞𥪞衙役吏�慈心
Cũng trong nha dịch lại là từ tâm.
𧡊𧡊娘孝重情深
Thấy nàng hiếu trọng tình thâm,
爲娘擬拱傷忱㤕𢠿𢠿
610 Vì nàng nghĩ cũng thương thầm
xót vay.

併排律妬論低
Tính bài lót đó luồn đây,
固𠀧𠀧𠀧𠀧两役尼買吹
Có ba trăm lạng việc này mới xuôi.
唉𧗱𧗱暫付㩜外
Hãy về tạm phó giam ngoài,
啂娘規料𥪞𥪞堆𠀧𠀧𠀧𠀧
Nhủ nàng qui liệu trong đôi ba ngày
傷𢚸𢚸𢚸𢚸𢚸𢚸䜹癡
615 Thương lòng con trẻ thơ ngây,
﨤干禍�灾𠖤𠖤不期
Gặp cơn vạ gió tai bay bất kỳ!
𤴬𤴬𤴬𤴬死别生離
Đau lòng tử biệt sinh ly,
身群�惜惜之興綠
Thân còn chẳng tiếc, tiếc gì đến duyên!
曷清詫擬分𢤞𢤞
Hạt mưa sá nghĩ phận hèn,
料�𡬷𡬷𡬷𡬷決填𠀧𠀧春
620 Liệu đem tấc cỏ quyết đền ba
xuân.
事𢚸𢚸吘貝冰人
Sự lòng ngỏ với băng nhân,
信霜吨𠰺𠰺賒𧵆𧵆㖔𡁞𡁞
Tin sương đồn đại xa gần xôn xao.
𧵆𧵆沔固�媒芇
Gần miền có một mụ nào,
迻𠊛𠊛遠客尋𠓨𠓨問名
Đưa người viễn khách tìm vào vấn
danh.

