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Đêm nay sương lạnh vô cùng, 
Trăng thu dìu dịu bao trùm không gian. 
Cùng em gánh nước đầu làng, 
Nghe mùi cỏ dại mơ màng đêm thâu. 
Dưới trăng ý hợp tâm đầu, 
Giếng trong in bóng tình sâu giao thề. 
Đôi ta quảy gánh ra về, 
Hai vai hai mảnh tình quê dạt dào. 
Đường mòn em trước anh sau, 
Em cười anh nói, thật mau tới nhà, 
Ngập ngừng đứng trước ngã ba, 
Vẫy tay anh tiễn em qua bên cầu. 
Trông theo lưu luyến làm sao, 
Nhủ lòng mai lại gặp nhau đừng sầu. 
 
Ngày vui nào có được lâu, 
Mai anh về chốn rừng sâu tìm trầm, 
Ra đi anh có dặn rằng, 
Thương anh thì đợi ba năm anh về. 
Nhìn trăng em gửi lời thề, 
Quê nhà yên phận vẹn bề chờ anh. 
Gìn lòng hai chữ nghĩa nhân,  
Yêu ai yêu chỉ một lần mà thôi. 
Nắm tay em bảo với tôi, 

Thề có đất trời không phụ anh đâu. 
Đêm nay trăng sáng trên đầu, 
Sông sâu lấp lánh, dạ sầu bâng khuâng. 
Hoa cau đang độ trắng ngần, 
Tình chưa kết quả, đã phân đôi đàng. 
Lệ rơi trên má hai hàng, 
Đưa khăn chậm lấy mắt nàng rưng rưng 
Khăn tay tôi cất lên rừng, 
Còn in nước mắt xin đừng phụ xưa. 
Quê người dãi nắng dầm mưa,  
Làm sao quên kẻ sớm trưa đợi chờ.  
Rừng sâu chớp bể mưa mờ, 
Đêm đêm đất khách thẩn thờ nhớ ai, 
Chờ mong mới biết đêm dài, 
Sương khuya nhỏ giọt bên ngoài mái hiên. 
 
Ba năm gian khổ muộn phiền, 
Nay về quê cũ vội tìm người xưa. 
Mấy năm bão lụt gió mưa, 
Xóm làng giờ đã lưa thưa điêu tàn. 
Kìa con sông nhỏ ven làng, 
Lục bình thơ thẩn bên hàng mù u. 
Chiều êm trong ánh nắng thu, 
Sáo diều theo gió vi vu bên đường. 
Lòng rung theo nhạc yêu đương, 
Con đò còn đấy, người thương đâu rồi? 
 
Tin đâu như sét rụng rời, 
Vì nghèo sáo phải phụ lời thề xưa, 
Qua cầu đi cuối rặng dừa, 
Nhà em xiêu vẹo gió mưa sập rồi. 
Thẩn thờ lê bước mình tôi,  
Đường làng như cũ, tình thôi không còn. 
Uổng công chờ đợi mõi mòn, 
Mảnh tình riêng giữ cho tròn làm chi, 
Chơi vơi trên mỗi bước đi,  
Làm sao gánh mối tình si nặng nề. 
Xa xa như bóng ai về, 
Giếng sâu còn vẳng lời thề sơn minh. 
Ngồi bên bờ giếng một mình,  
Có ai giải mối hận tình năm xưa? 
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