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1. 
 
Trên dòng sông chảy 

   Trên dòng sông đầy, 
   Lớp sóng này tàn, đợt khác kéo lên thay. 
   Ba nhìn con hiện tại 
   Như giọt nước mong manh, 
   Mai kết thành dòng, mốt kéo ra đại dương. 
   Như lớp lớp sóng từ xưa muôn triều đại 

Từ lòng đất sâu chảy về dãy Trường Sơn, 
   Tạo phù sa nằm ngủ trên chín khúc Cửu Long, 
   Tạo tổ quốc trên bờ biển cả, 
   Tạo thành tên bằng tiếng Việt Nam, 
   Tạo giống nòi 
   Lịch sử bốn nghìn năm da vàng máu đỏ. 
 
 

2. 
 
Quá khứ đã trôi trên dòng sông đó. 
Vết khai sơn phá thạch vẫn còn in trên đá 
Dấu chân hoang sử cỗi nguồn Bách Việt trăm giòng. 
Đá xanh mồi đóm sống, 
Da thú khoác trên người, 
Mồ hôi đẫm rừng sâu, 
Bộ lạc chồi gươm giáo 
Thâm sơn, cùn cốc, trắng khô lâu.... 
Sóng vỗ, cát bồi 
Máu đào khai mạch đất, 
Mạ lúa mọc đồng xanh, 
Vàng thau nên thành lũy, 
Lễ nghĩa nẩy tình thương... 
 
Từ đó, quê hương gội nhuần mưa nắng 
Nghìn năm văn hiến vẫn còn xanh. 
 
 
3. 
 
Dòng dõi mình cũng trôi trên dòng sông đó. 
Dòng dõi mình cũng trôi vào quá khứ 
Theo hai trăm năm đắm chìm trong bóng tối, 
Năm thế hệ ngậm ngùi cho gia phả vàng son. 
Cát phù sa đã lấm gót tiền nhân, 
Cát phù sa đã lún gót tiền nhân.... 
 
Ba là con chim lạ 
Hót rong vùng sương mù 
Bài trường ca thương đau 
Hai trăm năm dòng dõi 
Vùi dưới cát Cửu Long. 
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4. 
 
Định mệnh cũng trôi trên dòng sông đó. 
Định mệnh cũng xoay theo vòng cung nhỏ. 
Ba là con chim lạ 
Hót trong vùng sương mù 
Bài trường ca thương đau: 
Hai trăm năm máu đọng 
Mặt dòng nước sông Gianh, 
Phân sơn hà Trịnh, Nguyễn, 
Triều vương sóng nổi, chìm ! 
 
Ba là con chim lạ 
Hót trong vùng sương mù 
Bài trường ca mùa Thu: 
Hai mươi năm khói lửa, 

`   Mười hai năm phân đôi 
Một dòng sông Bến Hải 
Hai bờ cỏ úa sầu... 
 
5. 
 
Ba là con chim lạ 
Hót trong vùng sương mù 
Bài trường ca thương đau 
Trên Hồng Hà châu thổ, 
Trên Hà Nội phố phường  
Chìm sâu trong hỏa ngục... 
 
Ba là con chim lạ, 
Hót trên vùng rừng núi 
Cao Bằng và Lạng Sơn 
Khuất chìm trong bóng tối. 
Ba là con chim lạ 
Hót trên Ải Nam Quan 
Từ hôm nay bỏ ngõ 
Cho văn hóa người Tàu 
Cho chủ trương nô lệ 
Của miền Bắc thương đau.... 
 
Ba là con chim lạ 
Hót trong vùng sương mù... 
 
Ba là con chim lạ 
Hót trong vùng sương mù 
Bài trương ca thương đau: 
Một triệu người miền Bắc, 
Rời mạch đất chôn nhau 
Dắt dìu qua vĩ tuyến 
Về miền Nam tự do, 
Tạo niềm tin ở đó.... 
 
Ba là con chim lạ 
Hót bài ca hôm nay 
Như bài ca tủi nhục 
Lịch sử hai mươi năm, cho hai nghìn năm sau... 
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6. 
 
Cuộc đời con 
Rồi cũng trôi trên dòng sông này. 
Ba trao con bài hát 
Hai mươi năm điêu linh, 
Ba trao con dòng máu 
Hai trăm năm lưu đày... 
Với một niềm kỳ vọng 
Ngày mai con viết lại 
        “bài trường ca hôm nay  
          cùng những người hiện tại” 
Cho những người tương lai... 

 
 
Trên dòng sông chảy, 
Trên dòng sông đầy 
Lớp sóng này tàn 
Đợt khác kéo lên thay... 
Đợt khác kéo lên thay... ...  
  
 
Ba nhìn con hiện tại 
Như giọt nước mong manh- 
 mai kết thành dòng, 
   mốt kéo ra đại dương... 
 
 
Sóng ra khơi... mấy lớp trờ về nguồn... 
Sóng ra khơi... mấy lớp trở về nguồn ?!.  
 
 
   VĂN NGUYÊN DƯỠNG 
       Trích VÙNG ĐÊM SƯƠNG MÙ 1966. 
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