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   Bến vắng dòng sương sao điểm ngọc 
   Chẳng lẽ không là men của trăng... 
   Ai xuôi sóng nước đêm thanh ấy 
   Cung bậc thăng trầm chuốc đến say. 
   Nết na em khép xiêm y lại, 
   Tóc cuộn hương trầm không tỏa xa. 
   Hương giang úp ngược bao đền các, 
   Một đóa hoa Quỳnh nở giữa khuya. 
 
   Nhớ mãi triều xưa lăng tẩm cũ, 
   Trăng ngà nhạc lắng đêm miên man... 
   Em bảo ta say vì chuốc rượu, 
   Trăng bảo ta là ý của thơ. 
   Một bầu lênh láng nghiêng trời đất, 
   Thơ mãi cùng ta vẫn thỉ chung. 
   Cổ thành hận xếp chinh y lại 
   Kinh Bắc cùng ta gối thảo sương. 
 
   Ba mươi năm lẻ bao nhiêu hận 
   Lớp đổi càn khôn đến tỉnh say... 
   Lữ thứ bước chân còn chếnh choáng, 
   Dòng Xanh ta gặp lại đêm nay* 
   Hương Quỳnh nhớ mãi đêm xuân ấy, 
   Trăng vẫn là men của cố nhân. 
   Ngày xưa xanh tóc nay đầu bạc, 
   Xin nhận cho nhau nỗi đoạn trường!.. 
  
  

*Nguyên tác bài “THƯỞNG THANH GIANG NGỘ CỐ NHÂN” của Vĩnh Định NVD: 
  

Thưởng Thanh Giang ngả bạc bách kiều. Dạ đáo tà huy ngộ cố nhân. 

        Kỷ độ Hương giang sương nguyệt mãn.  Tửu hứng Quỳnh hoa bán dạ khai.  Thương nữ  bế y, sử thanh 
địch. Chinh nhân phùng tửu, xuất túc thi.  Mỹ nhân khích bỉ nhân túy lúy.  Nguyệt hản tri mãn ý thi trung. Thi 
chung  thỉ, sa trường, thư  trạch.  Ngã cổ thành hận thoái chinh y.  Kinh Bắc bất ly sương thảo dạ.  Bất tri hà xứ 
thương nữ lưu. 

Tam thập niên tang điền thương hải.  Hoán chuyển càn khôn bất khả tri.  Lăng tẫm tiền triều lưu thủy 
tại.  Bỉ  nhân viễn xứ hữu năng di.  Nhất đáoTây kỳ thân bất dụng.  Cố nhân! Cố nhân hề, cố nhân!  Bạch phát hố ́t 
ngộ Thanh Giang thượng.  Tưởng thụ Quỳnh hương bán dạ khai.  

  

*THANH GIANG: Dòng Sông Danube ở Âu châu thường gọi là “Le Beau Danube Bleu”, hay Dòng Sông Xanh, 
chảy qua Đức, Á́o, Hung, Tiệp Khắc, biên thùy giữa Lỗ Ma Ni và Bảo Gia Lợi, đổ ra Hắc Hải. 
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