
Bên Dòng Sông 
 

 
 

        1-Anh yêu dấu, 
        Mình đã lang thang những con đường 
        tình thơ mộng 
        Tay trong tay môi ngát vị yêu đương 
        Có phải đây là dòng sông định mệnh?* 
        Tóc em dài xõa phủ cả không gian 
        Miệng em ru những khúc tình ca 
        cho anh ngủ quên cuộc đời đau khổ 
        <Tâu Hoàng Thượng,đây đôi bàn tay  
        ngọc 
        đây tóc mềm làm sông mộng đêm  
        trăng 
        và còn đây nụ cười xóa những ngày  
        đen tối 
        kể từ đây thiếp dệt áo vì ngài >**. 
        Anh có nghe tim em thổn thức 
        Ôm anh như nâng niu bảo vật của đời 
        Đôi môi em có trói buộc được anh? 
        Và đôi mắt có giam anh vào vĩnh cửu? 
       
        2- Anh yêu dấu, 
        Ta tìm nhau trong muộn màng đau khổ 
        Ta tìm nhau trong ân sủng tuyệt vời 
        Hãy thương nhau cho đến ngày nhắm 
        mắt 
        Hãy chia nhau nước mắt lẫn nụ cười 
        Có phải đây là bóng đêm đang xuống  
        Hay vầng dương sắp ló dạng trong ta   
        Em không sợ vì có anh bên cạnh 
        Tình yêu thánh thiện sẽ chắp cánh ta 
         bay 
        Giắt em đi dù đường đời gai góc 

Em sẽ theo anh với gót chân trần 
Chúng mình là những người phiêu lãng 
Thế gian này đâu giữ nổi đời ta 

        
      3-Bên dòng sông định mệnh chỉ còn 2 đứa 

        nghe sông thì thầm 
        <Hỡi đôi bạn nhỏ, 
       ta chờ đợi suốt 8 năm ròng rã 

        để chúc phúc tình yêu của bạn 
        Hãy cẩn thận giữ gìn 
       Hãy thương yêu nhau mãi mãi 

        Những lúc rỗi hờn hãy nhớ đến ta 
        là nhân chứng nhắc nhở đêm nay 
        cuộc đời như dòng nước 
        lúc lên lúc xuống, 
        lúc phẳng lặng êm đềm, 
        lúc sóng to gió cả 
        nhưng rồi phù sa vẫn ở trong nước 
        như nằm trong lòng mẹ hiền 
        ta vẫn thì thầm ngàn năm 
        những lời tâm sự 
        những lời chúc phúc cho kẻ yêu nhau> 
       
      4- Anh yêu dấu, 

        Anh có nghe sông nói? 
        Anh có thấy ngàn sao đang thắp sáng tình  
      yêu? 

        Thượng Đế ở trên cao, ôi huyền diệu vô  
       cùng ! 

        <Tạ ơn Chúa đã cho chúng con ân sủng yêu  
       nhau>.
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