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Tiếng chuông Big Ben đưa thời gian từ ngàn năm trước  
Về bên bờ sông Thames đang tĩnh lặng xuôi giòng 
Một mình ngồi đây mơ màng trong phút giây trầm mặc 
Bám vòng quay lịch sử trở lại dĩ vãng xa xăm 
Nhịp sống cõi trần rung theo trường âm nhạc tấu 
Vở kịch đời thịnh suy biến đổi vô thường   
Lúc thăng hoa bay lơ lửng khắp bốn phương   
Khi xuống dốc chìm sâu tận đáy vùng tăm tối 
  
*Kia ! cầu London lấp ló sau màn sương mờ ảo 
Cảnh tượng công trình vĩ đại tan loãng vào hư không   
Cùng số phận với bao nhiêu điện đài lăng tẩm 
Của kinh thành đồ xộ, vương quốc huy hoàng ! 
*Bánh xe thời gian tiếp tục lăn đều trong tiềm thức 
Xuyên qua đường hầm Channel Anh-Pháp đến Âu châu 
Notre-Dame de Paris soi bóng giòng sông Seine bốc lửa 
Roma Colosseum khán đài vỡ nát phơi trần 
*Tháp nghiêng Pisa chỉ chờ ngày tận số 
Thành phố Venice diẽm lệ ngập nước kênh đào 
Đền Hi Lạp cổ trơ trơ bức tường loang lở 
Lục điạ Atlantis ngổn ngang dưới đáy biển sâu 
*Sang châu Phi nhìn bão cát bào mòn Kim Tự Tháp 
Về Việt Nam thấy những Tháp Chàm hoang phế rêu phong 
Thành Nhà Hồ từng mảng tường đá khổng lồ xụp đổ 
Xem trống đồng Ngọc Lũ di tích văn minh Đông Sơn 
Như vang bóng một thời trong viện bào tàng lịch sử 
Cho năm chữ bốn-ngàn-năm-lập-quốc chói lọi muôn đời ?   
  
Một ngày mai lúc thế giới này bừng tỉnh giấc mơ  
Vạn vật đổi thay, dấu xưa mất dần hay tồn tại ? 
Nghe âm vang tiếng u trầm bài ca nhân loại  
Đánh thức hồn ta... siêu thoát khỏi vũng suy tư. 
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