
CA NGỢI TỰ DO

Tôi viết lên đây bài thơ ca ngợi
Nguời dân Ukraine yêu chuộng tự do

Đất nước Ukaine đã có lần chia sẻ,
thông cảm nỗi niềm của kẻ lưu vong
Đất nước tôi, 75 cộng sản tràn vào
Pháo kích khắp nơi ,
không kể đến dân lành vô tội!
Trường học tan hoang,
Đền chùa đổ nát,
Nhà thương tan tác, máu đổ thịt rơi!
Bắn! giết người chung cùng nòi giống!
Khủng bố khắp nơi nơi,
nhà tù khắp chốn!
Triệu dân lành tìm đường chạy trốn,

Chúng tôi thành kẻ lưu vong.
Đất nước Ukaine đã cảm thông chia sẻ
Giàn nhạc giao hưởng tấu lên khúc ca
„Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa
The National Anthem of Free Viet Nam“
do nhạc sĩ Lê Văn Khoa ,
người yêu nước quốc gia biên soạn!
làm ấm lòng những kẻ ly hương!
Cùng hẹn ngày về,
khi thôi bóng bạo tàn cộng sản
xây dựng lại nước nhà.
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Cảm ơn đất nước Ukaine,
Cảm ơn đất nước Ukrainne
Làm sao chúng tôi quên được!
người dân hiền hòa,
nhân bản, văn hóa, tự do
Đất nước bạn hôm nay đang bị xâm lăng,
Bởi Putin  nòi cộng sản điên cuồng,
Dân Ukraine vô tội cũng di tản như dân tôi ngày ấy
Còn lại trai tráng, thanh niên,
tất cả những nhân tài,
cùng tổng thống anh hùng sát cạnh với người dân
quyết giữ gìn bờ cõi
đã làm cho cả thế giới cảm thông,
đều thán phục:
tổng thống Wolodymyr Selenskj và người dân anh dũng
Khắp nơi nơi trên thế giới cùng đồng hành
Cùng chung lời cầu nguyện
Cho Ukraine trở lại an bình
Putin, kẻ khủng bố phải ra trước tòa quốc tế
Quan tòa chính là tòa án lương tâm!
Hãy buông bỏ cuồng ngông
Máu đã đổ thành sông!
Khắp nơi thành bình địa
Giờ đã điểm, Putin giờ đã điểm!
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