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NGUYỆN CẦU 
 

Những bông hoa thật đẹp 

Nằm bên những vệ đường 

Hoa bình yên khoe sắc 

Chào đón người đi qua 

Tôi cúi xuống ngắt hoa 

Cho tôi xin về nhà 

Cắm trong bình đựng hoa 

Những cành hoa xinh đẹp 

Ôi sao thật mượt mà 

Hài hòa nhìn dễ yêu 

Tôi mỉm cười cùng hoa 

Cho tôi lời kinh khổ 

Đón người về lại quê 

Dòng người xưa di tản 

Nay lại kéo trở về 

Trên con đường đổ nát 

Bởi chiến tranh bom đạn 

Giặc Putin tràn về 

Người lính giữ lại quê 

Họ về trong ngậm ngùi 

Họ về trong mừng vui 

Dù miền Đông nước họ 

Bom đạn vẫn tràn về 

Bởi Putin xâm lược 

Dù biết rằng cam khổ 

Chiến tranh sẽ trường kỳ 

Trên xứ sở Ukraine 

Họ muốn sống cùng quê 

Cùng chung nhau chịu khổ 

Nhưng quyết một lời thề 
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"Đất Ukraine dân Ukraine ở 

Putin trở về với đất Putin" 

 

Tôi nghe hoa cùng thở 

Giữa đất trời bao la 

Với dòng người di tản 

Nghe tiếng gió vi vu 

Theo lời kinh nguyện cầu 

Cho người yêu Quê Hương 

Cùng chung tay góp sức 

Cho Ukraine thanh bình 

Tôi thấy cánh đồng ruộng 

Ngập tràn đầy ngũ cốc  

Người dân hát thanh bình 

Ca ngợi sự tự do 

Ca ngợi lòng đoàn kết 

Xóa tan những căm thù 

Bởi lòng tham bá chủ  

Bởi tranh mộng bá vương 

Tôi yêu xứ Ukraine 

Tôi yêu người Ukraine 

Như yêu xứ sở tôi 

Lời kinh tôi vẫn nguyện 

Mong vang cả đất trời 

Cho con người thương yêu 

Tay trong tay hoà hợp 

Thế giới ôi thanh bình! 

Cảm ơn hoa bên đường 

Cho tôi lời yêu thương 

Cho tôi thôi nguyện cầu 

Tôi thở cùng bên hoa 

Hoa cười, người cùng hoa 

Ukraine mùa lúa chín 

Vang vang cùng lời ca 

Lời kinh cùng nhau nguyện 

Mọi khổ rồi sẽ qua 

TIỂU MAI 

www.vietnamvanhien.org 

 

http://www.vietnamvanhien.org/
http://h/www.vietnamvanhien.info

