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Cánh hoa màu tím mong manh nhỏ bé 

Lá phủ che hoa thấm ướt sương khuya  

Lạnh lùng gió thổi nằm yên ngóng đợi 

Chân người lính trẻ hành quân ngang qua… 

 

Trăm hoa đua nở rộn ràng khoe sắc 

Nghe xào xạc bước chân ai trên lá  

Người lính đến lòng ngẩn ngơ rung động 

Nhìn từng hoa, chàng yêu hết các hoa 

 



 

 

Cành Vi ô let nhỏ bé mong manh 

Nhìn xuyên kẻ lá im lặng khiêm nhu 

Chung quanh nàng muôn hoa xinh tươi thắm 

Rưng rưng Vi ô let gục đầu buồn…  

  

Người lính hiên ngang, chàng vô tình quá 

Nhìn từng hoa tay mơn trớn cánh hoa 

Thờ ơ chân bước ngang cành hoa nhỏ 

Vi ô let chờ mong chỉ một ánh nhìn… 

 

Tiếng chân ai như dừng bước bên hoa 

Người lính ơi, chàng thơm mùi cây cỏ 

  Hồn ngây ngất bên chiếc áo hoa rừng 

Không nhấp rượu mà hồn hoa như say…  

 

Bàn tay chàng vương mùi thơm thuốc súng 

Nâng niu nhẹ cánh hoa tím mong manh 

Ấp ủ trong tay mắt nhìn âu yếm 

Cài vào khuy áo bạc màu chiến chinh… 

 

 

 



 

 

Trong giấc mơ thoang thoảng tiếng trầm êm 

“Anh yêu hoa, cành Vi ô let bé xinh” 

Lòng ngây ngất hoa tàn bên chiếc gồi 

Hồn bay bổng trong tim khô màu tím… 

 

Nhưng hồn hoa theo chân chàng lưu luyến 

Khắp cánh rừng sâu  cạnh người lính chiến 

Được cùng chàng ngắm hỏa châu rực sáng 

Như hoa nở giữa bầu trời thẳm thẳm… 

 

Ánh sao băng đan chen nhau trắng xóa 

Mừng tình hoa không còn phải chia ly 

Hồn hoa yên ngủ trong tim người lính 

Không còn sợ chàng đa tình như trước… 

 

Hai tâm hồn trong xác thân người lính 

 Đôi tim kề nhau hòa chung nhịp điệu 

Lòng ngây ngất Vi ô let vấn vương  

Ấm êm trong trái tim người lãng tử… 


