
Lá Thư Thụ Nhân 

From:     Tiến Nguyễn  

Date:       15 December 2015 at 6:21:18 PM AEDT 

Subject:  Fwd Một chút bình an 

 

Chuyển  tiếp. 

 

MỘT CHÚT BÌNH AN… 

 

“Một chút bình an” là tên bài hát tiếng Đức “Ein bißchen Friede » đã đem lại vinh dự cho nước Đức 

thắng giải ca nhạc Âu Châu Eurovision năm 1982. Cô ca sĩ trình bầy bản này là Nicole Hohloch, 

sinh ngày 25 tháng Mười 1964, thường chỉ giản dị gọi là « Nicole » . Bài hát đã được chuyển sang 

nhiều ngôn ngữ, tiếng Pháp là "La paix sur Terre" (Hòa Bình trên Trái Đất), tiếng Anh: "A Little 

Peace", Hòa Lan "Een beetje vrede"), Đan Mạch ("En smule fred") v..v… 

Tôi thích bài này - cả nhạc lẫn lời - nhưng không đủ thời giờ và năng lưc để dịch sang Việt Ngữ. 

Vậy xin chọn 2 video clip sau đây để giới thiệu với các bạn (nếu nghe rồi, vẫn mời nghe lại vì tuy 

33 năm trôi qua nhưng giá trị của thông điệp này vĩnh cửu) : 

1/ một video thu trong kỳ trình diễn Eurovison 1982, Nicole hát tiếng Đức, nhưng có phụ đề Anh 

ngữ.  

 

2/ phía dưới tôi post một video với giọng hát của Nicole bằng tiếng Pháp, có phụ đề Pháp ngữ. 

« Hoà Bình trên Trái Đất là lời cầu nguyện của tôi, xin bớt bạo lực, hãy yêu nhau hơn, bớt vị kỷ, bớt 

các chủ nghĩa, nhiều niềm vui hơn… Hãy hát với tôi, hãy cầu nguyện với tôi : Bình an cho trần thế» 

(trích lời Pháp ngữ)  

 

Eurovision 1982 - Germany - Nicole - Ein Bißchen Frieden [HQ SUBTITLED] 

  

  

 

  

  

  

    

Eurovision 1982 - Germany - 

Nicole - Ein Bißchen Frieden... 

 View on www.youtube.com  Preview by Yahoo  
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Nicole : La paix sur terre (en francais) 

 

 

  

 

  

    

Nicole : La paix sur terre (en 

francais) 

 View on www.youtube.com  Preview by Yahoo  

 

 

Lời Pháp ngữ: La Paix Sure Terre 

Quand Jean m'attend au soleil couchant 

Lorsque je regarde le matin blanc 

Quand je me ballade à travers champs 

C'est avec mon cœur d'enfant 

Et quand je m'étonne d’autant de beauté 

Il y a des hommes qui me rient au nez 

Mais je leur pardonne et leur dit bonjour 

Et je leur souhaite en retour 

 

La paix sur Terre c'est ma prière 

Moins de violence d'indifférence 

Plus de "je t'aime" et moins de haine 

Plus jamais de pleurs au fond du cœur 

Moins de frontières, moins de misère 

Moins d'égoïsme, de mots en isme 

Moins de paroles et de symboles 

Plus de tendresse, moins de promesses 

 

Que puis-je faire avec une chanson ? 

Mais pourquoi me taire ? Y a pas de raison 

Pour faire la guerre, c'est mieux qu'un canon 

Y a qu'à trouver l'unisson 

 

La paix sur Terre c'est ma prière 

Moins de violence d'indifférence 

Plus de "je t'aime" et moins de haine 

Plus jamais de pleurs au fond du cœur 

Moins de frontières, moins de misère 

Moins d'égoïsme, de mots en isme 

Moins de paroles et de symboles 

Plus de tendresse, moins de promesses 

 

Plus de joie, chante avec moi : 

Il faut faire la paix sur Terre 

D'un seul cœur on chante en chœur : 

Ma prière, la paix sur Terre 

Lời Anh ngữ: A LITTLE PEACE 

Just like a flower when winter begins 

Just like a candle blown out in the wind 

Just like a bird that can no longer fly 

I’m feeling that way sometime 

But then, as I’m falling, weighed down by the load 

I picture a light at the end of the road 

And closing my eyes, I can see through the dark 

The dream that is in my heart 

A little lovin’, a little givin’ 

To build a dream for the world we live in 

A little patience and understanding 

For our tomorrow, a little peace 

A little sunshine, a sea of gladness 

To wash away all the tears of sadness 

A little hoping, a little praying 

For our tomorrow, a little peace 

I feel I’m a leaf in the November snow 

I fell to the ground, there was no one below 

So now I am helpless, alone with my song 

Just wishing the storm was gone 

A little lovin’, a little givin’ 

To build a dream for the world we live in 

A little patience and understanding 

For our tomorrow, a little peace 

A little sunshine, a sea of gladness 

To wash away all the tears of sadness 

A little hoping, a little praying 

For our tomorrow, a little peace 

We are feathers on the breeze 

(A little lovin’, a little givin’) 

(To build a dream for the world we live in) 

Sing with me my song of peace 

(A little patience and understanding) 

(For our tomorrow, a little peace) 

We are feathers on the breeze 

(A little sunshine, a sea of gladness) 

(To wash away all the tears of sadness) 
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Subject: Fwd Một chút bình an 

From: T Dang 

Date: December 17, 2015 5:36 AM 

 

Rất mong nhà thơ Lê Đình Thông dịch bài nhạc nầy 

ra tiếng Việt để ACE thưởng thức. 

 

DKN 

 

-  

Subject: Fwd Một chút bình an 

From: Dinh Thong Le 

Date: 18 Dec 2015, at 3:25 AM 

 

Chị Đặng Kim Ngọc thân mến, 

 

Tuy không phải là nhà thơ, tôi xin làm theo lời chị Ngọc,  

dịch bài thơ sang tiếng Việt, gọi là chút quà Giáng sinh  

của người bạn bạn phương xa gửi đến các anh chị. 

 

Vì mùa Giáng sinh cũng là mùa bình an. 

 

Lê Đình Thông 

 

Bình  An Nhân Thế 

(Pacem in terris) 

 

 

     Thì thầm bên nhau trong nắng úa 

     Ngắm nhìn sương sớm buổi tinh mơ 

     Nào cùng rong chơi trong đồng lúa 

     Tâm hồn tươi mát tựa trẻ thơ 

     Cứ ngỡ thiên nhiên là tranh lụa 

     Người ta cười nhạo trước cung tơ 

     Thôi đừng trách nhau đừng buồn nữa 

     Người ơi quay bước bớt ơ hờ 

 

     Ta hằng cầu xin cho nhân thế 

     Đừng vô tình nữa bớt thương đau 

     Nói lời yêu thương đừng ức chế 

     Trong trái tim khô hết lệ sầu 

     Đường ranh ngắn bớt thôi kể lể 

     Chủ nghĩa rồi ra cũng qua mau 

     Đừng hứa hẹn suông mà nói khẽ : 

     Tình yêu trong sáng thắp cho nhau 

 

    Nào hãy đồng ca đừng nín tiếng 

     Ý hợp hòa chung khúc nhạc vàng   

     Bình an dưới thế lời tâm nguyện 

     Nào hãy đồng ca hãy hát vang. 

 

     Paris, 17/12/2015 

     Lê Đình Thông  

 


