
““II  lloovveedd  yyoouu……””  
 

I loved you: and, it may be, from my soul 

The former love has never gone away, 

But let it not recall to you my dole; 

I wish not sadden you in any way. 

 

I loved you silently, without hope, fully, 

In diffidence, in jealousy, in pain; 

I loved you so tenderly and truly, 

As let you else be loved by any man. 

 

AAlleexxaannddeerr  PPuusshhkkiinn  

 

 

 

 
““AAnnhh  đđãã  yyêêuu  eemm……””  

 

Dường như Anh đã yêu Em 

Từ trong tâm khảm, tình bền mãi thôi. 

Đừng sầu, đừng nhớ Em ơi 

Anh mong không gợi Em rơi lệ thầm. 

 

Tình Anh vô vọng, lặng câm 

E dè, đau khổ thêm phần hờn ghen 

Thành tâm, thắm thiết yêu Em, 

Mong cho kẻ lạ tình bền như Anh. 

 

TTââmm  MMiinnhh    NNggôô  TTằằnngg  GGiiaaoo  
chuyển ngữ. 

  



  
  

BBrriinngg  mmee  
aallll  yyoouurr  fflloowweerrss  nnooww  

 

I would rather have a single rose 

From the garden of a friend, 

Than have the choicest flowers, 

When my stay on earth must end. 

 

I would rather have the kindest words 

Which may now be said to me, 

Than flattered when my heart is still- 

And this life has ceased to be. 

 

I would rather have a loving smile 

From the friends I know are true 

Than tears shed ‘round my casket, 

When this world I’ve bade adieu! 

 

Bring me all your flowers, 

Whether pink, or white, or red. 

I’d rather one blossom now 

Than a truckload when I’m dead! 

 

RR..  DD..  RRiicchhaarrddss  
 

  

GGiiờờ  hhããyy  ttặặnngg  ttaa    
nnhhữữnngg  đđóóaa  hhooaa  

 

Thà chỉ tặng ta một nụ hồng 

Hái ra từ vườn bạn vun trồng 

Hơn là phô sắc muôn ngàn đóa 

Khi thế gian này thiếu bóng ta. 

 

Thà ta nghe được những lời thương 

Thủ thỉ giờ đây quý lạ thường 

Còn hơn ve vuốt ngàn câu sáo 

Khi trái tim này nhịp đã ngưng. 

 

Thà nở cho ta nụ cười yêu 

Từ lòng chân thật của bạn thân 

Còn hơn tuôn đẫm quan tài lệ 

Khi ta giã biệt cõi dương trần. 

 

Giờ hãy tặng ta những đóa hoa 

Dù hồng hay trắng, đỏ đẹp tươi 

Một bông nở thắm ngay hiện tại 

Hơn vạn cành trao lúc qua đời. 

 

TTââmm  MMiinnhh  NNggôô  TTằằnngg  GGiiaaoo  
chuyển ngữ



 


