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Război, război, izvor de suferință
Ce-ai izbucnit la început de vară,
Ne-ai năpădit de chin și umilință
În sate și orașe din răsărit de țară.
Cu bubuituri ai împânzit tu omenirea
În zona ce-ai cuprins-o-n răsărit
Prin sânge și prin moarte ai menirea
Ca să cobori și mândri, și smeriți.

Erou biruitor în lupte, agonii,
În suferință, moarte și trădare
Îngenuncheat, Te rog acum să vii
În țara noastră, să aduci salvare.

Chemarea ce o faci în vremea asta –
Prin mari nevoi, prin chinuri și dureri,
La cei ce își petrec acolo viața,
În disperare – e să strige către cer!

Să îi salvezi pe cei ce-s copleșiți
Și sunt legați cu lanțuri, plini de ură.
Tu toate-acestea poți să le zdrobești,
Martirii să-i salvezi și să le dai cunună.

Cu umilință, pocăință și-ndreptare
Să-nceapă să Te caute din nou.
Căci Tu ești bun și vrei să dai iertare
Prin har, al Cerului cadou.

Cununa mântuirii și-a dreptății
Te rog s-o dai celor din răsărit.
Alină-i, Tu, Te rog, pe oropsiții
Ce i-ai salvat și-n har i-ai mântuit.

Mai adă pacea și iubirea sfântă
Peste acei ce-acolo au mai rămas.
Zdrobește ura, groaza, violența
Oh, Doamne, dă-le pace și răgaz.
Eu cred că ei Te vor slăvi pe Tine
Vor onora prin închinare a Ta slavă
Prin rugăciuni, în duh de mulțumire.
Deci, Doamne, fă ca Pacea să răsară!
PETRU PLANTUS
Ucraina, 2017
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