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Tưởng Niệm Tướng Lê Minh Đảo 
 

Sáng nay vừa thức giấc 
Bàng hoàng như trong mơ 
Nghe tin tướng Đảo mất 
Như mất cả trời mơ 
 

Con mơ ngày quang phục 
Có Tướng đi hàng đầu 
Cờ vàng ba sọc đỏ 
Ngạo nghễ khắp trời cao 
 

Con cúi đầu kính cẩn 
Tiễn biệt Tướng ra đi 
Hoà hồn thiêng sông núi 
VN sớm thanh bình 

 
Tướng Đảo ra đi trong lúc Việt Nam đang trên con đường hấp hối, linh hồn 
Tướng giờ này chắc đang trên con đường của chiến trận Bình Long và Xuân Lộc, 
đang hội ngộ lại với tướng Lê Văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam, cùng bao nhiêu 
chiến sỹ nghĩa quân và Địa Phương Quân mà Tướng từng vinh danh ca ngợi, 
nhắc nhở cho thế hệ trẻ rằng, chính họ là những người đã âm thầm chiến đấu 
đêm ngày để bảo vệ xã ấp xóm làng, bao nhiêu chiến sỹ vô danh hoà chung với 
hồn thiêng sông núi cho đất nước mình hồi sinh 
 
Lời dạy dỗ nhắc nhở của Tướng vẫn còn văng vẳng bên tai chúng con: " 30.4 là 
điểm đen cho lịch sử Việt Nam",  
 
- Làm cho người Việt lưu vong khắp nơi 
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- Mất tất cả sự cao đẹp Dân tộc tự hào 
 
- Mất quá nhiều từ Nam tới Bắc: miền Bắc từ 1945 bị cộng sản lừa dối 1 cách tinh 
vi, miền Nam phải hy sinh quá nhiều, vừa chiến đấu vừa xây dựng. 
 
- Cộng sản đổi trắng thành đen 
 
- Cộng sản không làm đẹp lòng dân, luôn gây chia rẽ và thù ghét 
 
- Tuổi trẻ các con phải thương cha mẹ học  hành thành danh để tạo uy tín, thế lực 
mạnh cho VN, đừng quên nguồn gốc, hãy làm cho quê mẹ . 
 
Sắp tới tháng 4 đen ngày Quốc hận, ngày mà bao nhiêu chiến sỹ VIỆT NAM 
CỘNG H ÒA đã hy sinh cho tiền đồ dân tộc, ngày mà từ đó nhà tù nhỏ, nhà tù lớn 
mọc ra trên khắp miền QHVN . Việt Nam biến thành địa ngục trần gian với những 
ngục và tù vô gián đó bàn tay của bọn thái thú cộng sản Việt Nam gây nên, ngày 
khai sinh cho người Việt lưu vong. 
 
Trước linh hồn Tướng Lê Minh Đảo chúng con thành kính nghiêng mình tri ân 
Người đã suốt thời gian trong trận chiến đã bảo vệ cho người miền Nam sống an 
lành cho tới ngày 30.4.1975 để rồi bị trả thù tù tội suốt 17 năm dài, nhưng vẫn 
một lòng son  sắc với Quê Hương, dìu dắt tuổi trẻ nuôi chí chờ ngày quang phục 
 
Chúng con tiễn Linh hồn Tướng về lại Quê Hương, nơi biết bao anh hùng chiến 
sỹ VNCH đã miệt mài dâng hiến đời mình cho đất mẹ Việt Nam và luôn nhớ lời 
Tướng dạy dỗ cho tuổi trẻ chúng con 
 
Đêm nay trời lại trở lạnh, con nghe trong lòng trống vắng, như mất mát điều gì 
không níu kéo được, con nghe đâu đây vang lại lời ca : " nắng sẽ về đẩy lùi bóng 
tối, còn yêu thương là còn mãi nhé con!" 
 
Từng đôi sao đêm như ánh mắt Mẹ Việt Nam đang dang tay chào đón Tướng Lê 
Minh Đảo về với quê hương 
 
Quê Hương Việt Nam bất diệt trong lòng chúng con, những đứa con lưu vong sẽ 
trở về cùng nhau xây dựng lại đất nước 
  
Chúng con sẽ trở về để  giương cao lá cờ chính nghĩa trong đó có hồn thiêng 
sông núi của bao tướng lãnh và những chiến sỹ  vô danh để cùng nhau hát lên : 
" Mẹ Việt Nam ơi, chúng con nguyền đi  dựng lại Quê Hương"  (thơ Võ Đại Tôn 
=Hoàng Phong Linh do cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 phổ nhạc) 
 

Tiểu Mai 
Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại:                                     

http://www.vietnamvanhien.org/TieuMai.html [<= bấm vào] 
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