
 

 

KHÓC THƯƠNG TƯỚNG LÊ QUANG LƯỠNG 

 

 

“Người đi... 

Cây cỏ buốt đau thương!!! 

Anh hùng Lê Quang Lưỡng. 

Bàng hoàng... Nghĩ chừng vô tưởng. 

Vị Tướng lãnh hào hùng, 

Dẫn đầu quân binh Mũ Đỏ. 

Đã bỏ trần gian, 

Vội vàng không giã biệt. 

Âm âm lạnh, lòng nhói đau da diết, 

Thương hơn thương, tử biệt cõi sinh phù. 

Hỡi Thiên Thần máu đỏ thắm thiên thu, 

Tim bất khuất, đời Hoa Dù vay trả. 

Nghiệp cả trả chưa xong, 

Đục trong trời phiêu lãng. 

Ba mươi năm, 

Những buổi chiều bàng bạc. 

Cánh hạc thẫn thờ bay, 

Cuộc đời này đen trắng. 

Cả quá khứ đầy hận thù cay đắng, 

Quê hương ơi chất nặng nghiệp linh hồn. 

Vó ngựa chân bon... 

Những bồn chồn từng thu qua chết lặng, 

Vệt nắng vàng hoang vắng gió heo may. 

Việt Nam ơi! Cả dân tộc đang quay, 

Trận bão lốc hay cơn say nghiệt ngã. 

 



 

Ba mươi năm, 

Khắp địa cầu xa lạ. 

Đoàn Thiên Thần nghiêng ngả dắt dìu nhau. 

Gượng cười thôi tim quằn quại thương đau. 

Mỗi một bước vạn cơn sầu gặm nhấm. 

Ba mươi năm, 

Vàng đỏ đen tím sậm, 

Nét kiêu hùng vẫn ẩn chứa trong tim. 

Chưa bao giờ ta thật sự đứng im. 

Dù một phút, nghĩ, chìm trong dĩ vãng. 

Nhưng hôm nay bầu không gian ảm đạm, 

Quân kỳ buồn, rủ xuống tiễn anh linh. 

Quốc kỳ bay, tung ngạo nghễ không thinh, 

Lệnh kỳ bó, vành khăn tang đơn lạnh. 

Hoàng Hoa Thám, mùa Trung Thu hiu quạnh. 

Vì toàn quân mất vị Tướng anh hùng. 

Quê hương ta mất dũng sĩ tận trung, 

Và Tổ Quốc mất người hùng Mũ Đỏ. 
 

Ba mươi năm, 

Chiến trường ta còn đó, 

Tư Lệnh ơi... Ông bỏ chúng tôi rồi!!! 

Thế là xong... Thật ngắn ngủi kiếp đời, 

Thoáng đấy, mới đây, gió trời mưa đất. 

Vùng trắc ẩn rồi ai còn ai mất, 

Nghĩa tử ly, oan khuất mủi thương mình. 

Định thế nào, là thảm bại quang vinh, 

Thua hay thắng, thường tình trong dĩ nghiệp. 

Mỗi Mũ Đỏ là lương tri thông điệp, 

Để toàn dân phải ngưỡng mộ tri ân. 

Họ đã tặng đời tim óc, xác thân, 

Trong biển lửa, giữa gian trần bạc bẽo. 

Cánh Dù rơi... Nơi xứ người lạnh lẽo, 

Thiên Thần buồn réo khúc nhạc bi ai. 

Cánh dù bung từng ôm cả chí trai, 

Gom hoài bão miệt mài trang dũng kiệt. 

 

 



 

 

Kính ông Tướng... Trời tạm dung đơn độc, 

Ngưỡng mộ anh hồn bay bổng sao băng. 

Nơi mù xa vùng sinh tử trầm thăng, 

Ông thanh thoát đất vĩnh hằng vô tận” 

Vĩnh biệt Tư Lệnh. 

Vĩnh biệt Đích Thân !!! 
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