
Bác sĩ Nguyễn Lê Minh, cựu y sĩ TĐ7/TQLC và Lữ Đoàn 258/TQLC đã tham dự chiến 
trường Quảng Trị từ 1971 đến 1975. Ông đã tiếp xúc với những cảnh đau thương và chết chóc của 
dân lành, xúc động trước những hy sinh của đồng đội khiến ông đã viết ra những bài thơ bi tráng. 
Ông đã giữ những bài thơ này suốt hơn 40 năm. Do sự thúc đẩy của bạn bè, ông mới lấy ra in thành 
tập thơ « Đường Ta Đi ».

Chúng ta hãy đọc bài thơ « Chiến Tranh Há Miệng Lớn » dưới đây để nhớ lại giai đoạn đầy 
máu lửa mà chúng ta đã trải qua  
  

 
 Tiến lên, tiến mãi lên
 Vượt qua người vừa gục
 Bổ sung quân bổ sung
 Chiến tranh há miệng lớn
Nuốt nữa, nuốt nhiều nữa
Những tên lính mặt sữa
Những tên lính già đời
Tiếng rên hòa tiếng nổ
  Bên những xác im hơi
  Quân tràn lên lớp lớp
  Viện binh tiếp viện binh
  Toán này thay toán khác
 Toán ít đổi toán đông
 Mờ sáng đã nhộn nhịp
 Thương binh tiếp thương binh
 Tử sĩ tiếp tử sĩ
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Hơn một tháng đăng trình
Mồ hôi không kịp vuốt
Đêm nằm quên rửa chân
Quân tràn lên lớp lớp
Viện binh tiếp viện binh
Quân tràn lên lớp lớp
Quan hốc hác đàng quan
Lính hốc hác đàng lính
Sáng gặp mặt : vẫy tay
Chiều trở về: rên xiết
Chiều trở về: im hơi
Chiều nghe tin: mất xác

Chiều ơi, chiều. Chiều ơi!
Nắng tàn trên lá cháy
Gió vờn quanh gói...người
Nắng tàn trên cõi chết
Cõi sống rền bom rơi
Cõi sống rền đạn nổ
Tay, chân, tim, óc rời
Tung bay trong giấc ngủ
Chập chờn giấc mơ vơi 
Những giấc mơ lừa lọc
Thức giấc bão tơi bời
Những giấc mơ quái đản
Thức giấc hồn muôn nơi
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            ĐƯỜNG  TA  ĐI 
                                          Của tác giả Nguyễn Lê Minh để nhớ lại một thời binh lửa
 Lính có súng mà bị gẫy, không bắn được!
 Chán bỏ mẹ!
 Có súng mà không có đạn.
 Bỏ mạng.
  Tỵ nạn.
  Đạn lép,
  Ta bắn bằng thơ.
  Bắn bằng thơ không đổ máu
   Nhưng nhức đầu mà chết...
   Chết lũ chệt, lũ chuột.
   Cầm bút lên cùng Quân Y Lê Minh làm thơ.
   Không biết làm thơ thì đọc thơ của Lê Minh.
     Đã đ.. chịu được.
   Cọp Biển, độc giả nào muốn có tập thơ của Quân Y Lê Minh thì...
      Xin liên lạc về: captovank19@yahoo.com.  
     Tác giả Nguyễn Lê Minh sẽ gửi tặng.
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