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Điếu văn 

Vĩnh biệt  

Nguyễn Hoàng 
 

(của Nguyễn Lãng Uyên, viết từ tiểu bang Virginia-Hoa 

Kỳ. Phạm Đình San đọc tại tang lễ Nguyễn Hoàng cử 

hành tại California ngày 24/12/2016) 

 

 

 

Kính thưa tang quyến, 

Thưa Chị Anh và các cháu yêu quý, 

Thưa Quý đồng môn cùng quý thân hữu, 

Hôm nay thì Nguyễn Hoàng, người bạn cố tri 

của tôi không còn nữa. Có thể nói rằng khi nghe tin 

các bạn đồng môn báo cho tôi biết tin Hoàng đã ra đi, 

tôi sững sờ và nghĩ rằng có thể nào điều đó là sự thật. 

Vì mới hôm nào, tôi gọi điện thoại hỏi Hoàng là sức 

khỏe thế nào sau những lần “chemo-therapies”. Liệu 

ông có thể kéo cuộc đời ba, bốn năm nữa để đạt tuổi 

80 cho vui không ? Thì tôi nghe thấy lời Hoàng đầy 

tin tưởng: “Bây giờ thì thấy cũng OK, cơn nguy biến 

đã qua rồi. Hiện nay mình có thể đi bộ một vài vòng 

quanh khu nhà ở, nhất là ăn uống đã bắt đầu thấy 

ngon”. 
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Nghe Hoàng nói vậy, tôi yên tâm và hồi tưởng 

lại bao kỷ niệm cùng Hoàng từ thời niên thiếu gặp 

nhau trên ghế nhà trường Chu Văn An – Sài Gòn yêu 

dấu. Chúng tôi càng thân thiết khi biết hai thằng cùng 

cảnh ngộ mất mẹ sớm như nhau. Hoàng quê ở Bắc 

Ninh, xứ lụa là giọng ca Quan họ, tôi ở Quảng Ngãi 

đất khó, người chẳng mấy ưa người, lang thang phiêu 

bạt. Thế mà hai đứa thương nhau từ ngày ấy đến giờ. 

Mất mẹ, mồ côi sớm là một thiệt thòi lớn cho một đời 

người, có lẽ vậy nên Hoàng và tôi đã cố vươn lên 

bằng sự học tập. Ba năm trung học, bảy năm đại học 

Y khoa Sài Gòn. Quãng thời gian đằng đẵng 7 năm là 

một chuỗi dài kỷ niệm mà chắc Hoàng vẫn còn nhớ 

mãi như tôi. Đây là ổ bánh mì chia đôi trong đêm 

trực, là đĩa bò khô đu đủ, ly nước mía Viễn Đông khi 

cùng nhau lang thang ngày chủ nhật trên hè phố 

Catinat – Lê Lợi – Rồi cũng ra trường – đứa làm lính 

“tàu bò”, đứa làm lính “tàu bay” – mỗi thằng ở một 

nơi, nhưng mối chân tình ngày cũ bọn mình vẫn thư 

qua tin lại. Và đôi khi chẳng hẹn trước mà lại hội ngộ 

lúc ở Cần Thơ, Mỹ Tho, lúc ở Tây Ninh thật quá bất 

ngờ.  

Đến khi lưu lạc quê người, cuộc sống thăng 

trầm thay đổi, tưởng tan mà lại hợp. Bọn mình lại có 

nhau và còn có bao nhiêu bạn đồng môn cùng lớp, 

cùng trường nữa như Ấn, Thịnh Ruồi, Mạnh Phát, 
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San Sẹo, Hoan Sứt. Mãi sau này Hoàng vui mừng gọi 

cho mình bảo “Thằng Dzũng điện sau 75 tưởng đi 

suốt chuyến tàu Nam Bắc, may còn sống, xách va li 

đi một mạch đến San Jose. Còn Chi “gánh nước” tưới 

rau nông trường cũng bồng bế vợ con hội ngộ với con 

gái nó rồi. Đất rộng mênh mông mà vẫn còn nhau. 

Hoàng ở cái chỗ “đất lành chim đậu” nên gặp gỡ bạn 

bè xưa nhiều. Cuối đời đó là niềm hạnh phúc nhất 

trong lúc lúc tuổi già mà Hoàng thường nói với mình 

– người ta thường nói: “Tuổi trẻ hướng về tương lai 

và tuổi già sống bằng dĩ vãng”. Mình luôn tin rằng 

những bức thư thăm hỏi của bạn bè cũng như những 

lần bạn cũ đến với Hoàng là một phần nào giúp ta 

vững tâm chống lại cơn bạo bệnh. 

Nhưng than ôi ! Sinh tử vô thường trong mỗi 

phận con người, nào ai biết trước, nên sự ra đi đột 

ngột của Hoàng đã để lại bao đau đớn cho gia đình, 

bao tiếc thương cho bằng hữu.  

Nguyễn Hoàng ơi ! Mình tiếc rằng trong giây 

phút vĩnh biệt này không được ở bên Hoàng để vỗ 

hòm mà nói với Hoàng rằng: Mày “sống khôn thác 

thiêng” hãy phù hộ cho toàn gia được an vui khỏe 

mạnh, sớm muộn gì bọn mình cũng gặp nhau thôi.  

Một lần nữa xin cám ơn tang quyến, cám ơn 

quý đồng môn và quý thân hữu đã cho tôi được chút 
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thời gian bày tỏ niềm tiếc thương đối với người bạn 

thân thiết: Nguyễn Hoàng của tôi và cuối cùng xin 

cám ơn bạn Phạm Đình San đã giúp tôi đọc lời ai 

điếu này.  

Nguyễn Lãng Uyên, (CVA59) 
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24/12/2016: Đồng môn và thân hữu phúng viếng tại nhà quàn.  

 
26/12/2016 : Đồng môn tiễn đưa Nguyễn Hoàng. 

Từ trái: Ng. Đình Phương “Voi”, Nguyễn Đình Thức,  

Nguyễn Mạnh Hiền A, AC Lê Nhân Ảnh, chị Phạm Đình San, 

chị Bùi Khắc Kỳ, Nguyễn Thái Vân và Phạm Đình San. 


