MỘT SỐ HÌNH ẢNH TANG LỄ ANH NGUYỄN NGỌC CƯƠNG

Chiều ngày 10 tháng 2 năm 2009, miền trung
Florida nắng ấm trở lại, sau một tuần lạnh 25 độ F.
Nhà Quàn Gentry-Morisson nằm trên đường chính
Bartow Road, chạy xuyên qua Cộng Đồng MidFlorida, gồm các thị trấn nhỏ Lakeland, Winter
Heaven, Bartow .. Gia đình anh Nguyễn Ngọc
Cương, là một trong những gia đình người Việt
Nam đầu tiên đến định cư nơi đây.
Bên trong Gentry-Morisson Building, là một Nhà
Nguyện, có khoảng 200 ghế. Ngay cửa vào Nhà
Nguyện, phía bên phải, có một kệ ghi danh thân
hữu. Bên trên sổ ghi danh, có treo tấm ảnh anh
chị Cương, ngày còn tuổi đôi mươi. Tôi nhìn kỹ tấm
ảnh: dắt được giai nhân "đi phố", mặt anh Cương
trong hình, rất tươi vui hớn hở ..

Bên trái cửa vào Nhà Nguyện, có
một tấm ảnh cở 40X60 cm, để trên
một giá gổ: hình anh Cương chụp
trên Vịnh Hạ Long. Trông rất khỏe
mạnh, "rambo".

Bước vào trong Nhà Nguyện, phía bên trái cửa, có một kệ nhỏ, trên có chưng tấm ảnh Sĩ Quan
trẻ tuổi Nguyễn Ngọc Cương, ngày còn phục vụ tại Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, ở Đàlạt.

Khoảng 7 giờ chiều, tang quyến và thân hữu đã ngồi chiếm hết ghế. Nhân viên tại đây đã
phải xếp thêm hai hàng ghế dọc theo hai bên tường, cho những người đến sau. Được thông
báo, anh em Cựu SVSQ VBQG Đàlạt và gia đình đến dự khá đông. Khoảng 10% số người hiện
diện, là thân hữu ngoại quốc.

Khoảng 6 giờ chiều,
anh TÒNG, anh ruột
của Chị Cương, thay
mặt tang quyến, bước
lên chào hỏi và cám
ơn thân hữu đã đến
thăm
anh
Nguyễn
Ngọc Cương lần cuối.
Chị Cương, vì lý do sức
khỏe, đã không đến
được. Anh Tòng, và
sau đó là vài vị trong
tang quyến, đã lần
lượt lên bục, nhắc nhớ
lại nhiều kỷ niệm buồn
vui với người nằm
xuống.
Một vài thân hữu
người Mỹ cũng đứng
lên, vừa nhắc nhớ "Mr.
Cương Nguyễn", vừa
lau nước mắt ..

Khoảng 6: 30 chiều,
một Linh Mục VN có
tuổi, mặc áo thánh
mầu trắng, bước lên
bục, hướng dẫn cầu
nguyện bằng tiếng
Việt.
Sau đó, là phần Thánh
Lễ chính, do một Linh
Mục trẻ cử hành. Ông
này cũng người Việt
Nam, chỉ nói tiếng
Anh. Ông ta không
mặc áo lễ, chỉ đơn
giản với chiếc "sport
coat", dáng dấp trông
rất "bụi" ..
(Lưu ý một điều: Cả
hai vị này đều gọi anh
Cương, là Francisco
Xavier
NNC,
chứ
không phải Joseph
NNC).

Thân Hữu cùng cầu nguyện với Tang Quyến ..

Thánh lễ chấm dứt khoảng 7:30 chiềụ. Tang Quyến bắt đầu thăm linh cửu lần cuối.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Chi, chị cả của anh Cương cùng các cháu lên trước ..

Chị Nguyễn Duy Long, thân hữu, cùng các em cháu anh chị Cương ..

Anh chị Trần Hữu Hiền, khóa 18 VB. Anh Hiền trước kia là Huấn Luyện Viên trong Quân Sự Vụ,
cùng thời với anh Cương là Giáo Sư trong Văn Hóa Vụ, tại Trường VBQG ĐàLạt.
Cùng là những người VN đầu tiên về định cư tại đây, anh Cương cùng với anh Hiền, là chánh
phó Chủ Tịch đầu tiên của Cộng Đồng Người Việt tại Mid-Florida.

Anh Nguyễn Duy Long, khóa 16 VB, cựu Hạm Trưởng HQ 1 Trần Hưng Đạo, trước đây là Hội
Trưởng VBQG Florida.
Anh Chị Long
làm việc cho
Cộng
Đồng
Người Việt tại
Tampa Bay,
chỉ cách Cộng
Đồng
MidFlorida
hơn
nửa giờ lái
xe, về hướng
tây, ngay bên
bờ
Vịnh
Mexico, nên
là chỗ vẫn đi
lại thân gần
với anh chị
Cương.

Anh
Trương
Đình
Huấn,
khóa 19 VB,
đang làm việc
tại NASA, đến
từ
Cap
CANAVERAL.
Anh Huấn đã
từng cùng với
anh
Cương,
vẽ họa đồ xây
chùa VN đầu
tiên tại vùng
Mid-Florida.

Lê Minh Ngọc, 1B7- CVA 59, cùng với cháu Nguyễn Lê Nguyên Thụy, thứ nam anh chị Cương.

Bà chị cả Nguyễn Thị Ngọc Chi cùng tang quyến.

Anh Tòng, anh ruột chị Cương, trò chuyện cùng anh Trương Đình Huấn.

Thân hữu chờ phúng viếng ..

Có khoảng 20 vòng hoa, dàn ra hai bên linh
cửu anh Nguyễn Ngọc Cương, cựu Học Sinh
1B6 Chu Văn An, niên khóa 1958-1959. Tôi
nhận ra các vòng hoa sau đây:
Vòng Hoa Phân Ưu của anh em CVA 59 và
Điện Lực VN.

Vòng Hoa Phân Ưu của anh em Kỹ Sư
Công Chánh VN.

Vòng Hoa Phân Ưu của anh em Cựu SVSQ
TVBQGVN.

Vòng Hoa Phân Ưu của anh em Cựu Học Sinh
NGÔ QUYỀN

Lê Minh Ngọc, CVA59

