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 Sắp vĩnh  biệt K1 Nguyễn Tường Cẫm 

Hôm nay tối thứ năm ngày 9th tháng 7, 2020. Vừa mới đây, lúc 11:00PM giờ Virginia, vợ tôi 

có phone. Vừa mới nhắc máy, thấy số của Nguyễn Tường Thái con trai Cẫm, vợ chồng tôi 

giật mình !  Thái thĩnh thoãng vẫn gọi vợ tôi, vì trước đây con Thái và con tôi học chung lớp 

bơi và lớp public speaking. 

Giờ này mà Thái còn gọi chắc là tin buồn về Cẫm. Đúng như rằng, Thái báo tin Nguyện 

Tường Cẫm  đã kiệt sức. Từ hôm thứ hai cơ thể Cẫm không còn tiếp nhận thức ăn. Một vài 

giọt nước nhễu vào miệng cũng bị trào ra. Bác sĩ chẩn đoán không quá một tuần. Ngày hôm 

qua bác sĩ lại cho biết không quá ngày thứ bảy. 

Thật thương cảm cho một người bạn! 

Cẩm ra trường rồi vào hải quân. Qua Mỹ một mình năm 1975. Nghe nói là công việc vất vã, 

có over time là Cẫm không bao giờ từ chối. Cuối cùng cũng bão lãnh hết được vợ con. Là 

một mãn nguyện của Cẫm. Nhưng một thời gian dài đôc thân làm việc miệt mài bất kể thời 

gian. Chợ búa ai lo? Nấu nướng ai làm? Quần áo ai giặt? Ăn uống qua loa! Tối ngũ vội 

vàng. Gối chăn cô quạnh! 

Hôm nay mệt, ngày mai mệt thêm, ngày mốt bịnh. Bịnh rồi phải cố lướt qua! 

Dù đã đoàn tụ nhưng mệt mõi lâu ngày không đủ thời gian hồi sức 

Năm nay Nguyễn Tường Cẫm 80 tuồi, thời sinh viên Cẫm là Thanh Niên Thiện Chí, thân 

tình vui vẻ không mất lòng ai. Lúc có gia đình Cẫm tận lực gian khổ hết lòng vì vợ vì con. 

Một mẫu người đáng ngưỡng phục, chỉ tiếc là cuối đời không được vui hưởng! 

Chung lòng chia sẻ với gia đình Cẩm. 

Nguyễn Thanh Nhàn._,_.___ 
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