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Tiễn Biệt AH Nguyễn Xuân Hoàn
AH Nguyễn Thiệp
Nhưng tình trạng của anh chưa
đến quá yếu, anh còn vui vẻ, chuyện trò,
nhất là không đau đớn nhiều. Anh
không vào hospice mà về căn nhà nhìn
ra hồ Merritt của phố Oakland. Chị
Dung đã đến ở cùng để chăm sóc anh
trong những tháng cuối đời.
Anh đã mất mà không đau đớn nhiều.

Di ảnh của AH Nguyễn Xuân Hoàn

Tin thêm về anh Nguyễn Xuân Hoàn,
Anh Hoàn bị bệnh, mệt và đi khám
bác sĩ, chiếu điện mới khám phá ra anh
đã bị ung thư phổi đến thời kỳ cuối
cùng. Bác sĩ cho ưống thuốc, và bảo rằng
bệnh ung thư nầy hiếm, không chữa
được, không làm hóa trị xạ trị được.
Khoảng tháng 7/2019 bệnh viện khuyên
anh nên vô nằm trong khu chờ chết
(hospice) vì không còn chữa trị gì nữa.

Anh Hoàn có để di chúc lại, giao
tất cả mọi việc cho Huy là con trai của
anh đang ở Gilroy, CA, Huy sẽ quyết
định tất cả mọi việc. Anh có dặn đừng
làm phiền bà con, bạn bè, đám tang anh
chỉ riêng tư trong vòng bà con thân
thiết. Không cần lễ lạc. Cháu Huy đã
theo lời Bố, không thông báo cho ai.
Nhà thiêu xác đến đem anh về lò, và
giao lại một bình tro.
Theo lời trăn trối, bình tro đã
được gởi về Việt Nam, có em gái anh ra
nhận, làm lễ, và rải tro xuống biển nơi
quê nhà.
Bây giờ, hy vọng anh đang yên
bình nơi miền cực lạc, và chúng ta, sẽ
gặp lại anh một ngày không xa, nếu tin
có linh hồn.
Anh Hoàn mất, chúng ta tiếc
thương. Mất một người bạn tốt, có lòng.
Xin bạn bè cầu nguyện cho anh Hoàn.
Nguyễn Thiệp

