
     Trong mỗi giây, mỗi phút chúng ta đều 
đang trải qua sự sanh và tử của mình. Mọi sự 
đều phải là như vậy.                                                                  
      Thưa chị Lê thị Tuyết, hiền thê anh Nguyễn 
văn Lộc, hai cháu Ngọc Hân và Ngọc Thúy, 
cùng toàn thể tang quyến. Thay mặt cho Ban 
Đại Diện Trung Ương và các bạn đồng Khóa 
17 SQTB/TĐ Nguyễn Thái Học năm 1964, 
cũng như toàn thể cựu Sĩ Quan, Hạ Sĩ Quan và 
Binh Sĩ Tiểu Đoàn 9 Mãnh Hổ TQLC, chúng 
tôi xin kính cẩn nghiêm chào để tiễn đưa lần 
cuối chiến hữu TQLC Nguyễn Văn Lộc, cựu 
SVSQ/K17TĐ, cựu Thiếu Tá Tiểu Đoàn Phó 
Tiểu Đoàn 9 Mãnh Hổ TQLC Quân Lực Việt 
Nam Cộng Hòa, KBC 6626 .

                      ĐIẾU VĂN

      DẪN NHẬP:
          Gió cuộn thổi, trống chuông rền khắp
          Trời xa quê, hương khói phủ mờ
          Bước chinh nhân, đang dồn dập đâu đây
          Hồn chiến sĩ, xin giáng đài chứng giám.

THAN ÔI!
  Khởi đi từ áo thư sinh
Nước non réo gọi gác tình mẫu thân 

        Quân trường huấn nhục thành nhân
Khóa ta “Mười Bảy” rõ dân kiên cường.
        Mũ xanh áo trận lên đường
45 Cọp Biển oai hùng chờ anh
        Cuộc đời lính chiến điêu linh
Quê hương khói lửa thắm tình nguồn cơn! 
        Nghiêng vai nặng gánh quốc hờn
Chân đi lệch núi, chiến trường máu xương
        Đức Cơ mây trắng chập chùng
Ba Gia, Mộ Đức, Nghĩa Hành an dân.
        Mậu Thân, Tết đến dấn thân
Đồng cam cộng khổ diệt quân hung tàn.
        Huế thương anh lính “áo rằn”,
Ra đi nào biết mấy trăng…hỏi lòng? 
        Sài Gòn chiến cuộc mênh mông
Dân ta chào đón “Hắc Long” trở về.
        Từng khu phố, từng con đường
Dẹp tan giặc dữ yêu thương mọi nhà.
        Mẹ cười rạng rỡ hoan ca
Em thương má đỏ môi ngà ngất ngây
        Ngày vui lễ cưới thiệp hồng
Cô dâu e thẹn bên chàng “Mũ Xanh”
       “Sói Biển” công chiếm Cổ Thành
Khăn tang nhuộm trắng, quân hành máu loang
        Quân ta cờ phất nẻo đàng
Kèn vang chiến thắng thôn làng đẹp xinh
        Vui thay đời lính chiến binh
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An dân bảo quốc vững tin nhãn tiền
        Thế rồi vận nước đảo điên
Một chiều quân lệnh đổ nghiêng cơ đồ
       “Mãnh Hổ” nan địch quần hồ
Phương Nam tìm bước, hướng mô giặc thù ?!
        Không may giữa chốn mịt mù…
“Bình Sơn” nẻo thoát, anh hùng sa cơ
        Ngục tù ngồi đếm sao rơi,
Bao nhiêu năm trải, thương người “Nam Xương!

  Cuộc đời biến đổi lạ thường…
H.O. về bến người thương rạng ngời
        Nhìn quanh con trẻ thay lời
Nụ cười ngạo nghễ nhớ đời chiến binh

NHỮNG TƯỞNG…..
Hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai
      Tự do, tự tại, bên trời
Thảnh thơi bầu bạn nhớ thời áo bông
      Đêm về nguyệt ngắm sao trông
Sáng vui cùng bạn, trưa mong cháu hiền….
      Đâu ngờ Sinh Tử hiển nhiên
Ốm đau bệnh tật…luật Thiêng của Trời.
      Một chiều tin dữ khắp nơi
“Lộc Ninh” Mãnh Hổ…thôi rồi chẳng kham!
      Thân đang chống chọi tử thần
Lời kinh cầu nguyện Quan Âm độ trì.
      Bạn ta, Nư Nguyễn ….thôi thì…
Đêm quên không ngũ cũng vì đồng môn.

KHÔNG NGỜ…
Hỏa châu vụt tắt bên trời
“Lộc Ninh” thôi đã ra người cổ lai!
      Hởi ôi giấc mộng thời trai
Còn nguyên, anh vội khuất ngoài gió trăng!

ÔI THÔI RỒI…
Nhẹ tay tắt nén hương tàn…

Thênh thang rộng bước Niết Bàn đón anh
      Ra đi để lại sao đành…
Vợ con sầu rũ gãy cành yêu thương.
      Tiếc Đông phủ kính dặm đường

Florida vĩnh biệt! Âm Dương đôi bờ!

KẾT ĐIẾU…
Giấc mộng trăm năm thân đã nhẹ
“Lộc Ninh” về với Phật Đài Môn
Hào quang Pháp Phật ngời sáng chiếu
Một cõi Lạc Hồng sáng quang minh.

       Tiếc Thương Tưởng Nhớ Lộc Ninh:    
                NGUYỄN VĂN LỘC!

                         Điếu viết bởi
Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 17 Thủ Đức
                     LÂM TÀI THẠNH
           Cựu Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng
                   Tiểu Đoàn 9 Mãnh Hổ
             Thủy Quân Lục Chiến VNCH
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