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Sunday, March 4, 2018

Người Sài Gòn nghiêng mình tiễn đưa nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông
Nhật Bình/Người Việt
March 2, 2018

16 ảnh
Hai người cháu cầm lư hương và di ảnh
dẫn đầu đoàn đưa tang.
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Trưa 2
Tháng Ba, tức 15 Tháng Giêng năm Mậu
Tuất, nhiều người dân Sài Gòn đã đến
tiễn đưa nhạc sĩ, cựu Đại Tá VNCH
Nguyễn Văn Đông về nơi an nghỉ cuối
cùng.
Buổi lễ diễn ra xúc động với nhiều cựu
quân nhân, thương phế binh VNCH và
đông người ái mộ nhạc sĩ đến vẫy chào
ông lần cuối.
Dưới đây là vài hình ảnh mà cộng tác

viên nhật báo Người Việt ghi nhận từ Sài Gòn.
Đúng 12 giờ trưa 2 Tháng Ba, 2018, linh
cữu của người nhạc sĩ tài hoa Nguyễn
Văn Đông được đưa ra khỏi ngôi nhà
của ông, số 271A Nguyễn Trọng Tuyển,
quận Phú Nhuận, Sài Gòn.

Nhiều cựu quân nhân
VNCH kính cẩn chào
Đại Tá Nguyễn Văn
Đông lần cuối.
Đoàn đưa tang đi bộ từ
đường Nguyễn Trọng
Tuyển ra đường Nam Kỳ
Khởi Nghĩa (Công Lý
cũ), quận Phú Nhuận.
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Đông đảo người đưa tiễn đi theo sau. Di
ảnh nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông trước xe
tang.Đoàn rước đi bộ một đoạn ngắn dọc
đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa trước khi lên
xe để đến nhà tang lễ Bình Hưng Hòa.
Đôn

Đông đảo người hâm mộ tới thắp nén
nhang tiễn biệt tác giả “Chiều Mưa Biên
Giới “.

Di ảnh nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông trước
xe tang.
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Nhiều thương phế binh mang áo lính
VNCH để đến tiễn đưa Đại Tá Nguyễn Văn
Đông.
Đoàn rước đi bộ một đoạn ngắn dọc đường
Nam Kỳ Khởi Nghĩa trước khi lên xe để
đến nhà tang lễ Bình Hưng Hòa.

Gia đình chuẩn bị làm lễ ở Bình Hưng
Hòa, phía xa phu nhân nhạc sĩ lặng nhìn
ông lần cuối.

Phu nhân nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông
dường như cũng kiệt sức trước giây phút
tiễn đưa “Anh” – Nguyễn Văn Đông.
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Đông đảo người hâm mộ tới thắp nén
nhang tiễn biệt tác giả “Chiều Mưa Biên
Giới.”

Nhiều thương phế binh mang áo lính
VNCH để đến tiễn đưa Đại Tá Nguyễn Văn
Đông.

Giây phút tiễn đưa.

“Sắc Hoa Màu Nhớ” cũng vẫy chào người
nhạc sĩ tài hoa.
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Ông James Võ (chồng ca sĩ Giao Linh) nói lời
cảm ơn người ái mộ, đã đến tiễn đưa nhạc sĩ
Nguyễn Văn Đông.

Những người lính Bộ Binh VNCH năm xưa
nghiêng mình chào kính Đại Tá Nguyễn Văn
Đông.

Hạ quan tài để đưa vào lò hỏa táng. Tác giả
“Chiều Mưa Biên Giới” đã vĩnh viễn rời “Phiên
Gác Đêm Xuân.”
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Hạ
quan tài để đưa vào lò hỏa táng. Tác giả “Chiều Mưa Biên Giới” đã vĩnh viễn rời “Phiên Gác Đêm
Xuân.”

