Bạn Hùng,
24 tháng 3 năm 2021, ngày bạn lìa đời, đúng 62 năm sau khi chúng ta gặp
nhau tại TTHL/HQ/NT lần đầu (19/3/1959).
Bạn là người điển trai có hàng quai nón màu xanh vì được cạo nhẵn
nhụi mỗi ngày. Bạn mang "kính cận" trông rất thông minh.
Bạn là người gốc "Nhe Treng" (Nha Trang) vui tánh. Anh em đều mến
bạn nên đặt cho bạn cái tên là Hùng Gà. Bạn vui vẻ chấp nhận vì mọi
người trong anh em chúng ta đều có cái "tên riêng" cho hợp tình hợp cảnh.

TTHL/HQ/NT 1959
Nguyễn Đình Hùng (hàng đứng - người thứ 4 từ bên phải, mang kính
cận)

Bãi Biển Qui Nhơn năm 1960
Nguyễn Đình Hùng (hàng đứng - người thứ 3 từ bên trái)
Ra trường tháng 5 năm 1961, chúng ta chia tay theo như cầu công vụ.
Tháng 4 năm 1975, Hải Quân rả ngủ, chúng ta tan hàng, phân tán, di tản
đến các xứ Tự Do trên toàn Thể Giới. Bạn may mắn đến được Hoa kỳ,
định cư tại một thành phố nhỏ dưới mõm Florida.
Sau 40 năm xa cách mọi người, một hôm bạn gọi điện thoại hỏi tôi về việc
"đi họp khóa" ở Houston, Texas.
Anh em chúng ta đến nay tuổi mỗi ngày một cao, mọi người đều mỏi
mệt, hay gặp hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không tham gia một cách
đầy đủ.
Bạn quyết tâm đưa gia đình đi họp khóa. Nhóm cao bồi Texas (Huấn,
Lương, Phát, Quế) hân hoan tiếp đón. Và may mắn hơn nữa trong dịp nầy
bạn đã gặp lại Ông Cựu Hiệu Trưởng trường SVSQHQ/Nha Trang, Đặng
Đình Hiệp, một người đàn anh khả kính đã hướng dẫn chúng ta vào con
đường Hải Nghiệp.

Nguyễn Đình Hùng, người đầu từ bên trái - Houston, Texas
21/11/2015
Ra về bạn rất hài lòng khi được gặp lại bạn cũ mặc dầu không đầy đủ như
ý bạn mong muốn.

Hôm nay bạn từ giã anh em để trở về Nha Thành tìm lại kỷ niệm ngày xưa
như: Tháp Bà, Hòn Chồng, Cầu Đá, Thành, Bãi Miễu, Phở Chụt, Đồng Bò,
v. v.
Cầu chúc hương linh Hùng nương gió Biển Đông tìm lại được kỷ niệm một
thời.
Vĩnh Biệt Hùng Gà
Bạn Đồng Khóa Đệ Nhất Nhân Mã
Thầy Gồng

