
 

 

Lời giới thiệu của AH.Nguyễn Vĩnh Long về 
bài thơ “Tình người công chánh” 

 

Trong thời gian mấy ngày ñầu xuân Giáp 

Ngọ vừa qua, tôi cứ loay hoay, cặm cụi, mải mê 

viết bài “Kể chuyện Ái Hữu Công Chánh 

Saigon họp mặt Tất 

Niên Quý Tỵ - ñón 

mừng xuân Giáp Ngọ - 

2014” ñể kịp ñăng trên 

“Lá Thư Công Chánh” 

số Xuân (102). Giờ giấc 

sinh hoạt thường ngày 

của tôi trở nên có phần 

xáo trộn… 

 

Bà xã tôi thấy vậy 

nên lộ vẻ quan tâm, chú 

ý nhiều hơn ñến công 

việc viết lách của tôi. 

Thế rồi, bà trở nên cảm 

kích cái tinh thần gắn 

kết và tình cảm ñẹp ñẽ 

thật ñáng trân trọng 

của bà con AH&THCC 

ở khắp nơi trong ñại gia 

ñình Công Chánh, ñược 

thể hiện qua những “Lá 

Thư Công Chánh” ñầy 

sự thu hút và hấp dẫn, 

mà bà ñã dành ñược 

chút ít thời gian ñể ñọc 

ñến. Xin nói thêm rằng: 

Quỹ thời gian hàng 

ngày của bà cũng rất 

bận rộn, như phần lớn các “bà nội, bà ngoại” 

khác theo nếp sống của người Việt, trong ñó, 

chủ yếu là công việc nội trợ hàng ngày lại thêm 

chăm sóc các cháu nhỏ của mình không khác gì 

ñã từng chăm sóc các con nhỏ ở thời kỳ trên 

dưới 40 năm về trước. Tuy vậy, bà vốn có cái 

khiếu làm thơ khá dễ dàng một khi có cảm 

hứng trước một tình huống nào ñó. Nhờ thế, 
vào một buổi sáng cách ñây vài hôm, bà ñã 

cầm trên tay một tờ giấy có chép bài thơ do bà 

vừa mới sáng tác và ñọc lên cho tôi nghe nhằm 

gửi tặng quý bà con AH&THCC thông qua “Lá 

Thư Công Chánh”. 

 

Tôi nhận thấy bài thơ 

có ngôn từ khá vui vui và 

ñặc biệt là thuộc thể loại 

thất ngôn bát cú, một loại 

thơ cũ, ít xuất hiện trong 

trào lưu thơ hiện nay. Nội 

dung bài thơ thể hiện những 

ñiều thuộc về tinh thần, tình 

cảm và những gì chung 

nhất, giống nhau nhất của 

bà con AH&THCC chúng ta 

mà hầu hết ñã ở vào cái tuổi 

từ “thất thập tri thiên 

mệnh” trở lên sau khi ñã 

trải qua bao nhiêu năm 

tháng, bao thế hệ thân mến 

trong ñại gia ñình Công 

Chánh, cũng như trải qua 

nhiều cuộc bể dâu ở chung 

quanh ta. Cuối cùng cái 

“thiện tâm” của từng con 

người chúng ta là rất quý 

giá vì nó sẽ dẫn ta ñến sự 

“an lạc” trong ñời sống, 

cho bản thân ta và cho mọi 

người. 

 

Vì thế, tôi ñã khuyến khích bà xã tôi gửi 

bài thơ này ñến Ban Phụ trách “Lá Thư Công 

Chánh” ñể xin quý vị vui lòng xem và có thể 
cho ñăng vào số Xuân (102) nếu còn chỗ trống. 

AH.Nguyễn Vĩnh Long 

Tình ng�Tình ng�Tình ng�Tình ng�����i Công Chánhi Công Chánhi Công Chánhi Công Chánh    
 

Ái Hữu Công Chánh của tôi ơi! 

Cao niên tình cảm lúc ñầy vơi. 

Thường niên hội ngộ từng trang báo, 

Trao gởi chân tình ñến khắp nơi. 

Bao nhiêu chuyện cũ nay hồi tưởng, 

Kể lại cho nhau rõ thế thời. 

Tang thương dâu bể ñời luôn thế, 

Biến chuyển vô thường tuổi hạc cao. 

*** 

ðông Tây Nam Bắc mừng tao ngộ, 

Mọi nỗi ưu phiền vứt bỏ thôi. 

Xuân về họp mặt mang vui ñến, 

Tình cảm chan hoà khắng khít thêm. 

Năm tháng thời gian có xói mòn, 

Kẻ khuất, người còn vẫn nhớ ghi. 

Tình người Công Chánh ñẹp như thi, 

Cầu từ thiện, ñường ñi giúp ñời… 

 
Gò Vấp, ñầu Xuân Giáp Ngọ 2014 

Hoàng Kim 

(THCC) 
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