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Mỗi năm, kể từ đầu thiên niên kỷ 2000, tôi
dựng bảng này trước nhà để mừng năm mới.
Năm nay tuổi đã ngọai Cửu tuần (93t), tôi cũng
cố gắng làm bảng nầy để cùng nhau Mừng năm
mới, chúc cho nhau “vạn sự như ý”, một câu
chúc tụng từ xưa ở Việt Nam, hàm ý những
chuyện gì mình mong muốn đều được mãn
nguyện nhất là sức khỏe và an vui trong cuộc
sống.
Riêng AHCC chúng ta mong sao chúng ta
còn có nhau lâu dài, Lá Thư Công Chánh mỗi
ngày một phát triển tốt đẹp. Ngay trong Lá Thư
số 1 phát hành tháng 2 năm 1976, tôi cũng đã
có ghi “muốn cho LT tồn tại, cần phải có người
phụ trách và sự tham gia sốt sắng của tòan thể
anh em”. Gần 40 năm nay chúng ta đã thực
hiện được điều ấy, tôi mong rằng với truyền
thống tốt đẹp cuả gia đình Công Chánh, LT sẽ
tồn tại với chúng ta lâu dài. Tôi rất mừng được
biết LT sẽ được anh em AH Úc châu nhận lãnh
phụ trách năm tới, đáng mừng thay! Ban phụ
trách đã có rồi, tài chánh cũng đầy đủ rồi, còn
phần bài vở thì anh em khắp nơi tiếp tay viết về
cho LT. Viết gì thì anh em rõ cả rồi, viết trong
tình gia đình Công Chánh thì luôn luôn được
ban phụ trách hoan nghênh, đăng tải.
Riêng tôi trên 103 LT đã phát hành, LT nào
tôi cũng có đóng góp bài vở, nhưng đến nay
tuổi càng cao sức khỏe cũng như trí nhớ càng
thấp, không đóng góp được gì nhiều nữa, chỉ
mong nơi anh em luôn luôn nghĩ đến LT và giữ
cho LT còn với chúng ta để mong “Lá Thư còn
ta còn có nhau”.
Thân kính,

Lê Khắc Thí

Mng Xuân t Mùi
(2015)
Thấm thóat Xuân nay chín ba rồi,
Heo già Qúy Hợi vẫn rong chơi
Vẫn ngày hai buổi vui cuộc sống
Liên lạc bạn hiền khắp nơi nơi
Thăm chừng sức khỏe lớp cao niên
Chia xẻ niềm vui lúc tuổi già
Nhắc nhở Lá thư cùng bạn trẻ
Mối giây liên lạc được bền lâu
Tuổi thọ Lá thư ba chín lẻ
Nội san tuổi ấy đáng mừng thay!
Lá thư còn ta còn có nhau
Chúc nhau Xuân tới vẫn còn Xuân
Lê Khắc Thí

