Thông Báo về Phiếu Xác Nhận Địa Chỉ
BPT đã nhận được khá nhiều những “Phiếu
xác nhận địa chỉ” do các AH gửi trả lại trên đó
không báo thay đổi địa chỉ hoặcgóp ý kiến. Có
lẽ các AH đó hiểu lầm rằng nếu không gửi trả
lại cái phiếu đó thì kỳ tới sẽ không nhận được
LTCC. Do đó để tránh sự hiểu lầm trên đưa
đến sự phí phạm công sức và tiền bưu phí của
các AH, BPT xin thông báo:
1.“Phiếu Xác Nhận Địa Chỉ” sẽ đổi thành
“Phiếu Góp Ý Kiến/ Thay Đổi Địa Chỉ”
2. Nếu quý AH không có ý kiến và cũng
không thay đổi địa chỉ , thì xin đừng gửi trả lại
phiếu này, sẽ không ảnh hưởng gì đến việc BPT
gửi LTCC đến quý AH.
3. Phương pháp tốt nhất và nhanh nhất là
dùng E -Mail để góp ý kiến hoặc thay đổi địa
chỉ hay bất cứ vấn đề gì liên quan đến LTCC.
Dưới đây là E -Mail của BPT Úc châu mới
từ LT 105 đến 108:
ltccmelb@yahoo.com.au
• AH Trần Bá Quyên
1-Nhiệt liệt ủng hộ tinh thần ‘vác ngà voi’ của
ban phụ trách Lá thư AH công chánh với nhiều
sáng tạo .
2- Có nên mở rộng lá thư với những thế hệ có
quá trình công chánh theo cha mẹ. Đóng góp
bài vở liên hệ đến nghề nghiệp tân tiến tại cơ
sở hay kinh nghiệm bản thân không?

Nên cố gắng tổ chức đại hội toàn quốc ái hữu
công chánh, gồm AH hiền hữu và hậu duệ. Sự
tổ chức này đòi hỏi một sự cố gắng phi thường
và đừng để bị mai một.
3- Nhắn tin bạn Trần Thiện Oai: Các bạn đồng
khoá 1955 1958 hỏi thăm về anh nhưng không
liên lạc được. Cách đây sáu năm bạn N T Danh
có liên lạc với anh và anh có hứa sẽ liên lạc
lại, nhưng vẫn bặt tin, nay bạn N T Danh đã
mất. Vậy xin anh vui lòng liên lạc với bất cứ
bạn đồng khoá nào cũng được.
• BPT
1-BPT chúng tôi được biết, chính AH cũng đã
bền bỉ đóng góp rất nhiều trong việc xây dựng
tình AHCC, cho cái tình đó đưọc thêm bền chặt
và nồng nàn hơn. ‘Vác ngà voi’ là nghề của
chúng ta, nhưng cũng rất vui khi nghe lời khen
tặng của AH.
2- Từ mấy chục năm nay, Lá Thư AHCC đã tha
thiết mở rộng vòng tay, mong được ôm các thế
hệ trẻ . Cũng đã có nhiều AH thuộc các thế hệ
trẻ tham gia, và có tên trong danh sách AHCC
nầy. BPT chúng tôi rất hoan nghênh những
đóng góp về tin tức, tài liệu, bài vở, và công
sức vào Lá Thư. Như lời đề nghị của AH, xin
AH kêu gọi, khuyến khích các thế hệ đi sau
tham gia và đóng góp cho tình Công Chánh
thêm bền chặt, lâu dài và đậm đà hơn.
Mời các ái hữu trẻ tham gia công tác thực hiện
các lá thơ AHCC Công Chánh mới. Những
BPT chúng tôi, khi nào cũng ước mong, có
những bàn tay của các thế hệ đi sau, tiếp nối
xây dựng tình thân Công Chánh này. Nếu
không có sự tiếp sức của các thế hệ trẻ, thì

trong một thời gian ngắn nữa, danh sách
LTAHCC cũng chì còn nửa trang giấy, và khi
đó, AH Trần Giác Hoa đã hứa, dù chỉ còn năm
ba anh em AHCC thôi, thì vẫn họp mặt tất niên,
và vẫn còn LT AHCC một trang thôi.
3-Xin ái hữu Nguyễn Thiện Oai đang ẩn náu
nơi đâu hãy lên tiếng cho bạn vàng Trần Bá
Quyên biết, để thôi ngày ngóng đêm trông. Anh
em nào biết tin về ái hữu Nguyễn thiện Oai thì
xin liên lạc với AH Quyền. Chúng ta ai cũng
tuổi tạm gọi là cao, cũng mấp mẹ bên vực tử
sinh, xin liên lạc gấp, nếu được thì ngày hôm
nay, biết đâu, ngày mai đã trễ. không còn dịp
mà nói cho nhau được một lời nào.
• AH Nguyễn Thanh Toàn
Tôi xin hết lòng hoan nghênh và cảm ơn các
bạn trong ban phụ trách, đã dấn thân thực hiện
được lá thư Công Chánh số 105 và 106 , đó
thật là công đức rất dày trong việc đóng góp
vào sự duy trì liên lạc tình bằng hữu, truyền
thống Công Chánh Việt Nam . Tôi cũng xin
kèm theo đây bưu phiếu 60 đồng để yểm trợ
cho Lá Thư Công Chánh, và xin chúc các bạn
thành công tốt đẹp, sức khỏe dồi dào.
• BPT
Những giòng chữ của ái hữu đã vô cùng khích
lệ BPT chúng tôi trong công việc ‘vác ngà voi
này’. Đúng như nhiều người nhận định, lá thư
là một mối dây liên lạc để anh em công chánh
chúng ta biết tin tức của nhau. Đôi khi không
cần nhiều, chỉ thấy cái tên người bạn cũ, là
trong lòng dã dậy niềm vui. Và vui hơn, khi
biết người bạn vẫn còn bình an mạnh khoẻ. Bởi
vậy, BPTchúng tôi cũng tha thiết mong được ái
hữu cộng tác, viết cho một bài, hoặc một lá thư,
nói về đời sống, tình cảm và suy tư trong tuổi
về hưu.
Không cần gì cao xa, chỉ viết về sinh hoạt hằng
ngày của ái hữu thì anh em cũng đã thấy hình
ảnh của ái hữu và nhớ lại những kỷ niệm cũ.
Chúng tôi mong lắm.
• AH Bùi Minh Tâm
Xin đóng góp 20 đô, cảm ơn ban phụ trách lá
thư Ái hữu Công chánh.

• BPT.
Cảm ơn đóng góp của ái hữu. Có bột mới quậy
nên hồ. Đóng góp về tài chánh cũng quan
trọng. Đóng góp về tin tức bài vở càng quan
trọng hơn. Mong ái hữu viết một nửa trang,
hoặc một trang về tin tức sinh hoạt hiện tại của
ái hữu tại nơi đang sinh sống.
• AH Nguyễn Văn Hoa
Kính gửi các anh trong ban phụ trách lá thư
Công Chánh. Lá thư ái hữu công chánh quả
đúng là mối dây liên lạc bằng hữu. Mỗi lần
nhận được và đọc những dòng chữ trong lá thư
tôi thấy lòng mình ấm lại.
Trong lá thư 106 vừa qua, tôi đọc được tin anh
Lê Chí Thăng mất, và đọc bài thơ “Tưởng nhớ
bạn” của anh Nguyễn Sĩ Cẩm. Thật bàng
hoàng, vì trước năm 1975, anh chị Thăng là
bạn rất thân của gia đình tôi. Và anh Cẩm cũng
là anh chú bác của bà xã tôi. Tình AHCC và
tinh thần gia đình đan dệt vào nhau.
Xin gửi kèm theo đây chi phiếu để giúp nuôi
dưỡng lá thư.
• BPT
Ái hữu viết rằng mỗi lần đọc lá thư công chánh
thì thấy lòng ấm lại. BPT chúng tôi cũng thấy
ấm lòng hơn khi đọc những lời chân tình của
AH. Gánh vác lá thư là việc chung cho tất cả
mọi người. Mong ái hữu cộng tác, viết thêm
những bài về kỷ niệm trong nghề, hoặc bạn bè.
Mục tiêu chính của Lá thư là đem những tin tức
của bạn bè khác đến cho tất cả tập thể ái hữu,
để biết tình hình đời sống của nhau. Bởi vậy
cho nên anh em ái hữu CC, ai cũng mong lá thư
được trường tồn. Được lâu dài, cũng nhờ mỗi
người đóng góp một chút vào công việc chung.
Anh Lê Chí Thăng là người năng nổ, xem như
linh hồn của AHCC còn lại bên nhà. Hàng năm
quy tụ anh chị em AHCC tổ chức tất niên, họp
mặt, và làm nhiều việc từ thiện. BPT vô cùng
tiếc thương.
• AH Trang Lê
Cảm ơn các ái hũu.
• BPT:
Được thư của ái hữu, BPT chúng tôi rất mừng.
Tưởng được đọc nhiều tin tức của Ái Hữu. Thì

ra, chỉ một giòng vắn tắt, tiết kiệm chữ nghĩa.
Ngày xưa Ái hữu đã viết rất nhiều trên
LTAHCC. Có người bảo là bút hết mực cho
nên không viết được nữa. Không biết ái hữu đã
ở ẩn vào đâu mà lâu nay không nghe tiếng tăm
chi cả. Đọc lại những lá thư cũ, thấy ái hữu là
một trong hai người đầu tiên phổ biến, thành
lập lá thư ái hữu công chánh. Anh chị em
AHCC rất mong được tin tức về ái hữu. Cho
biết tình hình sức khỏe, đời sống, và những thú
vui trong tuổi già sau khi về hưu.
Mong ái hữu viết cho lá thư tới một bài về đời
sống trong tuổi già hoặc những sinh hoạt trong
quá khứ, những kỷ niệm trong thời đi làm công
chánh Việt Nam. Xin cảm ơn. BPT chúng tôi
chờ.
• AH Nguyễn Hoành
Cám ơn các anh. Chúng tôi có nhận được lá
thư số 106.
• BPT
Cảm ơn ái hữu đã trả lời phiếu địa chỉ, chúng
tôi biết chắc Ái Hữu đã nhận được lá thư.
Mong những lá thư sau của Ái Hữu viết dài
hơn, viết về đời sống, tình cảm, trong thời gian
đang vui hưởng đời nầy
• TH Vũ Tiến Cường
Tôi mới nhận được lá thư ái hữu công chánh.
Xin gửi lời cảm ơn ông và ban phụ trách. Xin
được đóng góp chút đỉnh
• BPT.
Chúng tôi xin cảm ơn thân hữu đã đóng góp tài
chánh để lá thơ được tiếp tục lâu dài. Chúng tôi
rất hân hoan được đón nhận tin tức của bạn bè
khắp nơi.
• AH Nguyễn Quốc Đống
Thay mặt ái hữu Công Chánh Austin, tôi xin
gửi chi phiếu 120 đồng tiền đóng góp của các
ái hữu Houston Texas để nuôi dưỡng lá thư.
(Xem danh sách đóng góp tài chánh) Đặc biệt
là anh chị Hồ Phước Thông, mặc dù đã dọn
nhà lên Dallas, vẫn nhớ bổn phận và gửi tiền
đóng góp, hoan hô tinh thần anh chị Thông.
Nhân dịp nầy chúng tôi yêu cầu được cập nhật

và địa chỉ mới cho AH Hồ Phước Thông và
Nguyễn Quốc Đống. ( xem danh sach đia chỉ)
Chúc lá thơ ái hữu công chánh tồn tại mãi để
giữ cho còn có nhau.
• BPT.
Ngày nào còn có những bàn tay của các ái hữu
đóng góp vào công việc của lá thư, thì ngày đó
lá thư còn sống, và anh em AHCC chúng ta còn
biết được tin tức nhau, và tình nghĩa bạn bè còn
thêm nồng ấm.
Chúng tôi hy vọng trong lá thư tới, có bài viết
của ái hữu Đống và nhhiều bạn khác của vùng
Texas. Không cần viết gì cao xa, chỉ cần nữa
trang hoặc một trang cho biết tình hình sức
khỏe đời sống và sinh hoạt, để anh em AHCC
khác biết, mà yên tâm, là vui rồi
• AH Trần văn Hoành
Rất cảm ơn các anh chị đã bỏ thì giờ và công
sức đóng góp vào lá thư công chánh.
• BPT
Mỗi người bỏ ra một ít thời gian, một ít công
sức để làm nên những lá thư này, để tiếp tục
nối kết cái tình Công Chánh của chúng ta. BPT
cũng mong được AH cộng tác, viết cho những
bài ngắn, một vài trang, hoặc là một cái thơ
chung cho anh em. Hoặc kể lại kỷ niệm vui
buồn khi còn đi học, đi làm tại quê nhà, và tại
hải ngoại.
• AH Bà Bùi Hữu Thanh
Thưa các anh,
Nhà tôi, anh Bùi hữu Thanh, đã tạ thế ngày
8/3/2014, tuy nhiên tôi vẫn muốn tiếp tục nhận
lá thư Công Chánh để biết chút ít về tin tức
những người bạn đồng nghiệp cũ của anh ấy.
Nhà tôi rất hân hoan mỗi khi nhận được lá thư
Công Chánh. Cho nên tôi coi đó như một lưu
niệm của anh ấy để lại cho tôi và các cháu .
Trân trọng kính chào.
Hoàng Giễm Hồng
• BPT.
Thưa chị, chị đã là một thành viên của gia đình
Công Chánh chúng ta, dù anh có tạ thế, chị
cũng là ‘người nhà’ của ái hữu Công Chánh.
Chúng tôi có bổn phận gởi những lá thư kế tiếp,

để nối dây liên lạc tình cảm gia đình. Thơ của
chị làm BPT chúng tôi vui mừng. Và hy vọng
sẽ được những lá thư tới của chị. Hoặc xin chị
viết một bài kỷ niệm đẹp về anh Thanh trong
thời gian mấy chục năm cũ. Đó cũng là những
điều chúng tôi mong được biết. Từ lâu, chúng
tôi vẫn tiếp tục gởi Lá Thư AHCC đến cho gia
đình các AH đã khuất, để nối dài mối quan hệ
đống nghiệp cũ.
• AH Ngô Anh Tề
Gọi là có chút đóng góp nhỏ nhoi cho chi phí lá
thư ái hữu Công Chánh cảm ơn các bạn đã
điều hành lá thư.
• BPT.
Được biết ái hữu là người năng nổ và hăng hái
làm nhiều việc chung. Chúng tôi mong được
AH cộng tác trên mọi mặt. Hoặc bài vở, hoặc
tham gia một vài phần vụ nhỏ của là thơ. Bây
giờ việc phụ trách lá thơ được đóng góp bởi
những bàn tay từ các nơi xa xôi cách nhau vạn
dặm, chứ không cần phải gần nhau mới tiếp tay
được. Cám ơn cám ơn kỹ thuật máy tính. Mong
lắm thay.
• AH Trương Quảng Văn (92 tuổi)
Hoan hô tình hữu nghị và tinh thần tương thân
tương ái của anh chị em gia đình Công Chánh
Việt Nam. Tôi rất khâm phục sức cố gắng và
lòng can đảm của các AH trong ban phụ trách
lá thư Ái Hữu Công Chánh từ số một tới nay.
(Calgary 1/8/1916 Trương Quang Văn 92 tuổi
kỹ sư Công Chánh Việt Nam kỹ sư Không Vận)
• BPT.
Chúng tôi rất vui mừng khi đọc được những
giòng chữ chân phương, ngay thẳng, rõ ràng và
ý tứ còn minh mẫn, mạch lạc của AH. Chữ của
AH đẹp, rõ ngay hàng thẳng lối, làm chúng tôi
nhớ đến nét chữ của những đàn anh đã mất như
Hoàng Đạo Lượng, Khúc Đản, Nguyễn Tư
Tùng và nhiều ái hữu trong thế hệ trước.
Thấy nét chữ và thơ của ái hữu thì cũng đã biết
sức khỏe của ái hữu ra sao rồi. Tuổi già còn
minh mẫn khỏe mạnh là điều rất quý. Xin ái
hữu cho một vài trang về bí quyết để giữ cho
sức khỏe và tinh thần được minh mẫn như vậy

để chia sẻ cùng anh em. Chúng tôi hy vọng số
LTAHCC tới sẽ có một bài viết của ái hữu.
• AH Lê Khắc Thí
Báo tin buồn hiền thế của cố ái hữu Lê Minh
Chánh, nhũ danh là Bùi Thị Minh Phát đã tạ
thế vào ngày 30/7 2016, tại Long Beach, thọ 94
tuổi.
• BPT.
Cảm ơn ái hữu đã thông báo tin tức. Nếu không
được AH thông báo, thì chắc ban phụ trách đã
thiếu sót trong việc chia buồn. Chúng tôi mong
các ái hữu khác, khi có tin tức về gia đình Công
Chánh, thì cũng thông báo cho BPT để chia sẻ
cùng toàn thể anh em.
• AH Lý Thới Thủy
Xin chân thành cảm tạ Ban Phụ Trách lá thư,
và quý ái hữu đã bỏ ra nhiều công sức giúp cho
lá thư ái hữu công chánh được trường tồn và
càng ngày càng thêm tốt đẹp.
• BPT.
Lá thư được hoàn thành do ái hữu khắp năm
châu tiếp tay, đưa tin tức, viết bài, đóng góp tài
chánh, và thực hiện qua nhiều công đoạn khác
nhau. Nếu được sự công tác của ái hữu trong
một vài công việc nho nhỏ thì hy vọng Lá Thơ
của chúng ta sẽ lâu bền mãi mãi. Chúng tôi
mong lắm.
• AH Nguyễn Ngọc Tào
Tuy đã lớn tuổi và đã đi Cruise ở vùng biển
Atlantic, chúng tôi vẫn thích các bài thuật lại
các điểm du lịch vùng Cancun Mexico hoặc
Sydney Úc Châu
Thành thật khen các bạn vẫn giữ lá thư AH
công chánh có đầy đủ tin tức vui buồn.
• BPT.
Được biết AH đi du lịch nhiều nơi, BPT mong
có được một bài viết về những cuộc vui với bạn
bè, bà con, hoặc tin tức riêng của AH trong thời
gian nghỉ hưu.
• AH Võ Ngọc Khôi
Xin được đóng góp tài chánh cho lá thư ái hữu
Công Chánh. Chân thành cảm ơn quý hữu đã

giữ được lá thư đều đặn trong suốt thời gian
qua.
• BPT.
Toàn thể anh em ái hữu, ai cũng mong cho lá
thơ được tiếp tục đều đặn lâu dài để biết tin tức
của nhau. Quan trọng nhất là phần đổi địa chỉ,
số điện thoại.
Muốn lá thư được tiếp tục lâu dài, thì xin AH ái
hữu vui lòng đóng góp bài viết cho Lá Thư.
Viết gì? Có thể về sinh hoạt hằng ngày của ái
hữu để anh em biết và chia xẻ.
• AH:Trương Quang Tịnh
Xin đóng góp 100 đô.
Lá thư thật đẹp, thật công phu. Xin tán thán
công sức của tất cả anh em đã ra công sức ‘vác
ngà voi’ từ số một cho tới bây giờ.
Nếu chúng ta có được một đại hội họp mặt toàn
thế giới, thì quý hóa quá. Có thể đó là dịp cuối
để các anh chị em các thế hệ trước 1975 gặp
nhau, và thăm nhau một lần cuối trong đời.
• BPT
Trong các lá thư trước, ái hữu có đóng góp
những bài viết rất hay, hữu ích, tràn đầy tình
thân hữu. Chúng tôi mong được một bài viết về
kỷ niệm xưa của ái hữu trong các lá thư tới.
BPT chúng tôi cám ơn ái hữu đã đóng góp rất
hào phóng cho lá thư này.
Nói về đại hội Ái Hữu Công Chánh, chúng tôi,
tất cả AHCC khác đều cùng mong như AH.
Việc tổ chức cũng không đơn giản. Nhưng chắc
chắn sẽ có trong một ngày gần đây. Đúng như
ái hữu viết, có thể chúng ta gặp nhau lần đó là
một lần cuối trong đời. Vì chúng ta ai cũng đã
lớn tuổi, mấp mé bên bờ tử sinh. Ban PT
LTAHCC chúng tôi hy vọng sẽ có một đại hội,
chắc chắn có, dù sớm hay muộn. Mong các ái
hữu khác góp ý và suy nghĩ. Hy vọng sẽ được
một bài mới của AH cho số tới.
• AH Nguyễn Tư Điềm
Với thiển ý của cháu nếu họp mặt đại gia đình
công chánh xin được tổ chức ở Nam Cali vì nơi
đây có nhiều nhân tài nhất là các bác , các chú
đã đảm nhận trong Ban Phụ Trách.

• BPT
Đúng thế, có lẽ Nam California là vị trí thuận
lợi nhất để tổ chức đại hội, vì có đông đảo
AHCC sinh sống tại đây, và cũng có nhiều gia
đình, bạn bè quen biết, mà các AH từ các miền
xa về, có thể phối hợp để thăm viếng. Việc tổ
chức đại hội cũng khá phức tạp, nhưng vẫn là
một khả thể và thực hiện được dễ dàng, chứ
không có gì khó khăn. Nhưng ai là người đủ
hăng hái để đứng ra tổ chức đây?.
• AH Lê Tường Khánh
Chúng tôi xin chân thành gợi ý quí bạn Ái Hữu
Công Chánh tổ chức buổi họp mặt tất cả các
bạn tại một nơi và ngày thuận tiện nhất . Xin
cám ơn
• BPT
Xin các AH có tấm lòng, và mong có cuộc hội
ngộ toàn thể AHCC cùng nhau họp lại bàn định
cho một Đại Hội AHCC. Càng chậm trễ, càng
có nhiều AHCC không còn nữa, và các AH
khác càng ngày càng cao tuổi, đau yếu, khó
tham dự được.
• AH Trần Thiện Oai
Xin cảm ơn quý vị trong ban phụ trách lá thư ái
hữu công chánh nhiều.
• BPT
Chúng tôi xin chúc ái hữu và gia đình được
khang an hạnh phúc, chúng tôi cố gắng nhiều
để đem lá thư đến cho các AH khắp năm châu.
Đó cũng là một niềm an ủi cho chúng tôi trong
khi ‘vác ngà voi’ nặng trong tuổi già.
• AH Nguyễn Văn Tấn.
Xin cảm ơn các anh nhiều, đã bỏ công thực
hiện các lá thư vừa qua. Hy vọng và cầu mong
lá thư Công Chánh luôn luôn được liên tục
trường tồn. Thân chúc các anh và quý quyến
được khang an. Xin gửi $20 yểm trợ.
• BPT.
Chúng tôi cũng hy vọng lá thư được trường tồn
như ái hữu. Việc trường tồn của lá thư là do
đóng góp tin tức bài vở và tài chánh của anh
em AH khắp năm châu. Nhưng quan trọng hơn
hết là yểm trợ tinh thần để anh em chúng tôi
hăng hái tiếp tay thực hiện Lá Thư.

• AH Đồng Sĩ Khiêm
Tôi được cái "hân hạnh" khi các anh kêu đích
danh tôi ở trong mục thư tín. Xin trả lời: “Tôi
nay ngoài tám mươi tuổi nên đã quyết định xếp
bút nghiên, rút về Chung Nam (?) của Florida
để hưởng tuổi già vì rứa nên không còn viết
lách cho lá thư”
Tuy nhiên tôi cũng muốn thấy lá thư tồn tại, và
cảm phục các anh thuộc thế hệ trẻ tương đối,
đã hy sinh thời giờ cho lá thư tiếp tục sống
mạnh sống hùng, xin gửi theo đây cái chi phiếu
để đóng góp tài chánh.
TB: Dear anh Thông. Tôi nhớ hình như tôi
được các anh khoản đãi khi tôi tới Melbourne
vào năm 1998 không biết nhớ có đúng hay
không, cho tôi gửi lời thăm các anh trong buổi
tiệc và các AH bên Úc.
• BPT.
Đúng vậy, AH đã gặp chúng tôi tại Melbourne,
và anh em Công Chánh đã vui mừng hân hoan
đón chào anh. Đó là tinh thần đoàn kết của ái
hữu Công Chánh khắp năm châu. Tôi sẽ
chuyển lời hỏi thăm của anh đến từng AH tại
đây. Cũng có thể các AH đó sẽ đọc lá thư này,
và biết là AH đã gởi lời thăm.
Uổng quá, AH không còn viết cho LTAHCC
nữa. Có phải vì “bút hết mực” nên AH thôi viết
chăng? Những lá thư trước đây, đa số đều có
bài viết của AH, rất vui và hay, nay rửa tay gác
bút cũng là một thiệt thòi cho lá thư chúng ta.
AH bảo rằng tuổi anh đã ngoài tám mươi là đã
già, ai bảo vậy nhỉ?
Có một bài thơ vui trên mạng, xin chép lại đây:
“Sáu mươi chưa phải đã già,
Sáu mươi là tuổi mới qua dậy thì
Sáu lăm là tuổi thiếu nhi
Bảy mươi là tuổi mới đi vào đời.
Bảy lăm là tuổi ăn chơi,
Tám mươi là tuổi yêu người yêu hoa
Chín mươi mới bắt đầu già,
Đêm đêm vẫn cứ mặn mà yêu đương.
Một trăm có lệnh Diêm Vương,
Cứ ở trên ấy, yêu đương thỏa lòng.
Bao giờ đạn hết lên nòng
Từ từ nằm xuống là xong một đời.
Đó, anh đâu đã già mà gác bút nhỉ?

• AH Dương Minh
Đã thông báo tin Bà qua đời từ lâu, nhưng vẫn
tiếp tục nhận được báo lá thơ. Xin đừng gởi lá
thơ nữa,
Xin cảm ơn các bác
• BPT.
Xin ban phân phối thôi gửi lá thư cho gia đình
AH Minh. Thường thường, thì ban phụ trách
vẫn gửi lá thư đến cho những gia đình các ái
hữu đã quá cố, để giữ mối liên lạc, để giữ cái
tình cảm gia đình và chỉ ngưng gởi khi nào gia
đình yêu cầu mà thôi.
• AH Lê Văn Phương.
Xin cảm ơn đã gửi lá thư AHCC số 106 với
nhiều bài vở hay, và hình ảnh đẹp. Đó là nhờ
công sức đóng góp của ban phụ trách lá thư.
Xin gửi theo đây chi phiếu 20 đồng đóng góp
vào lá thư công chánh. Chúc quý bạn và gia
đình nhiều sức khỏe và may mắn.
• BPT
Được biết Ái Hữu có cả một kho kỷ niệm vui,
hay trong khi hành nghề Công Chánh trước và
sau năm1975. Thế mà giữ lấy một mình cũng
buồn lắm. Xin AH từ từ viết lại những kỷ niệm
đó, cho anh em AHCC chia xẻ. Lá thư được
liên tục trong nhiều năm nay là nhờ sự đóng
góp của từng bàn tay của mỗi ái hữu khắp nơi
chứ không phải của riêng chỉ vài BPT. Chúng
tôi rất mong bài viết của ái hữu.

