TRANG 90

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Tình Trạng Bốn Thầy Công Chánh
Năm Đinh Dậu sắp qua. Bốn Thầy
Công Chánh của tôi năm nay không khả
quan.
Thầy Bửu Đôn ra đi một cách nhẹ
nhàng. Tin này như sét đánh và tôi thật
không ngờ. Vừa mới nhận được E-mail
của Thầy nói với tôi về bài viết của tôi về
bài “Bốn Thầy Công Chánh Của Tôi”, tôi
E-mail cho Thầy để xin chỉ dẫn thì cũng là
lúc Thầy về cõi Vĩnh Hằng.

trong nhà bếp, đụng cánh cửa tủ vô đầu, u
một cục. Thầy buồn, ít nói lại thêm ít nói
hơn nữa. Cô đã mất, Thầy ở một mình tự
nấu nướng. Xin Thầy cẩn thận. Nhân dịp
năm mới Mậu Tuất, kính chúc Thầy Mạnh
Khỏe, May Mắn và làm cố vấn cho Lá
Thư AHCC.

Thầy Bùi Hữu Lân, rất cẩn thận,
nhưng không ngờ đi xe đạp trên lề đường,
xui xẻo bị vấp vào miệng cống, té và phải
vô bệnh viện. Nay đã về nhà chữa trị và
may có Cô về nhà chăm sóc. Tôi kêu gọi
anh em Khóa 6 KSCC được 500 USD gửi
về nhờ bạn Đặng Huấn mang tới biếu
Thầy. Đặc biệt, bạn Huấn đã có Lá Thư
AHCC số 109 mang đến cho Thầy xem.
Kính chúc Thầy sang năm mới Mậu Tuất
nhiều sức khỏe và may mắn.
Thầy Phan Đình Tăng bị bệnh cảm
cúm và nằm trong viện Phục Hồi hơn 1
tháng. Thầy cho biết ở đó Thầy cảm thấy
thoải mái. Nhưng đặc biệt, gần ba tuần lễ,
Thầy vẫn chưa nhận được Lá Thư AHCC
số mới. Tôi có nhờ anh Thái gửi thêm cho
Thầy 1 Lá Thư nữa. Hy vọng Thầy sẽ
nhận được và có nhiều thời gian xem Lá
Thư. Kính chúc Thầy Cô sang năm mới
An Khang, May Mắn và Hạnh Phúc. Xin
Thầy làm cố vấn cho Lá Thư AHCC được
trường tồn.
Thầy Tôn Thất Đổng, theo chị
Xuyên điện thoại cho biết, vừa rồi lấy đồ

Thầy Lân và bạn Huấn

Cuộc đời trôi đi như dòng sông.
Năm này qua, năm khác đến. Chúng em,
những học trò cũ của các Thầy, luôn nhớ
công ơn dậy dỗ của các Thầy. Dù bây giờ
hoàn cảnh đã thay đổi rất nhiều, nhưng
tình Thầy Trò của chúng em vẫn như xưa.
Chúng em kính chúc quí Thầy, lần nữa,
một năm Mậu Tuất An Khang, May Mắn
và Hạnh Phúc.
AH Trần Trung Trực

