SỐ 113 – MÙA XUÂN 2020

TRANG 125

Vĩnh Biệt Cụ AH Lê Khắc Thí
AH Trần Trung Trực

N

gày 12 tháng 6 năm 2019, tôi được
Email của anh AH Lý Đãi thông báo cụ
AH Lê Khắc Thí qua đời. Thật là ngẫu nhiên,
vì trước đó tuy tuổi khá cao, nhưng cụ vẫn
tham gia tất cả những cuộc họp AHCC và
không có bệnh gì đáng kể.
Tôi, tốt nghiệp Kỹ Sư Công Chánh,
nhưng làm cho Tòa Đô Chánh Sài Gòn, nên
chưa một lần gặp cụ. Nhà tôi làm bên Sài Gòn
Thủy Cục, quen biết cô Thuyền, cháu gái của
cụ, nên thỉnh thoảng chúng tôi có nghe cô
Thuyền nói về cụ làm Giám Đốc nha Nhân
Viên, bộ Công Chánh và Giao Thông. Sang
Mỹ, cụ khai sáng Lá Thư AHCC. Chúng tôi
nhận được LT đều đều, nhưng tính tôi ít đọc
báo, nên thường xem lướt qua và xếp vào tủ.
Cách đây 2 năm, tôi lãnh nhận Lá Thư
AHCC. Từ đó, tôi có dịp tập viết lách, đọc lại
Lá Thư cũ, và thấy rằng tôi đã bỏ lỡ một cơ

hội quý báu là không đọc kỹ những bài viết
của các AHCC Tiền Bối, thật hay và thâm thúy
để học hỏi. Trong những bài này, bài của cụ
thật hay và đậm đà tình ái hữu. Riêng cá nhân
tôi, tôi thích nhất bài “Mở Rộng Tâm Tư” trong
Lá Thư AHCC số 60. Đọc xong bài này, tôi
thấy tôi đã bỏ lãng một thời gian thật dài,
không tham gia với hội AHCC mà tôi là một
thành viên, đã giúp tôi ở VN hay là ở Mỹ, lo
lắng và gây dựng cho tôi. Trong bài đó, có
đoạn làm tôi suy nghĩ nhiều: “… Thiết nghĩ
không một AH nào đã quan tâm đến LT lại để
cho LT mai một. Nhưng ở đời có gì tồn tại mãi
mãi đâu. Luật Tạo Hóa không có ngoại lệ, nên
chúng ta dù muốn dù không cũng sẽ thấy một
này nào đó LT thân yêu cũng như bản thân
chúng ta sẽ khuất bóng …”. Cám ơn cụ thật
nhiều. Dù số tuổi thật cao, hơn tôi 20 tuổi,
nhưng mỗi lần LT mới ra, cụ vẫn gọi điện
thoại thăm gia đình tôi và khuyến khích tôi làm
LT cho khá hơn. Bây giờ tôi không còn được
nghe cụ nữa …
Dù chưa một lần gặp cụ, nhưng tình Ái
Hữu Công Chánh rất đậm đà và thâm thúy, nó
nối mọi người làm một, từ thế hệ này tới thế
hệ tiếp nối, giúp làm những công trình tốt đẹp
cho xã hội, thăng tiến và vinh hoa xã hội.
Tôi xin nguyện cầu Cụ sớm về Nơi
Vĩnh Cửu, giúp chúng tôi làm Lá Thư AHCC
mỗi ngày tốt đẹp hơn, đầy tình Ái Hữu hơn.
Trần Trung Trực

… AH Ngô Trọng Anh nói “Tình Ái Hữu chắc chắn chưa lạt phai”. Chúng tôi
cũng nghĩ như vậy và AH khắp nơi cũng mong như vậy. LT còn, tiêu biểu cho
tình AH còn, LT mất thì tình Ái Hữu chắc chắn lạt phai vì mối dây liên lạc
không còn nữa, bạn bè thân tình sẽ chỉ tiếp xúc riêng rẽ, tin tức đồng nghiệp sẽ
không phổ biến rộng rãi như trước … (trích bài Mở Rộng Con Tim của AH Lê
Khắc Thí)

