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Lâu lắm không liên lạc được với Anh qua 

điện đàm, nay được thư Anh, nét chữ cũng 
như lời văn làm tôi nhớ lại hình ảnh của Anh 
trên 30 năm chưa gặp lại. Ban Đặc Trách 
Bảng ĐTT rất vui mừng được Anh nhận lời 
đề nghị trao tặng Bảng ĐTT để chúc mừng 
Anh. Tiếc là Anh không qua Cali, hay nhận 
lời Ban Đại Diện AHCC Texas đến trao tặng. 
Ban Đặc Trách sẽ xin gởi Bảng ĐTT đến 

Anh trước Tết để gia đình con cháu chúc Thọ 
Anh trong dịp này. 

Xin cám ơn những lời chúc Giáng Sinh 
và Năm Mới của Anh gởi đến cho anh em 
AHCC. Anh em mong có một dịp nào Anh 
Chị qua Cali để gặp và thăm nhau sau nhiều 
năm xa cách. 

Kính Anh,  
Lê Khắc Thí. 

                 

    
 

MMộộnngg  TTììnnhh  
  
GGặặpp    eemm    cchhiiềềuu    hhôômm    đđóó  
TTrrêênn    cchhuuyyếếnn    đđòò    ssaanngg    ssôônngg  ;;  
TTóócc    eemm    đđùùaa    ttrroonngg    ggiióó  
GGiiữữaa    ssôônngg      nnưướớcc      mmêênnhh    mmôônngg  ..  

      
TTiiếếnngg    ddằằmm    ttrrêênn  mmặặtt    nnưướớcc      
ÊÊmm    ááii    đđẩẩyy    tthhuuyyềềnn    ttrrôôii  ;;  
TTiiếếnngg    llòònngg    đđaanngg    nnááoo    nnứứcc  
TTrroonngg    ttiimm    kkẻẻ    đđơơnn    ccôôii  ..  

  
CCoonn    đđòò    kkhhii    đđếếnn    bbếếnn,,  
CCóó    aaii    đđợợii    eemm    kkkkôônngg  ??  
AAnnhh    mmoonngg    đđòò    cchhẳẳnngg    đđếếnn,,  
CChhoo    tthhuuyyềềnn    mmộộnngg    xxuuôôii    ddòònngg  ..  

  
ĐĐểể    ttììnnhh    vvưưàà    cchhớớmm    nnởở  
ĐĐưượợcc    bbààyy    ttỏỏ    ccùùnngg    aaii  ;;  
LLòònngg    aannhh    đđaanngg    hhớớnn    hhởở  
NNhhưư    kkẻẻ    đđãã    ggặặpp    mmaayy    
  
TTrriiềềnn    mmiiêênn    ttrrêênn    ssôônngg    nnưướớcc  ,,                                        
LLặặnngg    llẽẽ    ccoonn    đđòò    ttrrôôii  ..    
GGiióó    cchhiiềềuu    đđaanngg    llảả    llưướớtt  
TTrrêênn    ttàà    ááoo    xxaannhh    ttưươơii  ..  

  
BBóónngg    hhììnnhh    nnggưườờii    dduuyyêênn    ddáánngg  
IInn    ddấấuu    ttrrêênn    ttrrờờii    ccaaoo  ..  
TTrroonngg    áánnhh    cchhiiềềuu    llaaii    lláánngg,,  
LLòònngg    bbỗỗnngg    tthhấấyy    nnaaoo    nnaaoo  ..  
                     

        **  **  **  
  ÔÔ    kkiiàà  !!    
  CCoonn    đđòò    đđàà    ccậậpp    bbếếnn  ,,  
 TTrrêênn    bbếếnn    aaii    vvẫẫyy    ttaayy  ..  
  MMộộtt    tthhooáánngg    mmừừnngg    hhiiệệnn    llêênn  
  TTrrêênn    đđôôii    mmáá    đđỏỏ    hhââyy  ..                                          
                                    
                  **  **  **  
  MMộộnngg    ttììnnhh    vvưưàà    ttaann    vvỡỡ  
  NNơơii    bbếếnn    đđậậuu    đđòò    nnggaanngg  ..  
  MMộộtt    tthhooáánngg    bbuuồồnn    ddaanngg    ddởở  
  TTrroonngg    ttiimm    kkẻẻ      llaanngg    tthhaanngg  ..  
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