TRANG 14
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

Mộng Tình
Gặp em chiều hôm đó
Trên chuyến đò sang sông ;
Tóc em đùa trong gió
Giữa sông nước mênh mông .
Tiếng dằm trên mặt nước
Êm ái đẩy thuyền trôi ;
Tiếng lòng đang náo nức
Trong tim kẻ đơn côi .
Con đò khi đến bến,
Có ai đợi em kkông ?
Anh mong đò chẳng đến,
Cho thuyền mộng xuôi dòng .
Để tình vưà chớm nở
Được bày tỏ cùng ai ;
Lòng anh đang hớn hở
Như kẻ đã gặp may
Triền miên trên sông nước ,
Lặng lẽ con đò trôi .
Gió chiều đang lả lướt
Trên tà áo xanh tươi .
Bóng hình người duyên dáng
In dấu trên trời cao .
Trong ánh chiều lai láng,
Lòng bỗng thấy nao nao .

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH
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.
***
Ô ki à !
Con đò đà cập bến ,
Trên bến ai vẫy tay .
Một thoáng mừng hiện lên
Trên đôi má đỏ hây .
***
Mộng tình vưà tan vỡ
Nơi bến đậu đò ngang .
Một thoáng buồn dang dở
Trong tim kẻ lang thang .
Tô Văn
( 01-09-2001)

