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Thưa quý Ái Hữu và Thân Hữu,
Ban Phụ Trách Lá Thư Công Chánh rất vui
mừng đã hoàn tất Lá Thư số 86 để gửi đến qúy
Ái Hữu, Thân Hữu năm châu.
Cho đến giữa tháng 12 năm 2005, bài vở nhận
được vẫn còn quá ít ỏi, mọi người ai cũng lo
lắng không biết LT 86 có kịp phát hành vào
tháng 2 năm 2006 như thông lệ không. AH Ngô
Nẫm, tuy hiện tại không
còn trong Ban Phụ
Trách, nhưng vẫn cộng
tác thường xuyên với Lá
Thư, đã đề nghị đem
đăng lại vài bài đặc biệt
trong các LT cũ để kỷ
niệm 30 năm LT đã được
liên tục phát hành. Một
trở ngại lớn là ai sẽ đảm
nhận việc đánh máy
những bài viết đó.
Những khó khăn gặp
phải trong khi phát hành
LT 82 đã đưa đến quyết
định không thuê đánh
máy bài vở cho những
LT kế tiếp. AH trong
Ban Biên Tập tự đảm
trách việc đánh máy
những thư từ, email
không dấu, và đôi khi đã phạm những sơ sót
“đem râu ông nọ cắm cằm bà kia”. Ban ngày
làm việc sở mệt trí, tối về ngồi gõ từng chữ nên
Ban Biên Tập đã phạm những nhầm lẫn cố
tránh không được, xin các AH/TH niệm tình bỏ
qua cho.
Để giải quyết những khó khăn vì thiếu bài vở
cho LT 86, các AH trong Ban Phụ Trách tự

TRANG 1

động kêu cứu với bạn bè và đã nhận được
hưởng ứng nồng nhiệt đáp lại. AH Nguyễn
Quốc Bảo chưa bao giờ viết bài cho LT, đã
hoàn tất mau chóng bài “Ăn sáng ăn trưa”. AH
Huỳnh Long Trị cư ngụ tại xứ hoa Tulipe trên
30 năm, chân ướt chân ráo vừa nắm được vòng
tay LTAHCC qua sự cổ võ của AH Hoàng Như
Ngọc, đã có ngay bài “ Xứ hoa tulipe, quê
hương thứ hai của tôi”. Nhờ sự hỗ trợ của các
bạn kể trên, và của những AH/TH khác, LT 86
đã kịp thời đến với
AH/TH Công Chánh
khắp nơi.
Năm 2005 cũng đánh dấu
một niềm vui thứ hai cho
LT. Nhiều AH vì bận rộn
công chuyện, nên LT mất
tin tức trong nhiều năm
qua, nay đã nối lại được
liên lạc. Những AH Bùi
Mạnh Cần, Lê Đắc Ngà,
Trần Quốc, Trần Văn
Hưng, Huỳnh Long Trị,
Nguyễn Văn Chi, Bùi
Hồng, Bùi hữu Tuấn…
đã hồi âm, thông báo địa
chỉ và yểm trợ tài chánh.
Ngoài ra, Lá Thư còn
vinh dự được tiếp nhận
những Thân Hữu mới gia
nhập như TH Kim Anh, Leroy Purifoy,…
Các AH trong BPT trước khi gửi LT đến các
bạn, đã ngồi dán nhãn tên và địa chỉ, rồi dán
tem cùng với sự phụ giúp của thân nhân đến 2,
3 giờ sáng, để ngày hôm sau chia nhau vợ
chồng mỗi người 5, 6 thùng mang đến sở, đợi
giờ ăn trưa đem ra bưu điện gửi. Có những LT
được gửi đến địa chỉ của những AH đã không

TRANG 2
liên lạc với BPT Lá Thư cả trên 4, 5 năm nay;
nếu những LT đó không đến tay người nhận thì
tủi cho công khó nhọc, vất vả của các AH trong
BPT, và vợ con các AH này.
Nhiều AH sốt sắng yểm trợ tài chánh hai lần,
đôi khi ba lần một năm. Giờ đây, LT không còn
phải lo lắng đến tài chánh như những năm xưa.
AH/TH tiếp tục yểm trợ tiền bạc đều đặn mỗi
năm một lần cũng đủ. Tuy nhiên, có những
AH/TH mạnh thường quân có khả năng yểm
trợ nhiều hơn, BPT Lá Thư cám ơn và hân
hoan xin đón nhận.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH
Để giữ mối giây liên lạc này được bền chặt và
dài lâu, mỗi LT gửi đến qúy AH/TH đều luôn
luôn được kèm tờ phiếu để qúy AH/TH tiện
việc yểm trợ LT và thông báo địa chỉ mới, nếu
rời nơi đang cư ngụ. Ngoài ra, Ban Phụ Trách
rất mong chờ đón nhận bài vở gởi về để phong
phú thêm nội dung cho số tới “Lá Thư Mùa
Thu 2006”.
Đón mừng Xuân Mới, Ban Phụ Trách Lá Thư
xin chúc quý Ái Hữu, Thân Hữu và gia quyến “
Một Năm Bính Tuất An Khang, Thịnh Vượng,
tràn đầy Hạnh Phúc ”
Ban Phụ Trách Lá Thư Công Chánh 2006

Mượn đề của quyển Hồn bướm mơ tiên ( Khái Hưng )
Ta mơ làm bướm vườn hoa,
Thảnh thơi bay lượn la đà đó đây .
Hoa thơm, lá thắm, xinh thay,
Chim ru ta ngủ, ngủ say không ngờ.

Cõi tiên cây lặng, gió yên,
Trầm hương phảng phất, một thiên tình nồng
Bướm trần thế, gái tiên cung,
Bên nhau một dạ một lòng đinh ninh .

Hồn đang thơ thẩn vu vơ
Cùng ngàn mây trắng lững lờ trên không .
Bỗng đâu một thoáng hương nồng
Theo nàng tiên nữ từ đông bay về .

*****

Khi ta nửa tỉnh nửa mê,
Nàng mang hồn xác ta về bồng lai.
Tiếng đàn, tiếng sáo Thiên thai,
Trổi lên, trầm bổng, đón hai chúng mình .
Tiên công xiêm áo thiên thanh,
Diễn trình vũ điệu "ái tình muôn năm "
Tiên cung dưới ánh trăng rằm,
Mê ly, huyền ảo dáng hình tiên nương.
Nàng dâng ly rượu qùynh tương,
Cạn ly ta uống, lòng dường ngất ngây .
Non bồng nước nhược là đây ,
Dương gian chẳng thiết, tháng ngày đã quên

Hoa viên quang cảnh an bình
Tỉnh ra mới thấy là mình chiêm bao .
Trăng rằm giờ đã lên cao
Sương đêm lạnh buốt thấm vào tận xương.
Nào đâu hình bóng tiên nương
Trên khung trời lộng chập chùng muôn sao.
Tiên cung đâu biết nơi nào
Để ta tìm lại lối vào thiên thai .
Tô Văn
(11-05-2003)

