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KínhTặng Anh Lê Khắc Thí và Chị Thanh Trúc
Năm nay Anh Thí Tám lăm,
Bức thơ nước Mỹ về thăm quê nhà.
Biết nhau trong độ tuổi già,
Người nơi Dalat, bạn xa nghìn trùng.

Nhiều nơi tôi đã được đi,
Cùng vui đàm đạo tặng thi bạn bè.
Đông tàn Xuân lại đến Hè,
Vào Thu bốn tiết được nghe nhạc trời.

Cơ duyên đồng mối cảm chung,
Lá thư Ái Hữu với cùng thơ tôi
Chú Thân mang đến đây rồi,
Đọc xong tôi dệt thơ hồi âm ngay.

Nhân duyên tôi đến nhiều nơi,
Lên non xuống biển tuyệt vời quê hương.
Mừng anh vừa được tuyên dương, (3)
Công lao xây dựng bạn bè năm châu.

Việc làm anh rất là hay,
Giúp nhau đồng nghiệp bao ngày xa quê.
Năm lần anh đã trở về,
Hình màu đã chụp tràn trề khắp nơi.

Giúp nhau trên khắp hoàn cầu,
Đồng môn đồng nghiệp có nhau mãi còn.
Như là những tấm lòng son,
Quay tơ dệt mộng nuôi con thành người.(4)

Niềm vui vô lượng tuyệt vời,
Album lưu niệm cho đời cháu con.
Bức tranh «Nguồn sống» chồi non, (1)
Nhiều lần ngắm mãi Gành son quê nhà.

Quê hương tình cảm đất trời,
Vô vàn ảnh đẹp tuyệt vời quê hương.
Chưa từng học ảnh tại trường,
Chỉ cần đọc sách lập trường tại tâm.

Bảng mừng năm mới phương xa, (2)
Mỗi năm một số chắc là đến hai.
Hai ngàn mười sẽ đến ngay,
Chắc còn minh mẫn việc này phần anh.

Nơi nào đẹp anh đến thăm,
Vui với ảnh sáu mươi năm qua rồi.
Nhớ về nguồn cội xa xôi,
Bức tranh màu sắc tô bồi quê hương.

Phước An chùa mới khánh thành,
Thời gian như thế trôi nhanh qua liền.
Thơ hình vừa đến cửa Thiền,
Hồi âm kính gởi qua miền Cali.

Thời gian Tết đến bên lề,
Cùng nhau đàm đạo tràn trề mến thân.
Chúc Anh trong dịp đầu Xuân,
Cát tường như ý nhiều lần về hơn.
Dalat, 13 tháng 2 năm 2007
Thiền Sư Thích Viên Thức
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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

1. Nguồn Sống.

2. Bảng Mừng Năm Mới Phương Xa.

4. Quay tơ dệt mộng nuôi con thành
người.

3. Bảng Mừng Đại Thượng Thọ

LỜI KÊU GỌI TIẾP TAY
Truyền thống “Tặng Bảng Ðại Thượng Thọ” trong gia đình Ái Hữu Công Chánh đã trải qua
trên 15 năm và đã trao tặng gần 40 bảng ÐTT đến quý Cụ AH đạt cửu tuần trước đây và gần
đây ấn định lại mức tuổi là 85. Ðể duy trì truyền thống tốt đẹp trên xin quý AH tiếp tay thông
báo giúp Ban Phụ Trách bảng ÐTT biết danh sách quý Cụ AH đạt tuổi 85 (sinh năm 1924-25)
mà quý AH biết được để BPT chuẩn bị việc trao tặng bảng vào năm tới (2008). Xin điện thoại
hoăc gởi danh sách về cho
AH Ðồng Sỹ Tụng theo địa chỉ dưới đây:
1938 Lake St., Huntington Beach, CA 92648 – Phone: (714) 969-2194.

Xin thành thật cám ơn

