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LTCC đến tay AH Châu thành Phước
tại Viện Dưỡng Lão
Một chiều đẹp trời ngày 5/3/2008, vợ chồng
chúng tôi ghé thăm AH Châu thành Phước tại
viện dưỡng lão Garden Park Care Center 12681
Haster Street Garden Grove CA 92840 Phòng
số 46A Tel. (714) 971-2153 Khi đến nơi, dù
trời đã xế bóng nhưng bạn Phước vẫn còn ngủ
say. Trông thần sắc bạn hồng hào khoẻ mạnh,
mái tóc đen nhánh và rậm rạp, không ai ngờ đó
là một bệnh nhân đã đến tuổi cổ lai hy. AH
Phước đã ở tại viện dưỡng lão này gần tám năm
sau một trận stroke nặng, tê liệt nửa người. Anh
chỉ nằm trên giường bệnh, vệ sinh cá nhân nhờ
y tá săn sóc hằng ngày, muốn di chuyển phải
ngồi xe lăn. Phước không nuốt thức ăn qua
miệng được mà phải chuyền sữa Ensure thẳng
vào dạ dày. Phước cũng không nói được, chỉ ú
ớ trong miệng, rất khó hiểu được ý bạn muốn
nói gì. Muốn nói chuyện, anh dùng một bảng

AH Lỹ Đãi và AH Châu thành Phước

có ghi 25 chữ cái và dấu, dùng ngón tay chỉ
từng chữ với dấu cho mình đọc mà hiểu thôi.
Chúng tôi mang đến cho Phước một tờ LTCC,
bạn mừng lắm và cố gắng đọc bài viết AH
Tràm Cà Mau đến thăm bạn vừa qua. Trên bàn
có rất nhiều sách báo, tài liệu tôn giáo, chứng tỏ
anh vẫn đọc rất nhiều. Da anh đỏ hồng hào,
miệng cười luôn dù hơi méo vì bệnh tật. Phước
rất yêu đời qua nét mặt, tóc đen nhánh, dù đã
cổ lai hy, có lẽ nhờ sữa Ensure chăng?
Chúng tối rất phục ý chí quyết sống của AH
Phước dù gặp hoàn cảnh tệ hại nhất trong đời.
Sức khoẻ tăng tiến hơn nhiều so với những lần
trước chúng tôi đến thăm anh. Niềm tin tôn
giáo, yêu đời và hy vọng sẽ kéo dài cuộc sống
của bạn Phước thêm nhiều chục năm nữa.
(Lý Đãi)

