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Trên ngưỡng cửa Tuổi Tiên Thọ
(100 tuổi), Ái Hữu Đào Trọng
Cương năm nay (2009) đạt 99 tuổi,
tuổi thọ cao nhứt trong gia đình
công chánh. Cụ đang sống trong
trung tâm người cao niên ở Ottawa
– Canada, cùng với cụ bà 95 tuổi.
Hai cụ sống chung và săn sóc cho
nhau thật là hạnh phúc, thật là hiếm
quý. Gia đình Công Chánh xin Vinh
Danh Tuổi Thọ của hai cụ và kính
chúc hai cụ đạt tuổi tiên thọ, đã gần
kề vào năm 2010.
Năm 2004, nhân dịp “Bạch Kim
Hôn Lễ” (1934-2004), kỷ niệm 70
năm thành hôn của hai cụ, AH Đào
Trọng Cương có phổ biến một quyển sách
nhan đề “Quên Làm Sao Được”, để lại cho con
cháu và tặng bạn bè thân. Sách dày 150 trang,
viết tay rất đẹp, giống như sách “Ít Bài Thơ
Cổ, Vài Chuyện Cũ” của AH Hoàng Đạo
Lượng, thủ bút năm cụ 94 tuổi. Đến năm nay

(Kỷ niệm Bạch Kim Hôn Lễ - 2004)
(2009), hai cụ Đào Trọng Cương đã đạt 75
năm chung sống. Không mấy ai có được niềm
hạnh phúc ấy !.
“Cái thưở ban đầu lưu luyến ấy
Bảy mươi lăm năm dể ai quên”
Tôi thường xuyên liên lạc thư từ
với cụ, nhận thấy tinh thần cụ rất
minh mẫn, nét bút cụ tựa “rồng bay
phượng múa” chứng tỏ tay chưa run,
tâm trí rất sáng suốt, lời văn tình cảm.
Xin in lại vài giòng thư của cụ để
cùng thưởng thức.

Lê Khắc Thí
(12/2008)

(Ngày cưới -1934)
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Cụ có gởi cho tôi bản thư của Thủ Tướng Canada chúc mừng tuổi thọ của cụ. Xin chuyển đến quý
AH chung vui.

Thư chúc mừng của Thủ Tướng Canada

