SỐ 94 - THÁNG 02/2010

TRANG 115

CHIA SẺ BUỒN … VUI
VỚI

CỤ AH ÐÀO TRỌNG CƯƠNG

Như thường lệ, những ngày cuối năm tôi
thường hay điện thoại thăm các bạn cao niên và
chúc mừng năm mới. Năm nay tôi cũng làm
việc ấy mấy ngày qua. Người tôi thăm hỏi đầu
tiên là cụ Ðào Trọng Cương, đàn anh niên
trưởng AHCC. Thính giác của cụ yếu, nên tôi
gọi qua cháu gái của cụ thì được biết sức khỏe
của cụ bình yên, “nhưng má cháu đã mất sáng
nay ngày 27 tháng 12, năm 2009”. Tôi bồi hồi
xúc động vì được biết hai cụ đã sống chung
được 75 năm, nay cụ Bà ra đi, để lại cụ Ông
một mình trên ngưỡng cửa tuổi Tiên Thọ (100
tuổi). Nỗi đau buồn ấy với tuổi ấy, thật là một
mất mát quá lớn!!
Cháu cũng cho tôi biết cụ Bà năm nay thọ
94 tuổi, không đau ốm, ra đi bình yên trong
giấc ngũ. Thật là hiếm quí, thật là phước đức
cho con cháu.
Tôi đã nhờ cháu chuyển lời tôi, thay
mặt AHCC, phân ưu cùng cụ Ông và gia đình.
Tôi cũng đã tin cho một số AH biết và yêu cầu
đăng vào Trang nhà Công Chánh cũng như
LTAHCC tin buồn này.

“Niềm vui” chúng ta muốn chia sẻ với cụ
Ðào Trọng Cương là được tin Thủ tướng
Canada sẽ đến chúc mừng tuổi Tiên Thọ 100
tuổi của cụ năm tới, một niềm vui không trọn
vẹn vì ngày vui ấy không còn cụ Bà bên cạnh
để chia sẻ với cụ Ông.
Lê Khắc Thí,
CA – 12/2009

Mừng Tiên Thọ
Cụ Đào Trọng Cương
Đạt tuổi tiên thọ dể mấy ai,
Cụ Cương đã đạt xuân năm nầy.
Đồng hương mừng cụ còn minh mẫn,
Ái hữu chúc cụ Thọ Nam Sơn.
Xuân 2010
Lê Khắc Thí

