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cung thƣơng đứt đoạn đành... Nhƣng cả ngƣời
đọc lẫn ngƣời viết chƣa muốn kết thúc cho anh
ra đi... trong sự nuối tiếc của gia đình, bạn bè…
Một chiếc lá rơi mùa thu, lá cờ rũ Caltrans ngày
16/10/08. Anh ra đi không chờ đƣợc đến ngày
họp khóa 2010 cùng các bạn và một lần trở lại
thăm quê. Anh để lại cho bao nhiêu tiếc thƣơng
cho ngƣời còn ở lại… Nhƣ ai đó đã từng nói:
“Ngày ta sinh ra đời, mọi ngƣời cƣời ta khóc,
để khi ta ra đi mọi ngƣời khóc ta cƣời”. Nén lại
nỗi đau, trƣớc những chân tình bạn bè yêu
thƣơng giúp đở
ổi đau khổ tận cùng
đã mất một ngƣời chồng, ngƣời bạn, ngƣờ
ất cả các anh sẽ luôn bên cạnh, thành
viên của gia đình Caltrans. Lời Cám Ơn, Tri Ơn
quá nhỏ bé trƣớc tấm lòng của các anh Hồng,
Thuận, Thái và với các Anh Chị Phụ Trách
LTCC đã đăng bài Tƣởng Niệm Anh Trần Đức
Mƣời nhƣ là Thiệp Tang gởi đi cho tất cả ngƣời
thân quen khoá 14 KSCC... Xin Tri Ân các
Anh Chị Gia Đình Caltran đã hế
ần cho ngƣời còn ở lại. Cầu chúc
các anh chị nhiều sức khoẻ và thăng tiến trong
mọi lãnh vực.
Hoàng Thị Mộng Thanh
***
Thƣa Các Chú Bác Ái Hữu Công Chánh Bắc
Cali/ Sacramento, Các Anh Chị Caltrans
District 4, 7, 11, 12, 8 và các District khác.
Cháu tên là Trần Diễm Châu, con gái của
Bố cháu là Trần Đức Mƣời. Bố cháu mới qua
đời vì tai nạn giao thông khi thi hành công tác
for District 2 Caltrans.
Má cháu, cháu và em cháu Long rất là xúc
động trƣớc sự giúp đở nhiệt tình về tiền bạc,
viếng thăm và an ủi. Cám ơn tất cả mọi ngƣời
đã cùng gia đình cháu đƣa tiễn Bố cháu tới nới
an nghỉ cuối cùng.
Gia đình Cháu không biết lấy gì đền đáp ân
tình của tất cả quý vị. Chỉ nguyện ơn trên phù
hộ cho các Chú, Bác, các Anh Chị cùng gia
quyến đƣợc an lành và hạnh phúc.
Sau đây cháu xin liệt kê sự giúp đở của quý vị
để chứng minh gia đình cháu đã nhận đƣợc tấm
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lòng của các chú, bác, anh, chị và bạn bè từ
khắp nơi:
Bố Cháu ra đi là sự mất mác rất lớn với gia
đình cháu, however, mẹ, cháu và em cháu rất
an ủi và hãnh diện khi biết rằng Bố cháu ra đi
đƣợc mọi ngƣời yêu mến và quan tâm. Tình
yêu của mọi ngƣời dành cho Bố cháu bây giờ
chuyển về cho mẹ, cháu và em cháu. Cháu cảm
nhận tình thƣơng của Bố Cháu trong tình
thƣơng của các Chú, các Bác, các anh chị và
bạn bè của Bố. Cháu xin thành thật cám ơn tất
cả mọi ngƣời và mong mọi ngƣời và gia quyến
lúc nào cũng an lành và hạnh phúc.
Kính Thƣ,
Châu Thị Diễm Trần

Như chưa hề đi đâu!
(Viếng anh Mười)
Được tin anh ra đi
Bao người đã ngậm ngùi
“Đời vô thường vô ngã”
Biết rồi vẫn khôn nguôi.
Lần trước đi phố Việt,
Anh em còn gặp nhau
Phố cũ nay lại ghé,
Mộ anh cỏ xanh màu.
Di ảnh anh thờ đó
Điếu "cone" một góc nhà
Nhang lòng thắp một nén
Tưởng nhớ người đi xa.
Con anh tiếp bạn bố
Chuyện trò một đôi câu
Anh vẫn còn trong cháu
Như chưa hề đi đâu!
Bùi Hùng - August 2009

