
 

CHUY�N TH	M ANH EM AHCC  C�N THƠ 
Nguyễn Thanh Liêm 

Dịp Tất niên Ái hữu Công chánh vừa rồi 
thấy vắng các anh em ít ỏi ở Cần Thơ. Nhiều lý 
do ñể biện minh nhưng cái chính là tuổi già 
thấy rõ ñang ñến dần với Ái hữu Công chánh, 
không những ñối với Cần Thơ hay Saigon, mà 
cả với anh em ở nước ngoài  

“Saigon tóc nhuốm bạc 
Thăm Cần Thơ trổ mồi” 

 
ðó là chuyến ñi Cần Thơ ngày 12-4-2014. 

Chuyến xe lớn không ñủ chỗ cho các Ái hữu và 
Thân hữu Công chánh, có người phải ngồi bệt 
xuống sàn xe cốt là ñể gặp mặt thăm các bạn 
lâu ngày chưa gặp. Chỉ chừng ñó thôi cũng ñủ 
nói lên tình cảm truyền thống công chánh của 
bạn hữu khắp nơi. 

Cụ Quình – cây cổ thụ của AHCC Việt 
Nam nay ñã 94 tuổi – ñã ñón tiếp anh em trong 
niềm vui bùi ngùi xúc ñộng ñến rơi nước mắt! 
Một cuộc ñón tiếp ñặc biệt khác là Ái hữu 
Nguyễn Hữu Phương ñang bệnh nặng mấy lâu 
nằm ở bệnh viện, mà sáng hôm ấy ñã ñược gia 
ñình ñưa về nhà, nằm bất ñộng ñể gặp mặt anh 
em qua ánh mắt xa xăm! Tiếp theo là anh em 
ñã ñến nhà cố Ái hữu Phạm Thanh Liêm ñể 
thắp nén nhang tưởng nhớ người bạn ñã ra ñi 
tuần trước, sau một năm vật lộn với căn bệnh 
hiểm nghèo! 

Thế ñấy, Ái hữu Công chánh là thế ñấy. 
Cũng chỉ là “Giữ cho còn có nhau”. Cũng vì 
thế mà nhiều thân hữu ngoài ngành ñã ñến 
chung vui với Ái hữu Cônh chánh: Như B/S 
Truyền, B/S Lộc. Những vị này và các quả phụ 
và gia ñình của các cố Ái Hữu như: Bà Q/P 
Trương Võ Tấn, Bà Q/P Tạ Văn Hồng, Bà Q/P 
Trần Ngọc Xuất, Bà Phùng Ngọc Hòa (em cố 
Ái hữu Phùng ðức Bằng), ñã không bỏ lỡ dịp 

nào, kể cả dịp ñi Cần Thơ lần này, và trong 
những dịp làm từ thiện: làm cầu , ñường, giếng 
ở nông thôn Miền Tây, qua sự tài trợ của các 
Ái hữu và Thân hữu Công chánh trong và ngoài 
nước. 

 
Thăm AH Trần Văn Quình 

 

 
Thăm AH Trần Văn Quình 

 
Cũng vì thế mà Ái hữu Nguyễn Sĩ Cẩm ở 

Cần Thơ (Trước là Gð Cảng ðà Nẵng, nay là 
nhà văn, nhà thơ ñã 84 tuổi) hôm ñó trong lúc 
chờ ñợi anh em ở Saigon xuống, ñã tức cảnh 
làm bài thơ sau ñây ca ngợi tình bằng hữu 
Công chánh: 
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HHHH����N GN GN GN G����P LP LP LP L				I! GIÀ GÂNI! GIÀ GÂNI! GIÀ GÂNI! GIÀ GÂN!!!!    

Tình Công chánh khôn nguôi 
Chống gậy mà ñi thôi 
Saigon tóc nhuốm bạc 
Thăm Cần Thơ trổ mồi 

 
Gặp nhau, cười hả hê 
Trăm chuyện ñể cà kê 
Ngon tình thì quán cốc 
Cũng vừa miệng ai chê 

 
Vui mà không quên làm 

Cầu nhỏ, giếng, tặng dân 
Công chánh , tâm là chánh 

Lẽ nào lại quên sân ? 
 

ðời vẫn còn mùa thu 
Ái hữu còn chuyên tu 

Chí Thăng còn thăng chí 
Cụ Quình, mãi cương nhu! 

 
Còn Lá thư Công chánh 
Còn ñọc thêm mấy lần?! 

Sá chi trời mưa tạnh 
Hẹn gặp lại! GIÀ GÂN! 

 
Nguyễn Sĩ Cẩm 

Cần Thơ 

 
Trong bài thơ AH Cẩm gọi “dân Công 

chánh” hiện nay là “GIÀ GÂN” ý nói dân Công 
chánh làm gì cũng ñến nơi ñến chốn, rất trì chí. 
Và trong cảnh già gân Ái hữu Công chánh ñang 
ñi dần vào cõi vô thường, không biết còn có dịp 
“ñọc thêm Lá thư Công chánh ñược mấy lần 
nữa” ?! 

 
Thăm AH Nguyễn Hữu Phương 

 

 
Thắp nhang viếng cố AH Phạm Thanh Liêm 

 

 

Tiệc chung vui AHCC tại Cần Thơ. 
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