
TRANG  98      ÁI HỮU CÔNG CHÁNH
 

Những Tấm Lòng Vàng 
 

Nguyễn Vĩnh Tấn 
 

Số là: Từ năm 2010 cho đến tận hôm nay, 
các AHCC7 và AHCC8, đã có tấm lòng vàng, 
vô cùng quý báu, quý bạn đã tận tình cứu giúp 
cho gia đình tôi về tài chánh rất là nhiều, trong 
việc điều trị bệnh “Tâm thần phân liệt, thể 
hoang tưởng” của con gái tôi tên là Nguyễn 
Vĩnh Xuân Phương, vốn là HSG hạng nhì cấp 
quốc gia, cháu đang học năm thứ hai ở Học 
Viện Quan Hệ quốc tế Hà Nội, thì phát bệnh 
hiểm nghèo nầy! 

Sau 6 năm lo điều trị bệnh cho cháu, gia 
đình gần như kiệt quệ, vì ruộng 5000m2 đã bán 
rồi, còn nhà thì đã cầm cố cho Ngân hàng, đến 
giờ chưa trả hết nợ! 

Chính nhờ tấm lòng vàng, vô cùng quý báu, 
của quý bạn Ái Hữu CC7 và Ái Hữu CC8, quý 
bạn đã tài trợ liên tục như cứu hỏa, liên tục và 
liên tục. Nên ngày hôm nay, cháu đã được tiếp 
tục điều trị tốt, ăn uống đầy đủ, được du ngoạn 
trong thiên nhiên..., nên cháu đã bình phục 
khoảng 90%. Cháu đã sống vui, tạm ổn định 
lại! 

Nếu không, nhà của tôi bây giờ cũng phải  
rao bán mất rồi! 

Trong thời buổi kinh tế thế nầy, được quý 
bạn hữu tận tình ra tay, mở lòng cứu giúp cho 
gia đình tôi như thế! Gia đình tôi vô cùng cảm 
động, cảm phục biết bao! Xin được trân trọng 
gởi đến quý bạn hữu thân thương những bài thơ 
sau: 
 

Tấm lòng vàng. 
 

Biết nói sao đây, tấm lòng vàng! 
Của bạn hữu quý, giúp tôi an, 
Bạn là nguồn sống, là hơi thở, 
Tiếp sức đời tôi, vượt nguy nàn! 
Lòng nầy, mãi mãi luôn khắc nhớ, 
Ân nghĩa cao dày, bạn đã trao, 
Ngày sau, nguyện ước, mong đền đáp, 
Mới xứng tấm lòng, cùng bạn vàng. 

**** 
 

Bạn hữu quý giá 
 

Bạn hữu cứu giúp Tấn bao lần, 
Mới còn yên ổn sống nơi đây, 
Nếu không, đã nhà tan, cửa nát! 
Đâu còn, bên ao (Ao Trường đua), ngắm 
mây bay!. 

 
Vì vậy, hôm nay, xin phép Ban Phụ Trách 

AHCC 98 cho tôi được trân trọng ghi tên quý 
bạn hữu thân thương, đã tận tình cứu giúp gia 
đình tôi trong thời gian vừa qua. Vì quý bạn 
luôn là những vì sao cao quý, tuyệt vời trong 
gia đình Ái Hữu Công Chánh thân yêu của 
chúng ta vậy: 

Quý Aí Hữu trong Gia đình KSCC khóa 7: 
Quý Bạn: Võ Ngọc Khôi, Trương Minh 

Viễn, chị Mỹ Hương (em gái AH Minh Viễn), 
Nguyễn Thanh Mai, anh rể AH Nguyễn Thành 
Mai (anh KS Lê Minh Trí), cô Tuyết (bạn thân 
của anh KS Lê Minh Trí), Nguyễn Việt Cường, 
cô Tuyết (em gái AH Nguyễn Việt Cường), Hà 
Thúc Tầm, Nguyễn Như Bá, Đỗ văn Sến, 
Nguyễn Võ Bảo, Nguyễn Minh Luân. 

Quý Ái Hữu trong Gia Đình KSCC khóa 8: 
Quý Bạn: Hà Nhụ Tưởng, Nguyễn Ích 

Chúc, Vương Đình Bách, Đặng Quang Oánh, 
Bùi Bảo Sơn, Trần Quang Sinh, Nguyễn Văn 
Hiển, Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Cư, Nguyễn 
Minh Đọc, Nguyễn Phú Điền. 

Ngoài ra quý AH Lê văn Bê, AH Hà Phước 
Trường (AHCC khóa 7), quý bạn đã hỗ trợ tinh 
thần cho gia đình Tấn rất tận tình, cảm động 
biết bao! 

Thật đúng là: 
Nghĩa cử đẹp 

 
Ái Hữu Công Chánh 7&8, thật hay, 
Bạn khổ, là giúp bạn liền ngay, 
Dù rằng các bạn, không giàu lắm! 
Nhưng lòng tương ái, vốn lớn thay! 
Mới hay, khi khốn, ta mới biết, 
Tấm lòng bạn hữu, thật quý thay! 
Ngày sau, ai cũng vào thiên cổ, 
Nghĩa cử này, lưu, thương nhớ hoài!./. 

***** 
Thị xã Gò Công, đầu tháng 10/2011, 
Vợ chồng Tấn-Xuân. 


