
From: But Ngo 

Subject: Trụ sở Tối cao Pháp viện VNCH

Lượm trên mạng chút hình ảnh thân thương.  Xin chia sẻ và thân gởi lời chúc bình an.



Anh Ngô Bút thân mến,

Nhìn hình lại nhớ đến nhiều kỷ niệm thân thương ngày. xưa. Tôi nhớ nhất thời gian tôi rời Toà Quảng 
Ngãi vào hoc lớp Dự Bị Sĩ Quan chín tuần ở Quân Trường Quang Trung, Khoá 9/1969. Chỉ chín tuần 
thôi mà nhìn cảnh các chị bịn rịn tiễn các anh ỏ Trung Tam Nhập Ngũ sướt mướt không muốn rời, thật 
cảm động hết sức. Cặp đôi, anh TP Đào Minh Lượng và Chị Minh Tâm vẫn còn như in trong trí tôi. 
Nay cả anh chị đễu đã mất. Đúng là Vô Thường. Giữa khoá học, tôi được về phép, với bộ quân phục 
nhà binh của một anh lính trơn(chưa dủ thời gian để được gắn lon binh Nhì) tôi vào trụ sở TCPV/Dinh 
Gia Long cũ thăm Ông Chủ Tich Trần Văn Linh, được Ông tiếp đón ân cần. Thày trò nói đủ thứ chuyện
rất vui. Thế mà đã trên nửa thế kỷ. Nhìn hình ảnh Trụ sở TCPV một thời nay lá CỜ VÀN BA SỌC ĐỎ 
đã thay bằng lá CỜ ĐỎ SAO VÀNG mà ngậm ngùi thay cho cảnh vật đổi sao rời, nhớ đến hai câu thơ 
của Đỗ Phủ : 

LÂU ĐÀI KHANH TƯỚNG THAY NGƯỜI MỚI
ÁO MÃO Y QUAN KHÁC THUỞ XƯA ...

Hoá ra người xưa và người nay cùng một tâm trạng trước những biến thiên của cuộc đời nên cũng thấy 
được an ủi phần nào :

 NỖI ĐAU NÀO CHỈ RIÊNG TA NHỈ
KIM CỔ XEM RA CHẲNG KHÁC NHAU !



Cám ơn Anh đã chuyển cho xem mấy tấm hình khơi gợi lại dĩ vãng , một thời đã sống, một thời đã yêu/
A time to live and a time to love.
Chúc Anh vui khoẻ . Nhà tôi gởi lời thăm chị . Thân mến. LÊ THẾ HIỂN.

Anh Hiển thân mến,

Anh nhắc lại việc anh đến thăm ông Chủ tịch Trần Văn Linh trong thời gian anh thụ huấn lớp Dự bị Sĩ 
quan vào năm 1969 khiến tôi nhớ lại trường hợp của tôi cũng tương tự như của anh.  Đó là thời gian tôi
thụ huấn tại quân trường Thủ Đức, tôi cũng đã ghé lại trụ sở TCPV để vấn an ông Chủ tịch Trần Văn 
Linh.  Mới đó mà đã bao nhiêu năm trôi qua!  Dinh Gia Long còn đó nhưng đã bị đổi chủ và anh em 
chúng ta cũng còn đây nhưng nay đang trôi nỗi khắp bốn phương trời...


