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Nhờ ai báo sống tới ngày nay? 

Chả phải Cụ Luân hay Cụ Thiệp, 

Cụ Minh, Cụ Duật hay Cụ Mai, 

Hoặc với Cụ Văn tài ñốc thúc, 

Họp nhau bàn chuyện suốt tháng ngày, 

 

Thử hỏi mấy bà không tiếp sức, 

Thì xem các cụ dễ mấy tay!!! 

Ra vào ăn uống ai lo ñấy? 

ðể ñít (1) với mông (2) nổi mấy bài?!! 

 

Do ñây quý cụ phải tuyên dương, 

Phu nhân quý cụ giỏi mọi ñường, 

Giúp chồng ghi nhớ và cân nhắc, 

Chọn chữ chọn câu, bài lên hương, 

Còn lo chăm sóc phần cơm nước, 

Cho Cụ lên gân, ñỡ liệt giường!!!!!!  

 

Vạn Tuế Quý Cụ Bà của BBT LTCC 97-101 
 
Thợ Hình (kiêm thợ lái máy bay tập sự) 

 

Ghi Chú: 
(1)  ðít = edit: kiểm bài 

(2)  Mông = montage: sắp xếp bài. 



1). Họp Mặt tại nhà AH Ái Văn 
ngày 03-16-2013, sau khi hoàn tất 
LT 100 

 

 

 

 

 

 

**************************************** 

2). Họp mặt tại nhà AH Nguyễn 
Văn Luân ngày 06-22-2013 bàn 
về bài vở cho LT 101 

 

 



 

 

 

*************************************** 

3). Họp mặt tại nhà AH Nguyễn 
Thúc Minh ngày 07-19-2013, 
nhân dịp AH Nguyễn ðức Chí, 
specialist về trang bìa các LTCC, 
qua thăm CA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4). Họp mặt tại nhà AH Nguyễn Văn 
Luân ngày 08-01-2013: Lựa chọn bài 
vở cho LT 101. 

Hôm nay chúng tôi vừa Ăn Phở, vừa làm 
việc, nên mới có sáng kiến ñưa 2 câu thơ của 
Cụ ðồ Hùng(*) vào bìa trong, vì Cụ Duật 
không muốn ghi nó lên hình bìa ngoài. 
 

Phở Luân thì có thể sánh với Phở Gà Nam-

Xuyên ở ñường Công-Lý Sàigòn ngày xưa, vì 
anh chị Luân vừa hớt BỌT vừa hồi tưởng ñến 
thuở ban ñầu, nên nước Phở rất ñậm ñà vì chỉ 
nấu cho các Cụ Ông và Cụ Bà của BPT/LTCC 
thưởng thức thôi. Chúng tôi lại còn ñược biết 
thêm rằng chị Luân, nếu không có tình thương 
yêu chồng và các bạn của chồng, thì ñã không 
chiều ñược cái hứng chí của Chồng, mời bạn bè 
ñến ăn phở vào giữa tuần, mà mình phải ñi làm 
lúc 2:00PM. Hơn nữa chúng tôi còn ñược ñứng 
cạnh bếp ñể tự chọn lấy thịt gà, muốn ðÙI, 
CÁNH, NẠC thì tự gắp bỏ vào tô, ñã ñược Bà 
Nam xúc bánh, xong ñưa bát qua Bà Ngọc chan 
cho ñúng một môi nước dùng, Bà Hùng bỏ 
hành ngò và hạt tiêu. Chúng tôi tự bê về bàn, ñã 
ñược Ông Luân bầy sẵn các thứ rau thơm và 
nước mắm gừng, ñũa muỗng mà ăn. 

 

Khi ñược gọi vào Bếp ñể lấy tô phở theo ý 
muốn của từng người, tôi thấy các bà ñứng 
thành hàng dài, dọc theo Bếp, mỗi bà một 
nhiệm vụ, tôi liên tưởng ñến một xưởng ðiện 
tử, mà nhiều Bà tỵ nạn ñã trải qua thuở ban ñầu 
ñịnh cư ñể nuôi chồng và mình học lại lấy bằng 
hành nghề. Tôi thầm phục chúng ta ñã có 
những Bà Vợ như vậy, nên BPT/LTCC mới có 
tinh thần Vác Ngà Voi, bằng sức nâng ñỡ của 
Qúi Cụ Bà. 

 

Vừa thưởng thức Phở, vừa ñược Cụ Luân 
dậy cho cách luộc gà (bí mật khi nào Cụ Duật 
xuống thì Cụ Luân sẽ dậy). Thịt gà ñược Cụ 

Luân cắt bằng loại KÉO ñặc biệt nên thịt không 
bị vỡ nát như mình thường chặt. 

 

Chúng tôi ngợi khen sáng kiến của Cụ 
Luân, nên Cụ hứng chí bèn hứa sẽ mua tặng 
cho mỗi người một cái Kéo, ñể theo gương Cụ 
mà phụ Vợ Cắt gà. 

 

Ngoài Phở, nếu muốn ăn ðỘN thì có bánh 
cuốn ăn với bánh cống, xôi bắp, xôi vò. Trái 

cây tươi do do anh chị Hùng ñi từ sáu giờ sáng 

mới mua ñược, giò ốc do anh chị Nam ñem lại. 

ðặc biệt chị Thiệp có món ñậu phụng da cá gia 

truyền tuyệt hảo, các cụ bà xúm lại xin truyền 
nghề, và nhiều món nữa.  

Chúng tôi ăn uống no say, tráng miệng với 
Caphê, bánh ngọt, Chè. 

 

Bàn chuyện LT và thiên hạ xưa và nay quên 
cả THÌ GIAN, nếu Bà Ái Văn không ñiện thọai 
nhắc Cụ Văn ñi ñón cháu lúc 2 giờ, thì không 
biết bao giờ mới hết chuyện. 

 

Giã từ, ra về với những phần mang về cho 
các Cụ Bà vắng mặt hôm nay: chị Yên bận có 

con về nhà ñể học làm bánh ñúc gia truyền, Chị 
Thanh, chị Phương và chị Lý ñều bận trông 

cháu. Chủ nhân ÂN CẦN mời qúi Anh Chị trở 
lại vào ngày Trung Thu, ñể ngắm 10 ñèn lồng 
Hội-An mới mua kỳ ñi du-lịch VN vừa qua. 

 

Mai Trọng Lý 

 

 

(*). AH Lê Nghiêm Hùng là tác giả hình 

bìa LT101, cũng là tác giả hai câu thơ ghi ở bìa 

trong, nên anh em phong cho cái tên Cụ ðồ 
Hùng. 
 


