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Mai Trọng Lý 

Theo thông-lệ, mỗi khi hoàn tất một Lá-
Thư AHCC và ñã phát hành ñến các AH/TH 
Công-Chánh tại Hoa-Kỳ và Hải-Ngoại. 
BPT/LTAHCC có buổi tiệc họp mặt ñể rút ưu 
khuyết ñiểm. 

Lá thư số 101, do Chủ nhiệm bất ñắc dĩ 
Nguyễn văn Luân phụ-trách, sau khi Lá Thư ñã 
có lời mời gọi toàn thể AHCC tiếp tay sau LT 
số 100 do AH Aí-Văn ñã hoàn thành nhiệm-vụ 
phụ trách 4 Lá thư, từ LT-97 tới số LT-100. 
Ban PTLT yêu cầu AH Aí-Văn tiếp tục cho ñến 
khi có một BPT mới, AH Aí-Văn xin anh em 
BPT/LTAHCC cho anh ñược giữ tròn lời hứa 
với Bà Xã, khi nhận lời tiếp tay AH Nguyễn 
ðình Duật là chỉ phụ trách 4 lá thư mà thôi. 
Sau ñó sẽ dành thời gian hưu-trí ñể phục vụ Bà 
Xã. (Ghi chú của người tường thuật: Chị Ái-
Văn không phàn nàn, mà còn tiếp tay cho Ái 
Văn phục vụ các AH/TH CC qua nhiệm vụ 
CN/BPT). 

Lá-thư số LT-101 ñã ñược hoàn thành mỹ 
mãn như các số trước, với hình bìa không phải 
là Lá Thu Vàng trên cành và rơi rụng trên măt 
ñất, mà là cả một công trình vĩ ñại Hoover Dam 
của Hoa-Kỳ, do AH Lê Nghiêm Hùng sưu tầm. 
Nội dung mở ñầu với Lá Thư Ban Phụ-trách 
‘Lâm Thời’ cùng Mục Thư Tín ñã tường trình 
ñầy ñủ các diễn biến trên, vì BPT “Vũ như 
cẩn”, chỉ có tên AH Chủ-nhiệm thì dài hơn và 
ñủ cả Họ, chữ lót, Tên: NGUYỄN VĂN 
LUÂN. 

Sau khi trao ñổi ñiện thư giữa BPT ñể ấn 
ñịnh ngày họp mặt, tránh những trở ngại cá-

nhân, mà phải vắng mặt. Chúng tôi ñã có mặt 
vào hồi 6PM ngày Thứ Bẩy 12/07/2014 tại tư-
gia tân chủ nhiệm gồm có: 

- Anh Chị     Aí Văn 
-     “            Nguyễn Thúc Minh 
-     “            ðào Tự Nam 
-     “            Nguyễn Thiệp 
-     “            Lê Nghiêm Hùng 
-     “            Mai Trọng Lý 
- Khách mời ñặc biệt: AH Nguyễn Duy 

Tâm. 

Anh Chị Hà Trọng Minh ñã ñi du lịch nên 
vắng mặt. Anh Chị Nguyễn ðình Duật vì ở 
Miền Bắc Ca-li không xuống ñược, nhưng cũng 
gửi cho 6 chai Rượu ðỏ ñể chung vui, vì dù ai 
làm Chủ nhiệm Lá Thư thì AH Duật vẫn là 
người kiểm soát cuối cùng trước khi giao cho 
Nhà In, và tiếp nhận khi in xong. Anh Chị Duật 
ñã vất vả dậy sớm chở những thùng LT giao 
cho Xe ðò Hoàng cho kịp chuyến ñến Nam Ca-
li vào buổi chiều. 

Như thường lệ, buổi tiệc tại gia của các 
Chủ-nhiệm ñều linh ñình, nói theo danh từ thời 
thượng thì thật là “Hoành Tráng”, ñồ ăn khai vị 
bầy tại phòng Khách, còn các món ăn chính 
bầy trên một bàn dài trong phòng Ăn, do chính 
chủ nhân làm thợ mộc sửa lại cho ñủ 16 người 
ngồi ăn. 

Trong khi chờ ñợi các Chị phụ giúp Chị chủ 
nhân lo các món ăn, các Anh vừa uống, vừa 
thảo luận những việc làm trong Lá Thư vừa 
qua, có một sự kiện mà các AH Ban PT ñều tán 
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thưởng, số LT-101 chúng ta ñã nhờ người nhà 
của AH Hà Trọng Minh có Account với Bưu-
ðiện ñể phân phối LT theo danh sách các 
AH/TH của BPT cung cấp. 

Công việc này, các kỳ trước ñều do các AH 
trong BPT ñảm nhiệm, từ việc cho LT vào 
phong bì dán tên người nhận, và mang ra Bưu-
ðiện gửi. Vì tại Bð Hoa-Kỳ có 2 loại bưu phí 
dành cho các ấn phẩm thương mại và bất vụ 
lợi, 2 ấn phí ñó rất sai biệt nhau từ US$2.00 
ñến US$5.00, LT của chúng ta viết bằng Việt 
Ngữ, nên mỗi khi gửi lại phải giải thích cho họ 
hiểu, ñể ñược giá không là thương mại (media 
mail), nếu Bð nào có người VN thì dễ ñược 
chấp nhận. Bản thân AH Mai Trọng Lý ñã gặp 
trường hợp một Cô VN ở Bð cứ cho Bài Thơ 
là quảng cáo, nên áp dụng giá biểu thương mại, 
cũng may trong số ñó, có bài viết của Niên-
Trưởng Phan ðình Tăng tường thuật là Bð 
Hoa-kỳ sắp phá sản, với layout huy hiệu của 
Bưu-ðiện do Nguyễn Thúc Minh trình bầy, 
Anh Lý cho cô ñó biết ñây là Lá Thư của Aí 
Hữu Công-Chánh, chúng tôi ñang tranh ñấu 
cho Bưu-ðiện vì bị cạnh tranh nên lỗ vốn ñây. 
Nhìn thấy bài viết, Cô ñồng ý với giá biểu 
không vụ lợi. 

Anh Luân cho biết, nhờ ðại diện Bð phát 
hành không tốn kém cho Qũy của LT bao 
nhiêu, nhưng thuận tiện nhiều cho các AH phụ 
trách, nay phần lớn tuổi ñã già, lại vác các 
thùng LT nặng sắp hàng chờ ñợi tại các Bưu 
ðiện. 

Nhưng kỳ gửi LT-101 vừa qua cũng có một 
khuyết ñiểm, người phụ trách sau khi cho LT 
vào phong bì, dán tên người nhận, nhưng vì 
Labels in tên người nhận không ñược tốt, một 
số ít (khoảng 5, 6 labels) bị rớt ra khi chuyên 
chở, nên số 101 vừa qua có mấy số bị trả lại 
BPT vì phong bì không có tên người nhận, BPT 
sẽ thông báo trong mục Thư Tín LT-102: 

AH/TH nào không nhận ñược LT-101 xin cho 
biết, ñể chúng tôi gửi lại số ñó. 

 

Buổi tiệc bắt ñầu, với những món ăn ngon 
do Gia Chủ nhọc công chuẩn bị cả tuần ñể ñãi 
khách, rượu ñỏ của AC Duật, món ngon của 
AC Luân, ñã khiến bữa ăn thật sôi nổi, các Ông 
bàn chuyện thiên hạ và những việc liên quan 
ñến LT và LT ñiện-tử trên Web, còn các Bà 
bàn chuyện tề gia. Nhiều khi quên cả ăn khiến 
gia chủ phải nhắc nhở, còn nhiều món nữa, quí 
vị ăn ñi, ñừng nói nữa (ñặc biệt có hai ái hữu 
Văn và Minh, có biệt tài càng nói nhiều thì ăn 
càng mạnh…). 
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Bữa ăn kết thúc với Champagne của Aí-
Văn và Bánh ngọt của AH Lý (như thường lệ) 
ñể khuyến khích AH Luân vững tâm cùng anh 
em BPT hoàn tất 3 LT nữa. Tiếp lời Aí Văn 
AH Luân cám ơn toàn thể BPT ñã vì tình Aí 
Hữu Công Chánh, ñóng góp Tâm Lực ñể Lá 
Thư ñược trường tồn, xứng ñáng với kỳ vọng 
của các AH Niên Trưởng ñã khai sinh ra LT 
với ước vọng “Giữ cho Còn có nhau”. 

Sau ñó Anh Luân phát biểu việc chung ñã 
xong, còn ñây là việc nhà, tôi không quên ñã 
hứa trong buổi họp mặt ăn Phở Gà tại nhà tôi 
ngày 08-01-2013 là tặng cho quí Anh mỗi 
người một cái KÉO ñể phụ Vợ cắt thịt gà khỏi 
phải chặt thịt vỡ vụn không ngon. Nhưng quí 
Bà ñã dành lấy mỗi người một cái, sau khi tháo 
kéo ra khỏi hộp, khen ngợi cái Kéo này sắc 
lắm, không những ñể cắt thịt Gà, mà còn có thể 
cắt những thứ KHÁC cũng ñược, nói xong quí 
Bà ñồng loạt dơ kéo lên, khiến quí Ông im lặng 
và ñồng thanh ñứng dậy, cám ơn Ông Bà chủ 
nhà ñã cho ăn ngon, lại tặng cho quà, vì ñã quá 
khuya, sợ về nhà không làm ñược việc, các Bà 
lại dơ kéo lên thì chết. 

 
“Cắt, cắt, cắt…” Kéo này sắc lắm, không những ñể cắt 
thịt Gà, mà còn có thể cắt những thứ KHÁC cũng ñược. 

Chuyên cái KÉO ñến ñây ñã kết thúc, Táo 
Công của LT xin tường trình cùng Quí Aí-Hữu 
và Thân-Hữu Công Chánh, những sinh hoạt của 
BPT chúng tôi với sự hỗ trợ tích cực của các 
Bà Vợ, ngoài ra ñể các Bạn trong tương lai thay 
thế chúng tôi phụ trách LTCC, thấy rõ ngoài 
tình cảm của các Aí Hữu dành cho, chúng ta lại 
còn ñược Vợ thương yêu hơn xưa, vì thấy Ông 
chồng cả ngày loay hoay bên máy Computer, 
gọi Phone thảo luận cùng Ban PT/LT, không 
còn bê tha ngoài phố nữa, ñã ñược trọn tình Aí 
Hữu, lại còn thắm thiết tình Gia-ðình nữa.  

Vậy BPT/LTCC tương lai CÒN CHỜ GÌ 
NỮA, mà không xung phong vào tiếp tay với 
chúng tôi. 
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