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Thư của ái hữu Trần Vy bằng 
Kính gởi Ban Phụ Trách lá thư AHCC, 
 

Tôi đã gởi 30 đô (vào ngân hàng) để bồi 
dưỡng lá thư AHCC được trường tồn. Tôi nghĩ 
lá thư AHCC còn, thì dây liên lạc của chúng ta 
còn. Dây liên lạc còn thì tình AHCC vẫn còn 
có nhau! 

 Tôi rất khen ngợi các ái hữu đã và đang 
vác ngà voi một cách tuyệt hảo bằng bốn câu 
thơ: 

Kỹ thuật chuyên môn vốn sở trường 
Văn bút về hưu khá dễ thương 
Lá thư phụ trách thêm phong phú 
Hậu duệ theo chân cũng một đường 

 
Tôi sắp được lên Thiên đàng nên có vài 

hàng tâm tình với các Ái Hữu về cái “Tôi”. 
Tính theo niên kỷ thì tôi đã có 92 cái mùa xuân. 
Mười năm về trước AHCC bên Mỹ có tặng tôi 
Bảng “Đại thượng thọ” rất đẹp. Tôi cứ ngắm nó 
rồi sống lạc quan cho đến ngày nay. Hiện nay 
đi lại chưa phải dùng gậy. Năm giác quan theo 
tuế nguyệt đã suy giảm dần, đều đặn. Vài năm 
qua thầy nhãn khoa cho biết mắt có cườm, tuy 
không lớn. Đọc sách báo lâu một chút thì hơi 
mờ dần. Thế nhưng coi hình ảnh trong tạp chí 
của cụ Hugh Hefner bên Mỹ thì vẫn rõ?. 

 
Một thầy tử vi (thứ thiệt) phán rằng 

trong năm nay tôi sẽ được lên thiên đàng! 
Không phải thầy rờ bụng rùa cái rồi nói mò. 
Tôi thì băn khoăn một chút: “Nghĩ mình công ít 
tội nhiều” không biết thánh Phêrô có mở cửa 
Vĩnh Hằng cho lên đó không? Bạn phụ trách 
quý ái hữu sang năm không phải gửi lá thư cho 
tôi nữa. 

 
Tôi có ông bạn kém tôi hai tuổi đã được 

lên thiên đàng bốn năm. Tuần trước tôi tình cờ 
hội ngộ. Ông hiểu tôi muốn biết truyện ở trên 
ấy, ông kề: Trên thiên đàng không gian thì bao 
la. Lâu đài thì vĩ đại. Mọi người đều sang 

trọng. Vật dụng tất cả đều “free”. Không kẻ 
bán, người mua. Vàng bạc châu báu rơi vãi 
ngoài đường không ai nhặt. Trinh nữ trên này 
thì ít nhưng bô lão thì lại nhiều. Có người còn 
già hơn cả ông Bành tổ... 

 
Tôi không biết tiếng thiên đàng nên 

không đàm thoại được với ai. Gặp toàn người 
lạ. Buồn quá tôi đã quyết định đi xuống. Bây 
giờ tôi đang ở dưới này. Có người gọi là Âm 
phủ. Cũng có người gọi là Tuyền đài. Dưới này 
thì có đông dân Mít. Nhiều khuôn mặt cũ. Ông 
to bà lớn. Phe nhóm, nói tiếng mẹ đẻ vui nhộn. 
Gần bốn năm rồi mới được ngửi lại cái mùi 
“Bún mắm” dễ thương quá! Tuần trước có đại 
tiệc. Quý bà nữ trang đeo đầy người. Quý ông 
áo tây cà vạt rất sang trọng. Trong bàn tiệc có 
hai ông sấp xỉ “cổ lai hi”. Một ông thấp nhỏ bé 
nhưng tiếng lại lớn. Ông kia cao vừa tầm có 
phong cách. Nghe đồn ngày xưa cũng là chỗ 
“huynh đệ chi binh”. Hai ông bất đồng ý kiến. 
Tranh luận gay go, đến chỗ quyết liệt, ông nhỏ 
bé cầm chén nước mắm hất cả vào chiếc cà vạt 
của ông kia! Đối phương đứng dậy, hét lớn, 
chửi thề bằng một câu Đan Mạch (ĐM). Người 
xung quanh hướng về hai ông, chờ diễn tiến.  

 
Chó hàng xóm sủa vang Tôi thức giấc. 

“Tình ra mới biết rằng mình chiêm bao”. May 
quá tôi đang ở Úc. Đây cũng là thiên đàng hạ 
giới. Tôi biết, sẽ ra đi vĩnh viễn. Nếu đi xuống 
thì tiếng Việt đã biết rồi. Đi lên thì phải học 
ngôn ngữ mới. Quý ái hữu nào biết ở đâu có 
dạy tiếng Thiên đàng (Heaven language) làm 
ơn chỉ dùm, xin đa tạ. 

 Thân kính 
 Trần Vy bằng. 
 
 
TB. Tôi cũng gởi giúp ông bạn Lê tiết 

Quỳ 20 đô. 
 

 
 



 

 

 
 BPT. 

Kính thưa bác Bằng, 
Nhận được thư bác BPT lá thư rất vui và rất 

cảm phục bác. Với ngần ấy tuổi bác còn viết 
tay một là thư dài như thế và lời lẽ rất là vui vẻ 
yêu đời mà BPT nghĩ rằng không phải ai cũng 
làm được như vậy.  

Thư viết lại rất là ý nghĩa, vừa an ủi khuyến 
khích BPT để có sức mà vác ngà voi vừa đóng 
góp bài viết cảm nghĩ của mình chia xẻ với các 
AH khác mà đa số còn nhỏ tuổi hơn bác. Dạ 
thưa bác, BPT Lá thư dù là sau số này sẽ 
chuyển lại về Mỹ nhưng chắc chắn các AH 
trong BPT mới sẽ tiếp tục gởi cho bác đều đều, 
ít ra thì cũng cả chục năm nữa thánh Phê rô 
mới mở cửa Vĩnh hằng cho bác vào đấy ạ. 

 

 

Chứng cớ là bác nói rằng ông bạn của bác 
kém thua bác những hai năm cơ đấy mà lên 
trên ấy trước kể chuyện cho bác nghe, nào là 
vàng bạc châu báu vãi đầy đường không ai 
thèm nhặt, các cô trinh nữ thì ít nhưng bô lão 
thì nhiều mà còn có ông già còn già hơn cả ông 
Bành tổ nữa. Điều này chứng tỏ là trên ấy 
không cần các ông già nữa mà chỉ cần các cô 
trinh nữ lên trên ấy góp vui cho các bô lão đang 
ở trên ấy. Nhất là các bô lão già mà còn ham 
vui vào tuổi thất thập cổ lai hy mà còn về Việt 
nam kiếm đào nhí phải không bác Bằng? 

Một điều nữa là bác chưa kiếm được nơi 
nào có mở lớp dậy học ngôn ngữ Thiên đàng 
thì làm sao bác lên trên ấy được? 

BPT kính chúc bác sức khoẻ thật tốt và trí 
óc minh mẫn để có đủ khả năng học tiếng 
Thiên đàng để vài năm nữa lên trên ấy nói 
chuyện với các AH đã lên trên đó trước bác.  

BPT Lá thư Úc châu. 


