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 Một buổi chiều tàn thu, ở miền Nam Cali 
nắng ấm của xứ Hoa Kỳ, nơi bốn mùa Xuân, 
Hạ, Thu, ðông chỉ xuất hiện trên cuốn lịch, hay 
những trang quảng cáo thời trang ñể quí bà biết 
thời tiết ñã thay ñổi. Tôi phải mở ñầu bài tường 
thuật này bằng vài giòng văn chương như trên, 
ñể quí vị trong Ban phụ trách LTCC biết là tôi 
cũng biết viết văn, vì mỗi khi họp mặt ăn uống 
xong, cụ Nguyễn thúc Minh chuyên viên layout 
của LT lại phán: 

-Anh Lý tường thuật buổi họp hôm nay, ñể 
tôi layout với ảnh của cụ chánh thợ hình (AH 
Lê nghiêm Hùng), làm một trang sinh hoạt của 

BPT LTAHCC, bàn về bài vở và ngày phát 
hành của LT 103, LT mùa Thu năm 2014. 

Nghĩ lại mình ñã chót dại nghe lời cụ Ái 
Văn, nguyên Chủ Nhiệm LT, rủ tham gia vào 
BPT LT, tôi ñã lấy cớ mình chỉ là thân hữu nên 
từ chối. Nhưng cụ Ái Văn nói: LT là sợi giây 
liên lạc của các Ái Hữu và Thân Hữu công 
chánh, mà tôi vốn là Thân Hữu của anh em 
Công Chánh từ VN ra ñến Hải ngoại, vẫn sinh 
hoạt từ ngày bắt ñầu hình thành AHCC ñến 
nay, nên tôi phải có mặt trong BPT ñể cùng 
gánh vác LT và thể hiện tình ñoàn kết công 
chánh. Các dự án do Kỹ Sư thiết kế mà không 
có các Nhà Thầu thực hiện thì sẽ không có các 
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công trình Kiều lộ, Kiến thiết, Thủy Nông, 
ðiện lực và Phi/Hải cảng trên Miền Nam thân 
yêu, chỉ tiếc rằng 30 tháng tư phải giao cho nhà 
nước XHCN quản lý hộ! 

Ôi! Một phút yếu lòng nghe lời dụ dỗ của 
cụ Ái Văn mà tôi ñã là thành viên của BPT từ 
LT 97 ñến nay! 

Nghĩ lại thì tôi cũng cám ơn cụ cựu CN Ái 
Văn, vì cụ hay lấy cớ họp bất thường, ñể anh 
em có dịp ăn sáng với nhau. Hay quan trọng 
hơn, họp ñột xuất tại nhà một thành viên nào 
ñó, nếu có những vấn ñề không giải quyết dứt 
ñiểm ñược qua ñiện thư hay ñiện thoại. ðó 
cũng là dịp ñể các cụ Bà trổ tài nội trợ, thực 
hành gia chánh với các món ngon không thua 
các nhà hàng tại Little Saigon. Rồi các thắc 
mắc, các trở ngại ñều ñược thông qua bởi “rượu 
vào thì lời ra”, nhưng chỉ là những trao ñổi ôn 
tồn và vui vẻ, vì có các cụ Bà “giám sát và nhắc 
nhở”. Nếu còn bất ñồng ý kiến cũng phải ñể 
trong lòng, và “nhất trí” với nhau ñể còn 
thưởng thức các món kế tiếp… 

Buổi họp mặt tối thứ sáu 7-18-2014 cũng 
không ngoài thông lệ ñó. 

CN Nguyễn văn Luân gởi ñiện thư cho BPT 
yêu cầu chọn một ngày thuận tiện cho tất cả 
BPT ñể cụ CN mời ăn. Chúng tôi trao ñổi ñiện 
thư và quyết ñịnh chọn ngày trên. 

Riêng các phu nhân bàn nhau: các chị sẽ 
chia nhau mỗi người làm một món theo hình 
thức potluck. Nhưng Bà chủ nhà nghe ñược tin, 
bèn gởi tiếp một ñiện thư, với những lời tha 
thiết và còn cho biết những món ăn sẽ khoản 
ñãi trong buổi tiệc. ðiện thư như sau: 

 
Thưa quý anh chị,  
Nắng ấm Cali, năm nào cũng ñược khách 

mọi nơi ñến viếng thăm thêm vào ñám cưới, lễ 
ra trường, con cháu nghỉ Hè, nhà ai cũng ít 
nhiều bận rộn. Chúng tôi cũng không tránh 
khỏi những thông lệ của dân Cali, bận rộn 
nhiều tuần liên tiếp nhưng hôm nay cuộc sống 
ñã trở lại bình thường, nhớ bạn, nhớ giây phút 

ngồi quay quần bên nhau chia xẻ tâm sự xa gần 
nên nhắc nhau tạo cơ hội ñể mời các anh chị 
ñến chơi nhà. Tổ chức ở nhà ấm cúng hơn, dù 
ñồ ăn có khi không ngon như tiệm nhưng tình 
bạn chúng ta chỉ cần sự ấm cúng, cần có dịp 
gặp nhau, rồi ăn món nào cũng ngon miệng cả. 
Trong tháng 8 lại có anh chị ñi xa nên hy vọng 
ở thời ñiểm này ai cũng ở nhà và tôi có nói anh 
Luân sắp xếp ñể không thiếu anh chị nào hết. 

Về món ăn, nhiều lần các chị thương ñều 
nhắc nhở không ñược làm nhiều, potluck nên 
lần này chúng tôi chia nhau mỗi người làm hai 
món. Anh Luân mới học con làm món Leg of 
lamb ướp rosemary thơm lắm, nướng gà, còn 
tôi lo salad và sea food, Bouillabaisse. Tuần 
vừa rồi, nhà có khách quý ñến chơi cả tuần nên 
ñi Cosco ñã mua rượu, cheese, appetizers ñã 
chuẩn bị sẵn hết. Có món chay nữa. 

Cái quý là thu xếp bận rộn ñể gặp nhau còn 
những chi tiết khác thế nào cũng ñược thưa các 
anh chị. 

Mến chúc một weekend vui vẻ và gặp các 
anh chị trong tương lai gần. 

Thân mến,  
Luân-Ngọc 
 
ðọc xong ñiện thư của chị Ngọc thì không 

phải riêng chúng tôi, mà tất cả các AH nếu 
ñược mời sẽ không thể nào từ chối tấm lòng 
hiếu khách của gia chủ. 

Riêng tôi và cụ Ái Văn thì ngày 18 tháng 7, 
2014 ñã mua vé ñi thử rượu tại Total Wine lúc 
6:30 PM, các bạn bảo bỏ ñi, vì thử rượu họ cho 
uống có 8 hớp thôi, còn ñến dự tiệc nhà cụ 
Luân sẽ ñược bồi thường cả chai! 

Thật ra tôi cũng thuộc trường phái của các 
cụ ðào tự Nam và Nguyễn thúc Minh: Bất cứ 
wine nào, dù Napa valley hay French?, cứ thấy 
bán trên $25 / một chai, là uống thấy ngon và 
vừa túi tiền. 

Cụ Ái Văn bảo như vậy là không biết uống, 
phải biết các loại nho và các vùng sản xuất, 
cùng các năm nho ñược mùa. Cụ ñưa tôi ñọc 
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kinh ñiển về rượu nho, với tự ñiển ghi tên các 
loại rượu và champagne cụ ñặt mua hàng năm 
tại Pháp, ñể mở rộng kiến thức về rượu. Thú 
thật với BPT, tôi ñọc nhiều và hiểu ít, nên phải 
theo cụ ñi thử rượu. ðến ñó có cái thú là nghe 
các chuyên viên thuyết trình về các loại rượu 
mình vừa ñược thử. Mỗi khi họ nói xong, cụ Ái 
Văn ñều bổ túc nhiều chi tiết về loại rượu ñó, 
khiến cho các khách thử rượu khen phục, nhất 
là các bà Mỹ già. Sau ñó, mỗi lần rót rượu ra ly 
ñể khách thử, tôi ñể ý khi rót vào ly của cụ 
Văn, họ cố tình rót ít ñi, chắc ñể cụ không ñủ 
rượu nếm ñể chê họ nữa. 

Rồi ngày họp mặt cũng ñến, sau khi có ñiện 
thư nhắc nhở của cụ CN là ñến sớm, mang theo 
computer ñể sửa chữa các máy bị vi khuẩn tấn 
công. 

Cụ CN Luân của chúng tôi tuy là KSCC 
khóa 4 (1961-1965), nhưng tốt nghiệp xong cụ 
ñược học bổng học về computer tại Anh Quốc. 
Khi ñó tại VN mới có hãng IBM vào ñiều hành 
cho dàn ñiện toán của Bộ Tổng Tham Mưu 
QLVNCH. 

Khi di tản qua Mỹ, cụ cũng không hành 
nghề công chánh như anh em ñồng nghiệp 
khác, mà lại phụ trách ñiện toán cho một công 
ty cho ñến khi về hưu. Với hiểu biết về vi tính, 
cụ ñã giúp cho AHCC có website hiện nay, 
gồm ñầy ñủ các LT từ số ñầu tiên ñến nay. Kỷ 
Yếu về Trường Công Chánh cũng ñược ñưa lên 
website này ñể ñộc giả biết thêm về lịch sử 
Trường từ ngày thành lập tới ngày 30 tháng 4 
năm 1975. 

Quý anh chị sau ñây ñã có mặt: 
-VC Nguyễn thúc Minh (ghi chú của anh 
Minh “VC” là “vợ chồng” chứ không phải 
là VC theo nghĩa thông thường). 
-VC Lê nghiêm Hùng 
-VC Nguyễn Thiệp 
-VC ðào tự Nam 
-VC Mai trọng Lý 

-VC Nguyễn văn Luân (“sướng chủ”, VC 
anh Luân rất sung sướng ñược tiếp ñón bạn 
bè) 
-Khách mời: AH Nguyễn duy Tâm Caltrans 

 Vắng mặt: 
-VC Nguyễn ñình Duật (ở Bắc Cali không 
xuống ñược) 
-VC Hà trọng Minh (có gia ñình ở VN qua 
chơi) 
-VC Ái Văn (ñến phút cuối mới cho biết có 
vợ chồng người bạn ở Canada qua thăm 
trùng với ngày họp mặt của BPT, vì muốn 
anh em họp mặt vui vẻ, không vì thiếu 1 
người mà hoãn lại). 

 Một bàn dài kê suốt chiều dài của phòng ăn, 
trải khăn trắng, với chén ñĩa trắng và ly pha lê 
ñược bầy trịnh trọng như các buổi tiếp tân của 
các “ðại Gia”. Các bà chiếm trọn ñầu bàn phía 
gần bếp, chắc ñể phụ với chị Ngọc tiếp món ăn 
cho bàn tiệc. ðàn ông chúng tôi ngồi ñầu bàn 
còn lại, dưới sự chủ tọa của chủ nhân. Các món 
từ khai vị ñến những món chính mà chị Luân 
ñã mô tả trong ñiện thư ñược lần lượt mang ra. 
 

 
Các chị: Minh, Thiệp, Lý, A/C Luân, Hùng & Nam 

 

 ðúng như cụ Hùng nói: “Thịnh soạn như 
Dạ Yến”, tuy nói vậy nhưng cụ Hùng không ăn 
bao nhiêu, vì còn mải lo chụp hình, cho ñúng 
với chức vụ Chánh Thợ Hình của LTAHCC. 
Giống như cụ Nguyễn Thiệp, cụ không bao giờ 
uống rượu, nhưng uống ñược nước trà, nhưng 
cụ Thiệp ngay cả trà cũng không: 
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Một trà, một rượu, trừ ñàn bà, 
Hai cái lăng nhăng khó quấy ta. 
(Thay ñổi thơ Trần tế Xương) 

Nhưng hai cụ này lại có cái thú là “Thích 
góp tiền ñể mua rượu cho chúng tôi uống”. 
 Vì không có cụ Ái Văn, chúng tôi uống 
rượu với 1 ly duy nhất, không thay ly mỗi khi 
uống một loại rượu khác theo kiểu sành ñiệu 
như cụ Văn. 
 

 
Thiệp, Nam, Minh Tâm & Lý 

 
 Chúng tôi vừa ăn, vừa thảo luận về các bài 
của các AH gởi ñến cho LT 103. Các bài này 
ñã ñược CN chuyển cho chủ bút lược duyệt 
trước trước khi giao cho AH Nguyễn thúc Minh 
layout ñể chuyển cho BPT ñọc và sửa lỗi chính 
tả nếu có. 
 Nếu có những bài mà nội dung không ñúng 
tôn chỉ của LT, CN sẽ liên lạc với tác giả ñể 
lược bỏ hoặc bổ túc. Mỗi bài ñều ñược 8 thành 
viên của BPT ñọc và cho ý kiến. Final layout 
nếu cần, sẽ gởi cho tác giả xem lại lần chót. 
 LT 103 có nhiều bài như bài của AH 
NSTuất, Bài Kampucheo, CN Luân cũng ñã 
trao ñổi ý kiến với các tác giả và cuối cùng ñi 
ñến ñồng thuận ñể ñăng trong LT 103. Riêng 
bài phỏng dịch về 7 Thói Quen…của anh 
Nguyễn duy Tâm cũng gây sôi nổi, rồi cũng 
ñược anh, cùng dự tiệc ñêm ñó, và BPT thông 
qua. 
 Các Hội ðoàn khác cũng có những ðặc San 
nghe có vẻ văn học, riêng AHCC chỉ có Lá 
Thư, ngụ ý các bài viết của các AH có tính 

cách thông tin, không cần thiên về văn chương 
hoặc kỹ thuật. 
 Tuy vậy, vì “méo mó nghề nghiệp”, BPT 
vốn là các Kỹ Sư, dù ñang làm báo mà cứ 
tưởng như ñang thiết kế ðồ Án, nên yêu cầu 
anh em review, rồi lại “Final Review”… 
 Chỉ khổ cho cụ Nguyễn thúc Minh, cứ phải 
sửa chữa nhiều lần theo các yêu cầu của người 
review. Cũng như cụ Chánh Thợ Hình Lê 
nghiêm Hùng, lo hình bìa cho LT, khi xin ý 
kiến: Trời xanh quá! Thêm tí mây trắng bay 
mới ñẹp…. 

Sau khi tổng hợp các bài ñể thành một PDF 
file ñưa cho nhà in, cụ Nguyễn ñình Duật, final 
reviewer, duyệt lại lần cuối, sửa chữa rồi cụ 
Duật mới làm việc với nhà in, ñiều chỉnh ñộ 
sáng của hình rồi mới bắt ñầu in. Vất vả nhất 
cho cụ Duật là khi in xong, phải ñóng thùng gửi 
LT cho xe ñò Hoàng giao xuống Nam Cali ñể 
BPT phân phối LT cho các AH/THCC và các 
Ban ðại Diện tại các nước khác ngoài Hoa Kỳ 
và Canada. 

Công việc hoàn thành một LT như vậy, mà 
các AH phụ trách chỉ là vác ngà voi. Các AH 
ñược chỉ ñịnh làm CN, thường phải bỏ tiền túi 
ra chiêu ñãi anh em như bữa tiệc tối nay. 
 Việc chuẩn bị cho LT 103 ñã kết thúc với 
phần ñiểm tâm bánh ngọt và trà hoặc cà phê. 
 Chủ Nhiệm Nguyễn văn luân hy vọng LT 
103 sẽ in và phát hành trong tháng 9-2014 và 
cám ơn các anh chị ñã ñáp lời mời dự buổi tiệc 
tối nay. 

Chúng tôi cám ơn gia chủ và chia tay ra về 
lúc 11 PM. 

Riêng anh chị Lê Nghiêm Hùng lại xách 
vali vào nhà xin ngủ nhờ, vì ngày hôm sau lại 
có một tiệc khác cũng ở vùng Quận Cam, 
chẳng lẽ về lại Ventura ñể ngày mai lại xuống 
quận cam, chịu 3, 4 giờ kẹt xe như hôm nay! 
 

Little Saigon ngày ñầu hè 2014. 
Mai Trong Lý. 
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