
 

THƯ NGUYỄN TƯ THỊ ĐIỀM 
 

Chú Thông kính mến, 

Ttrước hết cháu xin gửi lời cảm ơn cô đã 
đồng ý cho chú đảm trách việc vác ngà voi. 

Theo cháu được biết vai trò nội tướng rất 
quan trọng trong cuộc sống hôn nhân. Nếu cô 
không đồng ý thì chú phải dùng đủ mọi tài để 
thuyết phục cô. Cháu chưa viết được bài về 
Cha cháu xin khất chú cho cháu nợ sẽ viết sau. 

Cháu xin gởi chú bài thơ để chú đọc chơi 
và thăm dò ý kiến của các bác các chú trong 
ban phụ trách lá thư. Nếu quá dở thì các bác 
các chú hủy bỏ. 

Ru cháu 
Cháu ơi! cháu ngủ cho ngoan  
Mẹ đi cần vụ tận miền xa xôi  

Cha cháu đã bỏ quê rồi 
Vì không chịu nổi một đời nô vong 
Thuơng con nước mắt ròng ròng 
Cửa nhà bán hết vì ông Cáo già 

Làm cho điêu đứng dân ta 
Để mà cung phụng thầy Nga thầy Tàu 

 
Cháu ơi! Cháu ngủ cho lâu 

Để bà đi khấn đi cầu thần linh 
Cầu cho Việt Cộng tàn tanh 

Cầu cho cái lũ lưu manh Nga, Tàu 
Phen này chết đẫm hàng xâu  

Bạch đằng giang lại đỏ máu ngầu hôi 
tanh.  

Bấy giờ dân mới yên bình 
Những người sốt sắng cứu tinh nước nhà 

 
Cuối thư cháu xin kính chúc cô chú cùng 

quý quyến vạn sự tốt lành. Cháu xin kính gởi 
lời thăm đến tất cả các bác, các chú trong Ban 
Phụ trách lá thư cũng như các bác, các chú 
trong đại gia đình công chánh. 
Cháu xin chân thành cảm ơn tất cả. 
 

Nguyễn Điềm 

 
BPT. Thư gởi AH Nguyễn Tư Thị Điềm 
 
Thưa ái hữu, 
Chúng tôi rất vui mừng nhận được những 

lá thư gởi bưu địên từ Mỹ sang tận miền xa xôi 
hẻo lánh Úc châu này. Sở dĩ chúng tôi dùng 
chữ “xa xôi hẻo lánh” này là vì mỗi lần khách 
du lịch dự tính đi đâu đó ít khi nghĩ tới vùng 
trời xa xôi ở mãi tận miệt dưới này lắm. Đất 
nước thì chẳng có nhiều thắng cảnh gì hấp dẫn 
đủ để lôi cuốn du khách đến thăm và đến nơi 
này lại gặp việc chi phí hằng ngày được xếp 
vào loại “đắt đỏ” gấp đôi xứ Mỹ thì dù rằng 
tiền Mỹ có cao hơn tiền Úc (một đô Mỹ bằng 
1.33 đô Úc hay tiền đô Úc chỉ tương đương với 
khoảng 75 xu tiền Mỹ mà thôi) thì dù hối xuất 
cao này tính ra cũng không có lợi gì cho du 
khách từ Hoa kỳ cả. 

Chúng tôi xin chuyển đến ái hữu lời cám ơn 
của nhà tôi vì ái hữu đã đề cập tới vai trò của 
người nội tướng trong cuộc sống hôn nhân. 
Vâng dĩ nhiên là tôi phải có sự đồng ý của nhà 
tôi mới được hân hạnh lãnh trọng trách “vác 
ngà voi” này đấy ái hữu ạ (nhưng lo phụ trách 
LT cũng là niềm vui và hân hạnh cho bản thân 
chúng tôi nữa đấy nhé). 

Bài thơ ái hữu viết đã lột được phần nào 
tâm trạng của người dân Việt đang sống trong 
nỗi lo sợ và hận thù trước các biến cố không 
ngừng xảy ra mỗi ngày ở quê hương của chúng 
ta. BBT cũng đang chờ bài viết như ái hưu đã 
hẹn nợ trong thư. 

Để tiện việc chuyển gởi bài vở cũng như 
thư từ liên lạc và tiết kiệm tiền tem, ái hữu có 
thể dùng điện thư (BBT không phải đánh máy 
lại) theo địa chỉ có ghi trên bìa trong lá thư 
này. 

Xin kính chúc ái hữu cùng gia đình được 
sức khỏe tốt và cuộc sống an bình. 

Thay mặt BPT Lá thư AHCC 
Lê nguyên Thông 
 


