SỐ 99 - MÙA THU 2012
TRANG 119
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tng trình bu i hop Thành Viên BPT LTCC

ngày 07-06-2012 tại Nhà Hàng Kim
Nhận ñược ñiện thư của Chủ Nhiệm triệu
tập BPT LTCC ñến Nhà Hàng Kim ñể:
- ðón tiếp Cụ Duật cựu Chủ Nhiệm LTCC
Bắc Cali xuôi Nam ñể khuyến tấn BPT mới
hoạt ñộng hăng say.
- Ra mắt Thành Viên thứ 10 của BPT
LTCC: AH Lê Nghiêm Hùng.
- Ca ngợi/khen thưởng phu nhân của các
thành viên trong BPT ñã "hi sinh" ñể các vị này
có thì giờ và phương tiện làm công tác "vác ngà
voi".
- Ăn nhậu, mừng cho LTCC Nam Cali
chóng lớn, việc hoàn tất Website LTCC do
Webmaster Luân ñảm trách nhanh chóng và rất
xuất sắc và sự cộng tác "gian khổ" của BPT.

Hiện diện có: Hai Cụ Nguyễn ñình Duật,
Hai Cụ Mai Lý, Hai Cụ Aí Văn, Hai Cụ
Nguyễn Thiệp, Hai Cụ Nguyễn văn Luân, Hai
Cụ Nguyễn thúc Minh, Hai Cụ ðào Tự Nam,
riêng Cụ Hà trọng Minh thì ñược Cụ Bà cho tự
do một buổi chiều vì Cụ thích chơi với các
cháu nội ở nhà hơn, và PTPN (Phụ Tá Phó
Nhòm) cùng bà chủ tiệm hình. Rất tiếc là vắng
mặt Thành Viên tuổi trẻ tài cao AH Lê Nguyên
Thông và phu nhân vì ở tận Úc Châu.
Quí Cụ Lý, Văn, Duật ñã chu ñáo mang
rượu sâm banh và ñồ nhậu tới ñể ăn chơi trước

Lê Nghiêm Hùng
rồi Cụ Lý chọn món ăn tối ñể cho buổi họp
thêm phần hấp dẫn.
Vì vậy buổi họp ñược diễn ra rất sôi nổi:
Quí vị phu nhân muốn thảo luận riêng với
nhau về những "ưu ñiểm" của phu quân mình
nên các vị ñó ngồi ở một ñầu bàn, BPT ngồi
ñầu bên kia ñể chia xẻ với nhau những ưu tư
riêng mà không muốn bà chủ của mình "lo nghĩ
‘tới’ nó".

Quý AH nào muốn xem về tình duyên, gia ñạo,
xin liên lạc với một trong 8 Bà Thầy trên ñây:
Từ trái qua phải: Các chị Thiệp, Duật, Nam,
Thúc Minh, Luân, Lý, Văn, Hùng.
Buổi họp kéo dài 3giờ 30 phút trong không
khí sôi ñộng nhưng ấm cúng.
Chương trình nghị sự có lẽ chỉ ñược thảo
luận trong nửa tiếng, phần còn lại PTPN tôi cố
gắng theo dõi mà cũng chỉ nắm bắt ñược lơ mơ
vài phần, lý do là quí cụ chỉ bầy các thứ rượu
và cách thức uống rượu làm sao cho nó ñúng
tiêu chỉ của tửu tiên hay của dân Phú Lang Xa
chính hiệu. Tui thuộc loại "…Kỳ vô Phong"
nên mù tịt. Quí Cụ bàn ñến "tửu" xong rồi thì
ñương nhiên cái "sắc" phải ñi tiếp. Ôi, những
kinh nghiệm các cụ bày ra cho tui nghe sao mà
nó “hoành tráng” ñến như vậy....
Mà sao các cụ ông có trí nhớ siêu việt thiệt,
chắc các cụ nghĩ tới thời oanh liệt ngày nào...
nên cái hồ sơ ñó nó hiện ra ngay (theo tui nghĩ
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ðược giao phó nhiệm vụ phó nhòm nên tui
cũng bấm lia vài chục tấm cho quí cụ chấm.
Ngoài ra còn ghi nhận thêm bằng video.
Gần chín giờ Cụ Lý mang cái bánh mừng
Website LTCC thành công ra ñể chính thức
tuyên bố ăn mừng sự thành công của Web do
công lao của Webmaster Luân và sự ñóng góp
khác của BPT.
Buổi họp kết thúc vui vẻ trong sự bịn rịn
của quí cụ bà khi phải chia tay. Quí cụ không
quên hẹn kỳ tới trên miền trồng dâu, rau
Ventura của chúng tôi.

Phụ chú: các món ăn chơi gồm nem chua
nhà làm ngon hết sẩy, cánh gà rán tuyệt vời và
cua lột rất hấp dẫn. Ăn chính thì có gỏi cá Kim,
ăn cuốn cá và lẩu cá. Bánh mừng Web thành
công thì Cụ Lý cho ăn bánh súc cù là gắn trái
cây khỏi chê. Ngoài ra, vì là hội viên mới, tôi
ñược các cụ trong BPT miễn cho ñóng góp chi
phí cho bữa tiệc này. Nhưng các cụ lại phán:
lần sau thì ñóng gấp ñôi!!!
PTPN trân trọng kính trình.
Từ trái, hàng ngồi các anh Duật, Luân, Lý; Hàng ñứng các anh:
Trọng Minh, Thúc Minh, Thiệp, Nam, Văn, Hùng.

