
Lời hiệutriệu và chúc Xuân của TTL  
 

Xét vì: 
 

1. Hàng tướng lãnh Bên Kia có thêm Ba nữ tướng:  
 
Ba nữ tướng nầy (MX, TĐ, TĐiệu) nếu theo trí nhớ chưa đến nỗi nào “ lú lẫn 
“ của TTL thì thuộc loại “ nội lực thâm hậu”, rất đáng nể trong giới giang hồ 
của DK74 ngày xưa.  
 

2. Trước đây, chỉ với Nữ Vương TT, Nữ ĐT PP cùng với hàng tướng 
lãnh BT, TP, HS, DH, PT... cũng đủ làm phe ta “ xiểng niểng “  rồi . 
Bây giờ thì phía “ Bên Kia “ chẳng khác nào như hùm thêm cánh thì “ 
Bên Ta “ dầu cho có “ trường kỳ kháng chiến “ cho đến bao lâu đi nữa 
thì cuối cùng chắc cũng... thua thôi.  

 
Nay quyết định: 
 
Vì vậy hôm nay ta gởi “ Tối mật thư “ nầy cho quý vị để xin ý kiến là chúng 
ta có nên điều đình để ký một Hiệp Ước Hòa Bình ( để còn vớt vát chút 
đỉnh uy tín còn...sót lại của các đấng mày râu Bro DK74 ) hay không. Như 
vậy thì các Bro DK74 cũng còn “ thua trong... danh dự “ sẽ có thì giờ sớm 
hơn để “ gác bút, từ giã giang hồ “ , rút lui về ẩn dật, vui thú điền viên với cây 
cỏ, vườn tược , trồng hoa Sen (cái nầy dành cho QS vì ta nhớ là QS vẫn 
thường hay tâm sự  là : “Trong nhà gì đẹp bằng... “ Sen “ “ phải không ? ) và 
điểm quan trọng nhất là có nhiều thì giờ hơn để... vẽ lông mày cho BX (bà 
xã/bạn xưa/bồ xưa)! 
 



            Đây là lá thư “ top secret “ tuyệt đối không được để cho các Sis 
DK 74 biết. 
 
 

 Và Lời chúc Xuân của TTL 
 
                                                                                                       
       
 Còn vài ngày nữa là đến Tết Con Rồng của Việt Nam rồi. Nhớ lại cũng cuối 
năm ngoái đọc bài viết của Minh mà như chỉ mới hôm qua thôi. Thời gian trôi lẹ 
quá hả các bạn. Lại thêm một năm ăn Tết ở xứ người, hoàn toàn không có cái 
không khí Tết như ở Việt Nam, cuối tuần vẫn phải đi cày như ngày thường. 
 

         Thân chúc tất cả các bạn Dược 74 cùng gia đình một năm Nhâm Thìn 
2012 nhiều sức khỏe, may mắn, phát đạt và mọi sự như ý. 
                                                                                                       
                                                                              Thân mến, 
                                                                                                       
                                                                       Gia đình TTL Quyền. 
 


