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Như đã hẹn, chúng tôi có mặt tại Camp Strake vào lúc 5 giờ 

30 chiều thứ bảy, 23 tháng 10 để dự lễ trao gỗ cho hai 

Trưởng thuộc liên đoàn Đất Việt, Trưởng Võ Trương Thăng 

và Emily Nguyễn. Đến trước chúng tôi là chị Vành Khuyên 

Yêu Đời. Trên xe chúng tôi có bốn mạng, một female và ba 

male: Nhạn Trắng Nhu Mì, Đà Điểu Siêng Năng, Sáo Tận Tâm 

và Hươu Hăng Hái. Anh Sáo ngồi trước tay lái và đạp ga cho 

xe chuyển bánh đúng bốn giờ. Chạy trên xa lộ 9 nút nọt (45 

North) hướng về Camp Strake, đang chạy ngon trớn bỗng 

đâu cơn mưa từ phương bắc kéo đến làm mịt mù cả đất lẫn 

trời khiến anh Sáo phải nhả chân ga cho xe chạy chậm lại vì 

phía trước chỉ thấy một màn mưa dày trắng xóa bao phủ. 

Khi xe chạy ngang đường Brighton chúng tôi hướng mắt về 

phía khu rừng bên tay trái ngày nào mang tên Camp Strake 

với không biết bao nhiêu kỷ niệm với hai cuộc họp bạn lớn 

là Thẳng Tiến VII và Thẳng Tiến X cùng với các trại Giữ Vững 



của những năm nào chưa mờ phai trong ký ức. Nay thì Camp 

Strake đã dời về thành phố Coldspring cách Houston 75 

dặm; Camp Strake cũ chỉ cách 40 dặm. Năm 2014 Camp 

Strake của BSA đã bán để rồi sau đó mua 2,816 acres đất tại 

thành phố Coldspring, nơi đây đã được xây dựng mọi tiện 

nghi và thông thoáng hơn khu vực Camp Strake cũ. Cũng cần 

nhắc lại: Sau đệ nhị thế chiến gia đình Strake đã hiến tặng 

2,000 acres đất cho Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ tại Conroe 

để làm nơi cắm trại cho các thế hệ được sinh ra trong thời 

hậu chiến. 

                                                                                                                      

   

Đến Camp Strake, Hươu tôi gặp lại một số Trưởng như Trần 

Gia Phú từ Dallas, Trần Thiện, Phạm Ngọc Phước, Nguyễn 

Thanh An… cùng một số phụ huynh trước đây có con em sinh 

hoạt trong liên đoàn Đất Việt, đặc biệt là gặp Trưởng Lý Nhật 

Hui đến từ California. Đúng 6 giờ lễ trao bằng rừng bắt đầu 

bằng các nghi thức được tuần tự diễn tiến. Ngoài hai Trưởng 

của liên đoàn Đất Việt còn có hai Trưởng của liên đoàn La 

San cũng nhận gỗ trong dịp này. Trước và sau phần nghi thức 

trao gỗ, chúng tôi dự các trò chơi cùng với các Trưởng. Ngoài 



các món quà kỷ niệm của toán huấn luyện, hai Trưởng Võ 

Trương Thăng và Emily Nguyễn nhận được những lời chúc 

mừng của chúng tôi, đặc biệt anh Hươu tặng cho mỗi 

Trưởng một chiếc còi để nhắc nhở hai Trưởng trẻ này tiếp 

tục điều khiển cuộc chơi và ngày càng làm cho đơn vị mình 

thêm vững mạnh. Anh Hươu cho biết, hai chiếc còi này anh 

mang từ trại họp bạn kỷ niệm 100 năm Hướng Đạo Thế Giới 

tại Luân Đôn vào tháng 7 năm 2007.  

Chúng tôi tiếp tục hàn huyên trong bữa ăn chiều trong không 

khí ấm cúng và thân mật. Đúng 8 giờ chúng tôi chia tay, trên 

đường lái xe về, anh Sáo chỉ chạy 60 phút là đã về đến nhà 

anh Đà Điểu Siêng Năng. 

                                                                                                                 



                           

 

  

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuối tuần có cuộc 

vui ở Camp 

Strake, đầu tuần 

lại có cuộc vui tại 

nhà anh Đà Điểu. 

Chuyện là có anh 

Ngựa Hoạt Bát Lý 

Nhật Hui từ 



California sang Houston để dự lễ trao gỗ nói trên và việc 

chính của anh là đi xem đất trại Camp Strake nhằm chuẩn bị 

cho khóa Huy Hiệu Rừng 10 sẽ tổ chức vào cuối tháng 5 – 

2022. Không bỏ lỡ cơ hội, anh Đà Điểu hiện là toán trưởng 

Toán Lam Sơn đã ra thông báo mời bà con tráng sinh tới họp 

mặt cùng anh Ngựa. Anh Ngựa là tráng sinh của Toán Lư Sơn 

ở bên Nam California, trước đây anh cũng đã giữ vai trò 

Tráng trưởng trong ba nhiệm kỳ. Có mặt hôm đó gồm: Đà 

Điểu Siêng Năng (Cao Ngọc Cường) và bề trên (gia chủ), Cọp 

Biển Can Trường (Trần Ngọc Toàn) và bề trên, Báo Bền Chí 

(Đặng Quốc Thắng) và bề trên, Hà Mã Tận Tụy (Trần Trung 

Cương), Hải Ly Trung Hậu (Trần Thế Kỷ), Trâu Tín Cần (Phạm 

Kiêm Thiện), Hoẵng Hay Hát (Đào Quốc Anh), Hươu Hăng 

Hái (Hoàng Kim Châu), Hoàng Yến Kiên Tâm (Trần Tuyết 

Hoa), Vành Khuyên Yêu Đời (Mado Thu Hương), Nhạn Trắng 

Nhu Mì (Phạm Thị Xoàn), Bồ Câu Chăm Chỉ (Tăng Bích Thủy). 

Anh Ngựa Hoạt Bát có rủ bề trên cùng đến dự họp mặt, 

ngoài ra còn có anh Sáo Tận Tâm (Nguyễn Cao Bình) là người 

lúc nào cũng có mặt trong các cuộc vui của Toán Lam Sơn. 

                                                                                                                                                                      

  



Để thực hiện lời dạy của tiền nhân là “có thực mới vực được 

đạo” nên bà con tráng sinh cùng các bề trên lăn vô bếp để 

lấy cho thức ăn vào đĩa nhựa, xong cùng nhau ra bàn ngồi 

vừa ăn uống vừa chuyện 

trò, chuyện đời và cả 

chuyện đạo (Hướng 

Đạo). Anh Đà Điểu thấy 

anh Hươu có mang theo 

chai rượu vang đến 

nên anh bèn báo tin buồn 

là nhà báo Lê Văn, tác giả 

của cuốn “Rượu Vang 

– Món Quà Của Thượng 

Đế” vừa mới từ trần hôm trước nên các anh thuộc phái male 

chia nhau làm cạn chai vang để nhớ đến nhà báo Lê Văn.  

Sau khi giải quyết vấn đề bao tử, anh chị em cùng ngồi quây 

quần bên nhau và lần lượt với các tiết mục như sau: Sau khi 

anh toán trưởng cho biết lý do buổi họp mặt là chào mừng 

anh Ngựa từ California sang, tiếp đến là phần trao plaque 

lưu niệm của Tráng đoàn cho ba tráng sinh của toán Lam Sơn 

là anh Trâu Tín Cần, Cọp Biển Can Trường và chị Vành 

Khuyên Yêu Đời.  

 



               

           

 

Biết anh Ngựa sang xứ Hữu Tâm - chữ mà anh Đà Điểu hay 

gọi để chỉ thành phố Houston nên một số anh chị đã sắm sẵn 

vài món quà để tặng anh. Trước hết là anh Báo Bền Chí, 

người lúc nào cũng có sẵn một kho nuôi thú và chim muông 

để sẵn sàng mang ra tặng bà con khi có dịp. Lần này anh Báo 

đem theo một chú ngựa vừa có vẻ hoàng gia, vừa có vẻ 



giống chú ngựa thành Troy trong truyền thuyết Hy Lạp nghĩa 

là thân ngựa có thể mở ra đóng lại như ngựa thành Troy 

dùng cho quân lính vào trốn bên trong để vào thành. Cũng 

quà bằng ngựa, lần này anh Đà Điểu tặng cho anh Ngựa một 

chú ngựa nằm, ý là muốn anh Ngựa nhà ta lâu lâu cũng nên 

nằm nhà để nghỉ ngơi cho phẻ rồi chạy tiếp. 



                                                       

   

 



                                                                                                               

  

Người thứ ba tặng quà cho anh Ngựa là chị Nhạn Trắng Nhu 

Mì. Chị này mới lạ, có lẽ biết anh Đà Điểu khuyên anh Ngựa 

nên nằm để nghỉ ngơi thì chị lại có ý khuyên anh Ngựa tiếp 

tục chạy mà phải chạy bằng sức của ba chú ngựa cơ. Cho nên 

chị tặng một lúc đến ba chú ngựa giống Mông Cổ. Lúc đầu 

bề trên của anh Ngựa nghe thế hơi buồn nhưng liền sau đó 

chị Cúc rất vui và lập tức phát biểu như sau: “Lần này về lại 

California chị sẽ mở tiệm PHỞ NGỰA vì hiện nay giá thịt bò 

tăng vọt gần 50%” và hôm nào khai trương, sẽ mời các thú 

từ Houston sang dự và được xơi phở Ngựa Free… 

Trong gần hai năm nay thiên hạ đều lo âu và sợ hãi cũng như 

thiếu vắng nụ cười trên môi. Anh chị em Hướng Đạo thì 

khác, gặp nhau là cười, là tay bắt mặt mừng và có cơ hội là 

cười như những trận cười đã diễn ra tại nhà anh Đà Điểu để 

tiếp đón anh Ngựa. 

Hình như chuyện “quà cáp” cho nhau theo kiểu Hướng Đạo 

đã trở thành một “tập tục tự phát” nên anh Ngựa từ Cali 

sang cũng không quên mang theo một mớ quà cho anh chị 



em thành phố Hữu Tâm. Cũng chỉ là những quà Hướng Đạo 

nhưng nó đã trở thành vô cùng quý giá với thời gian. Đó là 

những chiếc Patch và những chiếc Pin lưu niệm ghi lại những 

thời khắc sinh hoạt đáng nhớ. Những chiếc Patch rồi sẽ 

được gắn thêm vào những chiếc áo lửa, những chiếc Pin 

được gắn trên những chiếc nón sẽ làm nặng thêm “tình 

Hướng Đạo”. 

                                                             

    

 



Phần cuối chương trình là tiết mục không thể thiếu trong các 

buổi họp mặt, đó là ca hát…những sinh hoạt ca, hùng ca, du 

ca…Không như mọi lần là anh Hoẵng phát cho mỗi người 

một tập bài ca nhìn vào để hát, lần này chị Vành Khuyên đã 

làm sẵn một slide show gồm rất nhiều bài hát và dùng 

projector chiếu lên tường nhà (thay vì màn ảnh) để mọi 

người chỉ việc nhìn lên tường mà hát. Anh Hoẵng như mọi 

khi, thủ cây guitar, còn anh Hươu được yêu cầu hướng dẫn 

để bà con hát cho đúng giọng đúng nhịp. Âm vang của những 

Về Với Mẹ Cha, Con Đường Vui, Nhà Việt Nam, Nước Non 

Lam Sơn, Ngồi Quanh Đây, Không Phải Là Lúc, Việt Nam Quê 

Hương Ngạo Nghễ…tiếp tục làm ấm căn phòng đầy ắp 

hương TÌNH HOA BÁCH HỢP. 

Sau bài hát chia tay để ra về, hình như ai ai cũng còn luyến 

tiếc cuộc vui chóng tàn. Hẹn gặp lại trung tuần tháng 11 ở 

trại Giữ Vững lần thứ 24 để hưởng cái lạnh của Rừng… 

Phong Châu 

 

 

 

 


