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Höôu Haêng Haùi

Giữ Vững là trại họp bạn truyền thống của các đơn
vị Hướng Đạo Miền Trung Nam Hoa Kỳ được tổ
chức vào mùa Lễ Tạ Ơn hằng năm tại thành phố
Houston hoặc thành phố Dallas. Toán Lam Sơn
thuộc tráng đoàn Nguyễn Trãi được thành lập ngày
23 tháng 11-2002 tại Giữ Vững VI khi trại được tổ
chức tại Camp Cherokee thuộc thành phố Athens,
cách Dallas 70 dặm về hướng nam – cách Houston
180 dặm về hướng bắc.
Mùa Tạ Ơn 2003 Tráng đoàn ghi danh tham dự trại
Giữ Vững VII với 19 tráng sinh. Ngoài số đông
tráng sinh tại Houston còn có các tráng sinh về từ
thành phố Dallas, Fort Worth (TX), Oklahoma City
(OK). Đặc biệt có hai tráng sinh từ thành phố Palm
Bay (FL) và Silver Spring (MD). Các tráng sinh dự
trại có Cao Ngọc Cường, Nguyễn Ngọc Oánh,
Nguyễn Kiều Chinh, Trần Kim Thoa, Trần Văn
Thắng, Nguyễn Đăng Khoa, Hoàng Hữu Phước,
Nguyễn Thành Điệp, Nguyễn Minh Nguyệt, Đậu
Hữu Hiệp, Hoàng Kim Châu, Nguyễn Ngọc Oanh
(Fort Worth), Nguyễn Đức Thắng (Fort Worth),
Nguyễn Thị Minh Diệp (Fort Worth), Nguyễn Đình
Trung (Fort Worth), Trương Phương Linh (OK),
Trần Công Hoàng (FL), Nguyễn Chí Hiếu (Dallas),
Nguyễn Bạch Chân Như (MD).
Chiều 21 tháng 11-03 hầu hết các đơn vị đã có mặt
ở đất trại tại Lake Houston State Park cách
downtown Houston gần 50 dặm về hướng bắc. Một
số tráng sinh đã có mặt cùng với đoàn sinh các đơn
vị. Tráng sinh Trần Công Hoàng lái xe từ Florida
đến Houston trước vài hôm để ngao du sơn thủy và
viếng thăm bạn vè rồi sáng sớm ngày 21 vào phi
trường đón tráng sinh Nguyễn Bạch Chân Như đáp
chuyến bay số 527 từ Maryland sang. Cũng xin
nhắc lại là sau một thời gian bị trói chân nằm nhà
dưỡng bệnh, tráng sinh Trần Công Hoàng đã lên
ngựa để phi đường xa, tiếp tục cuộc hành trình
“Thân Ái” với trái tim trẻ trung mang niềm vui đến
cho những người chung quanh. Còn cô tráng sinh
nhỏ nhắn tên Chân Như ở miền đông bắc Hoa Kỳ
cũng không ngại đường xa sương gió và tốn kém về
cho được miền nắng ấm Houston để gặp anh chị em
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nhìn cho tận mặt và hưởng những ngày hạnh phúc
của đời sống Hướng Đạo.
Khi Hươu đến đất trại thì “Rừng đã lên đèn”. Thật
vậy, những ánh đèn lập lòe trong rừng cây, đó đây
tại các campsite. Các em đang dựng lều, làm thủ
công cùng với tiếng cười đùa, chuyện trò, tiếng gọi
nhau ơi ới. Một vài cổng trại của các Liên đoàn
cũng đã được dựng lên với những kiểu dáng mang
nét đặc trưng của đơn vị. Khi cho xe chạy vào con
đường chính đưa vào trung tâm đất trại thì Hươu
thấy hai tráng sinh Cao Ngọc Cường và Đậu Hữu
Hiệp đang cùng với các em thanh sinh nối dây, buộc
nút để dựng chiếc cổng Giữ Vững VII. Dưới ánh
sáng của ngọn đèn vàng yếu ớt tráng sinh Cường và
Hiệp chạy đến bắt tay Hươu và nói cười thật vui.
Sau đó chỉ đường cho Hươu vào campsite của
Tráng đoàn cách đó không xa. Đến nơi, Hươu đã
thấy hai chiếc lều. Một của Gấu Cần Cù từ Florida
và một của Sơn Ca Líu Lo (mới nhập Rừng đêm 21
tháng 11-03) từ Maryland. Sau khi tay bắt mặt
mừng với Gấu và Sơn Ca, Hươu phải lo dựng lều
chõng cho mình để làm nơi chống gió che mưa.
Tiếp theo là Hươu lôi chiếc canopy từ ngoài xe vào
và réo tráng sinh Cường (Đà Điểu Siêng Năng) đến
để dựng làm “Lều Nguyễn Trãi”. Mái lều này sẽ là
nơi hội họp, sinh hoạt của anh chị em tráng sinh.
Cũng là nơi trưng bày các hình ảnh sinh hoạt của
Tráng đoàn do Đà Điểu và Hươu thực hiện. Một
cuộc hội luận dành cho quý phụ huynh các liên
đoàn cũng được dự trù tổ chức dưới mái “Lều
Nguyễn Trãi” này.
Sau khi sắp đặt cơ ngơi xong, Hươu đi một vòng để
gặp các tráng sinh. Có bốn tráng sinh từ Fort Worth
mãi khuya mới đến đất trại. Đó là các tráng sinh
Nguyễn Ngọc Oanh, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn
Thị Minh Diệp và Nguyễn Đình Trung. Tráng sinh
Nguyễn Chí Hiếu từ Dallas vượt 250 dặm đường xa
để đến đất trại cùng với ái nữ Chim non vào “giờ Tí
canh ba”. Nữ tráng sinh Trương Phương Linh
(Thiên Nga Hăng Say) từ tiểu bang Oklahoma thân
gái dặm trường phom phom trên đường nhựa xuyên
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bang cũng có mặt ở Giữ Vững VII vào lúc “nửa biệt. Đó là một Tráng đoàn mà các tráng sinh đều
là huynh trưởng ở khắp nơi. Các tráng sinh trông
đêm về sáng”.
coi đơn vị của mình mà vẫn thường xuyên tham gia
Mười hai giờ khuya, các Tráng sinh dựng lều trong
các sinh hoạt của Tráng đoàn. Hai tráng sinh ở xa
campsite của mình, tưởng rằng sẽ được nghỉ ngơi
về nhận được những tiếng reo đón chào của toàn thể
trong lều để dưỡng sức, chuẩn bị cho một “ngày
trại sinh. Đó là tráng sinh Trần Công Hoàng trong
mai” thì nhận được lệnh của Ban quản trại là phải
bộ đồng phục Hướng Đạo Biển màu trắng nổi bật
mau mau dời sang một sampsite khác để nhường
giữa rừng xanh và các sắc áo Hướng Đạo các
campsite này cho một đơn vị từ xa mới đến. Không
Ngành. Nữ tráng sinh nhỏ con với đôi mắt sáng sau
có phản ứng nào khác ngoài việc phải “tuân lệnh”
mà lòng buồn năm phút. Các tráng sinh lại hì hà hì cặp mắt kiếng Nguyễn Bạch Chân Như cũng làm
hục bứng lều, di tản rồi lại âm thầm cắm lều xuống cho các Trưởng và trại sinh ngạc nhiên không ít.
khu đất mới. Một lần nữa, Đà Điểu và Hươu phải Một điều đặc biệt khác là tráng sinh Nguyễn Ngọc
khiêng chiếc canopy sang đặt ở campsite mới với sự Oanh – tám mươi tuổi từ thành phố Fort Worth đã
phụ tay của hai em thanh sinh. Xong việc, Hươu sờ theo chân con cháu trong Liên đoàn Minh Đức về
tay lên trán thì ngạc nhiên vì trán bị ướt đẫm. dự trại với lòng háo hức và nỗi xúc động khi nhìn
Không hiểu đó là sương khuya hay mồ hôi. Mãi thấy được sức sống của tuổi trẻ Việt Nam trong màu
ba tráng
đến hai giờ sáng, Gấu Cần Cù ở lều bên chúc Hươu áo Hướng Đạo. Cũng trong Lễ khai mạc,
sinh
Nguyễn
Minh
Nguyệt,
Nguyễn
Thành
Điệp và
“Good night”. Trời đất ơi! Night đâu nữa mà chúc.
Hoàng Hữu Phước đã nhận gỗ huy hiệu Rừng từ
Chúc “Good Morning” mới phải chứ! Sương khuya
lại rơi lộp bộp trên mái lều mang theo hơi lạnh của toán huấn luyện của Sam Houston Area Council.
rừng. Gần sáng thì trời đổ mưa. Mưa không lớn, Lều Nguyễn Trãi được dựng lên phía trước
chỉ đủ ướt đất mà thôi. Anh Gấu không hiểu có ngủ campsite bằng chiếc canopy màu xanh da trời.
nghê gì được hay không nhưng khi Hươu chui ra
khỏi lều lúc sáu giờ sáng thì đã thấy Gấu đi vòng
vòng trong rừng cây. Hỏi đi đâu thì Gấu nói rất nhỏ
nhẹ: “Đi xem coi có cây nào làm gậy được hay
không!” Nếu Hươu nhớ không lầm thì anh Gấu đã
“cho không biếu không” khoảng năm chục chiếc
gậy trong vòng hai năm qua. Cần cù làm việc và
lúc nào cũng nghĩ đến anh em là một trong những
đặc tính của anh Gấu.
Chương trình sinh hoạt trại diễn biến đúng như đã
đề ra, bắt đầu từ lễ chào cờ khai mạc cho đến lúc bế
mạc. Có một chút trục trặc khi các trại sinh tập họp
để dự lễ bế mạc thì trời ào đổ một cơn mưa rất lớn.
Anh chị em tráng sinh đa số phải chăm sóc, hướng
dẫn các em tham gia sinh hoạt, dự các trò chơi, thi
đua theo thời biểu quy định. Dựa vào thực tế sinh
hoạt đó, Tráng đoàn đề ra một chương trình sinh
hoạt riêng quy tụ đông đủ tráng sinh tham dự như:
Lễ khai mạc, Họp tráng sinh, Tổ chức hội luận dành
cho phụ huynh, Văn nghệ lửa trại, Tổ chức mừng
sinh nhật tráng sinh, Đặt tên Rừng, Lửa dặm đường
và Lễ Phong Nhậm Hiệp Tráng (Lên Đường).
Lễ khai mạc vào lúc chín giờ sáng ngày 22 tháng
11. Sự hiện diện của Tráng đoàn Nguyễn Trãi lần
đầu tiên tại Giữ Vững mang một sắc thái mới – đặc
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Cuộc hội luận dự định sẽ diễn ra tại đây nhưng theo
lời yêu cầu của Ban quản trại, cuộc hội luận được
dời đến khu trung tâm gần Minh Nghĩa Đường để
phụ huynh tiện việc tham dự. Trước giờ khởi diễn
cuộc hội luận, căn nhà như “chợ nhà lồng” trống
trơn tứ bề được anh chị em tráng sinh dọn sạch sẽ
và “làm đẹp” với cờ Tổ quốc Việt Nam, cờ Tráng
đoàn, các cờ đuôi nheo và các tấm poster huy hiệu
Tráng đoàn, poster quảng bá cho Hội nghị Quốc Tế
Trưởng Hướng Đạo Việt Nam năm 2004 tại
Orlando – Florida. Thêm vào đó là năm tấm board
chưng nhiều hình ảnh sinh hoạt của Tráng đoàn.
Đứng bên ngoài nhìn vào chẳng khác nào một
phòng triển lãm đẹp mắt. Các tráng sinh Nguyễn
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Ngọc Oánh, Nguyễn Kiều chinh, Nguyễn Bạch
Chân Như, Trần Công Hoàng, Cao Ngọc Cường,
Trần Văn Thắng, Trần Kim Thoa, Nguyễn Chí
Hiếu, Đậu Hữu Hiệp, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn
Ngọc Oanh (Forth Worth), Nguyễn Đình Trung đã
có mặt tại phòng hội để tiếp đón phụ huynh. Tráng
sinh Trần Kim Thoa và Trần Văn Thắng lo phần
cung ứng các thức giải khát, bánh ngọt và nước trà
nóng để phụ huynh giải lao. Đúng hai giờ phụ
huynh lần lượt vào phòng hội. Cuộc hội luận bắt
đầu vào lúc 2 giờ 30 với gần 60 vị phụ huynh tham
dự. Tráng sinh Hoàng Kim Châu điều hợp chương
rrình. Nữ tráng sinh Nguyễn Kiều Chinh hướng dẫn
phụ huynh thảo luận đề tài: “Sự liên hệ giữa phụ
huynh và các đơn vị Hướng Đạo Việt Nam”. Với
cách trình bày vui vẻ, thân mật và chính xác, nữ
tráng sinh đã thu hút được sự theo dõi của phụ
huynh bằng những ý kiến đóng góp rất thực tế và
xây dựng. Nữ tráng sinh Nguyễn Bạch Chân Như
thảo luận với phụ huynh về “Sự khác biệt ngôn ngữ
trong cách xưng hô của con em trong gia đình”.
Khi tráng sinh Chân Như vừa lên “diễn đàn” để nói
câu đầu tiên chào hỏi thì tất cả phụ huynh ai cũng tỏ
vẻ ngạc nhiên về sự chững chạc, lưu loát và nắm
vững vấn đề. Phải nói là tráng sinh Chân Như có
sức thuyết phục đám đông khi đặt vấn đề và giải
quyết vấn đề. Chính những ưu điểm này đã khiến
cho cuộc hội luận tiếp tục sôi nổi hào hứng. Nhiệt
tình – chững chạc và vui tươi là đặc điểm nổi bật
của hai nữ tráng sinh khiến cho toàn thể phụ huynh
cảm thấy vui lây.

canopy để sinh hoạt, ca hát, kiểm điểm đồng thời
mở tiệc trà mừng sinh nhật các tráng sinh có ngày
sinh trong tháng 11. Đó là các tráng sinh Nguyễn
Đức Thắng (sinh ngày 2), tráng sinh Hoàng Kim
Châu (sinh ngày 7), tráng sinh Lý Nhật Hui (sinh
ngày 10), tráng sinh Nguyễn Trung Hòa (sinh ngày
11), và tráng sinh Nguyễn Bạch Chân Như (sinh
ngày 30). Hai tráng sinh Hui và Hòa không về dự
trại được. Chiếc bánh sinh nhật do tráng sinh Trần
Kim Thoa và Trần Công Hoàng thực hiện. Tấm
poster chúc mừng sinh nhật do tay tráng sinh Cao
Ngọc Cường tô điểm. Ba tráng sinh Thắng, Châu
và Chân Như cũng phùng mang trợn mắt thổi tắt ba
ngọn nến trong tiếng vỗ tay hoan hô của toàn thể
anh chị em. Không khí thân mật, vui tươi và đậm
tình huynh đệ đã bắt đầu cho cuộc vui hội ngộ sau
một ngày tận lực tận tình làm việc. Cũng cần nhắc
lại là: Chúc mừng sinh nhật cho nhau là một tập tục
“rất dễ thương” mà anh chị em tráng sinh đã thực
hiện trong hơn một năm qua để tô đậm nét tình
huynh đệ Hướng Đạo.
Cuộc chơi tiếp theo trong đêm thuộc về Rừng. Lễ
đặt tên Rừng cho một số tráng sinh với những thử
thách các con thú trước khi Hội Đồng Rừng chấp
nhận cho Nhập Rừng. Hội đồng Rừng của Tráng
đoàn khá hùng hậu với Hươu Hăng Hái, Gấu Cần
Cù, Sơn Ca Líu Lo (mới nhập Rừng đêm hôm
trước), Thiên Nga Hăng Say, Sóc Nhiệt Thành, Beo
Tận Tâm, Gấu Điềm Đạm, Báo Vui Vẻ, Trâu Nước
Lý Luận, Mèo Rừng Cương Trực, Thiên Nga Yêu
Đời, Đà Điểu Siêng Năng, Hạc Trắng Thận Trọng...
Các thú được nhập Rừng gồm có: Kangaroo Nhiệt
Tâm Nguyễn Thị Minh Diệp, Sói Hăng Hái Nguyễn
Ngọc Oánh, Ngựa Từ Tốn Nguyễn Đăng Khoa, Báo
Nhiệt Thành Nguyễn Thành Điệp, Sáo Vui Vẻ
Nguyễn Kiều Chinh.

Ngoài ra các tráng sinh Hoàng Kim Châu cũng cho
phụ huynh biết về “Các chương trình thăng tiến của
đoàn sinh”, tráng sinh Nguyễn Ngọc Oanh (Fort
Worth) và Trần Công Hoàng (FL) trình bày cho phụ
huynh rõ những lợi ích của sinh hoạt Hướng Đạo
đối với thanh thiếu niên ở hải ngoại. Buổi hội luận
Sương đã xuống nhiều và hơi lạnh lan tỏa khắp nơi.
chấm dứt lúc 4 giờ 30 chiều.
Các trại sinh đã nghỉ ngơi từ lâu trong những chiếc
Có thể nói đây là lần đầu tiên một cuộc hội luận lều đã lẫn khuất trong bóng tối rừng cây. Thế
dành cho phụ huynh để họ thấy rõ vai trò của mình nhưng ở một góc rừng, lửa đã được đốt lên. Hơi ấm
trong việc hợp tác chặt chẽ với các đơn vị Hướng than hồng tỏa ra làm ấm lòng những nam nữ tráng
Đạo trong công cuộc chung là giáo dục con em. sinh Nguyễn Trãi. Quanh ánh lửa, vai kề vai lắng
Cuộc hội luận được các Trưởng tham dự đánh giá nghe thời gian lắng đọng. Sự im lặng của Rừng quả
là một tấu khúc hoành tráng tác động vào những trái
thành công và có hiệu quả tốt.
tim tràn đầy nhựa sống. Lại có một điều gì vô cùng
Buổi tối đến, sau khi dự lửa trại, tất cả anh chị em thiêng liêng quanh quất đâu đây. Mọi người đều đã
tráng sinh kéo về ngồi quây quần dưới mái chiếc cảm nhận như thế. Sau lưng là bóng đêm. Trước
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mặt là hơi ấm tỏa ra từ những trái tim chung hòa
một nhịp đập. Rồi không gian òa vỡ với những lời
nói vừa đủ cho nhau nghe. Như thì thầm. Như tâm
sự. Như chia sẻ. Như tỏ bày. Một người nói tất cả
đều lắng nghe. Chuyện Hướng Đạo , chuyện đời
sống, chuyện gia đình, chuyện xã hội... Ngay cả
chuyện lòng. Những cảm nghĩ, nhận xét, đánh giá
rất đỗi riêng tư. Không thảo luận, không tranh cãi.
Thỉnh thoảng cũng có những tiếng cười trong đêm
hòa lẫn với tiếng lá rơi sột soạt trên những mái lều
đẫm ướt. Cứ như thế, những “tâm sự” trong đêm
như không bao giờ dứt. Mãi đến hơn hai giờ sáng
mọi người mới chịu chia tay lặng lẽ ra về để trả lại
khoảng không gian ấm cúng nhỏ bé cho bóng đêm.
Như đã được chuẩn bị và thông báo trước, sáu giờ
sáng Chủ nhật 23 tháng 11, các tráng sinh đều có
mặt, tại địa điểm cử hành Lễ Phong Nhậm Hiệp
Tráng cho hai tráng sinh – một già một trẻ. Đó là
tráng sinh Nguyễn Ngọc Oanh của toán Lam Sơn và
tráng sinh Nguyễn Bạch Chân Như của toán Chi
Lăng. Màn sương đục ban mai mang theo cái lạnh
núi rừng không cản nổi những bước chân của tráng
sinh đã chọn con đường đi tới. Đây là lần thứ ba,
Hội đồng Phong Nhậm cử hành Lễ Phong Nhậm
Hiệp Tráng cho các tráng sinh. Lần thứ nhất tại trại
trường Philmont – tiểu bang New Mexico. Lần thứ
nhì tại San Diego – tiểu bang California. Lễ Phong
Nhậm Hiệp Tráng được tổ chức để trao đẳng hiệu
Tráng sinh Lên đường cho những Hướng Đạo sinh:
• Đã là tráng sinh
• Đã là huynh trưởng
• Hiểu mục đích và phương pháp Ngành Tráng
• Thường xuyên thực hiện châm ngôn của Ngành
“Giúp Ích”
• Đã tự luyện để trưởng thành về mọi mặt theo lời
chỉ dẫn của Baden Powell là “Hãy Tự Lái Con
Thuyền Của Mình”.
Một lần nữa, trước cờ tổ quốc, cờ quốc gia và sự
chứng kiến của anh chị em tráng sinh, hai tráng sinh
từ hai phương trời đã xúc động đặt tay lên cờ đoàn
để long trọng đọc lại ba lời hứa Hướng Đạo sau khi
chủ tịch Hội Đồng Phong Nhậm tuyên bố thừa nhận
việc tự rèn luyện để trở thành người hữu ích cho gia
đình, cộng đồng, quốc gia và tổ quốc của hai tráng
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sinh. Thừa nhận sự dấn thân theo lý tưởng và
truyền thống của phong trào Hướng Đạo và ngành
Đường của hai tráng sinh. Thừa nhận sự gắn bó,
kết hợp mọi người để gây dựng một đời sống hòa
bình và thông cảm của hai tráng sinh. Thừa nhận sự
quyết tâm dấn thân vào con đường phục vụ tha nhân
của hai tráng sinh.
Vô cùng xúc động, tráng sinh Nguyễn Ngọc Oanh
đã bày tỏ cảm nghĩ của mình khi nhận được chiếc
gậy nạng, tua vai ba màu truyền thống và huy hiệu
RS. Cũng xin nhắc lại là tráng sinh Nguyễn Ngọc
Oanh với tên Rừng là Đại Bàng Khiêm Cung là
người đã đưa con cháu trên sáu mươi người vào
Hướng Đạo tháng 12 năm 2002 dưới tên Liên đoàn
Minh Đức tại thành phố Fort Worth, Texas. Còn
tráng sinh Nguyễn Bạch Chân Như, rất trẻ – còn dồi
mài kinh sử ở đại học, một Trưởng đầy nhiệt huyết
và nhiều tài năng, dấn thân trong trách nhiệm dẫn
dắt đoàn sinh và tham gia nhiều công tác xã hội
trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn.
Những cái bắt tay thân ái, những ánh mắt nhìn nhau
chứa chan tình huynh đệ. Những lời chúc thân
thương trìu mến. Lời hát vang lên trong khu rừng
mai như đánh thức, như gọi mời vừng hồng lên.
Mặt trời đã lên từ phương đông bắt đầu cho một
ngày mới dấn thân. Rồi “Anh em chúng ta chung
một đường lên... nguồn thật...”
Chương trình trại Giữ Vững VII tiếp tục cho đến
trưa. Các tráng sinh lại hòa vào các đơn vị để
hướng dẫn các em tiếp tục các trò chơi, các cuộc thi
đua. Anh chị em tráng sinh tạm chia tay hẹn ngày
tái ngộ. Gấu Cần Cù rời đất trại sớm để đưa cô Sơn
Ca Líu Lo ra phi trường để đáp chuyến bay trở về
miền đông bắc lạnh giá mùa đông.
Một kỳ trại lý thú, bổ ích, nhiều kỷ niệm đẹp mà
anh chị em tráng sinh khó quên.
“Dây thân ái lan rộng muôn người...”
Hoàng Kim Châu
(Hươu Hăng Hái)
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