
     Tháng 12 Năm 2017 

 Ngày đầu tiên của tháng 12 anh Gấu Cần Cù từ Florida bay qua xông đất Toán 

Lam Sơn, anh Hươu đi đón ở sân bay vào lúc nửa đêm về sáng. Nghe kể rằng anh 

Gấu đi cắm trại đeo ba lô nặng bốn năm chục ký bị vẹo cổ, vẹo vai, vẹo cả ba sườn 

nên phải sang Houston tìm thầy nắn cổ, nắn vai, nắn ba sườn. Tuy đau đủ thứ 

nhưng anh Gấu yêu cầu có một buổi họp mặt với anh chị em Tráng sinh Toán Lam 

Sơn để thăm hỏi và trò chuyện. Buổi họp mặt được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn 

vào chủ nhật ngày 3 tháng 12. Ngoài anh chị em TS tại Houston còn có anh chị Trâu 

Nước Lý Luận và Kangaroo Nhiệt Tâm từ thành phố Fort Worth (cách Houston hơn 

250 dặm) đến dự sau khi đến dự đám cưới con trai của TS Trần Thế Kỷ vào ngày 

hôm trước. Anh chị Trâu & Kangaroo đáng lẽ trở về Foth Worth trong đêm thứ bảy 

nhưng nghe lời dụ khị của anh Đà Điểu Siêng Năng và Sáo Tận Tâm nên ở lại để 

cùng dự họp mặt ngày hôm sau. Nghe kể tối hôm đó các anh kéo đến khách sạn rót 

Lửa Dặm Đường cho đến một hai giờ sáng. Nhắc lại là hôm thứ bảy, đến dự đám 

cưới con TS Trần Thế Kỷ có cặp Đà Điểu, cặp Hươu, cặp Báo, cặp Sơn Ca, cặp Trâu 

Nước. Dịp này anh Tráng trưởng, đại diện anh chị em TS tặng hai cháu một tấm 

plaque kỷ niệm ngày cưới.  

            



     

 Trở lại chuyện anh Gấu, hôm đó có gần 30 anh chị em đến tham dự. Vừa ăn 

uống vừa chuyện trò đủ thứ, chuyện đời chuyện đạo (HĐ) nổ rang như bắp. Một số 

anh chị em lần đầu tiên gặp anh Gấu và nghe anh kể rất nhiều chuyện về trại này 

trại nọ, về họp bạn của BSA và về những công trình của anh đã đóng góp cho BSA 

trong nhiều năm qua. Anh Gấu có nhã ý mời anh chị em tổ chức trại tại Florida để 

anh và chị Hải Âu có cơ hội lo nơi ăn (nhà hàng chị Hải Âu) chốn ở (nhà anh Gấu 

mới cất sau khi cháy) cho anh chị em. Sau mấy ngày chữa bịnh cho hết vẹo đủ thứ, 

anh Gấu đã bay về miền nắng ấm bên bờ Đại Tây Dương. 

           



      

 

 

 Kế đến xin nói chuyện “tuyết” rơi xứ nóng. Lạ đấy chứ! Chuyện đã xảy ra là 

chuyện của trời đất, của thiên nhiên, của thời tiết chứ chẳng phải là chuyện của con 

người. Chắc chắn khi đọc hay nghe chuyện của một anh chàng hay chị chàng ở xứ 

nóng nói về tuyết thì chắc chắn sẽ có rất rất nhiều anh chị tráng sinh ở miệt New 

York, Virginia, New Jersey, Indiana và nhiều nơi khác sẽ bịt mũi nhắm mắt lại mà 

cười. Vì rằng…tuyết rơi có gì là mà phải la làng lên thế! Đúng vậy! Chẳng phải Hươu 

tôi la làng mà cả mấy triệu cư dân Houston cũng la làng. La để vui chứ chẳng phải 

la để phản đối gì đâu…Thôi thì cứ để cho anh chàng Hươu quê mùa này được nói 

lên “cái vui” khi thấy tuyết rơi trắng cả thành phố. Mấy anh chị ở các tiểu bang 

thường xuyên là nạn nhân của tuyết thế nào cũng phán thêm rằng: tuyết lạnh và 

xúx tuyết khổ thấy mồ mà vui mừng cái nỗi gì chứ…hay là: già mà như con nít nhìn 

thấy tuyết…hoặc: mấy gã nhà quê thấy tuyết bộ lạ lắm hay sao…ta đây khổ vì tuyết 

nhiều rồi…vân vân và vân vân…  



 

 Số là hôm 7 tháng 12, vào khoảng 9 giờ tối, Hươu mở cửa ra sân sau hóng 

mát (vì trời nóng) thì chợt thấy rai rai có vài sợi tuyết rơi, bèn trở vào nhà gửi email 

cho các thú ở Houston hãy ra sân mà xem tuyết. Càng lúc tuyết rơi càng nhiều và 

đến sáng hôm sau thì tuyết rơi dày đặc khắp nơi. Mở cửa trước để xem, thấy tuyết 

trắng xóa, bèn chạy vô nhà xách máy ảnh ra chụp vài tấm làm kỷ niệm. Thực ra từ 

khi lê gót tị nạn đến thành phố Houston này, đã có bốn lần nhìn thấy tuyết rơi 

nhưng chưa có lần nào tuyết rơi nhiều và đóng một lớp dày đặc cho mãi đến chiều 

hôm sau mới tan như lần này. Tuyết làm cho hoa tàn lá héo là hậu quả tất nhiên 

kéo theo sau niềm vui, trời bắt đầu lạnh gắt từ đó và theo kinh nghiệm thì cái lạnh 

sẽ kéo dài mãi cho đến những ngày tết Con Chó Mậu Tuất. 

 Những ngày lạnh lẽo tiếp theo cũng mang lại niềm vui cho cư dân Việt Nam 

ở Houston khi họ đến cơ sở của công ty Teletron xem văn nghệ do công ty này tổ 

chức để kỷ niệm 6 năm thành lập. Chuyện đáng nói nhất trong hai ngày này (9 và 

10 tháng 12) là chuyện “gây quỹ” của phụ huynh Liên Đoàn Đất Việt cho các em có 

thêm tài chánh tham dự trại họp bạn Thẳng Tiến XI vào mùa hè 2018 tại Virginia. 

Chuyện là như thế này: Dạo tháng 9 Hươu sang Nam California hát Du Ca cùng 

Nguyễn Bá Thành thì toán trưởng Lư Sơn đề nghị Toán Lam Sơn tổ chức gây quỹ 

vào hai ngày kỷ niệm 6 năm thành lập Teletron. Hươu đồng ý ngay. Khi trở về có 

bàn với anh Đà Điểu Siêng Năng và Hươu đề nghị gây quỹ cho các em đi Thẳng Tiến. 

Mọi chuyện sẵn sàng và công việc xúc tiến theo dự định. Đêm thứ bảy trời rất lạnh 

nhưng phụ huynh, một số các em và Trưởng có mặt ngay từ 4 giờ chiều để chuẩn 

bị. Hai chiếc canopies được dựng lên và bên trong đặt sẵn lò nấu sữa đậu nành, nồi 



luộc bắp bên cạnh lò nướng thịt nướng nem cũng sẵn sàng với những bình gas và 

nhiều thứ linh tinh khác… 

   

 Vì trời lạnh nên món được bà con chiếu cố nhiều nhất là sữa đậu nành nóng, 

đến khoảng 10 giờ thì cạn nồi. Món bắp luộc “vừa thổi vừa cạp” cũng đắt hàng 

không kém cùng với những que thịt nướng nem nướng bay mùi thơm phức khiến 

bà con ngồi trong lều xem văn nghệ bị đánh động khướu giác và vị giác nên rời lều 

ghé mua vài cây mời nhau ăn thử. Quả thật là ngon và hợp…thời tiết. Trời lạnh mà 

làm vài ngụm sữa nóng hay hay nhóp nhép vài ba miếng nem lụi cho thơm răng thì 

còn gì bằng. Ngoài  ra còn có những món ăn chơi khác như kẹo đậu phụng do anh 

Đà Điểu tự tay làm lấy mang ra góp phần gây quỹ, món bánh kẹp nóng do Tăng Bích 

Thủy tăng cường vào trưa chủ nhật cũng bắt khách.…Phụ huynh làm việc tích cực, 

các em vui vẻ phụ giúp, các Trưởng xăn tay áo vào việc…một tập thể đoàn kết hăng 

hái vì con em…Thật đáng khen! 

   



    

 Vào lúc 10 giờ tối, anh Nguyễn Bá Thành đại diện công ty Teletron lên sân 

khấu trao các tấm plaques kỷ niệm để cám ơn các đơn vị Hướng Đạo tại Houston 

đã giúp công ty phân phối gạo nước cho đồng hương nạn nhân bão Harvey đã kéo 

đến Houston hôm 25 tháng 8 – 2017, trong đó có Tráng đoàn Nguyễn Trãi, các Liên 

đòan Đất Việt, Pháp Luân và Lạc Việt. Cũng cần nhắc là việc cứu trợ khẩn cấp diễn 

ra hai ngày 9 và 10 tháng 9 ngay tại cơ sở công ty Teletron với 1,000 bao gạo và 

1,000 cases nước uống được phân phối tại chỗ và đưa đến một số cơ sở tôn giáo 

và chung cư bị ngập lụt. 

   



 

 

 Một tuần sau, ngày 16, anh chị em cùng các Trưởng và đoàn sinh LĐ Đất Việt 

lại có thêm việc làm. Đó là đến giúp lễ hội Niềm Vui Giáng Sinh do ViệtTV và 

ViệtRadio tổ chức tại nhà thờ Saint Francis De Sales. Đây không phải là lần đầu tiên 

Toán Lam Sơn và LĐ Đất Việt đến giúp các cơ quan truyền thông trong mùa vui này. 

Năm nào cũng vậy, phần nghi thức khai mạc đều được các cơ quan này yêu cầu 

Hướng Đạo phụ trách. Riêng các em Sói và Thiếu cũng được nhận những món quà 

Giáng Sinh và tham dự các trò chơi khi tổ chức tại Fun Flex vào những năm trước. 

Những năm sau này họ tổ chức tại các cơ sở tôn giáo. Các em thiếu nhi tại Houston 

được phụ huynh đưa đến tham dự các trò chơi, xem múa lân, trình diễn văn nghệ, 

thi hóa trang, nhận quà và xổ số trúng thưởng…Cũng dịp này tráng sinh Đào Thanh 

Hùng mang theo máy hình để chụp cho một số anh chị em ghi danh dự Thẳng Tiến 

XI với Tráng đoàn. Được biết có khoảng 15 anh chị em sẽ ghi danh, còn các anh chị 

khác ghi danh với đơn vị Liên Đoàn mà mình đang là Trưởng. Nữ tráng sinh Đinh Lệ 

Nhân hôm đó thết đãi anh chị em một chầu chả giò mới ra lò còn nóng hổi từ trong 

bếp mới đưa ra. Các em vui, tráng sinh cũng vui. 



     

     

 Rời nhà thờ Saint Francis De Sales, trên đường về nghe tin Trưởng Vương 

Văn Thư đang ở trong bệnh viện, một số anh chị em vội vã ghé vào thăm cũng vừa 

đúng lúc anh đang được làm phép xức dầu theo nghi thức của Người Công giáo. 

Đến 4:45 PM thì được tin anh đã vĩnh viễn từ giả gia đình và bè bạn. Anh đã lìa 

rừng. Anh Vương Văn Thư sinh hoạt Hướng Đạo trước năm 1975 tại Đạo Xuân Hòa 

với vai trò Thiếu phó Thiếu đoàn Nguyễn Khắc Từ. Khi sang Hoa Kỳ anh là một trong 

những người tái hoạt động Hướng Đạo tại thành phố Houston cùng các Trưởng Đỗ 

Phát Hai, Nguyễn Cao Bình, Nguyễn Phước Hoàn… và cũng chính các Trưởng này 

cùng anh thành lập Liên Đoàn Hùng Vương tại giáo xứ Saint Jerome, nhưng chỉ hoạt 

động được một thời gian ngắn. 



   

Anh Vương Văn Thư là tráng sinh Tráng đoàn Nguyễn Trãi từ 2003 đến 2013 và là 

một trong 6 tráng sinh toán Lam Sơn thành lập Liên Đoàn Đất Việt tháng 6 – 2006 

tại giáo xứ Lộ Đức. Rời tráng đoàn vì bận nhiều công việc và giữ vai trò cố vấn cho 

Liên đoàn, thỉnh thỏang vẫn đến sinh hoạt với anh chị em. Anh là người điềm đạm 

đúng như tên rừng của anh: Cò Điềm Đạm. Anh giàu đức hy sinh và tự mình âm 

thầm thực hiện nhiều việc thiện tại Việt Nam mà không cần kêu gọi mọi người đóng 

góp. Anh nói năng từ tốn và luôn nở nụ cười hiền hòa. 

Chiều ngày 21 tháng 12, lễ tưởng niệm dành cho anh để Trưởng và đoàn sinh đến 

viếng và chia tay lần cuối cùng anh. TS Cao Ngọc Cường là trưởng ban tổ chức, 

Trưởng Nguyễn Cao Bình điều hợp buổi lễ với sự tham dự của Trưởng các đơn vị 

tại Houston. Sau phần giới thiệu và đọc tiểu sử, lần lượt các Trưởng đại diện nói lời 

phân ưu cùng tang quyến: Trưởng Đỗ Phát Hai (HĐTƯ), Linda Lê (HĐ Miền Trung), 

Hoàng Kim Châu (TĐ Nguyễn Trãi), Đỗ Mỹ Lộc (Trưởng niên), Nguyễn Phước Hòan 

(LĐ Pháp Luân), Thúy Nguyễn (LĐ Lạc Việt), Cao Ngọc Cường (LĐ Đất Việt), Jonathan 

Nguyễn (LĐ La Vang), Phạm Ngọc Phước (LĐ La San)… Anh Cao Ngọc Cường đọc 

một bài điếu văn với những lời lẽ rất thân tình nói lên được lòng say mê Hướng Đạo 

và lòng vị tha, thiện chí muốn giúp ích của anh. Tráng sinh Hoàng Kim Châu nêu lên 

những đức tính hiền hòa, điềm đạm và tính cách sống lạc quan của anh mặc dù anh 

mang trong người con bịnh khá nguy hiểm. Bài thơ có tựa đề “Tiễn Anh Mùa Vọng” 

được TS Châu đọc cho mọi người cùng nghe như sau:     

   Trời đất thanh cao gọi nắng về         

   Xôn xao Mùa Vọng ánh pha lê       



   Lung linh tâm tưởng hoài mong đợi      

   Đón Chúa Ki Tô ngày trở về 

   Sốt sáng hân hoan phút đợi chờ       

   Ngàn sao lấp lánh giữa trời mơ       

   Hồn lắng nghe giòng kinh êm ả       

   Lụy đời xem nhẹ tựa vần thơ 

   Chiều đông Mùa Vọng anh đã về       

   Nước Trời thanh thoát bỏ lầm mê       

   Từ dạo anh dâng lời nguyện ước       

   Hồn anh sẽ mãi vui tràn trề 

Quanh những người thân tiễn biệt anh      

 Chúa đưa anh đến bến an lành      

 Nơi có trăng sao màu rực rỡ       

 Không còn nắng quái chiều mong manh 

Hướng Đạo anh đi đã trọn đường      

 Bước chân rong ruổi khắp muôn phương       

 Bách Hợp áo anh màu tươi thắm      

 Ba lô gậy nạng vui Lên Đường 

Phục vụ hết lòng cho đàn em       

 Thị phi cùng vặt vãnh chê khen       

 Anh vẫn cười vui: Cò Điềm Đạm      

 Lòng anh tựa ánh sáng đêm đen 

Vô cùng thương tiếc anh Vương Thư     

 Rừng cũ từ nay anh giả từ        

 Vui bước thênh thang về Nguồn Thật      

 Xa lánh dòng đời ảo ảnh hư 

Sau khi TS Hoàng Kim Châu đặt Dấu Đến trước quan tài, Thầy Sáu TS Trần Thế Kỷ 

cầu nguyện cho linh hồn Đaminh Maria Vương Văn Thư rồi Trưởng cùng đoàn sinh 

lần lượt đến chào tiễn biệt anh, lời ca…Giờ đây phút chia ly…người ơi vui ra đi…vang lên 

trong lúc bên ngoài gió lạnh tràn về. Mọi người từ giả nguyện đường với lòng 

thương tiếc ngậm ngùi. 



  

        

           

 



  

    

     

   

 



Được thông báo và chuẩn bị trước nên buổi sinh hoạt cuối năm của Toán Lam Sơn 

đã mang lại niềm vui cho tất cả anh chị em tham dự. Từ 4 giờ chiều ngày 22, anh 

chị em lần lượt kéo đến nhà của tráng sinh Nguyễn Lê Phương & Nguyễn Thị Bạch 

Tuyết (tức Sơn Ca Lãng Tử & Hồng Hạc Hiền Hòa) tại thàng phố Richmond nằm sát 

thành phố Houston, không xa mấy với khu vực thương mại sầm uất Bellaire. Anh 

chị em khi vừa bước chân vô nhà đã bị choáng vì lối trang hoàng trên các bức tường 

nhà đều là những hình ảnh và kỷ vật Hướng Đạo. Ai ai cũng trầm trồ khen ngợi bàn 

tay khéo khéo và công lao sưu tập của anh chị Sơn Ca & Hồng Hạc. 

     

 



Mặc dầu là chương trình họp mặt vui chơi cuối năm nhưng tất cả đều không quên 

cử hành phần nghi thức Hướng Đạo bằng cách cùng nhau hát bài “Hướng Đạo Hành 

Khúc” và nhắc nhở ôn lại 10 điều luật Hướng Đạo (mà nhiều ACE quên). Tráng sinh 

Hoàng Kim Châu không quên nhắc nhở anh chị em đôi điều về việc thành lập và 

phương thức sinh hoạt đặc thù của TĐ Nguyễn Trãi trong quá trình 15 năm qua, 

việc tham gia trại họp bạn Thẳng Tiến XI và một số  công việc nội bộ Toán (thay mặt 

cho Tóan trưởng chưa đến). 

   

Đặc biệt hơn cả: ngày 22 tháng 12 là sinh nhật của hai nữ Tráng Nguyễn Thanh An 

và Nguyễn Mỹ Hương nên mọi người cùng hát “Happy Birth Day”, rồi chúc mừng, 

cắt bánh, tặng quà cho hai chị. Vì không biết trước nên hai chị tỏ ra thích thú vô 

cùng khi nhận những món quà đặc biệt. Chị Nhạn Trắng Nhu Mì tặng thú “Kim 

Tước” cho Mỹ Hương (tên rừng là Kim Tước Trung Thực) và tặng thú “Thiên Nga” 

cho Thanh An (tên rừng là Thiên Nga Hiền Lành), anh Báo Bền Chí cũng lặn lội tìm 

cho được một chị Kim Tước tặng cho Mỹ Hương. Chị Mado cũng có quà loại “hàng 

hiếm” để tặng cho Kim Tước và Thiên Nga. 

   



  

    

Về phần quà cáp, ai ai cũng nhận được, còn thấy có mấy món đặc biệt là: anh Báo 

Bền Chí nổi tiếng là dân săn thú rừng, đã tặng cho anh Hà Mã Tận Tụy một chú Hà 

Mã màu đỏ chói từ Phi Châu mang về, Chị Vành Khuyên Yêu Đời có một số quà 

order từ Australia để bà con hát chuyền tay nhận quà. 

   

 



Các TS Trần Tuyết Hoa, Cao Ngọc Cường, Đặng Quốc Thắng… luân phiên cho các trò 

chơi vui, ý nghĩa khiến bà con cười vui như trò ghi tên rừng của những TS có mặt 

hay liên kết những chữ có liên hệ với nhau trong văn học hay lịch sử (Lạc Long & Âu 

Cơ, Quỳnh Như & Phạm Thái, Cô Giang & Nguyễn Thái Học…).  

   

   

Ông già Noel Báo Bền Chí ca 6 câu vọng cổ cùng với điệu nhạc Giáng sinh. Anh Hươu 

Hăng Hái mừng sinh nhật 6 TS trong tháng 12 với những tấm bảng tròng vào cổ, 

mỗi bảng kèm theo hình của các đương sự và mấy câu thơ khi đọc lên khiến bà con 

cười thoải mái. Sinh nhật tháng 12 có các TS: Đào Thanh Hùng, Nguyễn Thanh An, 

Nguyễn Mỹ Hương, Đỗ Mạnh Dũng, Nguyễn Lê Phương và Cao Ngọc Cường. TS Đinh 

Lệ Nhân thay mặt chồng Đào Thanh Hùng nhận bảng mừng sinh nhật. 

               



Người tráng sinh lớn tuổi nhất trong TĐ là Cụ Đại Bàng Khiêm Cung ở Foth Worth, 

ngoài chín chục. Người lớn tuổi thứ nhì là Cụ Trâu Tín Cần ở Houston. Khi bốc thăm 

nhận quà thì Cụ bốc trúng món quà mà Cụ đã mang tới, lỗi tại ông già Noel… 

      

Phần cuối chương trình là mọi người hát bài Đêm Thánh Vô Cùng, Jingle Bell cùng 

các bài vui Giáng sinh khác. Cuộc vui còn kéo dài và hầu như anh chị nào cũng chưa 

muốn ra về. Chia tay khi trời đã quá khuya và có lẽ người lái xe trên quãng đường 

xa nhất là chị Vành Khuyên Yêu Đời ở mãi tận hướng Bắc của thành phố. Chia tay 

rồi hẹn ngày gặp lại vào dịp mừng xuân Mậu Tuất tại tư gia của Chị. 

   

    



Xin ghi thêm là trong buổi họp mặt vui cuối năm dương lịch, có sự hiện diện của 

anh Tích, cựu HĐ Xuân Hòa do anh Thiện mời và chị Hồ Hoàng Hoa do anh chị 

Phương & Tuyết mời. Khi gần tàn cuộc, chị Hoa xin ghi danh gia nhập Tráng đoàn 

và đã móc túi đóng niên liễm hai năm 2018 và 2019. 

Lời cuối bài: Đây là bài cuối của năm 2017. Hy vọng năm 2018 trang Blog sẽ nhận 

được nhiều bài vở và hình ảnh của anh chị em để làm cho trang diễn đàn thêm 

phong phú. Tráng sinh Mado Nguyễn Thu Hương phụ trách trang Blog của Tráng 

đoàn từ cuối tháng tư – 2017 để chuyển tin tức hình ảnh sinh hoạt của Tráng đoàn 

đến với anh chị em. Ngoài ra, đã có trên sáu nghìn độc giả vào Blog để đọc. Thay 

mặt Ban biên tập Blog TĐNT cám ơn TS Mado Thu Hương và quý độc giả. Nếu muốn 

góp ý xây dựng xin vui lòng liên lạc tại địa chỉ: chaulangbian@yahoo.com 

Hươu Hăng Hái           

 Tường thuật 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 


