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Hướng Đạo Việt Nam Thẳng Tiến  
Cơn mưa hạ đã đến rồi đi để lại sau lưng buổi lễ khai mạc Thẳng Tiến 10 trang trọng 

diễn ra. Toàn thể trại sinh đã cùng Trại Trưởng Ngô Vinh Khoa vang vang tiếng reo truyền 
thống Hướng Đạo Việt Nam "A Dô Ta..." 

Thẳng Tiến 10 đã chính thức khai mạc. Hướng Đạo Việt Nam đã chính thức thành 
công trong việc tổ chức liên tục 10 kỳ trại họp bạn toàn thế giới sau gần 40 năm xa quê. 
Thẳng Tiến Xông Pha cho dù không gian nghìn trùng xa cách, Thẳng Tiến Xông Pha dù 
mưa hay nắng, Thẳng Tiến Xông Pha cho dù gặp phải những khó khăn bất ngờ. Thẳng 
Tiến 10 đã một lần nữa chứng minh được sự trưởng thành của thế hệ thứ hai. Một thế hệ 
nối tiếp dấn thân đã chứng minh qua thành phần nhân sự của các tiểu trại. Các đại diện 
của Liên Đoàn và ngay cả Đại Diện của các Miền và Chi Nhánh tại Houston năm nay. Có 
chứng kiến được sự reo mừng của các Liên Đoàn về từ Úc Châu, Âu Châu, Canada và 
nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ trong nghi thức khai mạc trại Thẳng Tiến thì mới thấy được 
công khó của quý Trưởng đưa các Em về Thẳng Tiến là một thành quả đáng chú ý. Phải 
có những Liên Đoàn Trưởng lên kế hoạch gây quỹ, vận động phụ huynh và hy sinh những 
ngày "vacation" thì các Em Hướng Đạo Sinh mới có cơ hội tham dự Thẳng Tiến. Vì Thẳng 
Tiến là sân chơi lớn của Hướng Đạo Việt Nam. Vì Thẳng Tiến là một Trại Họp Bạn của 
các Em từ khắp bốn phương có cùng một niềm hãnh diện về văn hóa, lịch sử  và một tổ 
quốc kiêu hùng. Điều này được thể hiện qua các chương trình văn nghệ đạc sắc do chính 
các Hướng Đạo Sinh trình diễn. Và tại Thẳng Tiến người ta còn nghe được tiếng hát vang 
vang "Ta như giống dân ..." từ các căn lều sinh hoạt của Hướng Đạo Trưởng Niên đã cho 
thấy niềm hãnh diện Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ bất diệt trong con người Hướng 
Đạo Việt Nam.  

Tất cả những điều tốt đẹp trên một lần nữa chứng minh Trại Thẳng Tiến Hướng Đạo 
Việt Nam luôn là nơi tạo điều kiện để người trẻ sớm lãnh hội trách nhiệm và bổn phận lèo 
lái phong trào.  

Hướng Đạo Việt Nam hãnh diện là lò đào luyện công dân hữu ích với nhiều kỹ năng 
phù hợp với sự phát triển chung toàn cầu.  

Thẳng Tiến Xông Pha! 

Gấu Hiền 

 



Số 4 - Trang 2 Daily Camp News 30 tháng 6, 2014 
 

  

Chuyện bên lề Thẳng Tiến 10Chuyện bên lề Thẳng Tiến 10Chuyện bên lề Thẳng Tiến 10Chuyện bên lề Thẳng Tiến 10    

Trưởng Niên và “Đêm Tâm Giao”! 
Người ta nói “kiếp người ngắn – sống sao cho ra người”. 

Sóc tôi không hiểu tại sao cuộc 100 năm của con người lại 
ngắn và tại sao vì thế mà phải sống cho ra “người”! Nhưng khi 
đứng trước khu rừng đầy huyền bí, nhìn những giọt sương 
mai long lanh trong nắng ở khu đất trại buổi sáng sớm; ta mới 
thấy hết những gì từ muôn ngàn câu hỏi đó| thi nhau trả lời! 

Gần hai nghìn trại sinh 
tham dự Thẳng Tiến 10 
đang vui chơi trong thiên 
nhiên bao la Texas, thì 
những trận mưa rào, sao 
giống những trận mưa Sài 
Gòn chi lạ, chợt nắng chợt 
mưa, thoắt một cái là sáng 
trưng ánh nắng, thoáng 
chụp xuống cơn thịnh nộ 
bão giông|!  

Khu sinh hoạt của Trưởng Niên 
hôm nay rộn rịp một trò chơi mà, sáng kiến của các Trưởng 
khai sinh “Quán TT” bày ra. Đó là thi chữ ký “Rừng” nào ngầu 
nhất. Tất cả các “thú rừng” khắp mọi nơi trên thế giới tụ hội. 
Mỗi con thú đều mang một tên mà, Chúa Sơn Lâm đặt cho và 
chữ ký cũng nói lên được tánh khí của người HĐ hãnh diện! 
Trò chơi ký tên rừng kéo dài rất vui và rộn rã tiếng cười, tiếng 
kể thật đời, với những nét nguệch ngoạc thật tếu, thật tình 
thật tài tử| Mỗi con vật đến ký tên sẽ bị dẫn dụ vào “bẫy”: Ký 
tên và mở hầu bao chi cho tờ Liên Lạc”! Thế là vừa ký tên, 
vừa méo mặt. Tờ Liên Lạc vì thế có thêm “củi chụm”! 

Sau cơm chiều là lễ khai 
mạc Thẳng Tiến 10 với một 
số quan khách đại diện của 
BSA, các dân cử địa phương. 
Quang cảnh khai mạc cảm 
động và hào hứng với những 
màn biểu diễn và đốt pháo 
kèm theo văn nghệ đầy màu 
sắc mọi miền đất nước VN, 

nói lên hết cái đẹp và “văn hoá” quê 
hương. 

Lúc khai mạc trại, những đám mây u ám vần vũ trên bầu 
trời như đe doạ, nhưng có lẽ trước cảnh sinh hoạt đầy sức 
sống và hấp dẫn của tuổi trẻ; nên mây vì thế mà tan, mưa vì 
thế cũng co giò chạy trốn! Người ta nhận thấy có chị Tr. Phan  
Nguyệt  Minh , nguyên Hội Trưởng Hội Nữ Hướng Đạo Việt 
Nam – Phu nhân Trưởng Nguyễn Văn Thơ Hội Trưởng Hội 
Nam Hướng Đạo VN – được  ái nữ đưa đến tham dự. Trưởng 
Đỗ Quí Toàn. nguyên Ủy viên ngành Tráng HDVN. Có lẽ Sóc 
tôi phải viết tên từng quan khách, nhưng nghĩ lại đã có các 
thành viên trong Ban Báo Chí trại lo. Nên Sóc tôi chỉ “đưa 
hơi”, giống như chuẩn bị xuống câu vọng cổ| hoài hương! 

Sau lễ khai mạc, các “ông già” lại trở về “biệt khu” để 
cùng nhau dự một trò chơi mới”. Ban Tổ Chức Tiểu Trại 
Trưởng niên “sáng chế” ra một “show” đặc biệt để đời! Có thể 
nói qua 9 Trại Thẳng Tiến, chưa có một trại nào có “Đêm 

Tâm Giao”. Cho 
nên “Đêm nay mới 
thật là đêm”, kết 
nối những con 
người Hướng Đạo 
đang hưởng “tuổi 
Bonus”ngồi quanh 
nhau – tuy không 

phải quanh lửa hồng – 
nhưng thật là đầm ấm, thật là tình cảm| Một thân hình liêu 
trai mềm mại dưới ánh sáng mờ ảo, người “vũ nữ” tên Hạnh 
đã làm mọi người có mặt “rơi tỏm” vào cơn xoáy tâm linh 
huyền ảo;  lắng hồn nhau về những kỷ niệm “hồi xửa hồi xưa” 
về những trăn trở với phong trào, về những sợi giây thân ái 
ràng buộc những  người chào ba ngón và bắt tay trái| Cho 
đến lúc nằm vào “bốn tấm dài, hai tấm ngắn, vẫn ước mong 
được bận bộ đồng phục Hướng Đạo! 

Ánh nến rung rinh, đèn tắt hết, nhìn nhau qua bóng mờ 
le lói chập chờn và tiếng nói của quá khứ hay tương lai và 
đâu là hiện hữu của MC Tăng Bình| Làm cho Sóc tôi chợt 
nhớ đến đêm “dọn mình tuyên hứa” hồi còn Đoàn Thiếu 
Sinh. Nhớ đêm tịnh tâm bên đống lửa tàn ngành Tráng và 
trò chơi lấy tên Rừng!  

Những lời tâm sự của 
từng Trưởng từ mọi miền 
Hướng Đạo trên khắp thế 
giới, khơi dậy lòng tự hào 
ẩn nào đâu đó trong tiềm 
thức về con đường ta đã 
theo BP. Có thể đem tâm 
giao nầy là liều thuốc hạ 
huyết áp, xả stress, nối 
vòng tay thân ái bền chặt 

hơn cho phong trào Trưởng 
Niên đang trên đà phát triển. 

Cuối cùng là hoạt cảnh “Quay Tơ” do hai diễn viên “Cây 
nhà lá vườn” Cường&Yến, Làng Dallas để nói lời chia tay. 
Ôi ! đêm đã khuya, miệng thì nói chia tay mà chân thì không 
nỡ rời xa nhau. Hay là cùng ở lại để cùng hát bài “Đừng Xa 
Nhau Đêm Nay”! 

Viết xong thì đã quá trễ với thời gian. 
1:40PM ngày 29-6-2014 

Sóc Lanh Lợi 
Gia Đình Bách Hợp Nam Cali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tặng kỷ vật cho nhau 

Khai mạc Trại TT 

Thi ký tên Rừng 

Vũ điệu mở cửa tâm giao 
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ð�i H�i H��ng ð�o Tr��ng Niên 
Đúng 9 giờ 30 sáng 

ngày Chủ Nhật ngày 29 
tháng 6 năm 2014 tại đất 
trại của Hướng Đạo 
Trưởng niên, sau nghi 
thức chào cờ và giới thiệu 
thành phần tham dự, Tiểu 
trại Trưởng Lê Văn Phước 

chào mừng và trao một vài kỷ vật cho các Trưởng, sau đó đã 
trao lại Tr. Văn phòng Trưởng văn phòng Hướng Đạo Trưởng 
Niên để điều hành đại hội. 

Tr. Nguyễn Đình Tuấn đề nghị thành viên điều hợp viên 
của đại hội: Tr. Nguyễn Tăng Bình. Sau đó Trưởng Tuấn đã 
tường trình sinh hoạt Hướng Đạo Trưởng Niên kể từ đại hội 
Trưởng Niên tại Thẳng Tiến IX: Kiện toàn tổ chức bao gồm 28 
làng, xóm và gia đình trên toàn thế giới ghi danh với Văn 
Phòng. Thực hiện Huy Hiệu Hướng Đạo Trưởng Niên đồng 
nhất cho các đơn vị. Tiếp tục phát hành bản tin Liên Lạc 4 kỳ 
một năm, mỗi kỳ 650 số. 

Trước khi vào phần thảo luận, một chủ toạ đoàn bao gồm 
Tr. Tuấn chủ toạ, Tr. Phụ Tá Nguyễn Trung Hợp là kiểm soát 
viên, Tr. Nguyễn Trung Tường thư ký. Thể thức bầu cử được 
quy định bởi chủ toạ đoàn và mọi người hiện diện được 
quyền bầu trong phần tu chính quy ước. Riêng văn phòng 
Trưởng thì chỉ có đại diện đơn vị mới có quyền bầu. 

Sau phần giới 
thiệu đại diện các đơn 
vị tham dự đại hội, là 
phần tu chính quy ước 
Hướng Đạo Trưởng 
Niên: điều 5 vẫn giữ 
không thay đổi sau khi 
có ý kiến bầu thêm văn 

phòng phó nhưng đã không được chấp thuận. Văn phòng 
trưởng đắc cử sẽ chọn nhân sự cho văn phòng HĐTN. 

Kết quả bầu VĂN PHÒNG TRƯỞNG Văn phòng 
HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN 
• Hiện diện: 51 người 
• Phiếu hợp lệ: 21  
• Không ai ứng cử 
• Đề cử 4 trưởng: Lê văn Phước, Bernard Nguyễn, Trần 

Xuân Đức và Nguyễn Tăng Bình.  Tr. Nguyễn Tăng Bình 
từ chối. 

• Kết quả: 
o Tr. Lê văn Phước đắc cử với 11 phiếu 
o Tr. Trần Xuân Đức: 7 phiếu 
o Tr. Bernard Nguyễn: 3 phiếu 

 
 

 

Cựu Văn Phòng Trưởng đã 
chúc mừng Tân Văn Phòng 
Trưởng và báo cáo số tiền tồn 
quỹ hiện tại cho cử toạ biết. 

 

Giờ Tinh Thần Thẳng Tiến XGiờ Tinh Thần Thẳng Tiến XGiờ Tinh Thần Thẳng Tiến XGiờ Tinh Thần Thẳng Tiến X    
 
Sáng chủ nhật, từ 6 giờ sáng, các địa điểm lớn của Trại 

Họp Bạn như hội trường, sân khấu trại và vòng lửa trại là 
nơi chuẩn bị tổ chức các Lễ Tinh Thần cho các trại sinh  
Công Giáo, Phật Giáo và các tôn giáo khác. 

Hai Thánh 
Lễ cho các trại 
sinh Công Giáo 
tại khán đài 
chính do linh 
mục Nguyễn 
Thiên Ân chủ tế 
Thánh lễ 7 giờ 
sáng và linh 
mục Phan Đình 
Lộc chủ tế 
Thánh lễ 10 giờ 
sáng. 

Bảy giờ rưỡi sáng Chủ nhật, tại sân cỏ bên cạnh nhà 
ăn, các Hướng Đạo Sinh Phật tử đã tề tựu đông đủ để tham 
dự thời lễ Phật giáo do Thượng Tọa Thích Giác Đẳng chủ 
trì. Các phần lễ kinh diễn ra trong không khí trang nghiêm 
với tiếng tụng kinh dưới bầu trời trong xanh ban mai. Các 
trại sinh Phật giáo đã cùng nhau tâm nguyện sống lành, giữ 
tâm hồn trong sáng an lạc dưới ánh hào quang rạng ngời 
của Đức Từ Phụ Thích Ca.  

 Tại vòng lửa trại 
(Eagle Summit) đã 
có hơn 50 trại sinh 
cùng tề tựu tham dự 
đã cùng nhau chia xẻ 
trong vấn đề tâm linh 
của người Hướng 
Đạo. 
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Buổi sáng khai mạc Tiểu Trại Thiếu  
Buổi sáng hôm nay, Chủ nhật 29 tháng sáu, "một buổi 

sáng đầy" nắng và gió nhẹ, tụi mình  theo chân các em Thiếu 
di chuyển đến vùng sinh hoạt dành riêng cho các em. 

Không biết có phải ngày xưa quý trưởng  trông coi ngành 
Thiếu đều tốt nghiệp khóa rừng núi sình lầy ở Dục Mỹ hay sao 
mà các trưởng  đặt bản đoanh ở cánh đồng ngập nước và 
đầy bùn. Bước thấp bước cao theo gót các em,  tụi mình cũng  
bì bõm trong cánh đồng thấp này. Đôi giày tennis mới  toanh 
sũng nước  vì cứ phải tiếp tục bám sát  đôi chân bước vào 
"vũng lầy của chúng ta". Các em Thiếu không còn vẻ vui tươi 
của lúc ban đầu. Mãi cho đến lúc các em bắt đầu trò chơi kết 
thân , mới thấy các em hăng hái lại. Buổi sáng thì những đôi 
tất, đôi giày bị lầm than. Buổi chiều nghe nói các em cũng sẽ 
có những trò chơi dính líu đến nước. Thôi thì "khó khăn coi 
thường" nhe các em và xin Trời đừng mưa nữa trong những  
ngày còn lại cho các em nhờ. 

  

Ráng tìm chỗ để  đứng, cho bớt ướt. 

 

Đứng đại chỗ nào đi các em ơi. 

 
Chào cờ  thôi mà                  Quen với gian khổ rồi. 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt đầu chơi trò Kết Thân. Ngày mai sẽ vui hơn hôm nay đấy. 

Phongnhã, Trần văn Lương, Ý Nga 

Hướng Đạo Sinh Lâm Viên Đà Lạt họp mặt 
Vào lúc 2 giờ 

chiều chủ nhật, 29 
tháng 6, một buổi 
sinh hoạt họp mặt 
của Hướng Đạo 
Lâm Viên Đà Lạt 
quy tụ trên 20 anh 
chị em cựu HĐS 
HĐ Lâm Viên và 

thân hữu từ Australia, Canada, Pháp và các tiểu bang khắp 
Hoa Kỳ. Mở đầu là phần thắp nến tượng niệm các Trưởng có 
công với Hướng Đạo Lâm Viên gồm các Trưởng Trần Văn 
Khắc (Trưởng sáng lập PTHĐVN, đạo trưởng Lâm Viên), 
Trưởng Phan Như Ngân (Tổng ủy viên, đạo trưởng Lâm 
Viên), Trưởng Lê Xuân Đằng (Quản lý trại trường Tùng 
Nguyên, đạo trưởng Lâm Viên), Trưởng Nguyễn Văn Võ (đạo 
trưởng Lâm Viên, thiếu trưởng TĐ Quang Trung, Lê Lợi|) 
Trưởng Nông Kim Yến (thành lập nữ Hướng Đạo Lâm Viên). 
Anh Hoàng Kim Châu nhắc lại công lao của các Trưởng và 

dành một phút im 
lặng để tưởng 
nhớ các trưởng, 
bài ca “Nguồn 
Thật” được anh 
chị cùng góp 
giọng tạo thành 
một không khí 
trầm lắng cảm 
động. Tiếp theo 
là phần tự giới 
thiệu tên, đơn vị 

cũ khi sinh hoạt ở Đà lạt kèm theo vài mẩu chuyện vui đáng 
ghi nhớ. Người lớn tuổi nhất trong cuộc họp mặt là anh Trần 
Ngọc Toàn gia nhập Hướng Đạo năm 1949 sinh họat với 
thiếu đoàn Quang Trung và người nhỏ tuổi nhất là Nguyễn Lý 
gia nhập Hướng Đạo năm 1969 sinh hoạt với nữ thiếu đoàn 
Trưng Trắc. Những mẩu chuyện vui thời sinh hoạt cùng kể 
cho nhau nghe, rồi cùng vỗ tay ca hát hồn nhiên như một 
thuở nào nơi núi rừng Lâm Viên. Tiếp theo là phần ẩm thực 
do các chị tự tay nấu nướng mang đến. Tiếp tục bằng những 
câu chuyện của núi đồi Đà Lạt với Đồi Cù, thác Cam Ly, Nui 
Voi, Suối Tía, Núi Bà|.Buổi sinh hoạt kéo dài đến 4 giờ với 
mục xổ số nhận quà lưu niệm kèm theo quà của Tráng Đoàn 
Nguyễn Trãi  là Đặc San Nguyễn Trãi và cuốn “Bước Chân 
Người Sáng Lập”. Dù đã hát bài ca chia tay nhưng mãi quyến 
luyến nên cả tiếng đồng hồ sau mới thực sự ai về lều nấy. 

Phong Châu ghi nhận 
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Ấu sinh có một ngày vui , 
Kết ñàn chạy nhảy ñùa chơi trong rừng 

 

 

 

 

Mùa Hè mà được chơi nước thật thú biết bao!  

 

 

 

. 

  

Trên Sông Bạch Đằng 
 

Sói con theo Sói già 
Kiếm mồi săn tối đa  
Đôi chân non giò nhỏ 
Miệng luôn vui hát ca 
 

Đứng bên giòng nước biếc 
Nghe kể chuyện  Bạch Đằng 
Em làm con thuyền nhỏ 
Lướt trên sóng rất hăng 

 
Thuyền ra khơi đánh giặc 
Tàu giặc bị cọc đâm 
Em reo mừng chiến thắng 
Đuổi được giặc ngoại xâm 
 

Em nghe lời Sói Già 
Săn mồi và hát ca 
Bạch Đằng Giang chiến thắng 
La là lá la la… 

  Việt An 
 

Chuẩn bị một trò 
chơi mới. Để 
trưởng thoa 

kem chống nắng 
cho em. 

Cổng vào  

Tiểu Trại Ấu 

Các cung thủ 

thiện xạ tí hon 

Nào, chúng 
ta cùng nhảy 

bao bố 

Các em đang 
ráp gì đây?  

Ai nhanh hơn nào?  Chạy vào cổng Thiếu 

HĐS gốc ViệtHĐS gốc ViệtHĐS gốc ViệtHĐS gốc Việt    ----        Nói tiếng ViệtNói tiếng ViệtNói tiếng ViệtNói tiếng Việt 
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“THĂM” NƠI “KHÔNG AI MUỐN DỪNG CHÂN”: 

BAN Y TẾ THẲNG TIẾN 10 
 

Quý Trưởng ơi! Quý Trưởng à! 
Gần 11 giờ đêm hôm nay chúng tôi đã ghé thăm và cám 

ơn những vị bác sĩ đã săn sóc cho trại chúng ta: BS Trản, BS 
Phúc, BS Vân Hạc cùng các thiện nguyện viên: BS Nhã, BS 
Quốc-Phong, BS Tân và Mindy:  

 

 
 

Và đây là điều chúng ta nên lưu ý: nếu chơi ngoài nắng 
xin quý Trưởng cho các em nghỉ 5 phút mỗi tiếng đồng hồ 
nhé! Đó là lời khuyên không phải của Ban Báo Chí mà là lệnh 
từ những vị Bác Sĩ của chúng ta đấy! Còn em nào không 
được khỏe thì tốt nhất là nên cho các em vào nghỉ trong 
bóng mát ngay. Tuyệt đối cấm leo trèo lên cây nữa nha! 

 
Bất cứ trại sinh nào thấy không khỏe thì nên đến Ban Y 

Tế ngay, nhưng nếu không khẩn cấp thì không nên chọn 
khoảng thời gian từ 11 đến 12 giờ (hơi đông các em “dừng 
chân”  bác sĩ| “thăm”) mà Trạm Y Tế chỉ có 3 phòng khám 
thôi . 

 
 
 

 
 
 

 

 
Con số được ghi nhận từ sổ tay của Ban Y Tế: tính từ 

ngày nhâp trại đến 10g40 tối ngày 29-6-2014 đã có nhiều 
trường hợp bị kiến và muỗi cắn, say nắng, bị thanh sắt đập 
vào chân và vài trường hợp quên mang thuốc theo. 

 
Ý Nga, Phongnhã, Trần văn Lương 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

BS Quốc-Phong, thiện 
nguyện viên Ban Y Tế 
(bên trái) và tr. Việt 

BS Trản, BS Vân 
Hạc bên góc trái 

BS Tân thiện 
nguyện viên Ban Y 
Tế (bên trái), trại 
sinh Tammy và 

phóng viên Phong 
Nhã, Ý Nga (bên 

phải) 

Họp Bạn Đây RồiHọp Bạn Đây RồiHọp Bạn Đây RồiHọp Bạn Đây Rồi    
Xuân đã đi rồi nắng hạ sang 
Ngàn Hoa Bách Hợp hẹn lên đàng 
Vượt sông vượt núi về Camp Strake 
Họp bạn đây rồi tiếng hát vang 
 
Xa xôi nam cực vượt đại dương 
Xứ Kangaroo cùng hẹn lên đường 
Ba lô nặng tình huynh - tỉ -  muội 
Đời  Hướng Đạo như hoa ngát hương 
 
Trưởng, đòan sinh từ Pháp kéo về 
Tình Hoa Bách Hợp mãi đam mê 
Sông Seine ấp ủ rừng Texas 
Ấm lửa dặm đường thắm tình quê 
 
Lá Phong rợp trời Canada 
Về đây họp mặt ta với ta 
Tiếng ca vang vọng lời sông núi 
Sá gì bão táp với phong ba 
 
Từng đoàn Ấu Thiếu với Thanh sinh 
Thẳng Tiến về đây chơi hết mình 
Có chị có anh cùng vượt khó 
Xứng danh ta là Hướng Đạo Sinh 
 
Lạnh miền Đông, nắng ấm miền Tây 
Đôi miền gặp gỡ tay nắm tay 
Virginia cùng Hoa Thịnh Đốn 
Vỗ tay đều, hát… ngắm mây bay 
 
Miền Tây đồi núi Oregon 
Washington kết ước chung mong 
Đường xa vạn dặm đều chân bước 
Thẳng Tiến đây rồi, thỏa chờ mong 
 
Nam Bắc Cali đã ước nguyền 
Hẹn mùa thẳng Tiến hội đoàn viên 
Băng sông vượt núi qua sa mạc 
Tha hồ mở mắt ngắm thiên nhiên 
 
Ngày một ngày hai lại ngày ba 
Rừng xưa Camp Strake vang tiếng ca 
Hội nguồn dân tộc bừng men sống 
Hát hội trăng rằm nhớ quê ta 
 
Vượt Bạch Đằng, nào:  Ấu Thiếu Thanh 
Đàn em tiếp nối bước chân anh 
Sông xưa dậy sóng vùi quân giặc 
Cọc nhọn đâm thuyền máu giặc tanh… 

     Việt An 
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Đêm văn nghệ Miền Tây Nam Hoa Kỳ và Chi Nhánh Pháp 
 

 
Tối Chủ Nhật, 

vừa qua, Miền Tây 
Nam Hoa Kỳ và Chi 
Nhánh Pháp đã 
“khai trương hồng 
phát” đêm văn 
nghệ lửa trại đầu 
tiên do các Miền và 
Chi Nhánh biểu 
diễn thật đặc sắc.  
Với 4 MC là các 
Trưởng Kevin, Christie, Phong và anh Nguyễn Bá Thành đã 
dẫn dắt chương trình rất duyên dáng không thua gì các show 
video ca nhạc lớn của người Việt hải ngoại. Đặt biệt nhất là 
tiết mục “Hội Nghị Diên Hồng” do các Trưởng và phụ huynh 
thuộc các Liên Đoàn/Gia Đình/Làng/ Xóm Bách Hợp trong 
Miền thực hiện nhằm nhắc nhở các em một sự kiện lịch sử 
của dân tộc.   

 
Một tiết mục “nhảy kiểu Pháp” rất được đông đảo các 

khán giả tham gia do các em thuộc Liên Đoàn Văn Lang đến 
từ Pháp. Và còn nhiều các tiết mục cũng không kém phần 
ngoạn mục của các Liên Đoàn khác trong Miền.  Ngạc nhiên 
nhất ở đây là hầu như tất cả các tiết mục đều được biểu diễn 
bằng tiếng Việt, hoàn toàn hay một phần và được tất cả các 
khan thính giả trẻ 
tuổi chăm chú 
theo dõi và hoan 
hô nhiệt liệt. 

 
Mặc dù thời 

tiết vẫn ẩm, oi 
bức và rất ít gió, 
nhưng khi nhìn 
thấy các em rất 
“enjoy” các tiết 
mục văn nghệ do các bạn biểu diễn đã khiến cho lòng chúng 
ta ấm lại và hân hoan. 

Thank you, Thẳng Tiến 10; Thank You Houston; Thank 
You Miền Trung Hoa Kỳ; Thank You quý Trưởng các Đơn Vị 
đã vượt qua bao trở ngại, hy sinh rất nhiều, bỏ công khó đưa 
các em về tham dự. 

Hẹn gặp lại tại Thẳng Tiến XI nhé. 

Nguyễn Trí Tuệ 
Kim Ngưu Năng Động, TT10 
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Tri Ân Quý TrưởngTri Ân Quý TrưởngTri Ân Quý TrưởngTri Ân Quý Trưởng    
 

      Cùng nhau góp sức chung công, 
Vui đời  Hướng Đạo ánh hồng lửa thiêng 
      Trui rèn huấn luyện thanh niên 
Bao nhiêu bướng bỉnh: ngoan hiền theo hoa. 
      Hương Hoa Bách Hợp... trong nhà, 
Thơm lan ngoài ngõ, hương hòa năm châu. 
      Tri ân quý Trưởng đi đầu, 
Bỏ công khai phá, dãi dầu xông pha. 
      Ngồi đây tất cả chúng ta, 
Đã từng một thuở như là các em. 
      Hy sinh: hãy cố gắng thêm! 
Tráng, Thanh, Ấu, Thiếu: đứng lên vẫy vùng. 
      Nhanh nhanh giúp đỡ việc chung! 
Mau mau dẹp hết khắc xung, tỵ hiềm! 
      Cùng nhau bày tỏ nỗi niềm 
Tri ân các trưởng, quyết tìm noi gương. 
      Bên kia tù túng quê hương, 
Bao người muốn góp sức thương, khó mời. 
      Mai lìa rừng, hãy rong chơi, 
Bước sang chốn mới: thảnh thơi, tự hào! 

 
                             Ý Nga 

          Camp Strake, Texas, 6/29/2014 
 

Thơ Bốn Phương 

Houston chào ñón muôn nơi 
Thần tiên Camp Strake tiếng cười vang vang 
Thẳng Tiến Mười: Gọi họp ñàn 
Đàn con nước Việt hân hoan một nhà 
   Thanh An  

 
Thoảng nghe trong gió vọng tiếng ve 
Thẳng Tiến Mười – Vui giữa mùa hè 
Nghìn Hoa Bách Hợp ñua nhau nở 
Mưa – nắng – bão bùng; ta Don’t care 

Phạm Thị Xoàn 
 

Nhà hàng nổi tiếng tên Kim Sơn 
Houston chẳng có chỗ nào hơn 
Sáng trưa chiều tối cho ăn ñủ 
Cơm phở, mì với hamburger 

 Gà Rừng Vui Nhộn  
 

Có em chim non hát 
Lời sông núi vang vang 
Giọng vàng trong tiếng Việt 
Giữa trời nắng chói chang 

 Sóc nhỏ Cali 
 
 

ANOUNCEMENTS - THÔNG BÁO 
• Hội Ngộ Huy Hiệu Rừng 

Thứ hai ngày 30 tháng 6 sẽ có buổi hội ngộ Huy Hiệu 
Rừng bắt đầu từ 4 giờ chiều. 

• Đêm Thắp Nến Cho Việt Nam 

Thân ái mời quý Trưởng và phụ huynh đến tham dự buổi 
“Thắp Nến Cho Việt Nam” được tổ chức váo lúc 9:30 PM 
thứ hai, 30 tháng 6 -2014 tại Lều Tráng Đoàn Nguyễn Trãi. 
Chương trình gồm: nhắc lại vài nét chính trong những cuộc 
kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Sau 
đó là “Thắp Nến” nhớ về quê hương. Phần thứ ba của 
chương trình là văn nghệ “Cùng Nhau Hát” những bài lịch 
sử ca, dân ca và du ca. 

• Thay đổi chương trình văn nghệ từ 7:30pm đến 10pm 
o Monday (June 30): Văn nghệ miền Tây Bắc, Chi 

Nhánh Đức và Canada. 
o Tuesday (July 1): Sinh hoạt tiểu trại - Chợ đêm 
o Wednesday (June 2): Văn nghệ Chi Nhánh Úc và 

miền Đông 

From Ban Báo Chí.... 

• You can submit pictures and/or your experiences 
at TTX for Daily News. 

• Stop in Newsletter head quarter (Ban Báo Chí) 
and use the computer for your writing. 

• All articles must be submited before 3pm for next 
day publication. 

• Mời quý Trưởng và Phụ huynh các tiểu trại góp 
phần viết bài chia sẻ về các sinh hoạt và cảm 
tưởng cho nhật báo Trại TT 10 thêm phong phú. 


