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ời quý Trưởng tham dự Đại Hội Đồng Hướng Đạo Việt Nam 
ên Hồng (Strake Conference Center) vào ngày Th

ừ 9 giờ sáng đến 5:30 chiều. 

đưa rước quý Trưởng đi/về từ Trạm xe trước cửa Ph
ên Hồng. 

 

 

                       1 tháng 7, 2014 

ớng Đạo Việt Nam Thẳng Tiến 10 tại Hội 
) vào ngày Thứ Ba ngày 1 tháng 7 năm 

ớc cửa Phòng Ghi Danh đến Hội 
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Những trò chơi của các em Thanh:Những trò chơi của các em Thanh:Những trò chơi của các em Thanh:Những trò chơi của các em Thanh:
Nhận được lệnh lên đường tìm tài liệu viết về sinh hoạt  

của Tiểu trại Thanh  khi chỉ còn có hơn một tiếng nữa l
đến giờ ăn trưa, chúng tôi đồng ý sẽ vắt chân l
đến giang sơn của  ngành Thanh. Vừa định chạy th
Hướng / Tr. Ý Nga đã  trổ tài ngoại giao để xin  t
Tuyến của hãng xe đò TT10 cho quá giang. Địa điểm sinh 

hoạt của Thanh 
thật l
ngay c
Hoàn Ki
đường cái. Xe đ
vừa tắp v
chúng tôi đ
các em,   đang 
hết sức cổ v
cho gà nhà. Vì là 
Thanh,  nên t
chơi c

bạo hơn  nhiều so với  trò chơi của ngành Thiếu.  Đây nhe:

 

 

 Các em chăm 
chú đối đầu 
với thử thách.  

 

 

 

 

 

Đâu có dễ gì� 
Đang ráng giữ đây.  
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Những trò chơi của các em Thanh:Những trò chơi của các em Thanh:Những trò chơi của các em Thanh:Những trò chơi của các em Thanh:    
ệu viết về sinh hoạt  

ột tiếng nữa là 
ồng ý sẽ vắt chân lên cổ  tìm 

ừa định chạy thì Tr. 
ại giao để xin  tài xế 

ịa điểm sinh 
ạt của Thanh 
ật là lý tưởng: 

ngay cạnh bờ hồ 
Hoàn Kiếm, bên 

ờng cái. Xe đò 
ừa tắp vào lề, 

chúng tôi đã thấy 
các em,   đang 
ết sức cổ võ 

cho gà nhà. Vì là 
Thanh,  nên trò 
chơi của các em 

ếu.  Đây nhe: 

 

 

Ráng giữ 
thăng bằng... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gian nan từ 
lúc đầu mà! 

 

 

 

 
 

Cuối cùng cũng 
trúng giải an ủi: Trò 

này ít vất vả hơn 
há? 

 

 

 

 

 

Đi trên một sợi 
dây chăng 

Làm sao giữ 
được thăng 

bằng mới hay  
 
 
 
 

 
Phongnhã, Tr
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Hay thôi đổi qua 
trò khác  nha? 

 

 
 

 

Và thế là một nửa 
ngày vui đang qua 
nhanh. 

 
 

 
 

 

Phongnhã, Trần Văn Lương, Ý Nga  
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BÊN LỀ THẲNG TIẾN 10BÊN LỀ THẲNG TIẾN 10BÊN LỀ THẲNG TIẾN 10BÊN LỀ THẲNG TIẾN 10    
Đi lòng vòng trong Thẳng Tiến 10, khu đất trại núp trong 

khu rừng rậm, Tôi tò mò quan sát những chú b
vờn hoa, những chú ong đam mê tìm mật� với số đông gần 
2000 “hơi người”, cọng với tiếng ồn “nhân thế”, những chú 
sóc, chồn, rắn, thỏ� không biết đã trốn biệt nơi mô!

Mỗi Tiểu Trại chiếm một khu trong bóng rừng “nguy
thủy". Lều bạt thẳng hàng và đẹp dưới những c
mùa hạ. Mưa Texas chợt đến chợt đi, giống nh
gái đẹp làm nũng, chợt khóc chợt cười không thể n
trước nàng muốn gì�! 

Thế mà nhìn chung, trên nét mặt những trại sinh tham dự 
đều vui  tươi và hăng hái, tỉnh bơ trước những giọt m
đến rồi nhanh chóng bỏ đi! Có những Tiểu Trại “tọa lạc” xa 
Nhà Ăn những hơn một dậm đường rừng, nhưng ch
ai lên tiếng than phiền. Sóc tôi hỏi những em trại sinh từ xứ 
Kanguru (Úc), rằng thì là ... cảm tưởng thế nào v

mùa hè Texas. Tr
lời rằng: “ta n
care”! 

Buổi chiều ng
29 tháng 6 năm 
2014, các đơn v
thuộc Miền Tây Nam 
Hoa K
một chương tr
nghệ. Các đ

Liên Đoàn biểu diễn thật xuất sắc các màn k
ngắn, hợp ca, trò chơi, múa� với số đông khán giả ngồi chật 

ních trư
chính và ti

liên hồi, theo từng tiếng nói, tiếng hát và trò ch
trò Tr. Nguyễn Bá Thành. Màn trình diễn “Hội Nghị Di
Hồng” do toàn thể các Trưởng Liên Đoàn phối hợp c
Đình Bách Hợp biểu diễn. Cùng những “Bô L
quyết chiến cùng với Vua Trần Nhân Tông, tất cả khán giả 
đều đứng lên thề “Quyết Chiến”! 

Hội Quán TT của HD Trưởng Niên, do Làng Dallas “th
thành” đã giàn binh bố trận ra một khung cảnh hết sức hấp 
dẫn với chiếc bánh “Sinh Nhật Tập Thể”. Những tham dự 
viên đều hóa trang thành những nhân vật thật “độc đáo”với y 
trang mão vua, mão 
quan, nón lính, bà 
tám, hai lúa,cô gái 
Huế, Hà Nội, Sai 
gòn� thật là "tuyệt cú 
mèo"!  

Xướng ngôn viên 
mời những ai có sinh 
nhật cùng tháng lên 
sân khấu nhận vòng 

Nhạc cảnh Hội Nghị Diên Hồng 

Hoá trang & sinh nh
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ẳng Tiến 10, khu đất trại núp trong 
ững chú bướm hăng hái 

ật� với số đông gần 
ời”, cọng với tiếng ồn “nhân thế”, những chú 

ơi mô! 

ỗi Tiểu Trại chiếm một khu trong bóng rừng “nguyên 
ới những cơn mưa giông 

ợt đến chợt đi, giống như  người con 
ời không thể nào đoán 

ặt những trại sinh tham dự 
ớc những giọt mưa ào 

ến rồi nhanh chóng bỏ đi! Có những Tiểu Trại “tọa lạc” xa 
ưng chẳng thấy 

ền. Sóc tôi hỏi những em trại sinh từ xứ 
ào với  không khí 

mùa hè Texas. Trả 
ời rằng: “ta nào có 

ổi chiều ngày 
29 tháng 6 năm 
2014, các đơn vị 

ộc Miền Tây Nam 
Hoa Kỳ phụ trách 

ương trình văn 
ệ. Các đơn vị 
àn kịch câm, kịch 

ới số đông khán giả ngồi chật 
ních trước sân khấu 
chính và tiếng vỗ tay 

à trò chơi của Quản 
ễn “Hội Nghị Diên 

ối hợp cùng Gia 
ững “Bô Lão” giơ tay 

ới Vua Trần Nhân Tông, tất cả khán giả 

ên, do Làng Dallas “thủ 
ố trận ra một khung cảnh hết sức hấp 

ẫn với chiếc bánh “Sinh Nhật Tập Thể”. Những tham dự 
ững nhân vật thật “độc đáo”với y 

hoa, nến sinh nhật và cùng chụp h
hóa trang đứng quanh chiếc bánh si
Happy Birthday vang vang trong bóng đêm r

Phải công nhận một điều, Tiểu Trại Tr
gia Thẳng Tiến 10 có nhiều ưu đi
hình thức. Khu vực Trưởng Ni
dẫn. Những người phụ trách các chương tr
trại Trưởng Niên thật có tài tổ chức v
kết nối được hầu hết sự thân t
Chính vì thế mà Tiểu Trại Trưởng L
vẻ vang vào ghế Văn Phòng Tr
Niên! Sóc tôi có lời chúc mừng! Chúc mừng! Mong rằng Tân 
Văn Phòng Trưởng sẽ có dịp thi thố t
Trưởng Niên Dallas hậu thuẫn, Phong Tr
Trưởng Niên sẽ khởi sắc. Có lẽ Thẳng Tiến 11 hứa hẹn các 
“Lão Trưởng Niên” sẽ ngồi “vuốt râ
Văn Phòng Trưởng “Ngựa Lồng”

Viết xong lúc 1:30PM ng

NHẬT BÁO TT 10 V� NHỮNG NỤ CƯỜI
Sáng nào cũng có báo mới đem đến từng Li

dán trước Nhà Ăn và ban Thông 
vui vẻ chia sẻ niềm vui, đó là đóa h
cho ban báo chí, thông tin, những nhọc nhằn thâu đ
sáng cho bản tin " ra lò" đều ti
mong muốn nhận được nhiều sự đóng góp b
ảnh để tạo thêm cho nhật báo Thẳng Tiến đ
phần phong phú. 

Mọi bài vở xin gửi về ban báo chí, hoặc email 

    

 Báo đây, báo đây, báo m

   Người phát báo Nhan Thiện H
 

Đưa tin đến khắp mọi ng
Là niềm vui Thẳng Tiến M

trang & sinh nhật tập thể 

1 tháng 7, 2014 

ụp hình! Cảnh những nhân vật 
ứng quanh chiếc bánh sinh nhật và tiếng hát 

Happy Birthday vang vang trong bóng đêm rừng rú!  

ải công nhận một điều, Tiểu Trại Trưởng Niên tham 
ưu điểm về nội dung cũng như 

ởng Niên trang hoàng đẹp và hấp 
ách các chương trình vui chơi tiểu 

ổ chức và diễn xuất cũng như 
ợc hầu hết sự thân tình của toàn thể trại viên. 

ởng Lê Văn Phước đã đắc cử 
òng Trưởng – Văn Phòng Trưởng 

ời chúc mừng! Chúc mừng! Mong rằng Tân 
ởng sẽ có dịp thi thố tài năng, có Làng 

ậu thuẫn, Phong Trào Hướng Đạo 
ẽ khởi sắc. Có lẽ Thẳng Tiến 11 hứa hẹn các 

ẽ ngồi “vuốt râu” hãnh diện với tài năng 
ởng “Ngựa Lồng” 

ết xong lúc 1:30PM ngày 30 tháng 6 năm 2014 
Sóc Lanh Lợi 

Gia Đình Bách Hợp Nam Cali 
 
 

NHẬT BÁO TT 10 V� NHỮNG NỤ CƯỜI 
ũng có báo mới đem đến từng Liên Đoàn, 

à Ăn và ban Thông Tin. Nhìn cảnh mọi người 
à đóa hồng nở buổi sáng mai 
ững nhọc nhằn thâu đêm suốt 

ều tiêu tan. Ban báo chí cũng 
ợc nhiều sự đóng góp bài vở và hình 

ật báo Thẳng Tiến được được thêm 

ở xin gửi về ban báo chí, hoặc email  

 lhn2194@gmail.com 

Báo đây, báo đây, báo mới đây 

ời phát báo Nhan Thiện Hùng 

 

ến khắp mọi người, 
ềm vui Thẳng Tiến Mười nơi đây 
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Hội Ngộ Huy Hiệu Rừng

Lúc 5 giờ chiều thứ hai, 30 tháng 6 đã diễn ra cuộc Hội 
Ngộ Huy Hiệu Rừng lần thứ 8 tại nhà tiếp tân Thẳng Tiến 10. 
Cuộc hội ngộ quy tụ 90 Trưởng tham dự. Đặc biệt có sự hiện 
diện của Trưởng Võ Thành Nhân – chủ tịch Hội Đồng Trung 
Ương Hướng Đạo Việt Nam, các khóa trưởng các khóa: 
Tùng Nguyên 4 Nguyễn Tấn Đệ, Tùng Nguyên 5 Nicholas 
Việt Nguyễn, Tùng Nguyên 6 Lý Nhật Hui và Tùng Nguyên 7 
Trần Long. 

Sau ph
thức th
các cu
Huy Hi
giới thiệu th
phần tham dự các 
khóa (Staff và tr
sinh), L
hiệu Rừng (T
Nguyên 7) cho các 

khóa sinh đã hoàn tất các ticket, có 6 khóa sinh đ
Huy Hiệu Rừng là: Emmanuel Nguyễn, Kevin Mai, Mindy
Trần, Tin Định, Vân 
Bùi và Vy Nguyễn. 

Tiếp theo là trao 
giải thưởng dành cho 
các Trưởng ghi danh 
Hội Ngộ sớm, rút thăm 
nhận quà đặc biệt và 
phát biểu của các 
Trưởng đã tham dự 
các khóa Huy Hiệu 
Rừng tại Úc châu, 
Canada, Âu châu, Việt Nam và Hoa Kỳ. Buổi s
Ngộ do Trưởng Trần Long điều hợp và chấm dứt bằng Kudu 
Horn bài ca “Trở Về Gilwell” 

Người th
tươi, kẻ th
muốn khóc l
nhiêu người cũng vui lây

 
Hươu Hăng Hái ghi nh
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Hội Ngộ Huy Hiệu Rừng 

ễn ra cuộc Hội 
ếp tân Thẳng Tiến 10. 

ởng tham dự. Đặc biệt có sự hiện 
ủ tịch Hội Đồng Trung 

ởng các khóa: 
ùng Nguyên 5 Nicholas 

à Tùng Nguyên 7 

Sau phần nghi 
ức thường lệ của 

các cuộc hội ngộ 
Huy Hiệu Rừng và 

ới thiệu thành 
ần tham dự các 

khóa (Staff và trại 
sinh), Lễ trao huy 

ệu Rừng (Tùng 
Nguyên 7) cho các 

ất các ticket, có 6 khóa sinh được trao 
ễn, Kevin Mai, Mindy 

ỳ. Buổi sinh hoạt Hội 
ấm dứt bằng Kudu 

ời thì cười thật 
ẻ thì cảm động 

ốn khóc làm bao 
ời cũng vui lây 

Hươu Hăng Hái ghi nhận 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Viết Trong Rừng Thẳng Tiến (Kỳ 3)

Một Ngày Khô
Có thể kết luận một cách chắc nịch rằng�

mưa lớn liên tục từ ngày 24 đến 28 l
đủ làm mát đất trại, cây lá th
“người trại sinh” an tâm để tiếp tục “ch
trại còn lại. Cám ơn Ông Trời đ
Đạo! Cám ơn Ông Trời đã thương Th
nhật các Trưởng và các em đã d
vị cố vấn giáo lý chủ lễ dưới bầu trời trong xanh v
cơn nhẹ ngọt ngào như một món qu
từ đó, những cơn mưa tạm ng
còn lại của các em được hào hứng. Thật vậy, ng
6 là ngày bắt đầu cho các trò ch
em Ấu Thiếu Thanh Sinh. Mồ hôi nhỏ giọt rồi chảy th
dòng dưới những tia nắng của m
băng sông, tràn qua chướng ngại vật�để về đến đích. Đó 
đây những cuộc họp mặt hội ngộ, đại hội Tr
mắt sách�Đêm đến thì có chương tr
khấu diễn trường Costa Mesa với nhiều tiết mục đặc sắc của 
nhiều đơn vị. Các Trưởng lớn tuổi từ bốn ph
thì giờ “rong ruổi” đi tìm các Trư
tâm sự�tuổi già nhưng tâm h
(tiêu cay biến thành muối mặn) vẫn giữ m
Hướng Đạo không bao giờ phai. T
Trưởng “lớn tuổi” Huỳnh Ngọc Cúc (Arizona) v
Hồng Tâm (Dallas, Texas) nhắc lại nhiều chuyện x
không khỏi ngậm ngùi vì Thẳng Tiến 10 đ
Trưởng có công với Phong Tr
nhắc lại: Khóa Tùng Nguyên VIII t
Tr. Huỳnh Ngọc Cúc là huấn luyện vi
sinh ở đội Trâu. Vì có cảm tình v
Cúc mang đến tặng đội, khi thì m
đường, khi thì vài trái chuối� c
một cuộc gặp mặt bốn năm tới tại Thắng Tiến 11. Mong lắm 
thay� Chúc hai Trưởng luôn luôn “Chân Cứng Đá Mềm”.

Ngồi gõ bài trong căn lều hừng hực h
nhễ nhại, PC ghi nhận được và th
như sau: Câu chuyện thứ nhất do Tr
Ngày nhập trại, cơn mưa kéo dài t
mà khi Tr. Trí đi ngang qua các camp site, dù tr
đèn đuốc lù mù, nền cỏ ẩm ư
người tiếp tục lo công việc dựng c
Tr. Trí ghi nhận đó là các Tr. V
và các em đoàn sinh Kevin Lai, Calvin Lai, Dylan Nguy
Tuấn Anh� của liên đoàn Trường S
em này đã được Trưởng Trí tặng những patch đặc biệt của 
Thẳng Tiến 10. Xin A�A�A� các Trư
chuyện thứ hai: Dãy nhà vệ sinh nằm cạnh Ph
thiếu vệ sinh đã hai hôm nay nên ít ng
thứ hai, giữa trời nắng chói chan, bỗng thấy xuất hiện hai vị 
nữ lưu, người mang chổi, ngư
dũng tiến vào các phòng vệ sinh rồi lau ch
nước rửa sạch từ trong ra ngoài. M
giữ nụ cười “Hướng Đạo” trên môi. Hai v
Trưởng Loan ở Virginia và chị Chi 
Vang. Hoan hô hai chị này một cái�hoan hô hai chị n
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ết Trong Rừng Thẳng Tiến (Kỳ 3) 

Một Ngày Không Có Mưa 
ể kết luận một cách chắc nịch rằng� những cơn 

ến 28 là ngày khai mạc trại đã 
ất trại, cây lá thêm màu xanh tươi và lòng 

ời trại sinh” an tâm để tiếp tục “chơi” trong những ngày 
ời đã thương anh chị em Hướng 

ương Thẳng Tiến 10. Sáng chủ 
ã dự các Lễ Tinh Thần do các 

ới bầu trời trong xanh và những 
ột món quà của Thượng Đế. Cũng 

ạm ngưng để cho những ngày vui 
ứng. Thật vậy, ngày 29 tháng 

ò chơi của các tiểu trại cho các 
Ấu Thiếu Thanh Sinh. Mồ hôi nhỏ giọt rồi chảy thành 

ủa mùa hè Texas. Vượt suối 
ớng ngại vật�để về đến đích. Đó 

ững cuộc họp mặt hội ngộ, đại hội Trưởng Niên, ra 
ương trình văn nghệ tại sân 

ờng Costa Mesa với nhiều tiết mục đặc sắc của 
ởng lớn tuổi từ bốn phương về có chút 

ưởng quen xưa để hàn huyên 
à nhưng tâm hồn không già�tóc phai màu 

ối mặn) vẫn giữ màu cờ sắc áo 
ớng Đạo không bao giờ phai. Tình cờ gặp được hai 
ởng “lớn tuổi” Huỳnh Ngọc Cúc (Arizona) và Nguyễn 

ồng Tâm (Dallas, Texas) nhắc lại nhiều chuyện xưa và 
ẳng Tiến 10 đã vắng bóng một số 

ởng có công với Phong Trào. Mẩu chuyện xưa được 
uyên VIII tại trại trường Đalạt 1964, 

ấn luyện viên trong khi PC là khóa 
ình với đội Trâu nên đêm đêm Tr. 

ì một hộp sữa, khi thì một bịch 
còn Tr. Tâm thì vẫn mong có 

ột cuộc gặp mặt bốn năm tới tại Thắng Tiến 11. Mong lắm 
ởng luôn luôn “Chân Cứng Đá Mềm”. 

ều hừng hực hơi nóng với mồ hôi 
à thấy được vài hình ảnh đẹp 

ện thứ nhất do Tr. Trí (California) kể lại: 
ơn mưa kéo dài từ trưa đến chiều tối. Ấy thế 

Trí đi ngang qua các camp site, dù trời còn mưa, 
ướt nhưng vẫn thấy có mấy 

ời tiếp tục lo công việc dựng cổng trại cho đơn vị mình. 
Vũ Lưu, Tr. Nguyễn Cao Bình 

và các em đoàn sinh Kevin Lai, Calvin Lai, Dylan Nguyễn và 
ờng Sơn và Hùng Vương. Các 

ởng Trí tặng những patch đặc biệt của 
các Trưởng và các em� Câu 

ệ sinh nằm cạnh Phòng Y Tế rất 
ã hai hôm nay nên ít người ghé thăm. Trưa 

ứ hai, giữa trời nắng chói chan, bỗng thấy xuất hiện hai vị 
ười xách sô đựng nước hùng 

ệ sinh rồi lau chùi, thu dọn, xịt 
ài. Mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn 
ên môi. Hai vị nữ lưu đó là 
ị Chi – phụ huynh liên đoàn La 

ột cái�hoan hô hai chị này� 

Phong Châu 
Ngày nắng nóng 
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Thẳng Tiến 10 Liên Đ
"Bốn phương trời ta về 

Chúng tôi xin được gửi tới quý độc giả của bản tin, h
cất công đem những đốm lửa nhỏ về  Houston để c
của các Hướng Đạo Sinh Việt Nam.   

 

 

 

...............còn bao nhiêu LĐ nữa, xin xem ti

 

 

LĐ Bạch Đằng 
- Boston 

 

LĐ Đất Việt - Houston 
LĐ Diên H

LĐ Lạc Việt - Houston 

LĐ Potomac - MD 

Bạch Đằng dậy sóng Biển Đông 
Khơi nguồn nước tự Boston đổ về Quân Minh khi

Nhớ về Đất Việt xa mờ 
Giang sơn gấm vóc bên bờ đại dương Quy

Trăm con dòng giống tiên rồng 
Khơi nguồn Lạc Việt Hút Tông cùng về 
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Thẳng Tiến 10 Liên Đoàn Việt Sử Diễn Ca
"Bốn phương trời ta về ñây." 

ợc gửi tới quý độc giả của bản tin, hình cổng trại của các Liên đoàn rải  rác  khắp năm châu, đ
ất công đem những đốm lửa nhỏ về  Houston để cùng thắp sáng thêm niềm tin yêu vào phong trào Hư

in xem tiếp hồi sau sẽ rõ... 

 

LĐ Chí Linh

LĐ Diên Hồng - Bắc Cali 

LĐ Gia Đ

Nam California 

Nhớ về quan ải Chi Lăng 
Quân Minh khiếp vía, Liễu Thăng bay đầu 

Diên Hồng bô lão bạc đầu 
Quyết tâm diệt lũ giặc Tàu xâm lăng 

Chí Linh
Xông pha giết giặc anh h

Bao năm gi
Tả Quân Gia Đ

Trăm con dòng giống Tiên Rồng 
Khơi nguồn Lạc Việt ở Mông Rê Àn  

Nhụy Kiều 
Cũng về từ xứ Việt Gin Ní 
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ải  rác  khắp năm châu, đã 
êu vào phong trào Hướng Đạo 

  

 

 

 

 

LĐ Chí Linh - Nam CA 

LĐ Gia Định - VA 

Virginia 

Chí Linh một thuở vẫy vùng 
ết giặc anh hùng mấy ai 

Bao năm giết giặc giữ thành 
Gia Định lưu danh muôn đời 

ụy Kiều Triệu Nữ tướng quân 
ũng về từ xứ Việt Gin Ní À 
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VUI L� VUI QUÁ! VUI L�VUI L� VUI QUÁ! VUI L�VUI L� VUI QUÁ! VUI L�VUI L� VUI QUÁ! VUI L�    VUI GHÊ…!VUI GHÊ…!VUI GHÊ…!VUI GHÊ…!
WE HAVE FUNWE HAVE FUNWE HAVE FUNWE HAVE FUN        

No name: “Ăn “trong” nồi, 
ngồi “trông” bếp ☺. Ăn 
xong rồi, ngồi trên 
Potomac” 
Nguyen Le Kim: "It's great 
meeting people from TT8 & 
TT9 again"   
Jason Lam: "Good Food!"  

Lương David
we have a problem!”
Nguyễn Royce:
dyslexic man walks into a 
bra” 
Susan Tran: "
sad, I cut myself... a 

cake ... :-)))"   
Trương Trâm, LĐ 
Potomac: “Come see these 
raccoons, I just found” 
No name: “Say this (very 
fast) > Ha Ha Ha Ha Ha Ha 
Ha Ha Ha" 

Nguyễn Minh Quân
“You’re laughing 
because I’m laughing, 
I’m laughing because I 
…” 
Vivian Ha
TT10. TT10!"  
 

 
 Evelyn 
 Pham, 
 Potomac: 
 "Go TT10!"  
 
 
 
 

Trùng Dương: 
“God! It’s smells!”
Trương Dương: 
"Hmm... it's humid 
and smells like… 
phở (Vietnamese 
Noodle Soup)..."
Mino:
versace, versace, 
versace! # sweg"  

Potomac Cadettes 872 (Maryland): "Can I get a 
HOOOOYAH??!!! (Stinky grape)"  

Daily Camp News 

VUI GHÊ…!VUI GHÊ…!VUI GHÊ…!VUI GHÊ…!    

Lương David: “Houston, 
we have a problem!” 

ễn Royce: “So a 
dyslexic man walks into a 

"When I'm 
sad, I cut myself... a piece of 

ễn Minh Quân: 
You’re laughing 

because I’m laughing, 
I’m laughing because I 

Vivian Ha: "TT10. 
T10. TT10!"   

Trùng Dương: 
“God! It’s smells!” 
Trương Dương: 
"Hmm... it's humid 
and smells like… 

ở (Vietnamese 
Noodle Soup)..."    
Mino: "Versace, 
versace, versace, 
versace! # sweg"   

"Can I get a 

Cindy Vo, LĐ Potomac: "I'm thinking that I'm falling 
PHỞ. You :-))) "   
LĐ Chí Linh "# It's hot, # Nóng quá!"
Lê Jamas: "Follow me on instagram"

Timmy Nhu: "This camp is DANK!"
Margaret Le: “You are the dankest dank dank
Nobody: "Matt Tran has the darkiest hair in this camp
Everyone 18+ 
Huỳnh Clinton: “Do you have 
scrap my knee palling in love with you”
Truong Son Quotes:  "Where's Mat

"Alleluia Viet god"   
Christine Vu, Truong Son: "I don’t know what to write YO"
Thanh-Son, Charly, 
Mac, Wong, Pierre-
Nam, Arthur 
De la part du groupe 
Van Lang, FRANCE 
-  Antony 
"Excellent Jamboree! 
De très bons moments 
partagés ensemble  
(Very good shared moments) Cocorico  French canca
Cocorico" 

mỗi người một cái gì đó rồi nói: “
người đi sau lưng thấy vậy liền dừng 
ấy tốt bụng thật! Sao hai ông không v
người cùng nói: “Bà ta chỉ cho chúng tôi mỗi đứa có một… 
múi chanh thôi!” 

 
 
Phần con bình s
Mẹ: chai đá l
 

 

Ý Nga, PhongNhã, Tr
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"I'm thinking that I'm falling 

"# It's hot, # Nóng quá!"     
"Follow me on instagram" ☺ 

DANK!"     
You are the dankest dank dank!” 

Matt Tran has the darkiest hair in this camp. YPT! 

 First Aid band aid? Cuz I 
scrap my knee palling in love with you” 

"Where's Matt?Everyone in LĐTS” 
Vinh Thuc: "I'm fired? 
I'm wearing a top gun 
hat. If I get fired (for) 
wearing this, I'm gonna 
look like a freaking idiot"  
Trina Pham: "Nothin' 
like some good ol' two-
deep (YPT)"     
Thien-Dinh Phan: 

: "I don’t know what to write YO" 

Cocorico  French cancan 

 
Trần Thanh 
Trang (Canada): 
Hai người hành 
khất đang ngồi bên 
vệ đường thì được 
một người đi 
ngang qua, thấy tội 
nghiệp nên dừng 
lại và dúi vào tay 

ồi nói: “Để hai ông ăn phở.” Một 
ấy vậy liền dừng lại hỏi hai người: “Bà 

ấy tốt bụng thật! Sao hai ông không vào ăn phở đi?” Cả hai 
ỉ cho chúng tôi mỗi đứa có một… 

n con bình sữa này nè 
: chai đá lạnh, chén chè ở trong 

Ý Nga, PhongNhã, Trần văn Lương  
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Vài Đồng Bạc 
Tôi hay để tâm đến những chuyện đâu đâu.  Đây là tính 

làm tôi khổ sở nhất.  Hôm nay tính tình này có cơ hội xem ra 
đắc dụng.  Chuyện nhỏ thôi.  Sáng nay thức dậy trễ, tôi đi bộ 
ra Hội Trường Diên Hồng ăn sáng.  Bàn ăn đã vắng bóng 
người.  Tôi chọn chiếc bàn gần khu mắm muối cho dễ bề 
đứng lên ngồi xuống.  Trên bàn tôi ngồi, có nắm tiền của ai để 
quên trên đó.  Tôi ngồi xích ra đầu bàn, phòng tránh tiếng thị 
phi.  (Tôi sợ  khổ chủ đến kiếm, họ lại nghi ngờ thiếu hụt gì 
chăng.)  Ăn rồi về, chuyện nhỏ như con thỏ.  Nhưng chuyện 
này lại chả nhỏ chút nào, khi số tiền vẫn còn đó khi tôi lò mò 
ra ăn trưa.  Đã trót thì trét, số tiền ám ảnh tôi khôn nguôi.  Sốt 
cả ruột, chiều đến, tôi để tâm đi sớm đến Hội Trường.  Số tiền 
vẫn nằm ì ra đó như trêu chọc.  Bất nhẫn, tôi cầm số tiền đó 
nộp cho ban quản trại.  Một trưởng làm việc ở đó nhận tiền, 
bỏ vào hộp, nói lời cảm ơn, rồi quay ra làm việc khác.  Lại 
thêm một chuyện làm cho tôi khó nghĩ.  Tôi cứ tưởng việc tôi 
trao tiền, phải là biến cố không to thì nhỏ.  Tại sao Trưởng 
này hờ hững thế.  Tôi lẩm bẩm, nếu số tiền mà lớn "vài ba 
ngàn", hẳn sự việc phải khác ! Nghĩ như vậy, nhưng tôi chả 
dám nói ra. 

Vài Ba Ngàn - (Chuyện Trái Mít) 
Thời gian là mấy ngày qua.  Không gian là Houston, 

Texas.  Liên đới là Trại Thẳng Tiến 10. Nhân vật chính trong 
chuyện là Trưởng Huỳnh Phú Bé, một cao thủ bóng bàn, 
người về từ Châu Úc, xứ Kangaroo.  Tôi gặp anh trong lúc 
ngồi hóng chuyện cho đề tài Trang 2 Nhật báo TT10.  Dáng 
người cao ráo mảnh dẻ, Trưởng Bé kể cho tôi nghe kinh 
nghiệm của Anh.  Chuyện cũng bình thường thôi.  Trưởng Bé 
ghé thăm chợ Hồng Kông 4 khu Bellaire, Houston, mua trái 
mít.  Trưởng làm rơi cái ví, trong có chứa khoảng vài ngàn 
tiền Úc lẫn đô la.  Có người nhặt được, trả lại. Chấm hết.  
Nhưng tại sao tôi chả cho nó chấm hết chút nào.  Câu chuyện 
cứ ám ảnh bàng bạc mãi trong tôi; chỉ vì khi anh kể, giọt nước 
mắt bồi hồi, lăn dài trên gò má xương xương.  Môi anh run 
run, tay anh nắm lại, câu chuyện bị cắt từng quãng để ngăn 
cảm xúc.    

- "Cảm động lắm Trưởng Thắng ơi.  Tôi đi chuyến này gặt 
hái được nhiều cái hay lắm.  Khi mất ví, tôi chẳng tiếc gì số 
tiền, nhưng những gì tôi đã trải qua, những lời đằm thắm của 
các thiếu sinh trong đoàn tôi đã làm tôi rung động.  Tôi thấy 
được sự tha thiết các em dành cho tôi. Hơn nữa,  Tình người 
ở xứ sở này làm tôi cảm động"   

- "Các em phản ứng sao? " 

- "Mấy em an ủi, khuyên tôi đừng buồn, và muốn cùng 
nhau san sẻ cho tôi chút tiền tiêu xài trong thời gian còn lại 
trên đất Mỹ.  Mấy đứa bé nói với tôi:  Xin Anh cho phép chúng 
em biếu anh chút tiền để tiêu vặt. Tôi nghe mà muốn rơi nước 
mắt." 

- "Còn câu chuyện chiếc ví ?" 

Anh quay lại, hát thay cho câu trả lời: 

- " Đì sí ní sơ năng . . . Đì sá ná sơ năng . . . " 

- "Ý nghĩa ra sao ?" 

- "Nơi này cũng vui cũng hạnh phúc, Nơi kia cũng vui 
cũng hạnh phúc.  Và khắp mọi nơi đều hạnh phúc vui tươi." 

- "Bài hát này ăn nhập gì đến chuyện mất ví ?" 

- "Không ăn nhập nhiều, nhưng lời trao đổi giữa Anh 
Steve làm tôi buột lên bài ca, mà tôi đã học được thời gian ở 
bên Nam Dương.  Bà xã Anh Steve, người trả tôi chiếc ví là 
người gốc Nam Dương." 

Anh kể tiếp: 

- "Khi thấy mình bị mất ví, tôi quay trở lại tiệm Hồng Kông 
4 để hỏi thăm.  Chị Thủy, người làm việc ở đó là người sốt 
sắng giúp đỡ tôi.  Cô ta cho tôi xem lại đoạn băng ghi hình.  
Trên hình, tôi nhìn thấy một người Á Đông cầm chiếc ví của 
tôi giơ lên vẫy vẫy.  Ý hỏi xem ai là người mất ví chăng, vì 
băng chỉ phát không phát âm.  Tôi đâu ngờ người gọi điện 
thoại trả lại ví cho tôi lại là người Mỹ, chồng của cô ta." 

- "Anh Steve nói sao?" 

- "Anh Steve gọi điện thoại cho tôi địa chỉ nhà.  Tôi đến, 
Anh Steve mời tôi vào nhà uống nước và kể rằng:  

 Khi vợ tôi nhận được cái ví này, không có hình ảnh 
hay tin tức cá nhân nào trong đó.  Tôi có gọi điện thoại cho 
mẹ tôi, mẹ tôi nói,: "Vật không phải của mình thì không được 
giữ.   Nếu không kiếm được chủ nhân, tôi phải trao chiếc ví 
cho hội thiện nguyện.  Tôi đã nhìn anh trong bộ đồng phục 
hướng đạo, và tôi có cảm tưởng là anh sẽ mang đến cho tôi 
niềm vui.  Niềm vui của anh khi kiếm lại được chiếc ví chỉ đến 
chừng này, nhưng niềm vui của tôi còn cao hơn anh nữa, vì 
tôi đã làm được việc thiện.  Anh Steve vừa nói vừa giơ tay ra 
dấu." 

Anh Bé xúc động trong giọng nói: 

-  " Anh Thắng à, khi nghe Steve nói đến đó, chiếc bóp 
đối với tôi không quý nữa, mà nhân vật đứng trước tôi cao cả 
hơn nhiều.  Tôi thấy tôi hạnh phúc quá.  Tôi đã gặp được 
nhiều duyên lành trong chuyến đi này. Tôi tưởng chỉ có người 
Á Đông mới có được những suy nghĩ sâu xa như thế. Tôi 
nhìn một người Mỹ nói câu thâm thúy, với lòng cảm phục." 

Nghe anh Bé nói câu đó, tôi xét lại mình, rồi thấy Anh Bé 
lại chính là người đáng cho tôi trân trọng hơn cả.  Mỹ có câu: 
"It takes one to know one."  Chính anh Bé là người "ngộ" 
được chữ "Nhân" trong câu chuyện trái mít.  Giọt nước mắt 
trên gò má anh, chính là dấu chỉ của niềm tin yêu nơi  tha 
nhân.  Anh phải là người đóng vai chính trong câu chuyện tôi 
kể. 

Anh nói thêm: 

- "Đến giờ này, tôi dứt khoát không chịu mang cái ví ra 
coi,  hoặc đếm lại.  Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó. " 

Tôi hùa theo: 

- "Anh làm ơn đừng đếm.  Việc Anh không đếm, sẽ làm 
câu chuyện của tôi có hậu." 

Trên đường trở về lều, tôi lại phân vân.  Tại sao tôi lại 
dặn anh ta đừng đếm nhỉ.  Phải chăng tôi đã cử sự hèn kém 
khi mang nắm tiền gặp được trên bàn ăn trao trả cho ban 
quản trại .  Phải chăng hành động của tôi gián tiếp nói lên là 
tôi đã nghi ngờ những anh em hướng đạo của tôi.  Liêu việc 
tôi làm có lấy mất đi cơ hội làm gương cho người khác?   
Nắm tiền trên bàn, không chỉ riêng tôi nhìn thấy.  Chắc chắn 
cả ngàn người cũng đã nhìn thấy như tôi.  Họ vô tâm trong 
chuyện nắm tiền.  Riêng tôi, le te làm một việc tưởng hay ho, 
mà vô hình chung lấy mất đi cơ hội tỏ bày tấm lòng thiện hảo 
của họ: "Của rơi ngoài đường, không phải của mình, không 
nhặt !".   Hơn thế nữa, nếu khổ chủ trở lại vài ngày sau, khi 
nhìn thấy nắm tiền của mình vẫn còn trên bàn thì sẽ ra sao? 



Số 5 - Trang 8 
 

  

Phải chăng tôi đã lấy mất đi cơ hội chứng thực niềm tin n
tha nhân của họ?  Nghĩ đến đây, tôi hối hận.  Té
vài đồng trên bàn cũng có giá trị tương đương như câu 
chuyện trái mít mấy ngàn đồng kia.  Câu hỏi này làm tôi m
ngủ cả đêm.  Vớ vẩn thế đấy.  Tôi tự dặn mình có d
qua Úc để chia sẻ với Trưởng Bé câu hỏi nhỏ tí xíu, m
tôi băn khoăn mãi. 

 

Nguyễn Đức Thắng, 

Trâu Nước Lý Luận, LD. 
Minh Đức. 

 

TB: Anh chị em hướng 
đạo ở Houston, khi có dịp 
đến chợ Hồng Kông 4, 
làm ơn cám ơn cô Thủy 
thay cho Trưởng Bé. 

  

 

ANOUNCEMENTS - THÔNG BÁO

• Scout Uniform class A required 
dining hall on Tuesday July 1 and Wed

• Airport shuttle Fees: 50 campers did
your transportation fees. If you are one of these 
50, please stop in the Registration office to take 
care of this matter. 

• LOST - Operations missing 3 power drills and 1 
power saw. If you borrowed these, 
them to Quarter Master  

• Chương trình văn nghệ từ 7:30pm đến 10pm
o Tuesday (July 1): Sinh hoạt tiểu trại 

đêm 
o Wednesday (June 2): Văn ngh

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. 

Daily Camp News 

ội chứng thực niềm tin nơi 
ủa họ?  Nghĩ đến đây, tôi hối hận.  Té ra nắm tiền 

ương đương như câu 
ày làm tôi mất 

ình có dịp, sẽ bay 
ởng Bé câu hỏi nhỏ tí xíu, mà làm 
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Dự trại Thẳng Tiến ta ghi
Houston Camp Strake d
Dù cho mưa nắng ê hề
Vui Tươi “Điều Tám” liệu bề khắc ghi
Thẳng Tiến: Sói vểnh tai nghe Trư
Bầy chim non rộn rã ti
Kha sinh hăng hái vui tươi
Tráng sinh phục vụ luôn c
Các Trưởng lão đâu thua g
Chân vững vàng vui vẻ về đây
Hội ngộ tay nối vòng tay
Năm châu bốn biển mừng ng

Hoàng Anh Thân Thi

Đến Thẳng Tiến rồi lo dựng lều
Lỡ nhằm ổ kiến, hỏng được k
Ấy! Tại phe ta không cẩn thận
Đành cho bầy Kiến Lửa nó thi
   Diệp Ho

 

Báo chí hôm nay bỗng phát rầu
Đời không có SÓC kiếm b
Đứt đuôi SÓC biến thành con CÓC
Giống cả tai nheo chỉ thiếu râu…

   
 

Phòng tui có chị Trưởng ni
Vừa ca vừa nói liên miên su
Chuyện từ kim cổ đông tây
Tóm thâu vô một bàn tay c
    

 

Thẳng Tiến Mười có h
Húp nước vào da đổ mồ hôi
Ớt cay cay xé đôi môi 
Ba tì một bát mời ngồi xuống x

  
 

Hôm nay trời lại nắng chang chang
Vui chơi mồ hôi đổ hàng hàng
Các chị Chim Non cùng ca hát
Vỗ tay theo nhịp hát vang vang
    

 

Có anh “Báo chí” bỗng gi
Đi đâu đến sáng dẫn ch
Hoá ra anh đa đoan…l
Diệc nhà, diệc trại… diệc lia chia

 
 

Đi tìm nhật báo khắp mọi n
Để mang về phòng mở đọc ch
Nhưng đi tìm mãi tìm chẳng
Báo chí sao nghe chán mớ đời
   Trưởng ni
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Cao Thị Minh Phượng 
Hoàng Anh Thân Thiện (San Jose, CA) 
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 Vanh Dô 
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Sơn Ca Líu Lo 
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ổ mồ hôi 
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Gà Rừng Vui Nhộn 

ời lại nắng chang chang 
àng hàng 
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vang vang 

Akela TiTi 

ng giữa khuya 
ến sáng dẫn chưa dìa 

Hoá ra anh đa đoan…lắm diệc 
ệc trại… diệc lia chia 

Hươu Hăng Hái 

ật báo khắp mọi nơi 
ở đọc chơi 

ẳng thấy 
ớ đời 
ởng niên vùng xa 


