TƯỞNG NHỚ Trưởng TÔN THẤT HY.
(Bài của Sơn Ca Mơ Mộng-Ý Nga.)

Trang bút ký hôm nay, Ý Nga xin được phép ôn lại một vài kỷ niệm đã có với Tr. Cọp Đứng Đắn.
BÚT KÝ HƯỚNG ĐẠO (Viết cho KỶ YẾU THẲNG TIẾN 10 )
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Hình: Tr. Hồ Đăng chụp Trưởng Tôn Thất Hy ngày 12 tháng 7, năm 2008 tại Girl Scout Program Center - Anaheim, CA/USA
nhân ngày Kỷ Niệm 25 Năm Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam.

Trưởng Hy và tôi bắt đầu liên lạc với nhau từ năm 2006.
Qua tờ Bạch Mã, anh em có cơ hội trao đổi với nhau về bài vở cộng tác và sự tiếp tay phổ biến tờ Bạch Mã về châu Âu (nơi tôi đã từng
tạm cư 20 năm, trước khi di dân qua Canada). Cho đến sau trại họp bạn Hướng Đạo VN toàn thế giới, THẲNG TIẾN 9, thì anh em mới có
dịp gần gũi nhau hơn.
Hai trại Thẳng Tiến 8 và 9, dù tôi và anh chị Trần văn Lương-Phạm thị PhongNhã rất bận rộn góp sức làm nhật báo với anh em trong
trại, nhưng tôi luôn cố tìm hiểu xem làm cách nào để được “thử thách” và “có tên rừng”, mà nếu Chúa Sơn Lâm là một trưởng đã từng tích
cực trong việc Giữ Lửa cho Phong Trào và là dân nhà binh của QL VNCH thì tuyệt nhất. Nhưng kỳ TT8 đã không được, đến kỳ TT9 thì
Tr. Nguyễn Đình E nghe tôi tâm sự xong bèn phán:
-Đêm qua Chúa Sơn Lâm đã “mở rừng” rồi.
Tôi tiu nghỉu tả oán:
-Uổng thật! Ý Nga làm báo nên chỉ chú ý theo sát sinh hoạt của các em để lấy tin, chẳng biết trời trăng chi cả.
Tội nghiệp, không biết Trưởng Tuần Lộc Đảm Đang đã trổ tài khéo léo ra làm “sao” mà đêm 13-7-2009 bầu trời trong trại toàn là “sao
sáng” lung linh, soi đường giúp tôi được vào rừng diện kiến Chúa Sơn Lâm Cọp Gia Lai và Hội Đồng Rừng. Sau này trưởng Hy mới “email”
giải thích:
-Vì quý mến Ý Nga, anh mới mở thêm Hội Đồng Rừng đêm thứ hai chứ thật ra chỉ mở rừng một đêm mà thôi. Đây chỉ là một tập tục
vui của anh chị em HĐVN, nó không làm mất lòng ai hết và chúng ta giữ gìn nó. Nhiều nước đã bỏ lâu rồi, nhưng đối với HĐVN cái gì xưa
thì mới quý! (On Thu, Jul 23, 2009 at 7:32 PM, Hy T Ton <bachma@juno.com> wrote)
Thế là đang giữa tháng Bảy dương lịch mà tôi vui như Tết ngay!
Tôi lăng xăng học hỏi kinh nghiệm nơi anh chị Sóc Nâu Kiên Trì và Cóc Tài Hoa cả buổi chiều nhưng không ai có thể giúp tôi được vì
qua lời tuyên thệ, “Bí mật của rừng phải được bảo mật theo luật rừng”, nên tôi chẳng thể nào chuẩn bị tâm lý trước khi vào Rừng cả.
Cũng may là mọi việc đều suôn sẻ sau đó, chúng tôi đã được “nhập Rừng” và hình như tôi nhớ không lầm, cùng nhập Rừng với tôi
đêm ấy còn có vài Thú Mới như:
-Voi Trầm Tĩnh-Mai Quan Vinh,
-Mèo Rừng Tận Tâm-Bùi Thắng,
-Sói Đa Năng-Trần Chí Hồng Tiên…
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Lễ Tuyên Hứa khi xưa và kỷ niệm lấy tên rừng năm ấy quả đã cho tôi một kinh nghiệm cảm động thật đáng nhớ đời! Cám ơn quý
Trưởng trong Hội Đồng Rừng Thẳng Tiến 9 mà tôi còn nhớ được:
-Chúa Sơn Lâm: Cọp Gia Lai-Tôn Thất Hy
-Beo Cần Mẫn-Trần Duy Mỹ
-Cóc Tài Hoa-Trần văn Lương
-Sóc Nâu Kiên Trì- Phạm PhongNhã…
-Oanh Vũ Chuyên Cần-Nguyễn thị Ngoan
-Sáo Lý Luận-Diệp Hoàng Mai (bay từ rừng VN sang)
TT9 vui thật!
Về nhà, Tr. Hy và vợ chồng tôi còn email qua lại tưng bừng: chuyện cố gắng thành lập làng HĐ Trưởng Niên tại địa phương tôi cư
ngụ. Trưởng Hy đã rất nhiệt tình và cố gắng hết sức để giúp chúng tôi phát triển Phong Trào nhưng sức khỏe của chúng tôi lúc ấy đang
trong thời gian bị bác sĩ răn đe là có thể cả vợ lẫn chồng phải giải phẫu nên chúng tôi không làm chi hơn được.
Rồi tháng 12-2010, trong những ngày đau buồn với sự ra đi đột ngột của Thân Phụ tôi, trưởng Hy cũng đã chân tình chia buồn, an
ủi tôi rất nhiều.
Vậy mà TT10 năm nay chưa khai mạc thì anh em đã nghe trưởng Hy bệnh.
Thứ năm, ngày 22-5-2014, các trưởng đã vào bệnh viện thăm, theo dõi tin và cho biết:
-Tin từ con gái của trưởng Hy là chị Tôn Cẩm Hà và tr. Nguyễn Tiến Minh, người thường xuyên đến chăm sóc trưởng Hy, thì cuộc
giải phẩu trên cổ của trưởng Hy đã thành công tốt đẹp.
Thời gian này nghe tin Trưởng Hy có ra một cuốn SỔ TAY, tôi vui mừng ghi danh ủng hộ ngay, Trưởng Trương Văn Phán đã rất tích
cực lo cho cuốn Sổ Tay này, qua 2 emails:
-Được biết Tr . Ý Nga sẽ làm việc trong ban báo chí TT10, nếu không bất tiện, nhờ Trưởng giúp một tay trong việc liên lạc để phân
phối Sổ Tay Trưởng đến các Trưởng đã ghi danh nhận sách trong trại TT10, cùng với Tr. Nguyễn Đình Tuấn. (Vì Phán không dự được trại
TT10 kỳ này!) (Sent: Sun, Jun 15, 2014 4:55 pm). Tr. Nguyễn Đình Tuấn, Văn Phòng Trưởng HĐ Trưởng Niên sẽ liên lạc với Trưởng trong
trại và sẽ quyết định địa điểm nào thuận tiện nhất cho anh chị em nhận sách. Nhờ Tr. Ý Nga giúp thông báo trên nhật báo của trại cho ACE
biết. Rất đa tạ!” (Sent: Tue, Jun 17, 2014 7:12 pm)
Giữ uy tín, ngay từ ngày đầu làm việc với Ban Báo Chí tôi thưa chuyện ngay với hai trưởng Hoàng Kim Châu và Cao Ngọc Cường,
trưởng Châu bảo:
-Nếu các trưởng đã ủng hộ tiền rồi, chỉ cần nhận sách thôi thì khi nào gặp trưởng Tuấn, Ý Nga nhắn mang sách đến lều Báo Chí, sẽ
có người lo việc này.
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Với một kinh nghiệm từng trải rất buồn về 1.000 cuốn HOA BÁCH HỢP tôi đã viết, đã gửi bưu điện vào trại TT9, gói theo niềm mơ
ước duy nhất là sách được gửi tặng đến tận tay từng trưởng đã góp công cho Phong Trào, nên lần này cẩn thận, tôi đã nhắc lại vài lần với
trưởng Cường chuyện nhắn tin trên nhật báo TT10 về cuốn SỔ TAY, đồng thời mỗi ngày lang thang săn ảnh trong trại tôi đều đi tìm trưởng
Tuấn và nhắn lại ở Tiểu Trại Trưởng Niên, nhưng mãi đến Đêm Tâm Giao 28-6 tôi mới gặp được trưởng Tuấn và được biết tình hình phân
phối sách đã tương đối khả quan tôi mới yên tâm. Ước gì Ủy Ban Thẳng Tiến có một nội quy rõ ràng về chuyện tặng hay phổ biến sách
báo có liên quan đến Hướng Đạo tại trại phải làm thế nào và liên lạc với ai thì hay biết mấy cho những tác giả đã có thành ý với Phong
Trào. Sau khi vất vả với những chặng đường từ ấn phí, đến cước phí hoặc vận chuyển, đâu có ai muốn đem Hoa Bách Hợp trở về, như tôi kỳ
TT9.
---oOo--Những ngày lang thang săn tin trong trại, lòng tôi đã thật bùi ngùi mỗi khi thấy hình ảnh mệt mỏi với cái nóng của tr. Đỗ Phát Hai và
các trưởng không được khỏe, hay khi nhìn Tr. Trần Công Hoàng thường ngồi một mình buồn hiu ở góc sân, gần Ban Báo Chí, hát cô đơn:
“Nhà cháy rồi thì ngủ ngồi trong bụi!”
(Nhà tr. Hoàng vừa bị cháy thật)
Tôi cũng buồn vì kỳ trại này không thấy sự tham dự của các trưởng Mai Liệu, trưởng Phức và nhiều trưởng lớn tuổi. Buồn thế mà về
nhà lại còn phải nghe tin trưởng Hy ra đi.
Đời là vô thường!
Ra khỏi trại, những người yếu ớt biết có còn cơ hội trở lại Thẳng Tiến kế tiếp được không? Mà đang khỏe mạnh ù ù kia cũng
chẳng “biết ra sao ngày sau?”, như chuyện đi máy bay mà bị hỏa tiễn bắn, của 298 hành khách và phi hành đoàn kém may mắn trên chuyến
bay MH17, Boeing 777, bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur: đã bị rơi ở miền đông Ukraine vào ngày 17/7/2014. Gần 300 người, không
hẹn mà cùng gặp nhau ở… thiên đường, trong cùng một lúc!
Như chuyện trưởng Hy đã từng hẹn chúng tôi:
-Hy vọng sang năm, khi Đại Hội mừng 80 năm HĐVN tổ chức tại Canada, anh lại sẽ được gặp Sơn Ca Mơ Mộng và phu quân của em
nữa (sent 2009/7/21 Hy T Ton bachma@juno.com)
Hẹn vậy, mà mừng 80 năm, trưởng đã không thể có mặt ở Canada năm 2010!
Rời TT10, 1700 trại sinh về nhà chưa kịp nghỉ ngơi cho lại sức thì nghe tin trưởng Hy đã từ giã rừng này để rong chơi nơi Rừng Mới,
sau khi để lại cuốn SỔ TAY HƯỚNG ĐẠO. Nhiều người đã rất buồn, trong đó có vợ chồng chúng tôi!
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5 năm trước, lần đầu tiên tôi ngồi bên cạnh trưởng, giữa khuya, ở trại TT9, lắng nghe những lời khuyên nhủ của trưởng, có ai ngờ đó
cũng là lần cuối! Buồn thật!

Chúng ta ai rồi cũng sẽ già! Có người chưa kịp già đã bệnh và đã ra đi!
Anh Chị Em HĐ chúng mình ngày nào còn gặp nhau thì còn nên lắng tai nghe nhiều hơn những lời khuyên quý báu của các trưởng cao
niên, qua những kinh nghiệm của họ, chúng ta có thể góp ích hơn nữa cho Phong Trào. Ai đem các trưởng cao niên ra để cười đùa, chê bai
cũng là điều không nên:
Cười chi người bô lão
Cong cong tấm lưng gù
Tuổi chúng mình “đầu hạ”
Rồi cũng sẽ sang “thu”!
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Không phải ai già cũng lẩm cẩm hết cả đâu! Đố ai biết được khi “tuổi thu” đến, chúng ta rồi sẽ lẩm cẩm, nhõng nhẽo, hờn giận các em
ra sao?

Trình bày: Bảo Trâm, ảnh: Ý Nga

7

Từ lúc khai mạc cho đến đêm bế mạc trại TT10, lòng tôi vẫn còn nghe vang mãi những tiếng tí tách của củi cháy và những Lời
Tàn Lửa giáo dục thật cảm động về tình người, được Tr. Quản Trò kể lại cho các em nghe trước khi chia tay: câu chuyện tr. Huỳnh Phú
Bé, đến từ Úc, bị mất cái ví có mấy ngàn đô, trong khu chợ ở Houston. Tr. Bé đã được các thiếu sinh trong đoàn an ủi và muốn cùng
san sẻ cho Tr. Bé “ít tiền tiêu xài trong thời gian còn lưu lại trên đất Mỹ” (lời tr. Bé*). Thế nhưng sau đó, Tr. Bé được một người Nam
Dương trả lại cái ví.

8

Trình bày: Bảo Trâm, ảnh: Ý Nga
Tình Nghĩa Anh Chị Em Hướng Đạo đối xử với nhau trong lúc khó khăn.

Trình bày: Bảo Trâm, ảnh: Ý Nga
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Trưởng Quản Trò cũng ngồi xuống sàn, với vùng ánh sáng ít ỏi chỉ vừa đủ soi khuôn mặt Trưởng hòa vào khuôn mặt các em trong đêm
khuya làm tôi xúc động vô cùng! (Ánh sáng mà quý Độc Giả thấy trong hình là do "flash" máy hình tạo ra và được Hướng Đạo Sinh
BẢO TRÂM giúp tác giả sửa lại một chút cho bớt tối)

Trình bày: Bảo Trâm, ảnh: Ý Nga
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Tôi đã nhìn hình ảnh ấy của các em trong ngày cuối cùng mà nhớ về ngày đầu nhập trại, với tình anh em HĐ mà tôi đã được hưởng
trong đêm đầu tiên: vì tôi nhập trại trước một ngày nên Ban Hành Chánh bảo:
-"Nếu họ nói thế thì chị YN cứ về tạm Ban Báo Chí đi!"
Tôi vào văn phòng Báo Chí thì: cửa đóng, người đâu?
Ban Vận Chuyển thương tình bỏ tôi xuống nơi mà họ đoán là Báo Chí sẽ có một cabin để làm việc: cabin số 5. Thấy trên cửa dán 2
chữ KIM SƠN tôi không dám vào. Hành lý trên tay tôi lúc ấy nào phải chỉ có một ba lô như khi đưa các em đi cắm trại. Nặng lắm! Không
lều, với 2 cái valy chứa nhiều sách báo mang theo biếu, rồi laptop, máy hình, máy ghi âm nặng trình trịch, tôi bơ vơ, lạc lõng giữa rừng,
người nọ chỉ tôi gọi người kia, tôi gọi cầu cứu lung tung, đứng chờ mấy tiếng đồng hồ ở khu Trưởng Niên trong vô vọng. Thế mà tôi được
Bác Sĩ Trản và Bác Sĩ Phúc, tình cờ đi ngang thôi, đã giúp đỡ một cách tận tình mọi chuyện cho tôi, dù trước đó chúng tôi không hề quen biết
nhau, dù tôi không bệnh hoạn chi cả, dù Tr. Trản không chịu trách nhiệm gì về sự nhập trại của tôi, (Trưởng Trản lo về Ban Y Tế còn tôi sẽ
góp sức trong Ban Báo Chí).
Để tránh muỗi, Tr. Trản đưa tôi lên Ban Y Tế ngồi nghỉ với vợ con của Tr. (lúc ấy hai mẹ con đang lui cui quét nhà và dọn dẹp Ban Y
Tế cho thật vệ sinh, chuẩn bị đón tiếp bệnh nhân của trại). Trong khi con trai của Tr. "quét nhà để cho mẹ tiếp khách Canada" thì, vợ Tr.
Trản, cũng là một bác sĩ thiện nguyện trong Ban Y Tế, và tôi ngồi hàn huyên tâm sự về những màn văn nghệ nhắc nhở lòng yêu nước cho các
em trình diễn. Sau đó Tr. Trản trở lại và tuyên bố:
-Có chỗ cho Ý Nga rồi!
Tưởng sao, ba anh em đi lòng vòng cho đã đời, cuối cùng chúng tôi trở về chốn cũ: cabin số 6. (Tính từ lúc tôi đặt chân đứng chờ cho
đến lúc được vào cabin là sáu tiếng đồng hồ phí phạm, 6 tiếng để "đi" từ cabin số 5 sang cabin số 6, cách nhau chỉ có vài bước thôi). Rùa
Canada quen bò trên băng tuyết rồi nên sang xứ nóng bò hơi chậm!
Thấy “hào hứng” rồi đó nha!
Mà hào hứng thật quý Trưởng ơi! Đêm đó tôi dò đường "đi" tìm LĐ Văn Lang bị lạc trong rừng thêm mấy tiếng nữa, cũng may là cuối
cùng cũng định hướng được để "về", về đến lều mà vẫn còn sợ… rắn. May là chỉ bị muỗi cắn thôi chứ nếu mà bị rắn... cắn thì tiêu! Thế là tôi
mất toi ngày "tiền trại", một cơ hội bằng vàng để săn ảnh và để phỏng vấn những Trưởng đã âm thầm cưa, đục, đóng, quét, dọn dẹp... chuẩn
bị niềm vui cho gần 2.000 trại sinh. Thật là tiếc! Buồn cho Trưởng Đàn Anh kia đã hứa mà không lo chu toàn cho người ở xa, nhưng phải tha
thứ thôi. Hướng Đạo Sinh mà! :)
Mà nào đã yên! Chuyện đêm kế tiếp tôi đã phải khó khăn thế nào để trở lại cabin số 6 này khi làm báo trở về, (hình như là 2 giờ sáng
thì phải?) Rồi chuyện sáng hôm sau tôi bị "đuổi" đi thêm lần nữa ra sao thì xin hẹn quý Trưởng trong một bài vui nhộn khác nhé.
Lỗi tại tôi cả thôi! Chị PhongNhã đã cho một khu đất chung với LĐ Văn Lang rồi, tại sao tôi từ chối? Tr. Mai Quan Vinh cũng đã hỏi
đón ở phi trường giùm rồi, tại sao tôi cũng từ chối luôn? Đúng là... đáng đời mà!
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Bây giờ nhớ về gia đình Tr. Trản, BS Phúc, Tr. PhongNhã, Tr. Quan Vinh; nhớ về Tr. Cát, Tr. Mado Thu Hương, Tr. Chu Bạch Yến
(các Trưởng trú cùng cabin 2B) trong trại; nhớ về Tr. Tôn Thất Hy trong những ngày tôi thọ tang Thân Phụ, tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều
về tình huynh-đệ-tỷ-muội HĐ.
Mỗi người sinh ra đều có những khuyết điểm riêng, nếu khuyết điểm không là những chuyện to tát (thí dụ như theo Việt Cộng hay theo
bọn Việt gian, dù dưới bất cứ hình thức nào, để làm lợi cho VC, để hãm hại dân lành thì không thể tha thứ), còn thì, ở ai ta cũng có thể học
hỏi được những ưu điểm mà ta không có. Ước gì tất cả anh chị em bắt tay trái đều chia sẻ và an ủi nhau, như quý Trưởng đã được nhắc tên
trong bài này; đừng ai đố kỵ với ai, đừng ai “ra oai thị uy” với ai trong đại gia đình HĐ chúng ta thì Phong Trào sẽ càng ngày càng lớn
mạnh hơn lên và giúp ích cho xã hội nhiều hơn. Trong Nhà với nhau chứ nào phải đánh Tàu Cộng, Việt Cộng chi mô mà cần phải ra
oai. Người có “oai” không “ra” thì em út càng kính trọng hơn, phải không quý Trưởng?
:)
Oai ra? Thiên hạ lơ là!
Oai vào: sáng tỏa, cả Nhà nể nang.
---oOo--Không còn trưởng Tôn Thất Hy, chẳng biết tờ Bạch Mã sẽ ra sao? Trưởng nào sẽ “phi nước đại” tiếp chặng đường với Bạch Mã đây?
Không thể bay sang tiễn đưa trưởng Hy lần cuối, Ý Nga ghi lại bài bút ký nhỏ này, với lòng thành kính chia buồn cùng gia đình trưởng
Tôn Thất Hy và tất cả quý Trưởng nào luôn thương mến và trân trọng những gì trưởng TÔN THẤT HY đã đóng góp cho Phong Trào nhé!

Sơn Ca Mơ Mộng - Ý Nga
Canada, 23-7-2014.
*Quý Độc Giả chưa đọc nhật báo THẲNG TIẾN có thể tìm đọc bài này ở trang 7, báo số 5, bài của tr. Nguyễn đức Thắng, hoặc có
thể vào đọc 7 số báo TT10 và xem hình ảnh ở: http://thangtien10.net của Ban Báo Chí TT10.

Ý NGA KÍNH CHUYỂN
PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT: Lễ Tiễn Biệt Trưởng Cọp Đứng Đắn TÔN THẤT HY (1929-2014)
DO TRƯỞNG VÕ THIỆN TOÀN và TRƯỞNG NGUYỄN MẠNH KYM THỰC HIỆN
http://www.youtube.com/watch?v=r9PwojpYWFk&sns=em
ĐIẾU VĂN TIỄN BIỆT TRƯỞNG CỌP ĐỨNG ĐẮN TÔN THẤT HY (1929-2014) CỦA HĐTƯ - HĐVN
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http://www.youtube.com/watch?v=LljQA2sOrnY&sns=em
Lễ Tang Trưởng Tôn Thất Hy (1929-2014) - Anaheim, CA - 17/7/2014
http://www.youtube.com/watch?v=xZA5lk0idMI&sns=em
Trưởng Tôn Thất Hy Tên Rừng: Cọp Đứng Đắn.
Sinh ngày 1 tháng 1 năm 1929 tại Huế.
Bút Hiệu Cọp Gia Lai và Quang Chi.
Nhận Bắc Đẩu Huân Chương, Huân Chương cao quý nhất của HĐTƯ HĐVN, nhân dịp Mừng 25 Năm Hội Đồng Trung Ương
Hướng Đạo Việt Nam do Miền Tây Nam Hoa Kỳ phối hợp cùng BTV HĐTƯ tổ chức.
- 1943 Gia nhập Hướng Đạo.
- 1959 Tham dự thiếu Bạch Đằng.
- 1962 Tham dự khòa dự bị Ấu, Thiếu, Tráng tại Thừa Thiên. Tập sự tráng Bạch Đằng.
- Tham dự trại trường Tùng Nguyên (Bạch Mã Tráng).
- Tráng Trưởng Bạch Đằng.
- 1963 Trao đoàn lại cho Tr Phan Gia Anh.
- Thành lập tráng Bạch Mã.
- Thành lập Liên Đoàn Bạch Mã.
- 1965 Trưởng xưởng soạn thảo quy chế ngành Tráng Trại Họp Bạn Tráng Sinh Đà Nẵng.
- 1966 Thành lập đạo Gia Lai tại Pleiku.
- Tổ chức trại họp bạn Châu Trường Sơn tại Biển Hồ Pleiku.
- Phụ tá kha trưởng bằng rừng KHA (Tr Lê Gia Mô làm khóa trưởng).
1967 Phụ tá khóa trưởng bằng rừng KHA, được đề cử đi ADCC kha tráng.
- 1969 Tổ chức khóa dự bị cho Ban Huấn Luyện Vùng 2 tại Quy Nhơn và 2 khóa cơ bản để đào tạo công chức và cán bộ Xây Dựng
nông thôn để sinh hoạt như trưởng ngành tráng.
- 1971 Thành lập Đạo Đơn Dương, tổ chức khóa dự bị KHA tại trại trường Tùng Nguyên (với Tôn Thất Sam, Phan Mạnh Lương và
Chu Sơn).
- Xuất bản sách "Xem Sao", lập bản đồ. Sách đem về Hội Quán bán lấy tiền giúp quỹ huấn luyện vùng II.
- 1972 Tham dự khóa National Training Code tại dòng Đồng Tâm (Tr. Mai Liệu làm khóa trưởng) tại trại trường Thủ Đức.
- 1974 Tổ chức Liên Đoàn Gia Long tại Phú Quốc.
- Sau 1975, tiếp tục hoạt động HĐ với Tr. Trương Trọng Trác, Tr. Mai Liệu.
- 1982 Tổng thư ký Ban Chấp Hành HĐVN do trưởng Mai Liệu làm Chủ Tịch.
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- Tổ chức khóa huấn luyện cơ bản 4 nghành tại Orange County.
- 1983 Thư Ký Hội Nghị Costa Mesa thành lập Hội Đồng Trung Ương HĐVN.
- 1992 Tổ chức khóa Bạch Mã Tráng tại trại trường Long Beach (52 trại sinh).
- Ấn hành bản tin Bạch Mã (22 năm ra mắt 85 số báo).
-1998 Tại Trại Họp bạn Thẳng Tiến 6 được đề cử làm cố vấn Hội Đồng Trung Ương.
- 2005 Thành lập làng Quảng Tế
- 2006 Giám sát Hội Đồng Trung Ương (Thẳng Tiến 8).
- 2006 - 2010 Cố Vấn Hội Đồng Trung Ương - HĐVN.
- 2007 Tr. Hy tham dự trại họp bạn thế giới tại Anh Quốc, thăm trại trường Giwell và Brownsea island. Tham dự Trại Mừng 100 Năm
Hướng Đạo Thế Giới tại Berlin do Chi Nhánh Đức tổ chức.
2014 Ra mắt Sổ Tay Hướng Đạo tại San Jose trong lúc đang ở trong bịnh viện tại Nam California.
Vĩnh biệt Tr. Tôn Thất Hy.
--------------------------------

14

15

THẲNG TIẾN! CHỚ LÙI NGHE!
Gấp lều, nhổ trại bạn ơi!
Ba ngày vui quá! Cuộc chơi hết rồi!
Bắt tay trái, giã từ thôi
Hẹn nhau sông, suối, núi, đồi… lại vui.
Chia tay hò tới, hẹn lui:
-Trại sau: Thẳng Tiến, chớ… lùi nghe chưa?
Oang oang câu dạ, tiếng ừa
Vui tai, ngộ nghĩnh, dễ ưa vô cùng.
*
Phong Trào cùng gánh vác chung
Nuôi tim Hướng Đạo bập bùng lửa thiêng!
Ý Nga, 16-10-2015
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CHẠY CHI EM!
Đi đâu mà chạy bạt mạng?
Mạng này mẹ đã cưu mang
Chín tháng mười ngày khổ nhọc
Đi đâu mà quá vội vàng?
Em hãy ngắm hoa ven đàng,
Thảnh thơi núi đồi thênh thang,
Ngắm thiên nhiên kia làm dáng,
Rộn ràng chim chóc hát vang.
Nghe kìa gió lộng trên ngàn!
Suối reo, nước chảy miên man.
Hãy vui tìm niềm thanh thản
Chạy hoài sao có bình an?
Ý Nga, 24-11-2014
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NHỜ KHỔ MỚI TÌM VUI!
*
Kính tặng quý Trưởng Niên Hướng Đạo
*

Biết quên đau khổ bên ngoài
Tự thân trong, nhớ đoái hoài trái tim:
Phải vươn lên! Chớ im lìm!
Niềm vui ngày mới phải tìm mới ra!
Ý Nga, 9-12-2014
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MỌI VIỆC CHỈ NHÌ NHÙNG
Nhì nhùng, nhất nhúng chi ai
Khi em làm việc miệt mài ngày đêm
Đàn anh bắt nạt đàn em
Càm ràm, cảm rảm, rối rem nhức đầu.
Khuyên ai dễ dãi bớt nào
Chết, bao nhiêu tuổi cũng vào Áo Trơn*
Quan tài đẹp, chẳng vì sơn
Chỉ hoa trang trí! Đẹp hơn mấy ngày?
Ý Nga, 20-12-2015
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ĐỪNG NỔ QUÁ EM!
*
(Gửi những em thất bại trong ý đồ vác chủ nghĩa cộng sản vào Phong Trào Hướng Đạo Hải Ngoại)
*

Em đừng vác đạn cả kho
Đi đâu cũng nổ quá to, phiền người!
Miệng đừng nói xấu nhiều lời,
Có chi đẹp đẽ mà mời họ xem?
Không ai mắt mũi kèm nhèm,
Chuồng gà, chuồng vịt biết em sinh gần
Muốn không rối loạn tinh thần
Học câu êm dịu, ân cần, vui tươi.
Muốn làm… bác học một ngôi
Em nên học cậu, sáng ngời dì, cô…
Tránh xa “anh, chị” giang hồ
Giữ mồm, giữ miệng kẻo vô ngủ tù.
Ý Nga, 12.10.2016
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