
CHUY�N BÊN L�… 

 Như  “thông lệ !“, cứ mỗi lần gặp nhau ở Trại hay Họp, ñều có những chuyện .. bên 
lề ! Họp HðT lần này do Lð Hoa Lư tổ chức cũng không ra ngoài “thông lệ“ này, tuy 
sự việc ít hơn, mà lại.. cười nhiều hơn! Oanh Oanh tôi xin ghi lại một vài chuyện ñể 
ACE cùng nhớ lại… 

ðây là lần thứ hai Oanh Oanh và anh Gà lôi (thôi) ..“ ba..i , bai “ lên Hamburg. Có lẽ 
hai chúng tôi ñược xếp vào loại ..“ lông vũ (?) “ nên ..bay ( tạm ) ñược ! 

Thực ra cũng nhờ biết trước thời gian họp khá lâu cho nên ñã.. canh vé máy bay rẻ 
là “chớp“ ngay. Mà cũng không phải riêng chúng tôi,  anh chị Dũng-Lan (Lð Trần 
Quốc Tuấn trước ñây) còn “lẹ tay“  hơn. Anh chị thông báo cho tất cả biết là anh chị 
ñã .. có vé trong tay chỉ 1 tuần sau khi biết ngày giờ và ñịa ñiểm họp! ACE  mà .. bất 
ngờ thay ñổi ñịa ñiểm là “chết !“  với anh như chơi… 

T�  HÀ…. “H�I !“ .. 

Sau khi anh CN Trưởng gửi chương trình họp ñến ACE, chị Hải Lð Hoa Lư “năn nỉ“ 
anh CNT xếp giờ cho Ấu ñoàn của Hoa Lư ñến sinh hoạt..một buổi. Lý do là lần này 
có Trưởng Hà Mã – Dương Dũng, vốn là Sói (quá ?) già lâu ngày bị trói chân vì sinh 
kế, Hà Mã vốn có “tay nghề (khá cao!) về Ấu“ mà Trưởng của Hoa Lư muốn ñược 
học hỏi… Sau nhiều lần thư qua thư lại, cuối cùng từ một buổi còn lại 2 giờ sinh 
hoạt. Anh CNT cho hay, không thể khác hơn vì.. ñề nghị của chị Hải ngoài dự tính.. 
quá xa! 

Có lẽ vì ñể “giữ ( danh ..-hihihi-) tiếng  tay nghề ? “ , Hà Mã dợt lại ở nhà.. hơi nhiều, 
nhất là “tiếng rống lớn !“ .. Giọng anh càng lúc càng.. bể ñến ñộ (gần) mất tiêu! 

Buổi sáng gặp nhau nơi ñất họp, anh ñã chào hỏi các anh em bằng.. dấu tay! Oanh 
Oanh tôi nhìn anh mà thấy ..“tội nghiệp!“, Chút nữa ñây anh sinh hoạt sao với các 
Sói? 

Khi ñược nghỉ xả hơi mươi phút, Oanh Oanh tôi ra sân ngay, thấy các Sói ñang hoặc 
tụm lại bên ñống lửa (trại) vừa ñốt, hoặc chạy chơi trong sân và Trưởng Hà.. (như là) 
ñang “cố thều thào“ vì sợ các em bị ñóm lửa văng nhằm cháy áo…. 

Oanh Oanh tôi thấy anh Gà chép miệng nói tội nghiệp, tội nghiệp ...  có lẽ nên “ñổi 
tên“  lại là Hà.. “Hơi !“  chứ không  là Hà Mã mới ñúng cho anh trong lúc này!! 

ð�N NGƯ�I … SUNG SƯ�NG 

Bữa ăn ñược dọn lên với món ăn ai cũng ưa chuộng: Phở ! Bỗng dưng chị Lan , Phu 
nhân của Tr. Dũng, thố lộ “nổi lòng ấp ủ“ lâu nay…! 

Thì ra, từ (khá) lâu nay chị “chăm sóc, o bế“  anh quá cỡ.. thợ mộc! Muốn ăn món 
nào là chị xuống bếp làm ngay món ñó, sáng chiều chi, chị không ngại. Cho nên, chị 
nói tiếp, anh Dũng là người.. sung sướng nhất trên ñời.. Anh chị em coi, tóc anh 
Dũng … ñen thui, không một cọng tóc trắng, vừa nói chị vừa.. vuốt vuốt tóc anh cho 
anh em thấy! Nhưng “tài thưởng thức“ món ăn của anh thì .. có vẻ khác với người 
(thường !). chị nói tiếp, như món Phở ñây chẳng hạn, anh Dũng ăn ngay sau khi nấu 



vừa xong, sau ñó là..“chê !“ hết ngon, trong khi chị (và tất cả có mặt cùng ñồng ý)  lại 
thấy .. hôm sau ngon hơn vì.. thấm hơn! Còn Bánh Cuốn thì.. ñể hôm sau ăn anh 
thấy ngon hơn trong khi ai cũng bảo ăn ngay… ngon hơn ..v…v… Do vậy, chị (bèn) 
không nấu (cho) ăn nữa.. Hà Mã (HM) tự .. làm một mình! 

Trưởng Liệu của Hoa Lư ngồi bên cạnh “ñược“ chị Lan chiếu cố ñể dẫn chứng  rằng, 
thấy không, ñâu như anh Liệu tóc… bạc (gần phếu!) hết luôn… Không khí  nhộn hẳn 
lên vì anh em cùng.. nhao nhao thì ra anh Liệu là người….  

Oanh Oanh tôi thấy  HM ngồi … quạt lia chia, mồ hôi ướt trán dù trước ñó không lâu 
HM kêu .. lạnh, mở lò sưởi! 

 BÊN NGƯ�I…. KH� C�C ! 

Dù anh Liệu nói rằng chị Lan thấy sợi tóc .. trắng nào trên ñầu anh Dũng là chị… nhổ 
ngay, nhờ vậy tóc anh Dũng.. ñen thui!, nhưng anh em … vẫn cho anh Liệu là 
người.. khổ cực, bằng chứng là “mái tóc bạc“ .. quá nhiều! Có lẽ ở nhà bị…“ñì“ nhiều 
quá chăng ? Rồi như là bắt … trúng ñài (?) , anh Liệu bèn một màn… tả oán (phận 
mình)!  Anh em có dịp… bàn ra tán vào, rồi có ai ñó hỏi lớn rằng, có anh nào… 
“khác“ với anh Liệu không, dù tóc.. ít hay chỉ mới … lưa thưa bạc ?  Lỗi tại ta, lỗi tại 
ta mà..hihihi… 

Chị Hải, nhờ  Oanh Oanh ñứng gần, gật gù.. Ở ñây nói cho.. sướng miệng ñi, về nhà 
 lại.. y  như cũ thôi !!  

Tôi chợt lên tiếng ñề nghị hai người, kẻ sung sướng và người cực khổ, ñứng chung 
làm một “ bô “ làm kỷ nghệ… 

“T�C“ … KÝ! 

Minh Tân gợi ý anh ðức tóm lượt những ñiểm ñã bàn trước khi sang phần 
khác…Ngọc Anh xoay người sang bên trái  nhìn Trưởng ðức, thư ký, ghi chép.. Bất 
chợt Ngọc Anh ñứng lên với tờ giấy ghi chép của Tr. ðức trên tay la ầm.. họp gần cả 
ngày mà anh ðức ghi chưa tới chục hàng.. rồng rắn không ai ñọc ñược…Anh ðức 
lên tiếng,  chuyện của…tui, tui ghi … tốc ký mà … Tr. Hồng -Cọp nhu mì- ngồi bên 
Oanh Oanh nói rằng.. khi về ñến nhà là.. anh ðức -Ngựa- ( hihihi ) làm một màn lả 
lướt nhờ Hồng.. giúp giùm ( lời Hứa thứ 3 mà! ).. 

Dũng ngồi sát bên Ngọc Anh nghe vậy chòm người qua coi ghi chép chi chi.. Anh 
ðức bèn lấy tay… che lại, sợ..“cọp  bi!“ . Cứ diễn xuất như vậy và anh chị em cười 
bò ra, phải lấy giấy Tempo lau nước mắt!!  

G! GHÊ …G! GHÊ !  

Không biết bàn qua tán lại thế nào  mà ñề tài .. lọt sang Thẳng Tiến 9 và ñược biết 
sẽ có một số anh chị em (hy vọng) sẽ sang tham dự, nếu phút cuối không chi trục 
trặc. Còn có ý kiến là hỏi thăm xem nếu các em ñược Ban Tổ Chức “ñặc ân“, hoặc 
miễn hoặc giảm một nửa trại phí thì sẽ cố gắng vận ñộng gia ñình các em..v..v.. 
Không khí ñang sôi ñộng, Tr. Thu Vân của Lð Sào Nam  góp ý, sau khi dự trại kỷ 
niệm 100 năm ở Luân ðôn về, chị nhớ ñồng phục các trại sinh mà trong ñó các em 
Nữ ñội Kalô mặc váy ngắn, xem .. quá ñẹp, chị chép miệng! Chị ñã gợi ý ñề nghị với 



Ngọc Anh ñặt may cho Sào Nam.. Nay nếu CN sang tham dự TT9, chị ñề nghị làm.. 
ñồng phục của CN luôn!  Vừa cười vừa diễn tả , sau cùng Minh Tân ñề nghị chị Thu 
Vân sẽ là người mẫu, mặc..váy ngắn, ñội Kalô.. cộng thêm kính ñen, do anh chị em 
vừa góp ý!, và chụp hình rồi gửi ñến tất cả cùng.. chiêm ngưỡng xem sao trước khi 
hội ý tiếp.. Minh Tân (cũng) chép miệng, tưởng tượng thôi, một loạt CN ðức, váy … 
ngắn, Kalô và.. Kính ñen .. nhún nhún tiến vào Cổng TT 9 .. hihihi.. gồ kể gì ! 

TH"T … LÔI THÔI ! 

Buổi sáng còn ñược khoảng hai tiếng ñồng hồ trước khi chia tay, anh chị em bàn 
qua về trại Huấn Luyện ðội/Tuần trưởng và trại Hè vào khoảng tuần lễ cuối tháng 7,  
bất chợt nghe anh Gà (như vừa nhớ ra ?) nói lớn là CN cũng nên làm kỷ niệm  “Nhị 
Thập Ngũ Chu Niên “ ( nghe như phim Chưởng HK !) : 1983 – 2008 trong dịp trại Hè 
luôn… Thế là (thêm) một màn bàn thảo náo nhiệt cả lên, nào là cố thực hiện ðặc 
san, rồi kỷ vật, khăn quàng, huy hiệu..v..v..và ..v..v.. Một màn phân công nhau cho ra 
cái vẻ.. 25 năm kỷ niệm…! 

Oanh Oanh tôi nghe anh em nào ñó nói, anh Gà.. thiệt ñúng là.. lôi thôi! Tự nhiên 
“nhớ chi“ chuyện 25 năm , sợ anh em không có việc làm chắc !!  

Oanh Oanh tôi ghi lại vài chuyện như trên.. Thực ra lúc nào ACE gặp nhau cũng ồn 
ào, cười .. ra nước mắt.. 

 

 

Oanh Oanh hùng khí 

Họp HðT  ở Lð Hoa Lư, Hamburg - 02.2008 

 


