ĐỂ NHỚ TRẠI MÙA THU …
Trại Mùa Thu do CN tổ chức từ 13 đến 17 tháng 10 tuy đã chấm dứt nhưng
những âm vang rộn rã cười đùa vẫn còn trong tâm tưởng… Bài viết này không
ngoài mục đích cùng nhau ôn lại giây phút nhàn hạ của tâm hồn!
HÙNG VƯƠNG…QUYẾT TIẾN !
Sau những quanh co lên ải xuống đèo của đoạn đường đưa đến đất trại, cuối
cùng chúng tôi cũng đến… đúng giờ. Ngoài chúng tôi, may quá, còn có anh
Hoàng Audi… người đang giữ chìa khóa vào nhà! Không bao lâu, gia đình anh
Hùng ở gần Ffm và tiếp theo là gia đình Tr. Ngọc Anh từ Bálinh cũng vừa đến.
Lúc này khoảng 14giờ 00.
Lần lượt anh chị em và gia đình đưa nhau đến, mới khoảng 17giờ mà số trại
sinh cũng khá nhộn nhịp. Phần lớn ACE và gia đình dự trại CN lần đầu cho nên
chúng tôi chưa biết nhau, tuy vậy chưa tới 30 phút sau là… gọi nhau ơi ới!
Chúng tôi được quen biết thêm gia đình anh chị Hùng với 2 cháu trong tuổi
Thiếu, đã gặp khi mới đến, trong giấy tờ anh tên Quốc!, gia đình anh chị Kim
với 2 con trong tuổi Ấu, anh chị Long -anh đến sau- và con trong tuổi Ấu, chị
Bình.... Gia đình anh chị Danh-Vân, anh Dũng, anh Thái em Tr. Hải LĐ Hoa Lư
thì đã gặp ở trại Bách Hợp 16 nhưng Bà Xã anh, chị Phượng thì mới gặp lần
này. Riêng chị Thúy (anh Tin) thì đã… như anh chị em HĐ! Ngày cuối tuần còn
thêm gia đình anh chị Quang-Liên và đặc biệt gia đình em Phượng, em gái Tr.
Minh Hùng, khi vào HĐ em Phượng còn tuổi Thiếu, sau thời gian ngưng sinh
hoạt, nay trở lại với…. 2 con! Đó là không kể đến ngoài gia đình Tr. Liệu và
Hải, gia đình Tr. Kiệt, Thủ quỹ CN còn gia đình Tr. Minh Tân. Tr. Minh Hùng
cùng Thúy Lan đến (xem xét...tình hình!) trại vào chiều Thứ Tư và sáng Thứ Sáu
Tr. Minh Hùng đến… một mình.
Nhìn chung trại cũng khá…ồn ào, náo nhiệt. Tuy vậy khi … điểm (mặt) lại thì
50+1 trại sinh là của LĐ Hùng Vương! Nếu “bầu cử” mà mỗi người 1 phiếu thì
ứng cử viên của HV... thắng là cái chắc! Tiếc là... không có bầu... bì chi hết!
Cũng uổng vì như vậy để HV… nắm hết “binh quyền” thì Ngọc Anh được khỏe
re! Khi giới thiệu các LĐ tham dự, đến HV là cô Liên nhà Minh Hùng to giọng
ngay: Hùng Vương… Quyết Tiến! Nghe mà… (thật) mừng vì năm tới sẽ kỷ niệm
25 năm thành lập LĐ-HV, không lẽ Quyết…Lui? Hihihi…
MẤY … MẸ!
Trong 2 ngày đầu của trại Mùa Thu, một số Trưởng không dự được, trong đó có
Trưởng coi Ấu và Thiếu. Cũng may, các em Thanh đã (thật xuất sắc) đảm nhận
việc này và các em Ấu cũng như Thiếu rất mến và nghe lời các Thanh.

Buổi tối đầu tiên ở trại, các Trưởng cùng Phụ huynh trò chuyện…làm quen ở
phòng ăn còn các Thanh hướng dẫn các Ấu và Thiếu trên tầng một. Đến khoảng
21giờ, cửa phòng ăn mở nhẹ, em Vi, Chánh Tuần Trưởng, xuất hiện và nói: ...
mấy Mẹ về cho con… ngủ, đã hết giờ sinh hoạt! Cả phòng cùng cười Ồ và…
Mấy…Mẹ lật đật đứng lên “lao ngay” ra cửa…….!
ÔI! CUỐI CÙNG …
Nhằm góp phần vào buổi “Đáo Tuế” cho thêm …. đình đám, chị Phượng (Thái)
muốn làm thêm vài ổ bánh ngọt đãi khách. Để chắc ăn vì lò nướng chưa quen do
trước đó, bánh mì nướng đã bị “ thí nghiệm” với kết quả…mâm bánh đen dòn!
Chị Phượng ra công tỉ mỉ làm một ổ bánh. Điều chỉnh nút cho hơi từ trên…
nóng xuống rồi từ dưới… nóng lên..hihihi… Nóng qua nóng lại một hồi, đem
bánh ra, tui thấy các chị lấy con dao bự “giải phẩu” hẳn phần … dưới, còn
phần trên cho anh em … ăn thử với cà phê! Lần thứ hai, kết quả thật khả quan!
Tốt, tốt lắm rồi. Lần này thành công, để sáng mai cho trái cây lên trên với kem
nữa là… tuyệt! Tui nghe như vậy. Sáng hôm sau nghe than: sao…”nó” cứng
thế này, hết … mềm như hôm qua! Thì ra, sau khi nướng bánh mì ăn sáng xong,
thấy …lò còn nóng, bèn cho “ nó” vào để tốt hơn, ai ngờ đến gần trưa lấy ra,
“nó” … hết mềm! Thế là anh em lại được ăn…thêm bánh cứng!
Khi anh chị em khác đi ngủ, chị Phượng (Thái) với sự … cộng tác của vài Phụ
huynh, loay hoay làm bánh…tiếp! Lần này thật sự thành công theo ý muốn. Phải
vậy chứ, đâu có thể đến lần thứ ba mà không xong… Cái gì “… bất quá tam”
ấy! hihihi… Ôi! cuối cùng rồi cũng thành công, các chị khoái ra mặt!
LẠI CHUYỆN… NAVI !
Từ khi có cái máy chỉ đường đi thay vì coi bản đồ, tên nó là Navi gì đó, là từ đó
chuyện dài của nó cũng không ít!
Gần nhất là nhật báo ở München đăng một ông Đức nghe theo Navi, quẹo vào
đường hẹp, đường hẹp đến nỗi xe không thể vào, vậy mà ông cứ … nghe nó
gồng mình nhấn ga! Kết quả hai bên hông xe BMW mới của ông..dẹp lép và ông
phải chui qua khung trống trên trần để… bò ra khỏi xe. Báo đăng hình mặt mày
ông bí xị như chiếc BMW được kéo mạnh ra nên thêm một lần thê thảm!
Trên đường đến đất trại, xe anh Gà lôi nhà tui đang…từ từ xuống giốc (PrennDalat), Navi nói 150mét nữa rẽ trái. Khi đến khoảng giốc như cánh tay co vào
ngực, Navi nói…quẹo trái, anh Gà quẹo một cái vù rồi…(bỗng) thắng cụp làm
tui..chúi nhủi! thì ra đường…mòn thả bộ lên non!! Xe (đành phải) de lại
và…tiếp tục!

Theo chương trình trại, chúng tôi kéo nhau đi thăm động thạch nhũ. Các tầng
lớp đất đá trong động được đánh giá là có từ… 450 triệu năm trước, thuở đó
nơi này còn là… biển!
Khi đi do Tr. Ngọc Anh dẫn đầu. Theo Navi của Ngọc Anh, sáu bảy xe của phái
đoàn theo nhau lên giốc xuống giốc như đoạn đường từ Sông Pha hay Bảo Lộc
lên Dalat. Đó là chưa kể…sai đường(?), (tất cả) de lui và tiếp tục. Đến nơi, anh
chị em “ quải quá!”. Trên đường trở về, Navi Ngọc Anh … “ cũ rồi”nên tất cả
chạy theo sau xe BMW mới ken của anh Hùng (Quốc). Vì đường được làm lại
cho nên xe cộ xếp hàng nối đuôi nhau, xe vận tải lại nhiều quá. Tui và anh Gà
lôi đi chung xe của anh Dũng, HV, và Ngọc Anh chạy sau đã bị lạc xe dẫn
đường. Tìm ngỏ ra A6 để về trại thì….ngỏ ra bị cấm để sửa đường. Anh Dũng
và Ngọc Anh tạt vào thị trấn kế cận, coi xem đi cách nào, lúc này phải nhờ Navi
vậy! Theo Navi, 2 xe chạy vòng vòng lại đến đoạn ngỏ ra bị cấm rồi lại ngỏ ra
bị cấm đến 3 lần như vậy. Ngọc Anh bèn tạt vào thị trấn cũ và… “ nhờ Navi tìm
đường làng ” không đi xa lộ nữa…. Cuối cùng về đến trại thì anh chị em đã về
từ lúc nào! Tui nghe có giọng nói lên tiếng là..nên mua Navi mới mỗi khi đi trại!
DÂN TA … DZÔ ĐỊCH THIỆT !
Có Beo trầm lặng (Hoàng Audi) là có…chuyện dzui! Theo lời Beo, hồi nẩm khi
mới chân ướt chân ráo đến Tỉnh này (Braunsbach & phụ cận), trong thời gian
học Đức ngữ, một số bà con nhà mình thuộc loại…sâu rượu. Mùa Đông tuyết
đầy thế kia mà vẫn lặn lội xuống… non mua bia khiêng về trại! Từ chuyện sâu
rượu đã “đưa dân ta lên hàng dzô đối thủ!”.
Chuyện là (thị trấn kế bên Braunsbach, tui quên mất tên) sau khi kéo nhau đi
nhậu, lúc đi không biết bằng phương tiện ra sao, và cả bọn đều “ quát cần
câu!”….. Do người dân địa phương phát hiện, thấy một chiếc xe Käffer, nôm
na thuộc loại xe…con “Cóc”, nhờ một cây (thông?) chận lại chứ không thì lăn
xuống chân núi luôn, có 1 cánh tay đưa ra khỏi cửa kính vẩy vẩy…. Cảnh sát &
Cứu hỏa đến, lôi người trong xe ra và …hết người nọ đến người kia, Cảnh sát
cũng như nhân viên Cứu hỏa há hốc mồm cũng như trố mắt… tất cả 17 người kể
cả Bác Tài lôi ra từ xe… con “Cóc”! 17 người đứng thành hàng để chụp hình
cùng với chiếc xe, hôm sau “có mặt” trên trang nhất của báo chí địa phương!
Khi được hỏi bằng cách nào đưa nhau vào xe, tất cả nói rằng họ không biết gì
nữa, chỉ loáng thoáng nghe giọng Bác Tài (không xỉn) nói...chui vào, thế là
họ…chui vào! Tỉnh rượu rồi thì…. lại không thể nào làm thử cho Cảnh sát coi
được! Hơn chục năm liền sau đó, mỗi khi có chuyện liên quan đến xe cộ là hình
ảnh của “thập thất túy tửu” cùng Käffer được đăng lại trên trang chính báo chí
với câu hỏi (không có giải đáp): không biết họ, người Việt tị nạn,...vào xe bằng
cách nào!
Dân ta (quả) dzô địch thiệt!

“ MI ”…. ĐÃ THIỆT !
Lễ “Đáo Tuế” diễn ra trong không khí thân tình và trang nghiêm. Với cờ HĐ
làm nền cùng Chữ Thọ, một bình Hoa và một Mâm trái cây được Phụ huynh
khéo tay sắp xếp. Trong quốc phục VN, hai Trưởng Hoàng & Sa nắm tay nhau
ngồi bên cạnh “lễ đài”. Tr. Minh Tân điều khiển chương trình và Tr. Liệu đọc
“Văn chúc Đáo Tuế” của CN. Vì bận việc, Tr. Đức của HL đã không có mặt…..
Phần trao Huân Chương Bách Hợp cho Tr. Hoàng do Gà lôi và Cú mèo đảm
trách. Các Thanh đã biểu diễn màn Trống mới học xong thật ngoạn mục. Các
Thiếu & Thanh cùng Phụ huynh của Hùng Vương trình diễn các vũ khúc…Đặc
biệt màn “nhìn lại … anh Hoàng” do BTC trình diễn: anh Hoàng từ ngày…còn
bé tẻo teo..như con mèo cho đến khi lẻo đẻo theo sau Em tan trường
về..v…v…đã gây nhiều thích thú cho bà con tham dự. Theo sự cổ võ, hò… hét,
của bà con, cặp H&S “mi nhau” một cái, rồi một cái vì… chụp hình không kịp!
Cô Liên (Quang) của HV đi đâu là “quậy” ở đó! Cô yêu cầu anh chị vừa tròn
“Đáo Tuế” làm theo bài Cô hát: bài yêu nhau cởi áo cho nhau. Hầu như tất cả
cùng đứng lên bao quanh “cặp này”. Sau khi cởi.. nhẫn, cởi áo cho nhau
thì..stop! Hoàng hỏi lớn.. Ủa, không … cởi nữa sao? Tiếng cười như khó dứt xen
với tiếng nói của ai đó, thôi … cởi đủ rồi, cởi nữa… mắc cở chết!... hihihi…..
Tiệc tùng, bánh trái xem ra rất xôm tụ và nét mặt ai ai cũng tươi rói! Tui nghe
anh Beo lẩm bẩm, bữa nay được. ..“mi .. đã thiệt!” A, có phải anh Beo thích
được “mi công khai ?” hềhềhề….
Oanh Oanh hùng khí
Nhớ trại Mùa Thu CN 2010

