
     Cảm Đề Nguồn Thật 

Quen anh đã lâu, từ dạo ấy ... những năm chuẩn bị làm Bản Tin Trại Thẳng Tiến 7 rồi duyên 

nối duyên gắn bó cùng nhau trong tình Hướng Đạo nhất gia - Anh Hoàng Kim Châu - tên 

rừng Hươu Hăng Hái đã là một người anh lớn rất thân thiết với tôi đã gần 20 năm qua. Từ 

ngày đầu hành trình Tráng Đoàn Nguyễn Trãi rồi Philmont 2003, cùng lập Liên đoàn Đất 

Việt 2006...trại nối trại, cuộc vui nối tiếp cuộc vui...trong tinh thần phục vụ giúp ích ... khắp 

các miền đất nước tươi đẹp này, càng làm tình huynh đệ chúng tôi gắn bó với nhau hơn, 

thương mến nhau hơn. Anh em tôi đã là người một nhà từ lúc nào không biết ... 

Tháng Tư 2015 anh tròn 60 năm sinh hoạt Hướng Đạo, tôi đã viết vài dòng chúc mừng 

bảo huynh tôi đã vừa đi qua một đoạn đường dài 60 năm với cây gậy nạng. Tình thiệt 

ĐĐSN (Đà Điểu Siêng Năng) tôi và anh cũng chỉ thân thiết với nhau mười mấy năm nay 

thôi nhưng tình "thương mến thương" thời nhiều vô kể . Gần nhà gần ngõ lại thêm có 

cùng nhiều "cố tật" vì vương "nòi tình" Hướng Đạo như anh đã quyến luyến 60 năm qua. 

Anh còn nhiều thú đam mê rất tốn giấy mực là dan díu với nàng Thơ, cô Văn, lại còn ôm 

thêm em Báo đời...không nhả ra được. Đôi khi có dịp là anh lại xuống giọng Trầm Ca “như 

khi ta 20” vô cùng sôi nổi khuấy động cả một góc rừng làm bao nhiêu muông thú cũng 

phải nhào vô góp tiếng … 

Mừng Anh Hươu Hăng Hái Tròn 60 Năm Hướng Đạo                   

      (1955 – 2015)         

 Chúc mừng huynh trưởng Hoàng Kim Châu      

 Tròn sáu mươi năm - cũng khá lâu.          

 Cả một cuộc đời chơi Hướng Đạo,          

 Từ khi xanh tóc đến bạc đầu.         

 Bảy mấy, Hươu còn hăng hái lắm,        

 Vẫn còn gõ móng suốt đêm thâu.        

 Viết lách thơ văn cùng báo bổ,      

 Trầm ca gõ nhịp phách cầm chầu.               

 Giữ Vững hằng năm chưa mỏi gối,                  

 Thẳng Tiến bao phen chịu dãi dầu.        

 Gặp dịp lại vào Rừng trồng Gỗ,        

 "Đồ chơi" Hướng Đạo chất một lầu.         

 Vui cùng bằng hữu khi nhàn rỗi,      



 Thường ham làm những chuyện đâu đâu.         

 Đã thế Bề Trên còn phán bảo:                              

 - Chàng ơi ! đi trước, thiếp theo sau            

 Theo dấu Bi-Pi tìm Nguyễn Trãi,       

 Một đôi rất ý hợp tâm đầu.         

 Sáu chục năm rồi thêm bốn chục,        

 Tròn trăm, vàng đá biết tay nhau ... 

            Anh 

Anh là viên Ngọc ánh sắc mầu,                  

 Hoàng Kim tâm khởi tự Phong Châu.         

 Lâm Viên cao ngất ôm hoài bão,      

 Trùng Dương lớp lớp sóng Vũng Tầu. 

Bạch Đằng noi chí Trần Hưng Đạo,     

 Nguyễn Trãi tâm công bạc mái đầu.         

 Sáu chục năm tròn tình Hướng Đạo,                      

 Đất Việt phương này mộng về đâu?  

Anh nặng tình với chữ nghĩa như anh đã nặng tình với Hướng  Đạo suốt một đời. Vui thú 

giang hà, lâm viên, đồi thác... tức cảnh sinh tình anh đã viết nên bao vần thơ lãng mạn mà 

tôi đã có nhiều dịp đọc qua với nhiều đồng cảm. Anh cũng muốn như Lý trích tiên ngày 

xưa ôm trăng nhưng không phải ở đáy hồ mà anh chỉ muốn:     

    "Ta ôm trăng ngủ bên rừng                  

    Mộng hay là thực? Tưởng chừng chiêm bao"   

    (Trăng rừng) 

Biết anh có ý gom góp những mảnh vụn trong hành trình Hướng Đạo của mình để ghi lại 

về sau trong tuyển  tập này, tôi muốn:        

    Thưa anh Nguồn Thật đây mà     

    Mộng nay là thực, không là chiêm bao  

Mừng anh Phong Châu HHH Hoàng Kim Châu một đời chữ nghĩa, một đời Hướng Đạo. 

ĐĐSN xin góp đôi dòng thô thiển này để nói lên tình thân huynh đệ trong mối duyên huynh 

đệ Hướng Đạo nhất gia, đậm đà tri âm tri kỷ qua trò chơi chữ nghĩa này.  



    Thơ Hướng Đạo là Lửa Trái Tim      

   Bên đồi bên biển giữa rừng sim      

   Thơ hiện trong mênh mông trời đất      

   Bay bổng như là những cánh chim 

   Ý vút lên đường tìm Nguồn Thật      

   Thành thơ làm mật ngọc cho đời      

   Thơ viết giữa rừng bên sông nước      

   Và rất trong xanh giữa đất trời 

   Màu vàng óng ả, màu xanh lá         

   Chen nâu và đỏ tự đáy tim       

   Sắc màu Hướng Đạo luôn thay đổi      

   Rồi tím như màu của rừng sim 

   Bởi thế mới là thơ Hướng Đạo       

   Không cần gọt ý, dũa từng câu       

   Thơ của Rừng – Thơ Hươu Hăng Hái      

   Là Hoàng Kim đọng những giọt Châu 

Cao Ngọc Cường  - Đà Điểu Siêng Năng        

     Mùa Xuân 2018 

 

   

 


