Giới Thiệu sách

HƯỚNG ĐẠO SINH HẢI NGOẠI
Trang thơ Hướng Đạo: THÀNH TÂM THIỆN CHÍ
(Trích thi tập sẽ xuất bản: HƯỚNG ĐẠO SINH HẢI NGOẠI)
Ý Nga

Với 13 huy hiệu THẲNG TIẾN IX của Họa Sĩ NGUYỄN HỮU NHẬT đã gửi dự thi TT
IX và thực hiện riêng cho phụ bản sách Hướng Đạo của Ý Nga [sẽ xuất bản]. Trình làng
lần đầu tiên, để quý Trưởng sưu tầm vì Ý Nga chưa thấy các Trại Thẳng Tiến triển lãm
tất cả những huy hiệu đã được anh chị em Hướng Đạo Sinh chúng ta vẽ ra.
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THÀNH TÂM THIỆN CHÍ
Khen chi bong bóng xà bông
Dẫu lam, tím, đỏ, nâu, hồng… chẳng ham
Khen nhau Hướng Đạo chăm làm
Một trăm chỗ lệch, lấy TÂM san bằng
Ý Nga, Canada 28-12-2011

TRẺ ĐÁNH VẦN
(Chuyện thật của trẻ con)
-Bánh mì: thập cẩm, heo, gà
Thịt “người”, xíu mại… Bố à có ngon?
-Trời ơi! Thịt “nguội” chứ con!
Ai mà lại nỡ bán buôn thịt người!
Ý Nga, 25-2-2015
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CHƯA SAO!
Mỗi Trưởng gánh một Liên Đoàn
Chưa vai ai nặng? Lưng toàn thẳng không!
Trưởng nào lưng chửa cong cong
Nghĩa là còn vác thong dong, dài… dài.
Ý Nga *16-9-2015

BẮT TAY TRÁI*
CHO VIỆC PHẢI
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Phải xông xáo: thấp, cao bằng sáng tạo
Thành quả nào cũng đòi hỏi hy sinh
Kẻ nhiệt tình, người tính toán thông minh
Tránh xu nịnh, rập rình điều bất chính.
Ý Nga, 8-3-2015
*Hướng Đạo Sinh bắt tay trái nhau.

GẮNG SỨC!
Góp Rau để nấu Canh Chung
Trưởng thương, chớ để trại cùng ăn Sâu
Trưởng ơi! Đã chức “Hỏa Đầu”*
Đừng đưa Hướng Đạo Canh “rầu”, Cơm ôi.
Xin bao Trưởng, chút ngọt bùi
Nồi Cơm Huynh Đệ thắm tươi Diễn Đàn
Các em vui, chẳng than van
Bếp xong, củi trại dẫu tàn còn vui!
*
Đánh nhau họ nát tơi bời
Gia đình Hướng Đạo nên: cười với nhau!
Ý Nga, 19-2-2011
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*Hỏa Đầu Quân: Đầu Bếp (xin hiểu theo nghĩa bóng)
*Tục ngữ: “Con sâu làm rầu nồi canh”

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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HỌC NHÉ EM!
Xanh xanh đồng phục dịu dàng
Học điều nhân bản vững vàng, lớp lang
Giúp người: hào phóng, sẵn sàng
Khua cho nhịp sống rộn ràng ÁI NHÂN
Ý Nga *16-9-2015

DỰNG CỔNG
Tối trời vẫn cứ thảnh thơi
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Nút nào nút nấy phải thời chắc nha!
Lỡ trời nổi gió hay mưa
Đổ thừa tứ phía, ai ưa chúng mình?
Ý Nga *16-9-2015

PHẢI SẮP SẴN MÀ!
Ra đi vợ đã dặn rồi:
-Kỳ này phải nghỉ! Núi đồi rong chơi.
Em ơi Đuốc Lửa sáng ngời
Không ai chuyền tiếp, tắt, thời xôn xao
“Không, không, không thể” là sao?
Bao nhiêu trách nhiệm lớn lao, trùng trùng
Sao? Sao “không thể” chia cùng?
Không! Sao có thể ung dung hưởng nhàn!
Ý Nga, 6-3-2015
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HỘI NGỘ RỪNG
Vui ghê là Hội Ngộ Rừng
Thú nào cũng nhảy tưng bừng bên nhau
Cuộc vui xổ số: toán, mau,
Cộng trừ náo loạn. Thuộc làu? Đoán xem!
Bao nhiêu thế hệ anh, em
Núi rừng huấn luyện, gậy mềm cả tay
Sinh tồn học hỏi thật hay
Người người tháo vát, càng ngày càng chuyên.
Ý Nga, 7-3-2015
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EM HÃY TRÁNH XA!
(Thương tặng các em nữ Hướng Đạo Sinh)
Ngồi lê đôi mách? Chuốc phiền!
Chỗ này dí mũi? Chúng ghiền mùi tanh!
Chỗ kia mồm chõ lanh chanh?
Học đòi bất chánh, tập tành ố danh!
Bạn bè nhớ chọn: tâm thành,
Công, dung, ngôn, hạnh, hiền lành, nết na.
Ý Nga, 15-11-2014

Ảnh # 1983: các Trưởng đang xem đội nào hứng được nhiều nước nhất?

YÊU NƯỚC
Rõ ràng là được bốn chai
Chúng tôi… yêu nước không ai sánh cùng!
Nước này nước quý, nước chung
Ai mua không bán! Giỏi, hùng mới nên!
Ý Nga *16-9-2015
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Ảnh # 2060: các em đang vừa chơi, vừa học sự kiên nhẫn

ĐƯỢC “HÔNG” TRƯỞNG?
Trái banh cứ nhúc nhích hoài
Hai chân hễ bước, nó nhoài ra ngay!
Còn dư cả một bàn tay
Hay là em nắm thế này cho oai?
Ý Nga *16-9-2015

Ảnh # 2482
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ĐOÀN KẾT GÂY SỨC MẠNH!
Ba que chỉ tựa một đầu
Đầu kia phải tự tìm nhau kết đoàn
Kết sao cho chặt, an toàn
Chúng mình ba đứa bình an bắc cầu
Ý Nga *16-9-2015

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 tới phải tìm mới ra!
Ý Nga, 9-12-2014
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ẤU, THIẾU, THANH
Hành trang chuẩn bị vào đời
Bụi tung đồng phục, nhuộm thời học HAY
Ngày mai sẽ nhớ hôm nay
Noi gương các trưởng: chỉ, bày người sau.
Ý Nga *16-9-2015

Tuyển tập HOA BÁCH HỢP 1 của Ý Nga đã xuất bản
và tặng 1000 cuốn cho mỗi trại sinh Thẳng Tiến 9

Page 12 of 14

CƯỜI!
Cầm cờ, cầm cả nụ cười
Cả ngày chưa mệt, vẫn tươi nhất nhì.
Vừa chơi vừa học chỉ huy
Mai sau thành trưởng, ai bì đoàn ta.
Ý Nga *16-9-2015

TRẢ LỜI RÕ TO!
Nhóm nào âm cũng rất vang
Khoe khoang nhịp sống rộn ràng, hồn nhiên
Tuổi thơ quả thật thần tiên
Đâu như trẻ nhỏ muộn phiền Đất Cha!
Ý Nga *16-9-2015
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Ý Nga

Nguồn: Internet E-mail by Ý Nga chuyển
Đăng ngày Thứ Năm, November 17, 2016
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH
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