LỜI BÀN

MAO TÔN CƯƠNG
Thuở thiếu thời tôi hay đọc truyện tàu, như Tây Du Ký, Tam Quốc diễn nghĩa.. Tôi nhớ trong Tam
Quốc diễn nghĩa phía dưới trang có ghi chú lời bàn Mao Tôn Cương. Lời bàn giải thích đoạn văn trên
nhưng có vẻ hư hư, thực thực..., chắc là Mao Tôn này cũng không dính dáng gì đến Mao xếnh
xáng..nên “ mượn danh Mao Tôn “ đặt tựa cho bài viết.
Tôi đọc lại Kỷ Yếu 85 Năm HĐVN mà trước đây chỉ..lướt qua. Trong đó, về Thơ, tôi thật phục
Trưởng Hoàng kim Châu, Phong Châu. Nguồn thơ trong anh thật…lai láng, dạt dào, dễ như lấy đồ
trong túi.. Vật dụng HĐ nhỏ nhoi nào cũng là nguồn cảm hứng: một chiếc balô, nón rộng vành, chiếc
xe đạp..v..v.. và đặc biệt trong bài Đường Dài Tương Lai, anh gom toàn bộ HĐ trong 85 năm qua
bằng thơ lục bát, trong đó có mấy câu ……..
Cali - Costa Mesa
Hiến chương thống nhất một nhà từ nay
Á Âu Úc Mỹ vui thay
Hướng Đạo gốc Việt dựng xây khắp miền ……..
Hướng Đạo gốc Việt….tôi có đọc qua đâu đó nhưng câu thơ trên làm tôi..chú ý và muốn tìm hiểu
hơn. Phân vân không biết hỏi, bàn với ai.., tôi chợt nhớ đến nhân vật Châu Bá Thông trong truỵện “
chưởng “ của nhà văn nổi tiếng Kim Dung: Anh Hùng Xạ Điêu. Bị Đông tà nhốt ở đảo Đào hoa, buồn
quá bèn …sáng chế chiêu thức mới: tay trái một chưởng tấn công, tay phải một chưởng chống đỡ.
Tôi nghĩ mình cũng học cách này để …bàn câu thơ trên xem sao và, tôi… “ nhập vai ngay: tay trái
tung quyền Diệu Thủ Thư sinh …chôm chỉa, tay mặt một chưởng Mã-Tà chận bắt… gian manh.. “!

NÀY tôi hỏi anh, anh có hiểu Hướng Đạo gốc Việt là gì không?
Dĩ nhiên là Hướng Đạo gốc Việt Nam chớ còn gì mà hỏi.. Ui, dễ như anh nói thì hỏi làm chi. Ụa,
gốc Việt chẳng là gốc Việt Nam chớ còn gốc..nào nữa? Ai lại không biết như anh, nhưng tôi muốn
hỏi…bởi gốc Việt chúng ta đặc biệt lắm. Đặc biệt? Anh coi, chúng ta có… “Việt gian, Việt cộng,
Việt kiều. Cả ba Việt đó…..”..hihihi.. Xì tốp, xì tốp ngay, nói linh tinh gì đây.. Tôi đâu nói linh tinh,
anh không nghe mấy lời này sao? Vậy chẳng lẻ anh nói ”Hướng Đạo gốc...Việt gian?” Eo ôi, đó là
anh nói..bậy chớ không phải tôi đâu nha. Vậy ý anh muốn nói Việt nào? A! Tôi đang ..lơ mơ nhờ anh
hỏi tôi vừa mới..sáng ra, tôi biết HĐ mình Việt nào rồi, mà này, sao anh không suy nghĩ một chút đi
sẽ “ ngộ “ Việt nào ngay..hihihi. Thật tình không khó mà tại anh em mình..không chịu nghĩ, hay là
nghĩ mà.. bỏ lơ đó thôi. Tôi chưa hiểu ý anh.. Đây này, tôi hỏi anh: anh có biết tại sao chúng ta, tất
cả chúng ta được ở nơi các xứ Âu Mỹ này? Trước kia anh cũng từng nghe nói việc xuất ngoại đâu
có dễ phải không? Đúng vậy. Đó, thấy chưa, chẳng lẻ anh không nghĩ chúng ta, tất cả chúng ta, được
định cư nơi các xứ Á Âu Mỹ Úc mà không gặp nhiều khó khăn ắt phải có nguyên do nào chớ? Ừ thì
mình ở trại tị nạn, họ đến phỏng vấn rồi nhận mình vào nước họ..Đúng, rất đúng. Mà tại sao mình ở
trại tị nạn rồi họ nhận chúng ta theo qui chế nào, chẳng lẻ họ cho mình “ vào đại? “. Thì cộng sản
chiếm miền Nam mình, không thể sống với bọn này nên phải chạy thôi, còn họ nhận mình chắc thấy
mình…tội nghiệp..! Không phải tội nghiệp. Dù họ tội nghiệp mà mục đích anh chạy tìm miếng ăn,
nghĩa là vì kinh tế, họ cũng sẽ không nhận vào nước họ. Chúng ta chạy vì lý do chánh trị, vì chế độ
độc tài toàn trị cộng sản miền Bắc âm mưu xé hiệp định Paris cưỡng đoạt miền Nam của chúng
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ta...v..v.., các nước Âu Mỹ vì chuyện này mà nhận và cho chúng ta hưởng theo qui chế tị nạn chánh
trị trên đất nước họ! Nhưng mà, sao anh lại...dài dòng chuyện cũ này làm gì? Đúng là có dài dòng vì
chỉ muốn nhắc anh là dựa vào cái gì để chấp nhận anh tị nạn chánh trị?: đó là Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ,
lá cờ của Việt Nam Cọng Hòa, của miền Nam chúng ta, của nước Việt Nam Cọng Hòa! Cộng sản đã
khiến chúng ta thành kẻ lưu vong bởi nếu VNCH không bị cưỡng chiếm, cướp đoạt, chúng ta đâu
ở đây! Từ đó, các xứ Á Âu Mỹ Úc xuất hiện…một Cộng đồng người Việt tị nạn chánh trị, rõ ràng
hơn là tị nạn cộng sản và Hướng Đạo chúng ta cũng từ trong Cộng đồng này mà có, cũng từ đó lá Cờ
Vàng Ba Sọc Đỏ trở thành Biểu Tượng của Cộng đồng cũng như của chúng ta! À, ý anh muốn nói
Hướng đạo gốc Việt là Việt tị nạn cộng sản, tị nạn chánh trị? Đúng vậy, rất đúng. Bằng không làm gì
… bỗng dưng lại có Hướng đạo gốc Việt ở các xứ này, cho nên:

Khi nói Hướng đạo gốc Việt thì phải hiểu đó là gốc Việt tị nạn cộng sản, tị nạn chánh trị, không
phải đơn giản chỉ là gốc Việt Nam, bởi nói như vậy là cố tình tránh né, chối bỏ sự thật, là mập
mờ đánh lận con đen mà có người còn nói rằng chỉ có bọn hoạt đầu mới làm vậy !

Ô ha, anh lại đem chánh trị vào HĐ rồi đó. Không, không phải tôi đem chánh trị vào HĐ mà đó là sự
thật không nên tránh né. Còn nữa, cứ đụng một chút là ..đem chánh trị vào HĐ, anh có biết trước kia,
tranh cử Tổng thống bên Pháp giữa Chirac và Le Pen, hy vọng tôi viết đúng tên, Hội HĐ Pháp đã phổ
biến một văn thư, đại ý HĐ không chấp nhận quá khích, cực đoan, kỳ thị..v..v..và khuyến cáo không
nên bỏ phiếu cho người có tư tưởng này... Một Nữ Trưởng của CN Pháp đã kể lại như vậy. Chưa hết,
khá lâu trước đó, khi mà nước Đức chưa thống nhất, một Trưởng CN Đức, cố Trưởng Trần Thanh
Phong LĐ Cữu Long/Erding, đã nhận văn thư của hội HĐ Thế tục, BdP, vì LĐ anh ghi danh với hội
này, kêu gọi biểu tình trước tòa Lãnh Sự của Mỹ ở Munich chống vũ khí nguyên tử. Anh hỏi tại sao
biểu tình chống Mỹ mà không chống Nga, họ nói nếu Nga có Lãnh Sự ở Munich cũng chống luôn.
Thật ra họ biết Nga không có...Thời đó, đa số trong BdP..thiên tả.. Đó, anh nói coi đây có phải đem
chánh trị vào HĐ, phải hay không phải? Anh nên xét lại mình muốn gì, chớ nên động một chút là ầm
lên.....!
Nhưng mà hiện anh chị em HĐ mình đã là dân bản xứ, anh nói chuyện này làm gì? Anh hỏi cũng hay
mà cũng...” ngao ngán “ lắm đó! Một người có thể có nhiều quốc tịch nhưng chỉ có một quê Cha đất
Tổ, tôi đọc đâu đó lời này. Có nhiều lý do, tùy mỗi người, trở thành dân.. “ cường quốc “ nhưng “
không vì vậy mà...hỉnh mũi, quay lưng chối bỏ, nhún vai như người ngoại quốc khi ai đó nhắc đến
nguồn gốc...tị nạn của mình! “, còn nữa, chẳng những vậy mà còn tiếp tay [bọn xấu xa nào đó?] muốn
xóa bỏ Biểu Tượng Cờ Vàng, quên rằng nhờ “ nó “ mà chúng ta được như hôm nay!
Anh nói vậy là sao, tôi chưa hiểu mấy. Không sao nhưng anh cũng đồng ý rằng, tập thể nào cũng có
người tốt và ..không tốt, thẳng thắn và..nịnh bợ..v..v.. Nhưng HĐ là một phong trào giáo dục thanh
thiếu niên trở nên người hữu dụng cho xã hội mai sau như anh biết, cho nên nếu thanh thiếu niên vào
sinh hoạt HĐ mà Huynh Trưởng hướng dẫn thế nào, mai sau chỉ biết vì tư lợi trở thành những kẻ
nịnh nọt, bợ ..đỡ, anh không nghĩ như vậy mà mở miệng ra HĐ là PT giáo dục … chẳng thấy buồn
lắm sao? Người Trưởng chẳng những dùng lời nói mà ngay bản thân mình cũng phải làm gương cho
các em, có người nói là thân giáo, bản thân anh nịnh nọt, sao cũng mặc miễn đạt được “ mộng ước
riêng tư “ ..v..v..thì sẽ không ngạc nhiên khi các em..cũng vậy . Nói đến chuyện nịnh bợ, tôi nhớ một
chuyện vui đã đọc …hồi nẫm, anh muốn nghe không?
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Anh..phịa đó hả? Ôi, tôi..giỏi vậy sao..hihihi. Chuyện thế này: thời Pháp thuộc, một anh chàng kề
cận quan lớn mũi lỏ, luôn ton hót tìm cách làm.. chủ vui lòng. Một bửa nọ chủ chểm chệ ngồi coi
biểu diễn, anh ta đứng hầu bên cạnh, chủ..chột bụng… xì to ra tiếng..hihihi.., anh biết hắn nói sao
không? Nói sao? Hắn..hít một hơi rồi nói: “Ối giời, rấm quan ..sao mà thơm quá, rấm chúng con
nại..thối chết được ạ! “..hahaha.. Hahaha..thiệt không thể nhịn cười, cái ông này..nhưng chuyện này
có dính dáng chi đến chuyện anh nói nảy giờ?. Có chớ, anh không để ý là dạo này xuất hiện những
kẻ mà anh chị em cho là bọn ..” vạch lá tìm sâu, vén...lông tìm vết.. !“ , điều đáng nói những “ quan
thầy “ này cũng vỗ ngực là..HĐ, kẻ thì muốn “diệt” chúng ta cho thỏa mãn tự ái nào đó?, người thì
muốn anh chị em chúng ta cúc cung, mà bình dân như tôi gọi là “ bán mạng “ ...hihihi, dưới trướng
chủ nhân họ mà, thật tình có khi chủ …chưa màng nghĩ đến…
Anh coi chừng đụng chạm nặng [ ? ] rồi đó, rút lại những lời mới nói là vừa, người ta thường nói…”
bới lông..chớ ai nói..vén ..bao giờ.. “ , vậy mà cũng bầy đặt ...
Được rồi được rồi, tôi rút lại, xin lỗi cũng được.., “ vén hay bới..hihihi.. “ cũng rứa, nhưng để tôi nói
hết ý cái đã. Tôi muốn nói là: HĐ chúng ta lấy Lời hứa và Luật làm Kim chỉ nam cho mình trong
cuộc sống. Điều luật thứ nhứt là trọng danh dự để ai cũng tin lời nói của mình. Khi còn ở các trại tị
nạn, chúng ta đã khai báo ra sao trong việc làm thủ tục giấy tờ xin đi định cư, nay lại “ chính mình
không trọng danh dự của mình khi trở thành một kẻ chạy tìm miếng ăn dưới cái lớp bao che mới: là
dân bản xứ... “ Còn nữa, luật thứ mười là trong sạch từ tư tưởng, lời nói, việc làm. Tư tưởng họ: kẻ
vong ân, quay lưng lại với những gì mà nhờ đó họ mới được như ngày hôm nay. Lời nói: lập lờ ra vẽ
..thức thời, a dua, nịnh bợ.. mà trong anh em mình có người nói đó là vọng ngoại, với người thì ..cung
kính, với chúng ta thì..lên mặt! Việc làm: luôn có những hành động “ bới móc, dòm lỗ.. , bẩm báo..“
, tùy theo quyền lợi cá nhân, riêng tư của mình [và phe nhóm..] mà, khi thì…” gốc Việt [?]”, khi thì
“ dân bản xứ ! “. Đó, anh có nghĩ họ ”.. bạn của mọi người và xem các HĐS khác là anh em .. “ như
luật thứ tư không? Hay đó chỉ là hạng Tắc Kè thay màu theo cây đang đậu? Nếu là Tắc Kè thì cũng
phải thay màu khi đến với anh em mình chớ!
Anh lại ..đụng chạm nhiều quá nha, tôi nói rút lại lời mà anh cứ nói, thiệt tình . Những anh em này
cũng trực tiếp đóng góp cho PT thì không là HĐ chớ là gì?
Được, tôi rút lại lời nói như anh muốn, nhưng để tôi nói hết đã. Anh nói đúng, đóng góp trực tiếp vô
vị lợi như tất cả anh chị em khác từ xưa đến giờ thì thật ..cữu ngưỡng, còn nếu vì tư kỷ, quyền lợi vật
chất hay ..danh vọng chi đó, quậy đàng này, phá bỉnh đáng kia …theo mưu đồ thì tốt nhất không nên,
cứ theo con đường riêng của mình, không phiền người mà cũng không nhọc công mình…, như vậy
còn có chút tình HĐ!
Tôi thấy nảy giờ anh nói linh tinh, lung tung đến…thừa thải vì ai mà không biết những điều này!
Hướng đạo gốc Việt….
Phải, ai cũng biết mà biết theo cách mình, hoặc ..cho vào hộc tủ khóa lại, hoặc..lơ cái chính cho là
chuyện đã qua...biết như vậy thì..Tắc Kè thật đó!
Bỗng dưng to tiếng, Tắc Kè, Tắc Kè cái gì, ai hả? ....
Tôi..giật mình như vừa qua một giấc mơ, tiếng nói to bên tai còn rõ, Tắc Kè…
Bất chợt với tay lấy cái kính trên kệ cạnh bàn, soi lại mặt mình…..!

Gà lôi – xứ Đức
Tháng chạp năm Gà -01.2018-

http://hdvietnam.de/

3/ 3

