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Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần. 

  

Dạo: 

          Dù cho nắng cháy da trời, 

Vẫn không ngăn được bước người tìm nhau.  

Cóc cuối tuần:  

       Rồi Mai Đây Xa Trại  

     (Để ghi nhớ trại Họp Bạn Hướng Đạo 

    Thẳng Tiến XI tại Haymarket, Virginia)   

  

Tuần họp bạn, mưa rào thương lánh mặt, 

Virginia, nắng gắt tróc da trời. 

Rừng cây xanh vui ấp ủ bóng người, 

Đường đá sỏi, tiếng cười chen tiếng bước.  

Ngàn đoàn sinh xuôi ngược, 

Tụ về đây, kẻ trước người sau. 

Kẻ đến tự trời Âu, 

Người lặn lội từ Úc châu thăm thẳm.  

Quên nỗi nhọc vượt đường xa vạn dặm, 

Mặt tươi cười cùng nắm chặt tay nhau, 

Thầm hứa rằng cho đến mãi ngàn sau, 

Lòng vẫn giữ nguyên màu son Hướng Đạo.  

Những huy hiệu, màu khăn cùng sắc áo, 

Cùng lời ca, tiếng đàn sáo xôn xao, 

Làm lòng người thêm rạo rực nôn nao, 

Niềm hạnh phúc tuôn trào qua ánh mắt.  

Dù quen cũ hay mới vừa gặp mặt, 

Dù ở đây hay tất bật từ xa, 

Vẫn xem nhau như ruột thịt trong nhà, 

Cùng dòng máu, màu da và tiếng nói.  

Trại khai mạc, các đoàn sinh sôi nổi, 

Phô kỹ năng, tùy lứa tuổi tranh đua, 

Ấu, Thiếu, Thanh... được mặc sức vui đùa, 

Trò giáo dục, ăn thua nào sá kể.  

Từ sáng sớm đã cùng nhau lanh lẹ, 

Theo đội hình lễ mễ đến trạm chơi. 

Và dù cho nắng hạ cháy nung người, 

Trại sinh vẫn luôn tươi cười ca hát.  

Khi ngày tắt, ánh trăng đêm nhàn nhạt,  

Lửa bập bùng quyện tiếng hát cao bay. 

Rồi lửa tàn, người lặng lẽ chia tay, 

Tìm giấc ngủ sau một ngày vui bạn. 

                        x 

                   x       x             

Tuần hạnh phúc vụt qua theo nắng hạn, 

Người nghẹn ngào cùng thảng thốt nhìn nhau, 

Rồi hẹn hò: - Đến kỳ Thẳng Tiến sau, 

Dù cách trở, vẫn cố mau về nhé!  

Bốn năm nghĩa lý gì cho tuổi trẻ, 

Nhưng tuổi già, ắt có kẻ khó qua, 

Sợ mai này lòng mình sẽ xót xa, 

Khi nhắc đến người ra đi vĩnh  viễn.  

Dù chỉ được có ít hôm trò chuyện, 

Phút chia tay sao quyến luyến vô vàn. 

Rồi mai này, khi cách biệt quan san, 

Lòng biết sẽ nghe ngút ngàn thương nhớ. 

                  Trần Văn Lương 

                  Virginia, 7/2018 

 


