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Dạo: 
        Dù cho nắng đổ mưa sa, 
Cũng không át được tiếng ca giữa rừng. 
  
Cóc cuối tuần: 
  

   Camp Strake Thoáng Ngày Qua 
  

      (Để ghi nhớ trại họp bạn thế giới Thẳng Tiến 10  
      của Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại được tổ chức 
      từ ngày 26 tháng 6 đến mùng 3 tháng 7 năm 2014 
      trong đất trại Camp Strake, Conroe, tiểu bang Texas) 
  
Nắng Texas như tuôn từ địa ngục, 
Chuỗi mưa rào sùng sục đến rồi đi. 
Mây nhớp nhúa đen sì, 
Ào trút nước trước khi lìa đất trại. 
  
Chân lấm láp, lưng mồ hôi nhễ nhại, 
Từng nhóm người hăng hái cạnh tranh nhau, 
Cố dựng lều và dựng cổng thật mau, 
Mặc mưa nắng như xối dầu lên cổ. 
  
Khu rừng nhỏ nép bên rìa xa lộ, 
Suốt năm dài là chỗ thú rừng chơi, 
Chỉ trong mấy ngày trời, 
Đã nhanh chóng biến thành nơi hội ngộ. 
  
Chùm sao trắng trên nền xanh nở rộ, 
Bên cờ vàng ba sọc đỏ tung bay. 
Những người con đất Việt trở về đây, 
Mắt rạng rỡ, siết vòng tay Hướng Đạo. 
  
Người nói cười huyên náo, 
Khăn, mũ, áo thi màu, 
Ngàn trò chơi tiếp nối trước sau, 
Thanh, Thiếu, Ấu... kề vai nhau "thẳng tiến". 
  
Trẻ hăng hái lên đường huấn luyện, 
Già tìm nhau trò chuyện hàn huyên, 
Mặc nắng xuống mưa lên, 
Mặc lũ muỗi rừng liên miên thăm hỏi. 
  
Sáng trưa chiều gắng gỏi, 
Bóng đêm về, mệt mỏi vẫn vui ca, 
Lửa bập bùng cùng tiếng hát ngân nga, 
Nỗi buồn chẳng biết đâu mà bám víu. 



 
Ánh sao đêm dìu dịu, 
Từng đốm đèn con dắt díu nhau đi. 
Tiếng ễnh ương ếch nhái rầm rì, 
Hòa lẫn tiếng thầm thì cơn gió trễ. 
  
Người ngon giấc ngáy rền như ống bễ, 
Ngày mệt nhoài tối đến dễ ngủ say. 
Hồn còn đang mang cánh mộng bay bay, 
Màn nắng ấm ban mai đà chói lọi. 
  
Một ngày mới lại tưng bừng réo gọi, 
Ngàn trại sinh lại tươi rói hân hoan, 
Sống hồn nhiên, mọi tính toán lo toan, 
Ban tổ chức đã chu toàn tất cả. 
  
Thân xác dẫu héo dần trong nắng hạ, 
Người vẫn cười, cố "vất vả" cùng nhau, 
Để thắp lên cho thế hệ mai sau, 
Một ngọn lửa không bao giờ lụn tắt. 
                           x 
                    x            x 
Tuần hạnh ngộ thoáng vèo trong chớp mắt, 
Những vui buồn họp mặt cũng vù qua. 
Lời tạ từ chưa kịp thốt ra, 
Lòng trần đã thầm xót xa tê tái. 
  
Càng buồn bã khi hay tin đất trại 
Bị bán đi, sắp giao lại cho người. 
Thêm một phen vật đổi sao dời, 
Thêm một cuộc đổi đời như vận nước. 
  
Tiếng ve chiều ươn ướt, 
Yếu ớt vượt rừng cây. 
Mặt trời lặng lẽ về Tây, 
Hoàng hôn cũng nhuốm lây màu u uất. 
  
Người Hướng Đạo già lặng nhìn quanh quất, 
Bốn năm sau biết ai mất ai còn. 
Bầy chim rừng khi cất cánh lìa non, 
Còn có được mấy con quày trở lại. 
  
Mai mốt nếu quay về thăm đất trại, 
Sẽ thấy lòng mình ngây dại quắt quay. 
Nhìn nơi xưa phố xá đã lên đầy, 
Còn đâu nữa bóng ngày vui năm cũ. 
 
               Trần Văn Lương 
                   Cali, 7/2014 
 

 


