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Thư gửi con gái 
Gioãn Thị Minh Hải 

 

Con yêu quý, 

Thế là con gái yêu đã về lại góc nhỏ yên bình với 

gia đình nhỏ của con sau ba tuần tất bật trở về rồi lại 

vội vã ra đi, rời Vũng Tàu và người thân, bè  bạn. 

Vừa về đến nhà là con lại chuẩn bị nồi bánh 

chưng đón Trung Thu, thay cho thứ bánh cổ truyền 

nay đã ít được ưa chuộng ở quê nhà, nhưng vẫn làm 

nao lòng những người xa xứ muốn được nhâm nhi bên 

tách trà thơm nồng ấm. Tuy chỉ dạy học vài tháng rồi 

chuyển về công ty Nhật, cô giáo trẻ cũng được học trò 

thương tặng hộp bánh mà không dám đem về làm quà 

cho các con vì nhân bánh có trứng muối e hải quan 

không cho phép. 

Trà ướp hoa sen tươi, gói trong lá sen tươi ép 

chân không, ai đó tặng bỏ lăn lóc trong tủ lạnh đã tỏa 

hương thơm ngát, vương giả cung đình, gợi nhớ cảnh 

cung nữ chèo thuyền từ sớm tinh mơ ra hồ sen, cầu kỳ 

hái hoa sen để chỉ lấy chút nhụy thơm ướt sương đêm 

về ướp trà dâng lên vua chúa trong phim Đêm hội 
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Long Trì năm xưa. Bữa tiệc hai-trong-một vui Trung 

Thu và tiễn chân con do sáng kiến của má tình cờ có 

chị Ái Nhân tham dự, đương nhiên là có màn thử máy 

mới, đã  ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời, vô giá. 

Những nụ cười, ánh mắt hạnh phúc, những giọt lệ tuôn 

rơi. Hình ảnh hai cô con gái yêu chăm sóc bố sẽ còn 

đọng lại mãi như tiếng đàn réo rắt của Minh Đức thầm 

hỏi con còn nhớ hay đã quên “Hương Lưu ra đi nơi 

này vẫn thế, vẫn có em trong tim của mẹ”. 

Gia đình Minh Đức cũng sắp đi định cư như con 

nơi phương trời xa thẳm, tuy cùng Canada nhưng dễ gì 

hội ngộ, có chăng trên facebook! Nhớ con cháu, bố má 

chỉ biết xem lại hình ảnh các buổi họp mặt đại gia đình 

thân thương, đầm ấm, các video clip má quay hôm 

Đức ngẫu hứng ôm đàn, độc tấu guitar suốt mấy giờ 

liền. “Con trai ra đi nơi này vẫn thế, vẫn có con trong 

căn phòng nhỏ. Vẫn tiếng cháu yêu, vỗ tay reo: Bà 

ơi”... 

Mấy năm qua con thật vất vả nơi xứ người. Ngồi 

chờ máy bay cất cánh con đã tâm sự “Cũng ngày 5-9 

này 5 năm trước, tụi con chia tay gia đình bay ba 

chuyến bay dài gần 30 giờ đến 1 nơi xa lắm, nay nơi 

ấy cũng đã là kỷ niệm”.  

Nhà mới của các con khang trang hơn, có vườn 

hoa rực rỡ với đủ loại rau trái. Cũng may bên ấy mùa 
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này đã vào thu, se lạnh. Mùa đông sẽ tới với nàng 

Bạch Tuyết phủ lên vạn vật một mầu trắng tinh khôi, 

lạnh buốt. Sẽ chẳng còn chút nắng hanh hao đủ để làm 

rám má hồng con gái. Để rồi khi mùa Xuân tới, vạn 

vật lại hồi sinh, tưng bừng khoe sắc thắm. Bố má 

mừng cho gia đình con. 

Suốt 3 tuần ở nhà, con dành phần chăm sóc bố mà 

vẫn chan hòa với thầy, bạn cũ. Trổ tài làm heo quay 

giòn rụm, chẳng thua món heo quay của cửa hàng mới 

mở ở Sydney! 

 

Bất ngờ, con lại cặm cụi suốt buổi chiều trước 

hôm lên máy bay, nhờ bạn chỉ bắt bông kem, nắn nót, 

toát mồ hôi như lần đầu tập viết: “For you, Happy 

Dad” giữa những đóa hoa tím, xám sang trọng mà 

trang nhã. Bố má tự hào về con. We believe you can 

make it ... Dù ở chân trời nào, con vẫn là phụ nữ Việt 
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Nam thảo hiền, hiếu đễ với đầy đủ công, dung, ngôn, 

hạnh. 

Buồn cười nhất là lúc má hốt hoảng không hiểu ai 

khuân đống sách trên tủ để dưới sàn nhà, mà chìa khóa 

nhà lạc đâu mất. Bố bảo “Coi chừng kẻ trộm lẻn vào 

lục lọi”. Má  phì cười nhớ con đã muốn dọn dẹp để 

phòng thờ trang trọng hơn mà khi hỏi, con không hề 

nhớ đã dọn dở đống sách đó. Tội nghiệp con gái đa 

đoan công việc, muốn làm đủ thứ. Ngồi đây mà còn 

chỉ đạo con cái ở nhà, quên là phải. 

Từ hôm con về lại tổ ấm, đất nước mình  ầm ĩ hết 

chuyện cải cách tiếng Việt lại Công nghệ Giáo dục, lôi 

cuốn dân mạng bình luận xôn xao. 

Cơn bão số 5 ở nước mình đã qua, 3 cơn bão dữ 

đang theo nhau ập tới, đe dọa cả Cali. Thật may, con 

quá cảnh ở sân bay Narita, Tokyo, chỉ một ngày sau 

khi cơn bão Jebi lớn nhất suốt 25 năm qua đã quét qua 

đảo Shikoku làm hàng trăm chuyến bay ở Nhật bị 

hoãn, hủy, bao sân bay ngập nước... và đã về nhà bình 

an. Mưa bão làm dân mình hì hục, bì bõm trên những 

con đường ... tụ nước (theo cách nói ... uyển ngữ của 

báo chí thời nay) tại các thành phố đông dân. Vũng 

Tàu đỡ khổ nhờ cống rãnh tốt, chưa có nạn kẹt xe. 

Nhớ mấy năm con ở Saigon mà ớn nhỉ.    
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Đáng mừng là tuy mưa bão, bố vẫn không phải 

uống giảm đau như mọi năm, ăn uống có đỡ hơn. Nhờ 

thầy Hoàng Chu, lại thêm đệ tử Ngọc Khanh của thầy 

tận tình hướng dẫn, má đã triệt tiêu những cơn đau chi 

ma mà tây y bó tay cho bố. Chị Linh tìm được người 

giúp việc thật thà, chăm chỉ, chăm bố chu đáo, cả nhà 

rất mừng. Chị Đào học được cách massage chân cho 

má về chấn thương chỉnh hình, hy vọng sẽ hết cà nhắc 

sớm con ạ. 

Chúc 2 con và 2 cháu an cư lạc nghiệp ở 

Edmonton, con sớm tìm được việc làm tốt. 

Má của con. 

Gioãn Thị Minh Hải 

 

♥ 


