
	  

 

L á thư chúc mừng nầy được viết để mừng ngày một người thanh niên nằm sấp mình trước Ông Chủ 

Đò để lãnh nhận tác vụ đưa khách sang sông, mới năm nào đây thôi mà tính ra đã tròn một con Giáp. 
Vâng, đúng vậy, thời gian trôi qua mau lắm. Rồi người thanh niên ấy sẽ còn tiếp tục chèo con đò được giao 
phó thêm bao nhiêu con Giáp nữa, ai mà biết được ngoại trừ Ông Chủ Đò nhỉ. Trên giấy trắng mực đen, 
chỉ vỏn vẹn một chữ ‘con Giáp’ thôi, nghe sao mà ngắn ngủi quá, nhưng ngoài thực tế lại là một chuỗi 
mười hai lần xuân-hạ-thu-đông đắp đổi vần xoay với biết bao thăng trầm trên biển đời sóng gió. 
 
	  
 

Nhìn lại một con Giáp vừa qua, mười hai lần Xuân êm đềm bầu trời tươi 
mát, thì cũng có mười hai lần Hạ nóng bức mệt mỏi, cũng không tránh 
được mười hai lần Thu mưa gió bão bùng và mười hai lần Đông lạnh cóng 
tay chèo, thế mà vẫn vững tay lèo lái con đò, quả là đáng phục! Ông Chủ 
Đò âu yếm nhìn người thanh niên năm nào nay bắt đầu vào tuổi trung 
niên, tân tụy chăm lo cho con đò mà Ông trao phó, Ông hài lòng lắm. 
 
Nhân ngày vui nầy, xin chúc mừng ông lái đò mãi mãi yêu con đò – dĩ 
nhiên là vì yêu mến Ông Chủ Đò – nên cũng yêu từng người khách bước 
lên chuyến đò ông lái, để ông đưa từng người đến bến bờ hạnh phúc. Mến 
chúc ông tiếp tục yêu Chủ yêu đò thêm một con Giáp? hai con Giáp?...mà 
lý tưởng nhất là năm con Giáp nữa. Nguyện chúc ông luôn vững tay chèo 
vì tin rằng ông đâu có chèo chống một mình, mà những lúc gió bão khởi 
động thì Ông Chủ Đò lại bước trên mặt nước mà đến hiện diện trên con đò 
của ông. 
 

Kính chúc mừng một con Giáp vững tay chèo. 
Lm Hồng Phạm 
	  


