
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI HÀ LAN 
Tôi thường được yêu cầu mô tả kinh nghiệm nuôi dưỡng một đứa trẻ khuyết tật - để cố gắng giúp 

đỡ những người không có được kinh nghiệm độc nhất này hiểu về nó, để tưởng tượng cảm xúc 

của nó sẽ như thế nào. Nó như thế này đây . . . . 

Khi bạn sắp có con, nó giống như lập kế hoạch cho một chuyến đi nghỉ mát tuyệt vời đến Ý. Bạn 

mua một loạt sách hướng dẫn và lập kế hoạch tuyệt vời của bạn. Đấu trường La Mã. Bảo tàng 

Michelangelo David. Đi thuyền gondola trên kênh đào ở Venice. Bạn có thể học một số cụm từ 

tiện dụng bằng tiếng Ý. Tất cả đều rất thú vị. 

Sau nhiều tháng mong đợi, cuối cùng ngày ấy cũng đã đến. Bạn đóng gói túi xách và lên đường. 

Vài giờ sau, chiếc máy bay hạ cánh. Người tiếp viên đến và nói, "Chào mừng bạn đến Hà Lan". 

Hà Lan? - bạn nói. Anh nói gì thế, Holland? Tôi đã đăng ký cho Ý mà! Tôi phải ở Ý. Tất cả cuộc 

sống của tôi và  tôi đã mơ ước đến Ý. 

Nhưng có một sự thay đổi trong kế hoạch chuyến bay. Họ đã hạ cánh ở Hà Lan và ở đó bạn phải 

ở lại. 

Những điều quan trọng là họ đã không đưa bạn đến một nơi kinh khủng, ghê tởm, bẩn thỉu, đầy 

bệnh dịch, nạn đói và bệnh tật. Nó chỉ là một nơi khác. 

Vì vậy, bạn phải đi ra ngoài và mua sách hướng dẫn mới. Và bạn phải học một ngôn ngữ hoàn 

toàn mới. Và bạn sẽ gặp một nhóm người hoàn toàn mới mà bạn chưa từng gặp. 

Nó chỉ là một nơi khác. Đó là nhịp độ chậm hơn so với Ý, ít hào nhoáng hơn Ý. Nhưng sau khi 

bạn đã ở đó một thời gian và bạn bắt lại hơi thở của bạn, bạn nhìn xung quanh, và bạn bắt đầu 

nhận thấy rằng Hà Lan có cối xay gió. Hà Lan có hoa tulip. Hà Lan thậm chí còn có họa sĩ vĩ đại 

Rembrandt. 

Nhưng tất cả mọi người bạn biết là bận rộn đến và đi từ Ý, và tất cả họ đều khoe khoang về 

những thời gian tuyệt vời mà họ có ở đó. Và trong phần còn lại của cuộc đời bạn, bạn sẽ nói, 

“Vâng, đó là nơi đáng lẽ tôi phải đến. Đó là những gì tôi đã lên kế hoạch. " 

Và nỗi đau của điều đó sẽ không bao giờ, và không bao giờ biến mất, bởi vì bạn đã mất đi một 

giấc mơ rất lớn. 

Nhưng nếu bạn dành cả cuộc đời để buồn thảm cho một thực tế rằng bạn không đến Ý, bạn có thể 

không bao giờ được tự do tận hưởng những điều rất đặc biệt, rất đáng yêu về Hà Lan. 
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