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| HÀNG GHE TRÊ KM | 

MÒ"! CHÚA GIÁNG-SANH VÀO LÒNG 

BUOI sâng hôni nay, nlià thò- Chi-
N. M. có vè rôn-rjp kliâc 

thirò-ng luy kliông phâi là mpt ngày 
Chúa-nhirl. Ai cũng foiê't lã ngày lc kỳ-
Oiêra t)irc Clu'ia Jèsus giáng-saiih vi lir 
hni ngày trirác, ông Truyèn đao đà doc-
xuăt ban cliirng-dpii Irco bông ke"t lá và 
phai l.-ii miíy cái den ngôi-sao mà ông 
đã can-thân cál ky" nhfi-ng cái suòn lir 
sau ngày lc Nô-ên nàm ngoái. 

Nlurng ngirò-i kliông đpc dup-c cbũ -

tlii nlnV nhfrng tin'r trang-lioàng cò-lê 
ay mà h ĩ-ì, còn ai ráp đirac vân i, 
tò Ihi có thò biè"t ngay nliò- tám bâng: 

MÌTNG CHÚA 
GIÁNG-SANH 

trco ìr pliia Iriróc còng vào nbà giàng 
raà cha con ông chifp-str B... dă công-
phu làm vó-i hôt n íp và h<>t dâu xanh 
rãt klico. 

O O O 

Các eon-cái cùa Chúa có lên trong 
denh-sách cùa Hôi-thánh đèu tè-tiru 
gfln dù niyt vi ông Truyèn-dao dã tuyên-
bá Iriróc b(Vi năm nay linh-lh? Irong 
làng chira đirp-c binh-an nèn không có 
nlióm ban đêni và chirrrng-trinh cùa 
cuôc lc gòni chung lai cliĩ môt buôi 
sáng hôm nay. Nlurng ông già bà că vi 
ló-n luoi và mêt-nhpc ngày thirò-ng 
không di nhóm đupc thi nay cũng áo 
quhn tiro-m-tât rù n n «• 11lìu Chúa». 
Anli Hai Ng. thiròng không có can-
dàm dê nghl bán ngày Clu'ia-nhirl vi 
liêm «liàng xcn » cùa anli lón nlu'rl nhì 
lai chp- làng iíy, bfra nay cũng cnp 
Kinh-thánh bia da dán nhóm. Hai ba 
em nhô trong ban hát chay thco anh 
vũa cirò-i khúc-khich vira nói vó-i nliau: 
«Tin-dò Nô-ên.. .» Bà hai L., môt bà 
lâo có lánh cãn-kicm 0110 không phâi 
hà'tièn nlur nhièu ngirò'i (lii nghĩ oan 

cho bà, không ngnnngai mang dôi 
giày cirõiii bà dà gói kỳ" bâng hai ba 
ló-p vài và dc vào môt chô kin trong lù 
tir khi bà mói 20 tuùi đén giò-. Các 
lliiè'u-iur chô đõi giày cùa bà khônghpp 
thó'i-trang, mà há 11 • ì van qui nó làm và 
chi mang nó mòi nãm môt vài lân 
trong nhfrng dip « dăc bièt» nlur ngày 
liôm nay. Chú bfín T. không hè" mang 
gu6c, vi thco lò-i ctii'i, không phài lai 
chú không biè"t mang mà tai chú Ihícli 
di đâ't lio-n, nay cũng thãy chú «ké-lén> 
bâng môt đòi guõc « lòng nurcxđinl i 
qtiai bâng I6p xe ho-i. Tai chú sp (lo-
đòi guôc ìiiái hay vi di dau cban mà 
chú cú- xàcli nó lír nhà cho dén khi tò-i 
gan nhà giàng chú mòi mang vào và di 
cliãm chàm. 

Pliia các bà thi có bà chã"p su- S., bà 
tir-hòa M. (ngirò-i ta qiicn gpi nlnr thé) 
là vp- cùa ông tir-hòa M. v. v., moi bà 
dèu có mang thco môt quă bánh vi ho 
đii lãnh cphân-sir» làm bánh dè dpn mpt 
tiêc trà cho IIòi Ihánh du- chung nhau 
sau buõi nhóm. Môi ngirò-i dèu vui-vê 
và lát cù dèu ùn-iiiăc chình-lè. 

o o o 
Bó là chĩ nói dê"n nguòi ló-n, còn nói 

chi các em Irc. Chúng nó vui đáo-dc. 
Iìin nào cũng đ£u măc quăn áo mói. 
lĩm T. m$c môt bô dò «chie*ii* bSt sírc 
nlurng vi me cm vira mó-i may xong 
chièu hôm qua ncn còn thã"y ràng ràng 
làn phán xanh và dirò-ng chĩ hrp-c. 
Em Ch. có cái qnSn hai dài nèn hai tay 
cùa em không đirp-c l i rđo . Km phài 
kco hai 6ng quìln lên, sp- vãp tè líim 
rách vi chi cùa em dfl • mup-n dõ-x cái 
quàn ây cùa con ngirò-i hàng xòm cho 
em mye. Em H. tlii trái lai dfl mirp-n 
cùa ai cái áo ho-i ngàn nèn m(íc dâu ai 
nói mãc nlur thé là Ihco mdl Hà-nôi, 
em văn phài rún minh xuông cho áo 
ból ngàn. Tóm lai, tir em T., em X. 
cho đêa em Ch.. em Nh. tliây dèu có 
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đò mòi, hoăc mòi mny hay mái mirp-n, 
EDà các cm cír li.r-y lòdicm thèin màu 
đen màu Irâng vòi bíin, vòi mò-liôi và 
vòi iuró'c vôi còn iró-t à cúc cây côl nhà 
giàng mà ông hà B.. vìra mói pliít lên 
hòi bírng sáng «clio nó ra ngày lè». 
Níu là mpt nhà Ihông-lliái, Iháy nhirng 
bírc traiih csóngo áy, cliâc pliài clio 
răng khiíu lliàni-mv cùa các em phál-
Iricn rál sòni. 

Kbông em nào đírng đirp-c yên cbô, 
cbúng nó cbay lòi eluiy lui đirong klii 
các thanli-nièn llli£u-nfr, nliúl là nbfrng 
ngiròi sc dpc diêii-vàn và các câu Kinh-
tbánb, đúng ò- môl góc sàn, dpc di dpc 
lai bài cùa minb. Cll| II.. cbtra lliiêt 
tbnũi- doan Kinh-tbáiili nên thĩnh-
tboSng mó- sácb ra xcm lai. Anb Kb. 
đpc diSn-văn ra bp l icb coi oai-bùng 
quá. Nhĩriig nguò'i ló-n dírng tírng 
kbóm nói chuyèn vó'i nbaii nliò-nliõ. 

ông bà S. diro-ng nói cliuyèn vòi 
ông Iriròng-ban C.hírng đao vè môl 15 
Thân-đao, bõng ngirng lai la lên : 

— X. cbay dàu dĩr vây? Coi cbù-ng 
xô ngS máy cbãu kièn, bè hí l bây giò-! 
ông quay lai ông cbápsir B. nói tiê'p : 

— ông coi máy châu «vàng bac» và 
« mil tây» tôi clurngdó coi điro-c kbông? 

— Tbi vây mó-i xírng vó'i tám bâng 
« Mirn (i Cbúa Giáng -Sanb cùa « à nhà 
tôi» cliól Bà vp- cùa ông Cháp-sir B. 
xen vò lià-lò-i nlur Ib í . 

Vqt môl cái, Ibàng U. con cùa ông 
Nghi-viên X. cbay ngang qua, váp 
nhàii! c i i i - đát, l í sáp xuõng, làm cbám 
dú-t câu chuypn kbác vung gĩ&a ông 
chirng kiíii và ông làm bSng hăng nê'p 
vó-i đâu xaub, Ông X. đõ- Ihăng U. 
lên, muõu lát cho máy cái, nlurng các 
ông bà vòi lai can-lhiêp kip. 

— Tbôi , clio xin, ông Nglu-viên a l 
llòiii nay là ngày lc mà I Cho con nó 
vui môt bũa. Bà X. cfing cu-òi, nói 
tiê'p: — ông có lAub dpa con vây chó-
it có dánb lâm. 

Kbông biê't nhò- lòi nói cùa các ông 
bà kia bay nhò- s i r ngân-lrô kbéo léo 
cùa bà X., môt 16*1 ngân-lrô- lluròng 
đirp-c công-biêu. mà ông Ngbi-vĩèn X. 
lièn inìm-cirõ-i, láy lay vu6t máy sp-i ràu 
trên mép. Mpi nguò-i ciròi xòa ròi bò 
qua chuyên áy- Trong sS nliũ-iig nguò'i 

đ ín nlióin, cũng có máy ngirò-i qucn 
Ibuòc mà clura liu Chúa nlur ông 
lliro-ng oâ M., ông lliro-ng - hào S., v. 
v... di rtín, vi dirpc lòi mô-i cùa các 
Ban-viên Chirng-dHO. Ông Truyèn-dno 
và các ông bà cbáp-su - lo tiê'p riróc 
nbũ-ng ông bà áy câc-h nièmi ò- lâm. 

o o o 
Nhĩrng cây kim cùa cliiê'c dòng-hò 

liO°l cũ dc dírng Irên lòa giãng chi 8 giò-
rirõ-i. Ông Truyèn-dao btróc ra. Mpi 
ngiròi dèu liròng dâ đeu giò- nhóm. 
Khóng, ông (òn Iricii-lâp riêng các em. 

— May em trong ban liál dã ilèn dù 
clura? 

— Ua, đù cSl 
— Da, có bél ròi I 
— I)a, tbiê'u cnh bai I). 
— Da, có em dây. 
Hp 11n quanb ông Truyèn-đao và cm 

nào cũng inuõii nói, òn-ào vô-cùng. 
— Sao đông quá vây? Ông Truyèn-dao 

bói. 
— Da, ông cho cni hál. 
— Da, ông cbo em hál. 
— Ai muõn bát bũa nay tbi phài cbiu 

tâp hôm rày cbó-1 
— Da, em mâc gifr em. 
— Da, em kbông đu-o-c ngbl boc ngày 

tlivr năm. 
Da, em có lâp ò nbà. 

Ông Truyèn-đao kbông lliè' tír ch6i em 
nào đugc đànb phài dè cbo lál că dèu 
bát. 

— Tbôi vào cà dây. Này, cm ngòi & 
đây... còn em ngòi chò nây... Em X. 
có nbò- bài bát kbông? Níu kbông nbò 
tbi bát Ibeo nbò-nbò vây nbé I... Iím 
S. đírng xô-lán nbé. Em Tr. dírng cSi-
cp, còn em C. kbông nên cirò-i mãi nlur 
vây chò. . . 

Các cm trê da hi'-n miêng, măc dâu có 
em kbông nglie liít lòi cùa ông Truyêu-
dao căn-dăn. 

— Các em bi í t cbúng ta đir K- bòm 
nay cbi vây kbông? 

— Da, đè kỳ-niêm Dúc Cbúa Jèsus 
giâng-sanb. 

Ông Truyèn-đao bèn cbi Iruyèn-linb 
Irong sir òn-ào áy. Níu là nguòi kbác 
Ibl cbác ngbi-ngai lâm vè kít-quă s5 
tbâu-boach vòi dám lièu-binb ô-ligp áy, 
nhung ông Truyèn-đao nây là nguò-i 
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chàn tliãl. Ò H J Í liu":t các con cliiên 
cùa minh. 

Xong su- tâp đirp-t lân cliól áy, ông 
Truyèn-đao đirpc vfrng lòng ròi nôn bào 
các em t rà ra ngoãi. Ông cũng di llico 
ra. 

o o o 
8 giò- 45 pluìt, ngliĩa lă đã trè hét 15 

phúl. ông Truyèn-đao rung chuông 
sau klii dã dòiu (|ua cânh-tri cácli bao-
quát môt l:ìn nfra. Pliia ngoài cira, ông 
cliáp-sir T. càm-khich quá vi ngliĩ đén 
Chúa d l giáng sanli dS círu ông và liai 
niiro-i linli-hòn trong gia-quyă'n cùa ông 
nèn vut dánli liên-tiê'p ba liòi trong mà 
ông gpi là «trong nu'rngo. Ông Truyín-
đao muôn can-lhiêp vi không có máy hòi 
trong áy trong clurong-li inh, nlurng vi 
không kjp và tliãy không ai dè ỳ phàn-
iirii nèn thôi, cú- I.V di cho qua vice. Ba 
hòi trong áy có cái côiig-biéu r í t bíl-
ngò là làm thòa lòng iãt cà moi ngiròi. 
Ai iiáy lãn-lirp-t di vào nhà giàng, lìm 
cho ngòi 11-0ii nhũ-iig cái gliê" dài ho-i 
xièu-vco mà anh niim I). dif có niS-í 
cành-cáo ngâm vó-i mpi ngirài bang 
nlurng hàng cliir viê°t bâng phán inírii 
xièn nira ngay : tCoi clu'rng gày ghí» 
trên nhũ-ng thanh cây clu-n. 

Bà lir K. chp-t nhá cành Mài-nhi nain 
trèn máng cò dèm dòug nèn chanh lòng 
rci luy. Các bà khác tháy vây cũng 
nrng rirng niró-c niál. Ông Truycn-dao 
đú-ng trên tòa giàng càm-đôiigquá nèn 
nghcn-ngào mpt đôi pliút nió-i có the 
thãt ra lò-i tuyên-bo khai-mac buòi lc. 

o o o 
BcVi chu-o-iig-trinh d3 tàp-diro-l kỳ-

lirõ-ng ròi nên bicu-dièn rãl l6t-dcp lir 
dàu dén cuói, luy có mpt vài khuyê't-
dièin mà chĩ niô! minh ông Truycn-dao 
nlign dirp-c mà thôi. 

Khi các thanh-nièn hát môt bài bõ"n 
gipng thi các ông bà hai ngo--ngác vi 
không qucn nghc, còn các cm thi lai 
guc-gãc dSu lô ỳ Ihich liím. Vira hêl 
bài hát áy, phia gli? cùa cm Tli., bông 
có mpt sir òn-ào. Em bpc & trong lúi 
lir lũc nào môt gói kco chanh đon bfly 
giò- mó-i láy ra cliia clio niâi em mpt 
miê'iig. Km nghièm-nghi nói vói niòi 
dúa ràng: 

— Năy, cluing ta nên àn kco clianii dS 

CŨng hát hay nlur các anh chi thanh-
niên vày nhé! 

— Sao anh lní-t ãn km chanh thi 'hát 
bay? 

— Tao dã thãy ông Giáo-str Àm-nhac 
có cho các anh chi ay àn. Bài Ihé hp 
mó-i hát (lirp-c hon gipng chó! 

— Vây anh cho tôi môt miíng. 
— Chn lôi môt miè'ng. 
Mòi em lãnh dirp-c mòl miè'ng keo và 

sung-siró-ng làm vi tin minh sê liát hay 
nlur các thanh-nicn. 

Btn phièn em Th... dpc Kinh-Thánh. 
Nó I• •• minh lâm vi trong môt tliáng cliĩ 
lipc có 10 càu Kinh-Thánh thi làm gi 
qufin đirp-c. Em lên đpc, gipng rát 
liũng-lioii, nlurng dpc đu-pc 6 càu, còn 4 
cflu nũa, cm quèn mât. 

Ông Truycn-dao kcu nliô em di xuõi-g 
roi gpi cm khác lên dpc. 

Hai 1 I H . N I , cm Th. di ngang ông Truyèn-
dao lir lliú tôi minh ilfl 15qucn. Ông yên-
ù i c m v à n ó i rSng: Tõl lâm, bao nliiéu 
dó cũng dn-p-c. Có Nb. dpc dièn-v.ìn 
dã đpc làp mpt doan dê'n hai llin mà có 
ai I• ii-; dâu. 

— Em nghe ch| dpc hay quá mà I 
— Thi ngirái ta ughc em cũng hay nhu 

vỳy dó! 
Km T!i. nghe lò-i áy nên tu- yèn-ùi và 

vui-vc nlur llurò-ng. 
Khi xong cà clurong-trinh, có ba uguòi 

qaen thuòc vái bà hai L. hàng lòng ân-
nân tin Chúa. Ci Ilòi-Tháiih dèu mírng 
r ã vô-cùng. 

Ilnii; nhóm chám ilt'rt hàng mpt buòi 
tiêc Irà. Triróc khi vào li^c, ông Cbù-
Ipa Trirò-ng Cluìa-nlurl thay myl cho Ban 
Tri-sir tõ lò-i khcn-ngp'i các em ròi kêu 
lên lirng cm pliát cho môt gói bánh kco. 
Các em vui quá nên lúc loàn Hôi vira 
hát xong bài A-lè-lu-gia dè giài-tán, sau 
khi niãn liêc tlii các cm cliay tuõn ra 
ngoài sán, vira cliay, vira rco lo: 

Vui quá, vui thàt là vui... Ilài-nlii Chúa 
giáng-lhê' dèm này ! 

o o o 
— Vui quá, vui lliàl là vui... Hài Nlii 

Thánh giáng-thè* dèm i.iiy. Em Th. 
diroiig niim Irong giirò-ng bòng hát to 
li-n nlur 11)6. M i ; cm lu'-u quũ-: 

— Sao con kliôug ngù di, sáng ngày 
còn thú-c sóni đò di nhà giàng chó-. 

(Coi tl(p Irang 27) 
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— Da, con vui nurng quá, me a. Con 
vìra mòi nlió- lai lc Nô-én năm ngoái y 
nlur thât vây. Châc uăin nay sS vui lion 
nhièu hcr mp. 

— Phài con sS vui-vê lâm nê"u con 
biè't mòi Cliúa giáng-sanh vào lòng. 
Th... quà-quyè't nó i : Con quyí t mòi 
Cliúa giáng sauh vào lòng con trong kỳ 
1| này. - Thanh-Hàng. 


