
CHIA VUI N G A Y ( 
T J Ò M nay Hùng sung-sucVng quá. 

Ô' nhà-lhò* vè, Hùng khoe vcVi cha 
nio nlurng phìin tlnrông inình giut 
dur/c vì dã dirng dău ltVp hoc Chúa-
nhirt: năy quycn Tho- Thánh nõl dcrn 
mà bííy làu Hìing vãn mc-irác, năy 
chiê'cmáybaylucbayđuo-chàngchuc 
tlurcVc, năy gói keo và mà'y trái cani. 

Nbung Hìing càng sung-sutVng bòi 
phìin vi mcVi đuo-c dir lè Giáng-sanh 
ruc-iã, dep-dê trong nhà-thrV. Hùng 
càng llièm yèu-mên Hài-Nbi Jêsus dã 
giáng-sanh trong máng cò Ibííp-tbõi, 
hiu-qiianh kia dê làm on, him phuóc 
cbo loài ngircVi và euu linh-bôn bo. 

Hìing võn săn lòng tbiro-ng nguài, 
lai bay làm tbeo Lcri Clnia. Hùng dã 
quyét-dinb mõi ngày pbài làm ralítlà 
mõt vièc tbiên dê dep lòng Chúa và 
giúp-dõ- loài ngirài. Hùng giut mình 
vi bfia nay mâi vui vê lê Giáng-sanb, 
Ilimg clnra giúp-dã mõt nguòi nào. 
Nbirng dõi vói lòng yêu-tlniong tbì có 
thicu gì dip lot lâm viccngbĩa. Hùng 
nb('r den bà cu Lucng & canb nhà. 
Tõi-ngbièp ! Bà cu già-câ, tàn-tát, ò-
mõt mình vái ngiròi con trai di làm-
ăn khó-nhoc suõt ngày. 

iÚA G I Á N G - S A N H 
Hùng vòi cbay sang nbà cu Lucng, 

dây cánb cùa khpng gài cbõt, xuóng 
bêp, tbáy cu đuang ngõi sirôi. Cu 
ngàng măt lèn, chào Hùng: 

— Càu sang cho-i! 
— Vàng, Hùng dáp. Chán có cái 

năy biè'u cu. 
Hiiiìg biéu cu Liro-ng câ gói keo và 

máy quâ cam, rôi tiép : 
— Niio, cbáu văn máy bay cho nó 

chay dè cu xem. 
Cu Luo-ng tbích quá, cuci nbíii câ 

bai mát. Nhìn măt cu, Hi'ing bie't cu 
dã tam quên cânh nghèo-khò cũa mìnb. 

— À , cháu hát dè cu nghe nhó-. 
Tiê'ng Irong-trêo, sõt-sSng cùa Hùng 

hát nlnrng bài ca-tung Báng giáng-
sanb dè cúu nguòi dò-i. Nét măt cu 
Luo-ng dju lăn. Ánh sáng trên trcri 
chiê'u vào linh-hõn cu, và cu tbííy lòng 
mình am-áp, èm-ái. Và kbi Ilùngcúi 
dìiu cău-nguy?n, tbi cu cãm tbfíy Đìing 
Christdãgiáng-sanh vàolòngmìnhiôi . 

• • O 
Tir sau ngày lê Giáng-sanb, cir dén 

ngày Cbúa-nlnrt nguài ta lai Ihâ'y mòt 
câu con trai dât môt bà cu dê'n nbà-thò-
Tin-Lành. Ãy là Hùng và bà cu Lucrng. 


