
BIXC TITO'NG THIEN-THU'O'NG 

QU Â N d ich dã dùng hè't 
chien-hro-c de ehinh-phue 

nuóc Nga, nhirng khòng sao 
thang diro'c, hèn dành phiíi thoi-

lui. Birmig lúc áy lai mòt làng nho-
hep ô' trê.n 

quăt khòng sao lê't khòi giirò'ug-
Birong khi ai náy chĩ nghĩ dê'n 
niinh và dè'n nhfrng kê thàn-
vèu nhúl cùa mình, thì hà ine 

goa no chang duoc 

điròvng dao 
binh se trày 
(jua, c(') uiòt 
càu h é làn-
tât nàm lièt 
trong l ú p leu 
tranh lup-
su|). N g h e 
don ha quân 
gíìn tó'i, cir-
dàn so-hãi, 
nòn-nao, kíp 
sìra-soan lèn 
dirò-ng chay 
t r o n . II o 
b i ê t d a o 
hinh khòng 
d u n g - 1 h ir 
mình nào, 
nèn hel tháy 
k i é in c á c h 
ci'ru mình và 
g i a - (| u y e n 

inình, cháng chút doái 
khác. Ai di'i si'rc chay lion, thì chay 
tion ; có ngirò'i co dem theo hoăc g'uíu 
kín ciia háu. Có kê dot cháy hoăc 
phá-phách cù-a nhà. Châng inay chõc 
làng-xóm dã lan-hoang. Òng già, hà 
lão ngòi xe, còn bon trai-tiê vòi-vàng 
diu-dát vo con chay trôn. 

Nhirng túp fêu tranh kia chăng có 
vê ròn-ràng chút nào. Càu bé què-

mot nguò-i 
t h i e t 
doái tói. Bà 
s e c ó c á i 
h à n-h a n h 
d uoc chay 
tion vói bãy 
con bé dai, 
trong so dó 
có di'ra con 
t r a i q u è -
quat, chãng? 

T r ò i toi, 
khòng còn ai 
n ó i v ă n g -
vâng và sira-
soan Òn-ào. 
Càu bé đáng 
thiro'iig thúc 
giác, hoàng 
hòn, lúc thì 
h6i mc đê 
inăc m ì n h 
cho so-phân 

Túp l6u triinh đuonií b) tuyét pluì xây-văll, ll'lC 

thirong kê thì so- me nghe theo lòi mình mà de 
minh o lai. Càu nói ràng: 

—Bon láng-dieng di het rô i ; con 
khòng nghe tiè'ng ho níĩa ; con ích-kỳ 
(|uá vì cú gifr má ô* dày. Cũng chua 
tre dàu, má nên dem mãy em gái di 
vói má. Con se vô-su*; ai thèm Iàm 
hai di'ra trê không c.ó kè nào giúp-dõ'! 

Bà me dáp: 
—Me con chúng ta deu vò-sir. Bau 



T H A N I I - K I N H HAO 

moi nguòi Iìa-ho chúng la, nlurng Bi'rc 
Chna Tròi không lìa-bò chúng ta dàu. 

Cau bé ci'r vàt-nài : 
—Có gì ginp diroc chiìng ta ? Ai có 

the hinh-vuc chúng ta cho thoát tay 
gian-ác icua loán hinh áy ? Con có 
nghe kê ehuyèn ve hinh-linh phá-
phách, tàn-hai ghè-góm lam. Chúng 
chãng phai là ngiròi, nhirng là thn 
i írng! Oi, c.(V sao con hóa nên yéu-
duoi thê' nãy, yê'u-duôi dê'n nôi thành 
ra v ò - í c h ! Con không có si'rc dê 
chong-ctr hoăc chay trôn. 

Bà dáp : «Có hi'rc tiròng vfrng-chác 
vày-phũ nhfrng kè khòng the binh-virc 
mình. Đi'rc Chi'ia Tròi se xàv cho 
chiìng ta môt hi'rc liròng vfrng-chac.» 

Càu nói rang : 
—Bày giò má là si'rc manh cùa con. 

Con cám on Bùc Chúa Tròi vi má 
chang lìa-bò con. Con yê'u-duòi quá. 
Con nuong-eày má. Qua thât, má 
dírng l ìa-bò con nhó! Cpn tnông 
mình có thê nhìn toán quân hung-ác 
xòng vào dày. M§ con ta nghèo-circ 
dên nõi khòng thè làm thòa lòng tham 
cùa chúng chúl nào. Chúng sè làin 
hai me con ta cho ha con thù-giàn... 
Ôi, iná nên lìa - bò con di ! Con có 
quyen gì gifr má (V dây ? Nê'u thày má 
chiu dau-dón, át con sê dau-dón hon. 

Bà võ-ve con mà dáp ìang: 

—Búc Chúa Tròi văn là noi chúng 
ta an-náu, và Ngài có quyên-phcp 
binh-vuc chúng ta. 

Rót lai, hà dùng nhfrng lòi èm-ái, 
ngot-ngào dê làm yên lòng càu con 
trai hói-rôi cho tói khi càu cfing ngù 
yên nhir may em gái vày. 

Sáng bfra sau, quàn thù dáng so* 
tói noi. Me và băy con mô- mât, tháy 
có «bi'rc tiròng virng-chác)) xây lèn de 
binh-virc ho. So là dêm qua tuyct do 
xuông và dòng-dăc mau-chóng. Làm 
tron lò-i Chúa phán, chinh là ngon giò 
ào-ào dùa tuyêt thành mòt dóng phù 
kín căn nhà lup-sup, ngó nhir bi'rc 
liròng che - chò- xày bò-i Báng hay 
thirong-xót nhfrng kê tin-cày Ngài. 
Phía sau cũng có dông tuyetche khuà't 
diròng vào nhà nuòi súc-vât; suot 
mãy ngày me con viìn song trong lúp 
leu tranh có tuyel dày phi'i kín. 

Chínli lúc dó dao binh ghê-góin tray 
qua làng. Nhà nào cũng bi phá -
phách ; kê giàu bi bóc-lòt hê't cùa báu, 
còn kê nghèo thì bi ciróp giirl hêt vàl 
can-dùng. Nhirng túp lèu tranh lup-
sup văn duo-c che-chò- bcrì bi'rc tuòng 
hàng tuyè'l dã dông-dày chung-quanh 
duong hìc đêm khuya yên-t|nh. Đúc 
Chúa Tròi dã xây «bi'rc tuòng vfrng-
chao) de che-chò nhfrng kè không thè 
binh-virc mình.—H. L. Hastings. 

ftL DÕNG-CÀM T H A Y , TÌNH M A U - T Í r t íhay^u^êiilcol 
" D Ê N nuóc Thuy-sĩ có vo- môl nguòi 

nông-phu nghèo-khó sanh duoc 
inòt con trai ngò-nghĩnh. Nham mùa 
găl, bà muón di làin giúp chông dôi 
chút, bèn là'y men boc con can-lhíìm, 
dat à mòl chõ kín-dáo trèn bò ruòng, 
rõi di cat lúa. Thĩnh-lhoang bà dua 
malngóchìrng cái «kho-tàng» yêu-(pií. 
Sau bà mâi làm, nèn quên ngay con. 

Birong khi áy, mòt con cliim phung-
hoàng to-lón bay-lièug trèn khòng, 
thèin cái mõi ngon, lúc. là càu bé. 
Mau nhir chóp, nó sà xuóng, gio vâ'u 
cì'íp môi và bày di. Ti^llg kèu ghê-
góin ci'ia mòt ngiiò' tho giăt lam cho 

ai nà'y giirl mình. Bà me hõt-hoàng, 
chay theo chim de ci'ru con. 

( ) chim phung-hoàng ó- trên chót 
núi. Bà chay bìra vào con diròng hep 
có gai dàm vào tay chon bà dau lám. 
Het diròng dó, bà phàí lièu mình bò 
theo dõc núi, Iên dê'n ò chim. Chiin 
gììn «dir bfra tièc ngon,» thì ba xông 
dên, dánh nhau vói nó, và giirl laicàu 
con yêu-quí vàn ngù yèn vì chang hiê't 
ininh gììn phài chet. Khi dem con vè 
den nhà, ai náy ngoi-khen bà, song 
bà chí ciròi mà ràng: «Hãy chung vui 
\(Vi lòi, vi con lòi dã mát mà lai liin 
dirov.- (íLé Relèv.ement». Q^J^Q 


