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B A N BiraiVI N H A V U A 
(Truyvn <T(il murt vui Irontf ngìly 

l T , Ô I dao choM vircrn ngir-uyên. Măt 
trĩri tungánh dju-dàng vô-ve nhánh 

hoa tircri rài Inrrrnglhom phiromg-phĩre. 
Giong hál Ihãn-tièn tìr xa đira lai rũ 
sach bui trììn báy làu virorig-vâ'n lòng 
tôi. Bììu không-khí h ĩ - lac bao-boc 
linh-hôn tòi dè'n nõi tòi sùng-sol hoi-
làu, cúi dau thĩr-lay. 

Boan, tòi dira mììt nliìn dàn hir(Vm 
nhò-bé, dep-dè, sác váng, lóng-Iánh, 
bay t ù c á n h hoa no tóĩ cánh hoa kia, 

Vua liõi tôi rang: 
—Ngircri nhìn chi dó? 
—Tàu Chúa.lôi nhìn dàn-bm'rm mỳ-

mieĩi kia. Chúng nó làni hình-bóiig 
vê csii gì dáy a ? 

—Bó là nlnrng lĩri con-cái Ta ngcri-
khcn Ta vì các vièc rcit nhò-nwn. 
Nhũng lòi dó tĩr dâ't bay lèn dê'n tãn 
dày và làm cho viròri Tii thèm dep. 

Tôi cúi nhìn. 
Cánh buám có biên mãy chfr biíng 

vàng: Càm-ta Bú-c Chúa Trĩri ! Cám 
crn Cluia 1 A-lê-lu-gia ! Ngcri-khen 
Cha ! vàn, vàn... 

Tòi khòng hièu. 
Vua bèn phán cùng tò i : 
—Hãy xufíng thè'-gian thì ngiroi sê 

hièu máy chfi dó. 
Tòi xuong. 

Khi gììn tói ga xe-lùra, tôi thăy mòt 
òng chay. Tôi chay theo. Xe- l i ra 
gìin d i : ông vào ga, xông tói, nhày 
chôm lèn nám círa toa, rôi vào. 

ô n g ngôi xuõng, có vè mèt-nhoc, vira 
thò- 'hõng-hòc, vĩra lâm-biìm :—Cám 
rrn Bĩrc Chúa Trcri! 

—Sao òng cám o'n Bĩrc Chúa Trĩri ? 

kỳ-nièni CiVu-Chúa phQC-sanh) 

—Vì tòi tròng-nom thuõc-thang cho 
vo* con cà dêm, nèn rat srr trê chuyên 
xe-lír;i đi làm.... 

Tôi ra khòi toa, đi trèn con dircrng 
vìing-vê. Kìa, môt ông cu thíip-bé rát 
yfíu-duoi, di l ào -dâo , miêng ãp-úng 
mòt vài lcVi. 

—Cu nói gi dãy a ? 
—Tôi nó i : «Cám rrn Chúa,» vì tôi 

ni('ri văp nhăin hòn dá, gan ngã. Nêu 
tôi ngã, thì trên con dirrrng vãng-vè 
năy, ai sõ giúp tõi dĩmg dãy ? 

Môtcon birĩrm—thè'-gian không thfíy 
nó—tir căp môi tái mét nhmig mèm-
mai ciia c.ii bay lcn nhâp bon vcVi dàn 
birám mà vua vui-vê ngám-xem. 

Tòi cú di . 
Môt bon hoc-trò tan hoc. 
Tôi thãy rÕ mòt cô bé vê măt ngbiêm-

trang; tôi lai gan nghe, và năy, côvira 
mĩn cucri, vira nói : «Cám o-n Búc 
Chúa Jèsus!» 

—Sao em cám crn Bĩrc Chúa Jêsus? 
—Vì me tôi căn tôi drr-dân dên noi 

tòi không có thì-girr hoc bài và tòi scr 
không thuòc ; nhirng tòi cãu-xin Bĩrc 
Clnia Jèsus giúp-dfr tòi, nên tòi dã doc 
thuòc lău. 

Bó là lê mau-nhièm ve lòng kính-
mê'n và dĩrc-tin ! 

Nhirng chăng máy Júc, mòt chàng 
thiêu-niên buĩrc tói , dáng di vùrig-
vàng, nên tôi thôi suy-nghĩ; chàng 
rào câng và cát tiêng kiên-quyê't, manh-
mê mà la râng : 

—Cám cn Cluia! 
—Sao thììy cám (rn Chúa? 
—Vì tôi gân chieu theo ỳ ban mĩri 

tôi hút thuôc và tôi dã hĩra vó*i me tôi 
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rang tòi khòng có khi nào (iiju hút. 
Tòi cír di, rôi vào inòl nhà tâin-

thinVng. Có môt bà dirng doc birc tho 
meVi nhàn dircrc, bai bàng mróc inát 
lã-chã tuôn ro -i. Bà nói : 

—Cám o'n Cha cV trèn trcVi, vì Cha dã 
giuc lòng chi con gcVi cho C O h nión tiên 
năy inà con ìã't cãn ! 

Tòi vìra vui biróc di ra, víra nói 
mòt mìnb raiig: 

—Chúa lai diroc mòtcon bireVm ciep-
dê* nfra 1 

Tòi vào nhí'i nghèo và n h à giàu, song, 
than òi, nhíi giàu ít có tiê'ng càm-ta, 
vì ho quen lnrong cùa-câi t h c gian rôi. 

Song tòi vào niòt phòng khách có 
môt bà ngòi t i T i ó c g i á sácb, vè măt lo-
nghĩ, tay càni bĩrc thcr. Bà xé di và 
ném vào sot giã'y, t h â t Ià quã-quyet. 
Bà vùa nén tiò'ng thcr dài vira làm-bãm: 

—Cãin ern Bĩrc Chúa T r ò i ! 
Tòi lai găn và hôi bà cáin 0 1 1 vì có g ì . 
—Bĩrc. tho nììy láin cbo tòi dau-dón, 

Icri nào ciing d ò c - á c và b ĩ i t -công; 
iilnrng, nhcV Đirc Chúa Tròi giúp-dõ, 
tôi dã tháng ỳ iróc-ào binh-virc inìnb; 
làin thinb thi hori. 

Vày, tôi triii qua thè'-giói, t ircbõ năy 
lói chõ kia, dè thâu-góp các liê'ng cũa 
con-cái Vua tôy biê't on vì nhfrng công-
vicjc nhò-mon bon hét : hoăc tìm tháy 
dô-vàt elã inát, hoăc mirrrn dirrrc cuón 
sách bay, hoăc làm viêc nlioc-nhâii cá 
ngày rôi ìin bfra coni ngon, hoăc sau 
cori ban-bán (Iirerc tràn mira dào, hoăc 
có ngiròi dc'n thăm và yèn-iii niinli, 
hoăc tliáng ccrn c á m - d õ , hoăc nhàn 
diroc tin vui, vàn vàn... Kia, dàn 
biróm vô-hình bay lèn và sê làin cbo 
Vua vui-vè. 

Tòi trâi qua the-gicVi rôi, bèn ngõi 
tièn bò Bièn và tháy Vua cua các vua, 
Chúa cùa các cluia vira chodàn đó iăn , 
vira cúi rap dììu xuông mà ta (rn vì ináy 
con cá nhô (M;ic8: 7).—N. Wiédeman. 


