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An, lèn sáu tuôi, dircrc ăn bfra
Bâng vày, cò sè xin mc don bũa tiêc
ti(}c sanh-nhirt cùa môt ban cò, lèn
xoàng và cftm bày cày nêii trèn chiê'c
là Mi. Bfra dó dâu xoàng, nlurng cô vãn
bánh ngot...
I I I K V nlnr chòn vào ruôt.
Nê'u hõi cò
An bê miê'ng bánli llu'r hai, hõng
ira-thich gì nhi'rt và diroc món gì làni
găp deu thàt đep da. An thay trong
yui lóng nlu'rt r
ni i è'ng b á n h
trong Uhi ăn
<í inòt dongbac,
bfra ti('c ííy, ìU
ncn rát thòa
cò trà l(Vi rã't
lòng, và chác
van-tat và rat
a thôa lòng hon
n g a y -1 li à t
" inoi cò khách
râng:
kia.boi chirng
—Bánh ngol'...
dã Iftu lilin An
Cliac các cin
changhediroc
khòng lâ'y thê'
inõt xu n h o
làin la, vi cò
dinli lay. Vày,
hc dáng yèu
c.ô An tiríVng
dó it klii diro-c
inình giàu-có
ăn ìnõn ; ì y .
den noi phai
C li a c õ ni ii t
buòc càii-thàn
v i è c dã Iftu,
dÔng bac vào
in (; c ò p h ã i
góc
nuii-soa,
chiu khó-nhoc
vì so nVl inâl.
mtri kiè'm ra
và dem IKÌIIII ngol clio cô An
T l\ n
t Ì èc
dirrrc tien <!è dong gao mòi bfra.
bon trè chcri-dũa niãi de'n khi Andirc/c
Chinh ngày ăn li('c dó, khí lr<Vi mátcha t<Vi dón ve. Cô luòn inicng tliuàl
mè, cày-coi xanh-tuoi. Chtíc niecò Mi
lai minh (V nhà cô Mi vui-lhieh Ihc nào,
liii'rng cfl An I'íít Ihicli hánh ngot, vi hà
(lcn khi di ngi'i nió'i lliòi.
(hi'ii cho cô nhicu lãii.
Sáng bfra sau, An ciiii-ngiiycn Ihco
Qua thãt, An chãng dè bà phài mcVÌlc tbinVng. An khác liiín nhicii ban
moc <in:'i 15, nliirng lai rã't vui-thich vì
CÙng tuòi mình, vi ehimgchĩ cĩiii-iigiiyèn
tháy ehiè'e bánh to-tircrng ngon-ngot
((ua-loa vài tiê'ng lúc iiiìin trên giinVng,
ticn cain bây cày nê'n (dèn ci'iy) sáng
gan ngù thiep. Chúng khôngchju vàtngòi. Cd vìragiurcmg hai niìĩt thao-láo
lòn \(Vi mình dc cau-ngiiyèn buòi sáng
nhin ban tàt timg cày nè"n mòt triró-c
nfra. Niìy. khi niói Ihirc dày, cluing
khi cftl hãnli, vìra nghĩ ràng nê'u năni
rtit ciin diroc Chiia giúp-dõ dc làni dcp
t<Vi, lè sanli-nlurt lliír biíy cùa ininh
liing Ngâi vã diroc gifr-gin khoì lòi.
cfiug dir</c iilnr tlie niìy, thì la-liing biê'l
Sáng d ó , An doc b:ii cãu-iigiiycn Bírc
ináy! Tir bàv gi<V dên bà'v g'uV, bic'l
Chúa Jèsus day cho mòn-di); nlurng
dà u ch a cò I a i c h ì'i 11 g t ì in d iro-c công- v i cc ?
t(Vi càu : « X i n cho cluing lòi hòni ntiy
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đõ-ăn dù ngày,» thì An dírng lai mòt
lúc, rôi tiep: «Lay Chúa yèu-dáu, xin
làm o-n cho An bánh ngot níra.»
Me đè cô An cãu-nguyèn xong, doan
gio' tay òm cô và 'cõ cât nghĩa cho cô
hièu rãng nói tóm lai hánh hang ngày
là gõm câ moi món tõt-lành thàt câniùng cho minh.
Cô An d á p :
—Nhtrng bánh ngot chang phãi là
nòt món tõt-lành hay sao?
—Phâi chó', nhirng khòng ăn bánh
ìgot, ta cũng song diro'c mà. Ta nèn
)iêt o'n vì có coin, Ihjt và rau ngonành.
Tháy cô ho-i khó chiu, me cô bèn nói
hêm :
—Khi ba có vièc làm, má sè cho con
n bánh ngot; nhirng diro'iig khi chòv
lcri, má khòng dám xin Chúa cho.
—Nêu con xin Ngài cho bánh ngot,
hì Ngài se giàn cliăng?
—Má không luông nlur vây. Ngài
liêu rõ ỳ con trê, rõ ho-n ngirò'i me
liêu ỳ con gái mình.
—NSy, sau khi làn liè'ng ciui-nguyèn,
on chì cát tiê'ng sè sè xin bánh ngot...
Cách gàn môl tuãn-le, nie cõ Mi dén
hăm me cò A n . lià dem tlieo mòt gói
ó-n, đira eho An mà lííng:

XIN NHIEU M Q
f "*0 ngirò'i Ihuàttruyèn vua Àlexandre
le Grand rát nnrc yèu-quí niôt quan
iguyèn-soái. Vua cho phép quan trích
áy mòt món ti'èn ct kho nhà-niróc.
iăp dip-lièn, quanviê'tgiay xin trà cho
ninh mòl so tien to quá, den nõi vièn
[uau kho bac khòng chiu dira tiLróc
:hi hòi y-kien yuá. Vày, vièn ãy dên
riró'c m ă t v u a, bà y-1ò v ièc q u a n ngu yènoái dã Ìàin. Vua h ô i :
— N g i w i khòng ehiu ehi so tien dó
ao?
—Tàu b è - h a , tòi khòng chiu chi
riró'C lúc hôi ỳ bê-ha. A y vì sõ tièn
o quá!
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—Tôi rà't thôa lòfíg vi có mòl ngirò'i
kliách thích ăn bánh ngot tòi lám. T ò i
làm cho em mòt cái, vì trong bira tièc
trirác, tòi tluíy em có vê ira ăn bánh
ngot.
Lúc mô- gói, thâ'y chiéc bánh ngot
to-tiráng bao đirò-ng tráng nlur tuyêt,
thì An khòng biê't eám ctn the nào. An
ean-thàn dăt bánh lèn bàn, roi quàng
hai tay vào co bà khách tir-tê mà nói
fh'àm ríing:
—Có phiii Đi'rc Chúa T r ò i biêu bà
làm bánh ngot nay cho tôi không?
Bà vìra eii'òi nu, vìra trâ lò-i:
—Phâi, tôi tirô-ng Xgài thãt khiê'n tôi
nghĩ dè'n vièc nây.
An nói nhò :
— A y vì lòi dã xin Ngài ban cho mòt
cái!
—Em o-i, tòi sung-suóng quá, vì âveac
Đirc Clu'ia TnVi Iira-chon de dáp lò-i em
cau-nguyèn. Erri cũng nhó- mò-i ba lai
thăm nhà tôi tai buông già'y, vi chính
lúc nììy nhà tòi duo-ng eiìn mòl nguiVi
dáng tin-cày.
Tìr d ó , An khòng còn căn câu-xin
bánh ngot nũa, bôi chirng cha cò tìm
dircrc vièc làm hìing ngày và diro'c trâ
cao còng, nèn me cõ tluióng làìn bánh
ngot và mua nhieu món ngon-lành.—
Đic/i /«(() Sunday School Timcs.

LÀ T Ô N - K I N H t
Vua tirc-giân. Vièn â'y tàu rang minh
so- chi sô' lièn dó, thì vua không hài
lòng chăng. Vua đáp :
—Nguo-i há chfmg biêt rang quan
nguyèn-soái tòn-kiijji tràin và ninVc
cùa trÃm bô'i viè't già'y xin trâ nhieu
tièn, sao ?
Truyèn nav có Ihàt hay là bia-dăt
cũng châng he ehi. Duy ta thât biét
râng minh tôn-trong Đi'rc Chúa T i ò i
bò'i xin an dày plnnVe ròng. «Hãy
kêu-cau la, ta sè tià lcVi c h o ; ta sè lõ
eho ngiroi nluTng vièc kVn và khó, là
nhũng viêc ngiro'i ehua tùng bie!»
(Giè,'{3: 3).—Mooíh/.

