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TRITNG BlTOTVl HOA S A U , S A U HOA BlTOTVl
f HT Sâu có tánh yèn-lăng, đuang hò
^
lê't dông-dài doc theo tàu lá câi hìip,
ngó bò rát ngò. Chj Buóm nói v6i chi
Sàu râhg:
—Chi cri, tõi nhcV chi dirng làm me
nuòi dè trông-nom giùm dàn con dáng
thtrong c ũ a
tôi. Chi hãy
coi nhũng
trú-ng n h õ
xiu dày nãy.
T òi khòng
hiêt còn bao
làu nũa thì
c o n - c á i tòi
mcVi ra đòi.
Hièn nay tòi
đ au năn g
quá. Nêu tòi
chét mãt, tliì
ai sè" c h ă i n noin câ đàn
B ir <V m b é nhò cũa tôi ?
Các em thfr tìm xem ehi
Năy, chi Sâu
nho-n-lành, diu-dàng, xanh-tiroi o i !
Chj sè trõng-nom chúng nó chăng?
Nlnrng chi phãi dê ỳ dên móii an niiôi
chúng, vì chúng sè ăn sirong-inóc và
nhuy hoa, chó" không thè song bíing
mónăii khó nuot cùa chjđâu. Ban dsìii
chi nên dè chúng bay găn thôi, bòi
clnrng chúng clnra tbè vut chôc biê't
d ù n g cá n h c h o n h à m cá c h d ircrc. T h a n
ôi.chi không biét bay, tbât dángtliuo'iig
và dáng buôn lâm ! Nlnrng bày gi<Y tôi
không còn thì-gicV dè kié'm me nuôikhác
cho dàn con lõi nũa. Vày, xin chj ăn<r nhon-Iành v ó i dàn con nhôxíu đáng
thuo-ng cùa tòi, nhcV! B â y , xin chi

nhàn láy phã'n vàhg cùa cánb t<)i làm
đôthucVng. Ô i , tôi xãy-xàm quá ! Chi
Sàu o-i, chi nèn nhó- lo vê món ăn cho
con tòi, thì tôi dòi <rn chi lám.
N ó i doan, cliĩ Biró-ni rũ cánh mã
qua <I<Vi, trông thàt dáng thuóng.
Chi S â u
x a n h - tiro-i
đành đ ú n g
mòl minh cr
b è n .6a n h
nhtrngtrúng
cùa

Biro-ni-

bucVm. Cbi
b èn Ibantliò râhg:
—Quâthàt,
bà Biróm rát
dángtlurong
nììy dã lirachon cho
con- cái môt
n g ir ò- i m e
n u ô i gi õi
Sàu đu-o-ng nâm ô* dâu ?
g <V m g i õ i
ghè! T ô i nay phâi lo môt công-viêc
quá súc! Ua.bàáyhâii dãloan Irí.bang
không, iit châng hê xin mòt vàt bò sát
nlurtòi đây nuòi-nangiiàn con thich ăn
sang ! Quií thàt, khi chúng moc cánb
và biê't bay, thi chúng s&Ià'm cho tòi
bõi-roi lâm. Chà, Ioài BucVm dãu bàn
áo lòe-Ioet và diêni phán vàng ru-c-rõ,
song cũng ngu-dai bic't bao !
Nlnrng chi BircVm đáng tlurong chêt
cirng rôi, dè lai dám trirng vân bám vào
tíiu lá câi báp. Ghj Sâu xanh-tiroi có
lòng nhon-lành, cho nèn nhút-dinh
hêt sirc làm vièc. Suõt đêm đó, chj bò
quanh đàm ti irng, vì so- chúng nó găp

THÁNH-KINII

»

phiii tai-nan gi chăng, cho ncn chi
khòng (Iin/c ngù, limg niõi nhir dãn.
Bè'n sáng, chj làin-hain inòl inình :
—Tôi sè di liòi loái vàt khòn-ngoan
dè lio chĩ-bâo giiim ve vièc nsìy.
Song có mòt dcu khó, là clij Sàu phài
hõi ai bày giir'.' Suy di nghĩ lai, chi
nhcVracó bácchim Chìa-vòi. Chj thãy
bác giòi biiy cao, chj tuiVng hác han
kliõii-iigoan 1:1111 và hieu-bie't nhieii.
B:ic chiin Chia-vòi ir trong ruòng lúa
bèn canh. Chi Sàu sai mò*i hác dên
cliíri nói cliuycn. Lúc hác dè'n, chi
bàv-lò moi nòi khó-khăn, vã hcii cách
ituôi-riay nhùng con Biioin-lnróin nho
xiu kháe lii'ín viri mình. Chj Sàu rutrè nói ràng:
—Lììn sau bác hay li'ii trrVĩ, có lèbác
sê hòi-han và nghc-ngóng ítnhieudiror.
Bác cliini Chìa-vôi riápgon ihon-lôn:
—Có lè...
Dirt lòi. bíic lien bay li'ii limg liòi
Irong-xanh, ciíl tiè'ng mà ca-hát. Bác
bay càiig cao, thi giongcàng nhò,... rõi
chi Sàu chang còn nghe (lircrc chút
gì. (;iii bòquanh nhfrng liirng Biro-mbiririu, lliình-lhoíing nhain môleluitlá
ciii hâp. S:iu-rol chi n ó i :
—Bácchiin Chla-vôi di đã làu thayl
Tòi muôn hiét bác hay den chon nào và
biic nghe dirirc nhirng gi Irong cõi triri
xanh dăy-dày nliũng sir la-lùng !
Clii Sâii xaiih-liroi lai bòquanhnlnTng
trirng Biroin-hiriViu mòt liìn nira. C.h\
hôngnghe thiíy lieng bácchim C.hia-vòi.
Chj vui-vé qtì'a dói. den nòi nuion nhãy
chôin lèn. Boi chj lien thiiy bau ininh
lãng-lăng hay xuiing cái giiiòng liiing
làii lá cài h:'ip. Tó'i noi. cliiin Chjavõi hát:
—Chj Sàu o-i ! Cótin-lírc, có tin-tirc,
lin-lirc vui-mfrng...
Bi)i chiin Chìa-vòi lai tiffp:
—Nlurng sir chi không lin lõi !
Chj Sàn vòi dáp :
—Bác l l ó i gi, lòi eũng tin.
—Niiy, tririre híit tòi nói eho chi
bié't máy con nhii niĩy phiii ăn gì nhir.
Cluing ăn xoàng lâin. Chúng ãn món
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in;ĩ chj kièin đirox rài dè-dàng.
Chi Sàu huôn-iiìii, làm-hàm rì'ing:
—Tòi chĩ kiê'm dircrc lá cài báp-là
ìãi dê-dàng.
C.hiin Chia-vôi vui-vè reo-hò:
—Tot lám ! Ban hien cíia tõi (ri, chi
đã tim dircrc l ô i . Chj phài nuõi cbúng
hàng lá ciii bâp.
Chj Sàu tirc-giàn, kêu-la riíng :
—Khòng khi nào! Lúc hap-hõi, me
chúng liiíi lai vói tõi ìiìng dirng cho
chúng iìn inón đó.
Chim Chia-vòi gàn Cocãi:
—Me chimg chang hiê't chi ve vièc
niiy. Chj Sàu <ri, chi tirirng trirng nĩìy
nir ra loài gi ?
—Chăc niV ra liinrm-bu'óm.
—N(V ra Sàu chó'! Đí?n kỳ-hen, chi
sè thâ'v quâ là nlur the.
Boan, chim Chla-Á'òi hay di. (^hi
Sãu lai bò quanb dám trimg; chi liìinhàm :
—Tririrc kia tòi lirong bác chiin Chĩavòi khôn-ngoan, hien-lãnh, châng ngir
li' lii bác ngu-ngoc, xiíc-xircrc.
Chim Chia-vôi hay xuong liĩn nfra,
nói riing:
—Ne'u chi lin tòi, thì lòi mói nói.
Chj Sàu. vc măt nghièin-trang. lai
dáp nhir triróc :
—Bàc nói gì. lòi cũng tin.
—Mót ngày kia, chinh ehi cũng hóa
ra con Biro'm-hiiiVin.
—Con chiin khon-nan kia, iniìy lliã'y
ta hèn-kém, nén clurc che-nhao la sao?
Miĩy dòc-ác và ngu-ngoc. Birirc di
thôil T a k h ô n g t h è m nhírmâj khuyênbiio nũa.
Chiin Chia-vôi vòi nói xoi lai :
—Tòi đã nói vó'i chi riíng chi khòng
lin lõi kia mà.
Cbj Sàu gàn cò cãi :
—Ngirò-i la nóì cái gì lòi cũng tin,
miên là (clii ngăp-ngirng) cái đó phâi
có ly dáng lin. Nhung bác lai nói rang
Irting Bu'írin-biririn niV ra Sàu, và Sàu
lliòi bò sál, lai moecánh, hóa ra Birombiiinii ! Niĩv, liác chiin Chìa-vôi (ri, hác
khòn-ngoan quá, nên miri tin vièc Irái
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lè nliir thè'. Bàc biet tbira ràng v i è c d ó
không thê xây ra dircre.
Chim Chìa-vòi nói cáchsót-siíngrâiig:
—Chj Sàu o'i, chi bò sál dãl, khòng
hè cál mình lên cao hon tàu lá cãi bap,
cho nên chi mcVi nói răng vièc niìy vièc
110 khòng the xây ra.
Chj Sàu quát-thét Ì'êh riing:
—Trái 15 quá ! Bác llu'r nliìn lliàn tòi
xanli-liroi, dài hroi-tluro't, yà chcrn tòi
nhieu dè'n noi khòng de'm diroc, thê
mà bác nói rang tòi sè moc cánh vã bân
áo sìie-scr, nhe-nhàng. Bièn-dõ thayl...
Chim Chìa-vòi cũng quát-thél giàndũ- r ã n g :
—Chi cũng dièn-dô, dièn-do vì chuc
luàn lè vè vièc inình khòng hièii diroe.
Chi há chãng nghe giong hát ciia lòi
dãy vè vui-mìrng khi lòi bay-liron trong
cõi la-hing khó liieu cVtrên kia sao? O,
chi Sâu oi ! Hãy bat-clnróc lôi, giotay tin-cây nhân-lãnh moi sir dên tir
noi áj'.
—Bác cho dó lá...
Chim Chia-vôi vòi chàn lòi mà nói :
— B ó là ciirc-tin.
Ch] Sàu h ô i :
—Tôi hoc-biêt dirc-lin thê' n:io?
Chính hic ííy, chi Sàu nghe liêng ngonguây bên mình. Chi nliìn quanliquát: Kìa, tám hoăc ìiiucri con sàu
xanh-liroi dirong bò l o m - n g o m doc
ngang, nhám thùng lô-chò táu lá cãi
bâp. Đó bi lúa trirng ciia bà Biróm
ntV ra chúng nó dáy mà !
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Chi Sàu hô-then và la^lùng quá dõi,
nliirng chi licn vui-vê, vì vièc la tln'r
nluit có thè xây ra rôi, thì vièc la thú
hai cũng sè xây ra duoc. Clii h ó i :
—Bác chim Chìa-vôi o i , xin day-bào
tòi!
Cliim Chia-vôi bèn nói cho chi Sãu
biet nlnrng sir la-liing ciia dài thâ'p và
ciia trcri cao.
Chi Sàu đã dircrc bác cliim Chìa-vôi
day bài dirc-tin, nèn khi chi phâi yênlăng dc hóa liinh ra con Bii'oin-biiiVni,
chang kliácclii pbai nam Irong nio-nia,
thì chi nói rang :
—Mòt ngày kia, la sè Ihành ra B i i ' o i n bu'óni !
Song bà-con cbi luông chi loan Iri,
bèn than-thcV rang :
—Báng tlnrong Ihay !
Mõl buôi sáng kia, niăt trcVi rirc-rS',
muôii vâl khoe tiroi, chi Sàu biè'n thành
coii Biróm dep-dè, vo cánh săc-sõ bay
tir ciim hoa niìy di'ii cum hoa khác, húl
nluiy bòng de nuòi thâii.
Hõi các eni yèu-dau, chinig ta chang
k'liác gi chi Sàu, deu có Ihàn-llie hènmal, yi'ii-duoi. Nhung, neu chúng la
lin Birc Chúa TrcVi, thì chúng ta dàu
phiii g(Vi thàn trong mo-mâ it làu, nhung
Ngài cũng sè kêu-goi chúngta sõnglai,
ban cho Ihàn-lhè vinh-hien không hi?
hir-nát. Hãy bèn lòiìg chò-doi Búc
Chúa Jêsus-Christ tái-lâm, vi khi áy
linh-bân viithàn-lhêcluingla chácdiroc
giái-ciru Iron-ven!—fíà Mărgaréi Gally.

