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CHIM C H A O - M A O VA CON RUA 
/ ^ H À O bà R Ù A , sáng hôni nay bà có 

vê quau lâin ! 
— A i cũng phâi quau. Nào ai biêt 

tai sao càu la-lôi tir lúc rang đòng nlnr 
thê? Càu làm nhirc dãu tô i ! 

—Xin lôi bà. Néu bà khó chiu, thì 

— À , bà me yêu-qui cùa tôi day tôi 
nhiêu dêu : Trirác bêt day bay, rôi day 
hát và day kiêm ăn môl mình. Môt 
ngày kia, me nói vói tôi rang: «Con 
hãy ra đ i ; bày giò - con dã khòn-lón, 
không còn cãn ta níĩa. Hãy bay, hãy 

Chim chào-mào ca-hál dc yên-iii ngirài bjnh 

tôi se cti nai xa han mà hát; nlnrngtôi 
hát vì sung-sircrng, vui-vê dó, bà ! 

—Sung-siró-ng, vui-vê à ? Ui chà ! 
Có gi mà sung-sircrng, vui-vè? Vày, 
càu không tháy lá rung và ngày ngan 
hon sao? Càu không câm-biet ngon 
gió vù-vù báo tin ràng mùa dông găn 
tói ròi sao ? 

—Mùa đông! Mùa đông là cái gì ? 
Tôi chira he nghe nói den mùa dông. 

Bà RÙA.— (nói mòt inĩnh) Mà'y con 
chim này ngu-dot quá, không hê biêt 
chút g i ! (Nói lán) Mùa đông là gì 
mà càu cũng chàng biê't, vày thì càu 
dircrc me day nhũ-ng cái chi ? 

hát, hãy kiêm ăn và làm tron công-vièc 
cùa chim chào-mào. Còn moi sir khác, 
©irc Chúa Triri sê lo cho con.» 

—Thàt khòng? Tõi chãng biêt Đirc 
Chiia Trcri có săn-sóe loài rùa cliăng. 
Nhu-ng tôi phài dào hang dè õ- suót 
mùa đông. Gan tói tháng mòt rôi, sáp 
sang mùa dôngrôi, khôngnènđê mình 
thinh-Iinh bi lanh. 

—Hang à ? Bà găn dào hangà ? Thua 
bà, dào làm gì ? 

—-Câu trê con quá, dè & suot mùa 
đông, chá dê làm g ì ! T ò i kiè'm môt 
chõ sach-sê ô-dirói gôc cày, có môt lóp 
lá dày trùm mình đang khi nâm li 
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ng hang suõt mùa (lông. Cãu cũng 
èn láin nhir the, thi nnVi hicp lê . 
CiiÀo-\iÀo (srrquinh).—Tòi đào hang 
? Ngii suol imĩa đông à ? 
—Sao lai khõng? Me càu day câu 

dùng iin') và hai C . I I O T I riào riâ't, còn tdl 
B n day càu hay khiip chdn nhir kc 
'ièn-riai inà trèu-choc moi ngiròi bài 
êu-la, dtrc-lác khòng tliõi. Hà ! Hàl 
ái nuia dõng, tuyé't sirang sa xudng, 

Ó lè càu khòng hát riirae nliieu nhir 
liè' nfra. 

Nói rioan, hà RDA câ't cliO'ii di, có vè 
àni-cliap, khôn-ngoan, dĩrng-dán. 

o o o 
Tõi-iigliièp, càu CiiÃo-MÀo ! Bà R ù A 
ã gieo moi lo-lâng váo tã'm lòng non-
(VI ciia eàu. Càu quên hát vã cĩr vira 

òii-riìu, vira lăp di li.ip lai n i ã y t i ĩ i ig: 
Miĩa (lòng... tuyét... sinnig... cái hang 
õiom... lá vàng. . .» Càu hòng nói: 

—Tòi sê di hõi òng SK-BKM ; òng ta 
giõi him. 

ông SÊ-BEM dang dirng trên hãi cò, 
dáiih nhau vcri con sâu lo-liráng ; sàu 
hèi sirc chdng-cir, khòng ch}U de òng 
moi ra ngoài mãt dãt. 

—Tlnra òng Sê-BEM, xin õng làin (rn 
nói cho tòi hiét mùa dòng hĩ gì, và dài 
biio liui ? 

—Míia dòng la gì :ĩ ? Iiãy coi con 
sâu dep-dê nĩìy... Chiu khó nhoc de 
bat nó kè cũng đáng còng... Càu inudn 
biet imĩa đòng lã gi à? Nây, nuĩa 
đòng Irái hììn nuĩa ba. Chang còn cày-
c8i tiít-tinri và hoa Ihoni, quà ngot. 
Tròi liiiu loi-lăm liiòn. Mua sa, tuyô't 
w\, hiion liím... 

—Tuyêi à? Tuyet hi cái cli idó, òng? 
—Niìy! tráng toát và lanh huot â'y 

mà; luyet phù khap inri, nèn la chiìng 
còn kiiin dinrc inõt hõt thóc, inòt con 
sàu, inòl cluitgi. Ai chà ! Khòngvui 
gì dáii; nhirng tièn sân các trai, ta 
CŨngkiíin duo'c vài hòt dàu. Vâ.cũng 
c ò h iihièu ngircri nhan-dirc thìnli-
thoàng niin eho ta vãi niieng bánh vun. 
R6t lai, ta cũng tai qua nan khòi. Càu 
íirng boi-iôi I I I K V ! (^òn mùa dõng dài 
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bao lãu, thi tõi chi biêt râTig nó dài 
han nuĩa ha. 

—Bà RŨA khuycn tòi dào cái hang. 
dirái dát de àn sudt mùa riòng, nlnrng' 
tòi khòng thè ngii lân nlnr Ihf. 

Ong SE-BEM cirài ìjin : 
—Úi chà ! Cãu (lfrng nghe con mu 

già nói bãy-ba d ó ! Găp ai, my cũng 
nói thê. 

Đoan, òng S K - B K M bát dìiu ăn lót 
lòng, khòng lo tái eàu C H À O - M À O nfra. 
Càu nây riircrc. yên-ùi clôi cluĩt, hèn bay 
rii và ca-hát càng han. 

o o o 
Càu dãu trèn nhánh cãy à trirácmòt 

vircrn dep-dè có cày leo bao-boc. Mòt 
cò con gái iiiíni trèn ehiec ghe viii bd. 
Khuòn măl nbo-nban cùa cò tranglot, 
hai nhir liĩ'm khăn choãng cò. Cò vira 
miri ciròi, vira nhin dàn chini nhó mà 
mìnli đã kéo riìii chiing-quanh vi ném 
cho nhieu mieng bánh vun. Chãng 
hao iàu, cò lliâv chim chào-niiio dãu 
liên nhánh cày. 

—0, iná ai, iná dè'n xem con chim 
chào-mào dáng yèu riang ilàii tiên cao 
kia ! Á i chà 1 Con iró-c-ao nó cũng 
rièii dày ăn bánfa vun. Con yêu dãn 
cliim niìy hiii hao ! 

Bà ine lai gììn, ngoi bèn con gái. Bà 
có vè bình-tĩnh, nhin-nhue, nlnrng ìiĩ't 
huôn-rau, vì con hà dirang dau nftng. 

—Thira uiá.xin doclai cho con nghe 
I íV ì Đác Clnia Jésus phán ve riãn chim 
nhò-hé niĩy. 

Bà i n à K i n h - T h á n h Tàn-U-ác, cát 
tiè'ng rioc rang : 

«Hãy xem loài chim triri : chang có 
gieo, găt, cũng châng có thiĩu-lrũ" vào 
kho-tàng, inà Cha các nguai trèn írai 
nuòi nó. Càc ngirai há chang-phâi lã 
(|iii-trong han loài chim sao?» (Ma-
thi-a 6: 26). 

—Tlnra iná, xin má vui lòng cho 
chiing :in hánh vun nhá. Cluia riã yèu 
chúng, nên ta cĩing phâi yêu chúng, 
[iliãi không, niiĩ? 

—Ù\ má sê chăm-chút cluing nó, 
nliirng bày gi(V niecon ta phài váo nhà 
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kèo còn sê lanh, vì măt IrcYiđã lăn rôi. 
Me con bà váo nhà rõi, C H Ã O - . M À O 

liiii suy-nghĩ: 
—Bày g iò tòi biê't lai sao me biío tôi 

râiig Dfrc Chúa Triri sè chìím-nom tòi; 
tòi chfing scr nũa, mùa dòng cir vièc 
tcVi di ! 

Trong vài ngày sau, cò bé vàn ra 
virirn. Bõi tròi lanh, ncn cò phâi ò 
trong nhà. Nhungcó Ihè thãy cò nani 
trèn ghé vâi bõ (V găn efra sô, càu C H À O -

M Á O bèn dâu trèn nhánh cày minh ua 
nhút vá hát c h o c õ nghe các bài hay 
hon het. Doan, càu dc'n Ihành cua so. 
ăn bánh vun và hôt dâu inà bàn lay 
trăng-trèo, yê'u-ót eùa CO dã râc ra dó. 
Cõ tháy con chim minh ira nhút latsát 
))èn ininh, bèn vui-vè dè'n nòi hai nui 
dô hày-hày. 

O O O 
Sau rÔt, nnia dòng lói, trcVi lanh huol 

xutrng. Suõtmòt tuan-lê, cõ békhông 
mcV cùa sô, râc hòt dàii va bánh vun 
cho càu C H À O - M À O , nèn càu phãi dói. 
Ay vì cô dau nguy lám, và bà phài (V 
bcn giuOng con luôn. . Dãu chju circ, 
nhirngcàu C H À O - . M Ã O vàn gang-guo'ng 
ca-hát vui-vê dè yèn-iii lòng me con cô. 

Bôi mòt ngãy kia, cua sô bõng 1110, 
hai me con cô vui-vê nhìn-xem khu 
vui'rii vc inùa dòng. Thì ra Chúa dã 
clurachocòbéducrcliinh. Càu C I I Á O -

U Í O sung-sucVng quá, vô cánh bay den 
bèn canh ine con cò mà ca-hãt rát vui-
vè duòng nhu cbúc-niirng nie con cô 
dã duoc Chúa dem ra khôi vòng thii--
thách. Bà ăm cbini Irong tay,vuot-vc 
nó và nói rang: 

—Chim C H À O - M Ã O o i , ta cám on mi 
liim, vì trong khi con ta dau năng, mi 
dã ca-hát vui-vê, khiè'n ta ducrc yèn-ùi 
và hè't lòng nhcV Chúa chũa binh cho 
con. Ta sê khòng he quên mi. Suot 
nnia dông, mi cú dè'n hên cùa sò nìiy, 
la sê hãng ngày râc hòt dâu và bánh 
vun cho mi ăn no-nê. 

• o o 
Bôi cuòc, nhũiig ngày khôn-cuc dã 

het. Mùa xuàn tOÌ, cây-cò này chòi. 

Cáccây sanh Irái cũng Iro bông dcp-dè. 
Miiòn vàt vui-vê vì sanh-song. Càu 
C H À O - M À O hón-hò lurn hci. Phài, me 
cãu nói thàt, Đúc Chúa Tròi chăm-
nom càu. Càu eãt giong ngot-ngào, 
Irong-lrco mà hát mòl bái ciiin-la và 
ngoi-khen Chúa. 

Châng bao lâu, cãu thay bà B C A thò 
mãt ra ; bà di chàin-chap và càn-lhàn 
vi nghi-ngcV moi su và moi loài. 

— A , chào bá B ì ' A , hà manb-gioi chcV? 
Suot iniia lanh, bà dê cliiu không? 

—Phâi, dc chju lám, còn câu? Càu 
có liim theo hYi lòi khuyèn-bao inà 
dào bang cbăng V 

—Thua bà, cliiing klli nào ; tòi khõng ! 
c8n den hang nià. Cbúa dã chiiin-
nom tòi và chììc dã chăm-nom bà nũa. 

—Thàt khòng? Tòi chang biet mình 
dã ducrc Dúc Clnia TrcVÌ săn-sóc bay 
kliông... Dììu viiy, neu tôi chang diio 
hang, Ihì... A nìiy, càu làm gi dang 
khi giá rét dê'n nòi nirt da ? 

—Tôi hát. 
—Còn khi khòng có gì ăn? 
—Tôi cũng hát. 
— ò , câu ching chũ «hát» mà trêu-

chpc tôi hoài. Vày chcV cãu chì biê'l 
inòt chũ «hát» Ihôi sao? 

Roi bà R C A vira bò di, vùa nhao-
cuiri. Cãu C M À O - M Ã châng chiil boi-
rõi, cú láy tánh vui và cách ngâm-nga 
nurng-rcr niii làm cho moi ngircVi ò 
quanh mình cũng h('rn-hcV vui-nu'rng. 

o o o 
Hõi các em yèu-diiu, khi các em găp 

su khó-khăn Ihì dirng bát-chuóc con 
rùa ich-kv kia mà dâo hang giũ híy 
inôt thàn minh. Ilãy nhõ- ràng sir ich-
kỳ là dáng khinb li'íni và trái hân vói 
dao Dáng Chrisl. Các eni phài noi 
gircrng con clhni ch:io-mào inà tin-cây 
Dúc Chúa Tròi giúp-dõ minh, cú ca-
hát vui-vè đè yên-iii nhũng ngucYi sSu-
thiimcVchung-iiuanh mình. Nhu vày, 
lòng các em sê sung-suóng, và Cluia sê 
giúp-dcr các em ducrc-khòi su khó-
khăn. «Hãy vui-mirng IrongChúa luòn 
luôn» (Phi-l ip 4 : 4). — Theo cô Naémi. 


