
BAI HOC C U A T R O T H A N H 
^ p i U ' ) Thanh và trò T h a o là anh em 

ruôt vcVi nhau, con cùa ông l)à 
T i ên cr mòt làng kia. ThucVng ngày 
anh cm câp ssich dcn trircVng đe hoc. 
Nhung tánh-ỳ trò Thanh hay ItrrVi-
biê'ng, kièin truyèn đe di c h o i ; còn trò 
T h a o d ă u nhô, songcó tánh siêng-năng, 
ham hoc, nhirt là sièng di nhóm nhà-
thcV và hoc. IrtrcVng Chúa-nhtrt lám. 

Có mòt ngày Chúa-nhul kia, nhíiin 
kỳ' lc, trò Thanh xin phép cha me đe 
trò cr nhà, vì lê nãy thăy giáo cùa trò 
cho nghì có hô'n ngsiy inà buòc phsii 
hoc nhièu bài-vô - l á m . . Ncu di , scrhoc 
khòng kjp. Còn trò Thao thì sáiif' 
sóm thúc dày, lo sùa-soan áo-qusin 
sach-sè dsing di nhà-lhcV, vsi sau cũng 
muón găp anh em bsjn trong trircVng 
Cnúa-nhtrl nũa. Dău me trò khuyên 
cr lai nhà vó i anh cho có ban, nhung 
t ròquyêt -d jnhci rđ i , khòngchiu crnhà. 

Khi ông bà Tiê'n và trò T h a o lên môt 
chiêc xe ngira di rôi, thì trò Thanh ò 
nhà CŨng láy bài-vô - ra hoc, nhudeu 
dã xin phép vcVi cha me. T rong lúc 
trò Thanh n'gôi hoc, bõng dirng chó 
SÙa ngoài rào ; trò või-vàng dúng dây, 
chay di xcm, tc ra không ai dàu la, áy 
là ba ban hoc ciia trò dcn. T r ò lièn 
tiép-rucVc ba ban vào Irò-chuyên, choi -
bòi trong inôt lúc rál làu. Ha ban rù 
t iò Thanh ra hái trái dièu ìin c h o i , thi 
Thanh vui lòng ra leo lèn cây, hê't 
het nhánh nãy sang cành no dè tim 
nhũng quà chín dáng dãi các ban trò. 
Nhirng cày dó ci) inòt cánh khô nià trò 
Thanh khòng tháy, chì btron-bâ riêt 
lèn de hái quá chín cr trên cao. Trong 
liic trò Thanh dua tay níu cành áy, 
thì cành lièn gãy, trò Thanh săy chan 

roi xuông dãt rát năng, phâi chê tg iác . 
Lúc ãy các ban trò thãy vây, scr-hãi, 

lien bõ chay tuòn ra vê , chĩ inòt mình 
Tbanb nam dài trên dát, duó i g õ c c à y 
dii?u áy. Cũng may lúc áy ông bà T i èn 
và trò T h a o vê, bucVc vò rào thì thây 
Thanh nàm dài bèn góc diêu, rên-la 
rìiin-iĩ . Òng bà tháy vây, lien chay lai 
xem, thì biêt ra trò Thanh dsĩ té csiy, u 
dău, xè tai, trăy csi inình vá r u õ m máu. 
Cha t iò lièn sim vô nhsi, chay thuôc-
thang trong bôn ngày mã chira lsinh 
han. Qua ngày sau tiru trtròng vào 
hc>c, thì Thanh cũng rán òni sách-vô" 
CÙng eni, là T h a o , vô truirng. Khi vào 
lóp hoc, thsìy giáo bâo T h a o doc hài 
hoc thuòc lòng, thì T h a o đúng dãy doc 
rál thông. Đên khi bsio Thanh, thi 
Thanh chĩ dirng bic)n chúng té cãy hi 
dau khòng doc cltrcrc; thãy bèn qucV-
trách, rììy-la và phsjt trò bsiy ngsiy ò lai . 

Khi tan hoc vè nhà, loi nhóm gia-
dinh lê-bsii, thì cha trò cũng nhãc lai 
cho trò nghe lò i Chúa day cr Xuát 20: 
8-11 vsi P h u c 5 : 12-15: — « H ã y nhá 
ngày nghĩ dsing làm nên ngày thánh... 
Ngtroi c h ó lsiin còng-vicc chi h e t . » 
Rôi cha l iò n ó i : 

— H ò m nay con dau, cha me chtra 
dsjy con, e con qtiên chăng! Nay con 
msinh rôi, cha khuyên con tìr nay ve 
sau con phài siêng-năng di nhà-thcV 
trong ngsiy Chúa-nhut msi thõ Chúa 
luôn nhu em con vsiy, thi chsic sè duoc 
bình-an. V ã , f.liúa sè soi-sáng cho 
con cũng hoc mau giôi nũa. Pbâi chi 
con di nhsi-thcV bũa kia, thi con dàu có 
té dau nhu thc, khòi bj thsiy gisio quò-
la, mà chác con cũng ducrc thuòng 
tranh, ânh tsii trucVng Chúa-nhut nhtr 
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em con nó dircrc hai tãm tranh và 
mircri ânh nhò. 

Khi trò Thanh nghe cha d a y - d o , 
khuyên-lcrn víra xong, bèn câm-dông, 
ăn-năn, cúi dãu cău-nguyèn, xirng tôi 
viri Chúa, xin lôi vó-i cha me, quyêt tvr 

nay trà di vãng lò i Chúa và cha me, 
cú sièng-năng nbóm ngày Chiui-nhut 
đè thcV Chúa. Rôi câ nbà vui-mùng 
dirng dây hát ngcri-khen Clnia, càu-
nguyc;n bài chung rõi giâi- tán.—Mme 
Phan-văn-Phùng, Tourane. 


