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P H X N N H I - B Ò N G 

T H A N T R E B O ' - V O ' ! 
(CIIUY$N VUI 

H P R O N G lâu-đài nguy-nga cùa òng 
Sú-li-ê, Ià môt chù tàu g iàu-có 

bèn niróc Pháp, có môt dám con nit, 
hoăc câm dò choi dcp, hoăc ôm gói 

• keoto, đang chen-lãn nhau cách vui-vê. 
Hét lê Noèl rôi. X e ngira và xe hoi tói 
dón bon trê tôt pluróc ; còn nhũng dira 
khác thì di bô vê nhà, giàm chon trên 
tuyê't, bi giá rét làm cho cúng dò\ 

Giira phòng khàch rông-rãi trong làu-
dài.hàng ngàn ngonnen (dèn cãy ) nãy 
vira lííp-lánh trên cây Noel, bày g i ò dã 
tát câ rôi. Moi ngiròi lui vào phòng 

:ăn ; lai dây, mâ'y thanh cũi đang dò 
rirc trong lò siròi. 

Bôn đira con òng Sú-li-c ngôi chôm-
hom quanh lòsiròi yà lón t icngđòi cha 
thuãt truyèn theo nlnr lòi òng dã hira. 

Con gái đSu lòng là cô Ma-do-len, 
mirói bôn tuôi, quàng hai tay vào ct> 
hai dira em trai sanh dõi , tám tuoi.tóc 
mpc thành lon, đang ngòi bèn canh 
mình, vì chúng yèu chj găn nlnryèu me. 

Con Li- l i đep nhirt nhà, leo lèn dău 
gõi me, lá noi ti('n cho nó nghe cha 
thnàt truyên hay, hoăc ngù yên giác thì 
phiii hon, vì sau khivui-choi ròn-ràng, 
nó buôn ngù vùi. J? . 

— Ba dã hira kè truyèn cho chúng 
con nghe, dó ba ! 

ô n g láy căp mât dju-dàng, ngám búc 
Iranh tuyêt dep, là v o con yêu-qui, 
trong mõt lúc, rõi dáp ràng: 

— Tót lâm, các con ; ba chiu thuàt 
mà. Ba nói triróc cho hiet: Hét Ihãy 
Iruycn nììy deu là thãt cii 

Nhăm bũa áp lê Noêl no, cũng nlnr 
bira nay, triri lanh het sirc. Mòt câu 
bé b&pg tuôi Ma-do-len, ăn-bàn tÒÌ-tàn, 
cl 'on mang dòi guôc to di3i rom, di lir 

limg S dê'n thành-phô Bordeaux. 

Càu tt'n lã ('íia-co'. 

— Ua ! triuig ti-n ba ! 
Tõi-ngli icp ! câu khõng có cha mo, 

ban-bc. Càu diroc nhà-lhò coi-sóc, và 

NGÀY NOEL) 

tir lúc dău xanh tuôi Irê dã phãi hìm-
lung l iong các trai nhò-hep ciia bon 
ngiròi quê-mùa nghèo-khó. 

Châng ai lo cho càu di h o c ; vày nèn 
càu khòng biet doc, biê't v iè i , song chĩ 
hièu minh-mông vc Birc Chúa T r ò i , 
và vê đeu lành dũ. Càu hiet rang 
không nèn ăn-cáp, vì bũa kia, câu găp 
môl thang ăn-cáp bi xích lay, di gifra 
hai vicn xcn-dãm. Cãnh-tirong dó dii 
day-dõ câu ; càu thàt-thà. 

Gia-co châng diroc biet qua ciinh 
vui-siróng ò dò i là gì câ. Bao g i ò càu 
cũng ngii trèn ô rom trong vya lúa, lai 
nhai bánh mì sãm màu và khoai tày 
suôt năm. Quà càu ăn chãng qua là 
máy Irái táo rung duói bóng cày inà 
càu diroc phép liro'm. 

Nh img , nhiím tiêt tròi lanh buõt, 
Gia-co dang làm gì trên duòng cái 
di Bordeaitx ? 

Sô là, mòt ngiròi ban nói vói cãu rang: 
Chôn tĩnh-thành, ngiròi ta kicm diroc 
nhieu tiên h o n : tai dó.càu se inau tìin 
nòi mõt chon làm bôi chăm-nom ngira 
và lau-chùi xe . 

Ỳ-kien â'y vira lòngGia-co . (^àu bèn 
lèn diròng, vì nhirl-dinh inõt may, mõt 
rui. 

Câu khòng có xu nào, chĩ có chiêc 
bánh mì den vòd i rng I rongbao cũ deo 
lung-lãng trì'U vai. Gàu khôn-ngoan, 
nèn ăn dè, vì khòng biêt doc diròng có 
duoc ai cho tro chăng. Câu nghĩ ll i ì ìm: 

— Dììu thé nào, ta cũng tin rsíng nhâin 
hũa ;ip lè Noêl, ngiròi ta s:ĩn lòng tũ-tê; 
neu ho duôi mòl dira Irê khon-ciing 
nhir ta đày, thì ta chĩ xin mõt bó rom 
dc ngù noi chuong ngira cho qua đêm, 
há chang dáng khien bo then ? 

Gia-co di tir sáng; lúc gììn toi, chon 
càu Ibình-lình dung nhàm mõt vàt 

Cái chi v ã y ? Cuon sách chăng? 
Khõng, eái ví dung dsiy Iho-lù', giiiy-
iná \à giay hac! 
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— Xir-chí cái v in ì ìy ra sao nhĩ? Trã 
clio ai dày ? 

Càn châng he có ỳ đinh líiy cái ví lièn 
dó , vì càu thàl-thá, theo nlurba dã nói. 

Câu nhìn quanh-quat, tháy xa dó 
dôi chút, có mòt cái dinh-co nhà nào, 
bao-boc nlnrngchán-song. C ã u d i t ó i , 
thsíy cira inò, hèn manh-bao biróc vào 
diròng chánh dàn dè'n tóa nhs'i ròng-rãi 
cvrc đep, 

<, Bà'y giò-càu hel sirc can-dâm mà giirt 
chuông. Môt lúc sau, tèn dăy-tó, măc 

' - a o rièng, ra m<V cira. 
Gia-co - xày-liò- vung-ve cái mũ cát-

két trong tay, khòng biê't nói-năng Ihê' 
nào tnróc măt ngiròi quyèn-qui dang 
loc-mach ngain-xein mình. 

Nghe mãy iói ngàp-ngìrng ròi-rac, 
tèn dãy-tó hiêu càu nói vè vicc gi , bèn 
báo cho chù biè't. 

t — U a , càu dcm trâ tòi cái vi dó sao? 
C.àu làin on la-lùng cho tôi, vì nó đurig 

i ih ieu gisíy-má râ't căn. 
Đoan , ông An-be hòi-hancâu Gia-co*. 

Csìu làn-lãn djnh-than thrtVcnlurngbô-
lich thàn-thiet và lich-sir ciia ông. 

Báy g iò , òng bãm chuòng goi con dò i , 
bièu kiê'm dôi giày cho càu, ngõ hău 
càu tièn be vào phòng ăn, du* lè Noêl. 

Gia-co - tirông mình chièin-bao ! 
Mòt lát, càu vào bàn ăn, ngôi canh 

mòt cò con gái xinh-dep, hai mal xanh, ' 
loh lóc hoe. 

Càu cúi măt, câm-biet inình khòng 
dáng diroc vc-vang du-òng áy ! 

Đoan, òng chũ nhà cúi dău, ta o n 
Đírc Cluia T r ò i vc bánh-niróc minh 
gãn dùng. Khòng hao làu, niróc sô-
cô-Ìa vùa bay khói , vìra thoin-lho, rót 
vào moi chcn và dĩa bánh ngol ngon 
nhirt, dira di khiip bàn. 

Càu chira diroc ăn qua nhũng món 

m 
Cò ban tièp càu rál lich-sir, dên nôi 

càu Ian-lãn dan-dĩ ngiróc mat nhìn moi 
vàt la quanb niinh. 

An xong, có ngiròi dem Kinb-lliánh 
dăt trèn bàn; ông lien doc vê su-tích 
Cluia Jcsus giáng-sanh. 

Boc xong, ông hôi nhièu càu ; niay 
dúa con tiâ lòi trôi-chày, chăng chút 
ngàp-ngirng. Khi to lòng k ính -men 
Clnia Jèsus dã chiu chet vì mình, Ma-
ri có vê vui-lhích dăc-biijt. 

Đoan, ai nãy ci'ii dsìu cãu-nguyèn. 
ô i ! lòi cau-nguyèn la-hing thay ! Đirc 
Cluia Cha ò- tiên tròi đuoc khen-ngoi 
vì dã ban àn-dièn khôn xiê't, vì Ciru-
Clnia dã vui lòng láy hình con dô xuông 
Ihe-gian, vui lòngkéo chúng ta den v<Vi 
Ngài dè buòng-tha ta khôi tõi-Iôi va 
hini cho ta sung-suóng. ô n g An-be 

í csìu Clnia ban jilnróc cho moi ngirò -!, 
(Vũng khòng qUên csiu con trai msi chinh 
C.hiia dsì sai dê'n nhsi mình huòi toi dó. 

j Gia-co câm-dòng qtiá chirng; càu 
, clnra he cãm-dõng nlur llic' bao g i ò ; 
1 csiu muõn àn m'mh mà khóc. 
í Rõi hai cánh cúa phòng khách thìnb-

lình inò- rông, vsì la thay ! cây Noêl có 
câ trăm ngon nen dô nrc, dírng sũng 
giũa phòng. Bon trê xông tói , hát bài : 

«Cây thòng dep-dè, 
Là Vua tièn rirng ! » 

Gia-co chsĩng nói nù-a lò i , chiip hai 
tay, càm-dòng dí i i noi tái xanh. 

,- Csìu chsĩng hc mo-nising dêii ciinh 
^dep-dè la-lùng diròng ãy ! Ciin thõa 

s l ò n g pliĩ chi. Càu khòng hè quên lê 
\ Noêl dó, vì nó há cháng phai là cira 

"-Chúa m ô ra dè dira càu vào dòi nuVi 
hay sao ? 

i Bira sau, òng An-be trò-chuy('n hòi 
\ lâu vó i càu con trai khôn-nan, và tnróc 
/môt csinh nghèo-khó nlnr vsiy, ông dông 

Tlòrig tlnrong-xót, de'n nõi nhirl-dinh 
săn-sóc vsi diu-diĩt cãu, ngõ lisìu csiu có 
dip-ticn di dirò-ng dò i cách tôt-lành.. 

Ông cho csiu di hoc. Khi b tnròng, 
cãu dììy lòng biel on, bén chuyen tàin 
hoc-hsinh, ngõ biìu dep lòng ngiròi dsì 
tluro'ng-xót và lo-lslng cho mình (hiùng 

á y ' : . , •• ' 
Gach \ii i nam sau, càu trtV nen niot 

^trang thieu-niên thông-thái, sang-tmng 

và diroc làm trong buông gisìy cua õng 
|dã ciru-giúp nnnh. Càu het sirc hini 

-v ièc dc tò lòng biet on ông Pà 
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t>ang khi nghe truyèn, Ma-da-len 

tliinh-thoíìng bien sác miU và iniV niièng 

clnrc n ó i ; tcVi dííy, nó kbòng nín diroc 

níra, lièn lăn vào lòng cha mà râng: 

— Ba c i , càu Gia-CO* dó , câu con trai 

nghèo-khó di guõc d ó , túc là ba I 

— Phài dó , con ! Càu Gia-co - khõn-

J nan dó tt'rc là ba đây ; nhirng sao con 

[ khòng hòi má con là a i? 

— Ô ! con biê't, ba a ! Ma-ri, cô con 

gái xinh-dep, tniit xanh biê'c, lon tóc 

hoe, túc là má con, phài không? 

Bà Sú-li-è chan-hòa hai hàng mróc 

nnil, vira mi'n circVi, vira ôm con gái 

vào lòng. 

Yên-lăng mòt lúc, trir ra bcri thò- nlie-

nhàng cúa mâ'y đúa trê đang ngfi. 

Ông Sú-li-è lai t iep: 

Ma-drr-len ori, con 11111611 nghe ba kè 

hel truyèn chăng? 
— Vàng, xin ba Cir kè ! 
— Vày, balàm v i ècchoòngAn-be suõt 

ìnáy năin ; đáng lè ba sung-strórig moi 
bê, nbirng mc)t môi kỳ-nièm dau-dón 
l:'iin cho ba khòng hiWVng hanh-phuóc 
diroc. Ba khòng thè quên dòng-ho 
hèn-ha cũa mình, nên ttriVng niinh riíl 
không dáng nguiVc mál nhin cò Ma-ri 
mà bayêu ho-n mangsong mình. QuA 
thàt, dâu cò kbông be nój ra, nhirng 
ba liict rang ba măn-nui yèu cô the 
nào, thì CÔ cũng nòng-nàn yèu ba Ihè 
áy. Song ba tir h õ i : neu minh nho*n 
iluic-phàn năy inà xin eirói eò, Ihì có 
hèn-inat kbòng? 

Rôt lai, dang khi ba linh di kiem 
ehi'rc-phàn khác, tbi õng chù yêu-qui 
•l.i liiêu thau linh-hõn ba vuirng-van 
nôì gì , tbình-linh goi ba vào buòng 
giáy, dál tay lèn vai, lò y thàn-thiê'l, 
cát giong vui-vi> nói ràng : 

— Năy càu, bao gur càu ln'ra cirái 
con tôi ? 

— Ma-do*-len o i ! con doán coi ba 
sirng-s<V, câm-dòng, mìrng-rõ* diròng 
nào. Nhàni bùa áp lè Noêl, ba và má 
con lu'ra liíy nhau. Mòl năm sau, liuu 
phép giao. 

Chúà phù-hô ba má b&i banchođàh 
con ycn-quí. 

Trèn het uioi sy , ba má iróc-ao thĩíy 
eàc eon dàng tani lòng cho Chúa .lèsus 
tír hiìi thcr-au. 

Ma-d<r-len dirngdày, guc dău vào vai 
eha mà khóc thôn-thirc. 

— Tlnra ba, bàv gi<V con hièu tai sao 
ba đôi-đãi ngiròi nghèo rát niirc ti'r-te, 
tai sao ba mòi bon trè nghèo luòn \<Vi 
bon trê giàU. 

©oan , mòi-inièng làp-càp, Ma-do*-len 
tlni thire v<Vi cba me râng inình chiing 
tra kel ban vá làm <|iien v<Vi kê hèii-ha 
trong thê-gian năy. 

— Con ò i , ba niii CÙng biel vày, và lâ'y 
làin diiu-dc'rn him, vi hièu riíng con ăn-
ò nhu* the là tai cò tánh kiêu-ngao, 
khoe-khoang. Bao gicrcon tinh-nguyèn 
dàng lòng cho Chúa Jèsus, lliì tánh 
kliic'in-nliircVng và tinh yèu-tlurcrng sè 
thê chò kièu-ngao; bííy gicr con sèyèu-
thucrng nhfrng ké hèn-ba nghèo-khÓ. 

Càm-biet tôi minli, Ma-dcr-len sa hai 
hãng i iuó'C niíll ăn-năn inà Clnia lííy 
1 fi in qiií-bâu, lai cpiì gifra cha me, lòt bii 
tám lòng kiêu-ngao, ngõ hău nó đircrc 
r&ra trong buyè't báu ciia Chúa Jêsus, 

Ma-dir-len dfrng dàv, tri'r nc'ii nginVi 
mcVi, và.cũng nhu cha niiiih hôi hai 
niiro'i lăm năm vc InrcVc, không hi? 
quên ngày lê Npêl dã ban cho niôtCiru-
Cliiui và mòt lòng nuVi.— /J/c/i theo I'.ò 
Noèmi, La lìonne Hevue. 

O O O 
CÓ T Ì M , MÓT G À P ! 

/ " ^ ( ) mòt quaii ba nói cùng inuc-sir kia 
riing: « T ò i i'r iiinVc An- t )ò <I:i iniiy 

năm nav, song clnra tháy mòt nginVi 
tin-dô nào .» Hòm sati, quan ha lai 
nõi : «M<Vi riii tòi bán duoc cón C o p . » 

Muc-sir nói : « L a i i l i í ! Iliãt 30 con à?» 
-ccTlura phài .B—«Tòi liròng chi' có 'Ã 

con.»—-«Kliòng p l i i í i . » — « Ô , lòi <r đây 
dã '2õ năni, inà chira thfíy niỳt con cop 
n à o ! » — « K l i ò n g la gì ! vì nn.ic-sir khòng 
di chò có c o p . » Muc-sir n ó i : «CQng vì 
lc fíy, ipian khòng Ihãy nginVi lín-do 
nàp. i)—liá H. M. ./. Iluiàl. 


