
G O I Q U 
T_TAO đi hoc vê, víra nhày vìra reo : 

—Sáp đe'nngày lê giàng-sanh rõi, 
không còn infíy hôm nĩhi. 

Hâo sung-suóng lám vì đã thuôc 
bõn Thi-thiên; Hâo dã tô mãu Nhi-
dông Giâng-tâp, và trà lò-i xong nhũ-ng 
câu hôi. Hào tu- nghĩ Noêl năm nay 
thê" nào mình lai chà diro-c nhièu 
ph.ìn tliiròng. 

«Hón-hô- thay, hát to lèn, chuông 
Noêl dông reo. . . Chúa sanh r a . . . » 
TiênghátHâođirongvangbõngim băt 
vì Hâo víra tbãy bóng Thành thoáng 
qua triró-c cùa. Vái cái thân-hình 
gây-Ôm cùa Thành trong bô áo vài 
xanh dã cũ, Hâo tháy thuong ban quá; 
nhung biè't làm sao đè giúp-đõ Thành, 
ban cùng lcVp nghèo-khô áy ? Và Hâo 
còn đi hoc, biêt làm thê nào có tiên 
đe" giúp ban. 

Hào luôn luõn suy-nghĩ và bât đâu 
hôm ãy ngày nào Hão cũng nhó- đén 
Thành trong khi cãu-nguj'ên. Hâo 
xin Chúa cho Hão có cách giúp ban. 

O <> <> 
Thì đây lòng tôt cùa Hao dã đirgc 

Chúa trà lò-i. Câch ba h ô m sau 
nguò-i phu tram đem đê*n cho Hào 
môt gói to và môt búc tho; gói áy 
và tho áy là cùa chú Hào ô- Sài-gòn 
gô-i cho Hâo. Hâo mírng lâm. Khi 
dã kỳ nhân, Hâo thào dây mô- ra, thì 
tháy môt chiéc áo len, môt gói keo, 

A N O E L 
còn trong tho có ngàn-pbiSu õ$00, 
k Ĩ M i i theo tãm thiè'p có mây giòng 
chũ- nây: «Nhàn ngày lê Chúa giáng-
sanh, chú thím gcVi cho cháu mây món 
quà nây và 5$00 dè cháu intiõn mua gì 
tùy thich.. .» 

Hàosu-óng quâ, reo to : «A-lè-lu-gia, 
nggi-khen Jèsus 1» 

Nhung Hâo thii m nghĩ: «Thôi ta chì 
gòi cho Tbành chiê'c áo len dè Thành 
bàn cho dõ rét, còn năm đông ta sê 
mua quà bóng mà ta ao-uó-c làu nay 

dá choi, thú biêt bao. Còn hôp 
keonâynO-a.ngonquá! Giãydùmãu 
và cái hôp lai cham cân trông đep dep. 

— À , mà không duoc, ta dã có tánh 
tham rôi. Vó-i năm đông ta chi mua 
đugcmôtquà bóng, nhung vó-i Thành 
nătn dông sê dùng bao vicjc ích-Ioi càn-
thi?thon. Còn keo thi má đã làm vô-
sô trong thSu kia. Thôi, gòi luôn cho 
Thành dè Thành cùng mãy em Thành 
ăn cho vui trong mãy ngày Noêl. 

Quâ-quyet, Hâo gói lai kỳ-lirõ-ng 
dem dén nhàgiây-thép gòi cho Thànb. 

Ngày hôm áy, Hâo vui-suó-ng lâm 
nhú-t là nhó lai câu Kinh-Thánh: « V ì 
Búc Chúa Trò i yêu kè thí cua cách 
vui Iòng» ( I I Cô 9 : 7b), và Hâo lai 
sung-suong hon nũa khi tuô-ng-tuong 
lúcThànhnhàngóiquàNoêl màkhòng 
biêtcùa ai.— Cò Thny-Hirang, Quãng-
ngãi. 


