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•"TMÊNG rao cùa kc bán hàng rong noi 
-*- thành-thj và clion tbòn-quê tbay-

dòi lùy inùa, tùy xir. Môt vài tiê'ng 
vãn y nguyên suôt inãy Ihê'-ky, còn 
nhiiii liê'ng kbác ta kbòng ngbe níra. 
Tbói queh cũng hiêri-cài; ngiròi bán 
hàng rong vira giĩr vira dòi giong rao. 

Ivhi còn tlur-au, lòi thirrVng tháv inõt 
bác tho" niài cira <li qua tnróc măt đ l 
gi&ì kbuày lôi <iang kbi doc sách, làm 
bài. Gifra nliiêii tiêng ôn-ào, tôi nhàn-
biêi dirrre giong rao lè-ngái cfia bác tir 
<tàng xa. Tòi tiròng il có ngiròi niang 
cái bàn con, co sfrc giũa cong inôi răng 
cira, lai inài cho bén (te cira dirrrc inau-
le, hoàn-hào. 

• < > < > < > 

Bãc làni inõt vièc da i -dăng , kbó-
khăn. NluV bác co sirc, mòt khi-dung 
cQ kbòng dùng đircrc nira còn có thè 
hâu vi<jc làu ngày òng cliù dã licng-bò 
minb. Bác mài răng nây roi tói răng 
kbác, vì biê't rõ làng gô cirng bon hc't 
cũng pbâi tbua vet cán cfia bàng mũi 
nhon yê'u-duôi, inông-inânli . Răng 
nào dã làm inòt vicc, lliì các ììíng kbác 
cir làin tiè'p, còn nhũrng răng sau-chót 
làm tron rât inau-cbóng. 

Muon thi-hành còng-vicc nào trong 
thc-gian năy, ta pbâi bièp sirc mìiih 
vói sirc inoi ngiròi cùng inong <lat tói 
mõt muc-đich. Ngbi-hrc, ttr-lircVng và 
ỳ-cbi cùa c.húng ta hi?p môt vói nhau, 
bèn có hièu-<iu:i virtrtquá inoi lê tròng-
cày. Nhirt là trong đao T i n - L á n b , 
chúng ta lá cbi-tbè lăn nbau, là kè 
dông-còng vói tXrc Clnia Ti cVi; vây nên 
dau bat-loàn, dău tir-iihièn khòng Ihè 
làm lành, ta cũng tbi - bàiib d u o c 

nhiriig công-vicc lo-tál, la-lùng tbay I 
Cái cira vira mói diroc bác tbo - mài^t 

bèn làm còng-vièc tót-đep biêt bao ! 
Chĩ trong giây-lát, nó xè nlnrng khúc 
cày lóii hori het làm hai—ta haii nbir 
nói dirrrc ìàng nó cbang gang súccbút 
nào. Cira đoan, ta khó bié't mõi răng 
ngbiêii vào chó nào. Vet cira iõ-ràng. 
ngay-ngán ; Irèn hai măt bóng láng, 
khòng có (lau-vel riêng nào. Ilet tbay 
răng cira lan-lirirt gang súc cùng xê 
niòl c h o ; b<Vi vây, clning mau diroc 
hièii-<iu:i duròng ay. 

Cón ta hay tìm-kiêm vinb-bièn cho 
inình, cã dén khi ta làin vièc dè gày 
hanh-pbinVc cbo kê kbác ; ta muõn 
moi ngiròi biêl mình, dê ỳ dc'n niình 
và nbirt là sùng-bái mìnb, hóa nên vò-
so sirc-lirc tbiròng phàn-cbia đó i t làm 
phuóc hoăc giúp ích cho nhirng kè b 
quanh ta. Miên là công-viêc hoàn-
thànb, cbó ngòi-vi nhò-mon cùa ta nào 
có cììn chi ! Pbài bict làin cho kê khác 
quèn ta; bãy iiháin muc-dicb mà thôi. 

I);ui tài-giòi thay, bác llifr cbăt-pbác 
dirng lai lùng nlià dc mài cira, song ta 
cũng chang b'c ngbe ai nói ràngcái cira 
khõng cììn bàn tay đira di dtra lai, 
hoăc không cììn cái máy làin cho cbay 
mau, nià văn giúp viècducrc. Cáicua 
tir iiiình vò-ícb, nfun trong xó, <Iâi vói 
ai cũng vô-giá-tii, lai mau ten-gl vì 
VÙng không-khi àm-thap bao-boc nó. 

Hõi dôc-già yèu-quí, anh eni lâi can 
hoc-biêt iiiình không i i r làm gì đuoc , 
chfing qua là loi-khi ô- trong tav Birc 
Cluia TifVi; tay <Ió <hra-<!ày, dát-<lein la, 
lai d:ìii ta tr<V lai điròng mìnb phăi di I 



NU-Ó*C THIÊNG ĐÃ Kl 
«Không theo ỳ-inuõn Con, inà theo 

y-muôn Cha» (Ma 26: 39), mõi ngày 
trong khi cãu-nguyí'ii, nê'u biê't Ihira 
vái tìire Chúa Trô*i nhir the mà thôi, 
ta sè làni vièc hũ-u-ich nhièu hrrn. 

Chúng ta là tín-dô Báng Chrisl, mõi 
nginVi phâi dè Ngài hánh-dòng trong 
mình, |)hài đeNgài nhrr mình mà bày-
tò quyen-phép, mà liun tron chirirng-

iT (Tiep theo trany Xfí)) 
trình trong thê-gian năy, nià thi-hành 
còng-cuôc chuôc-rõi cùa B ú c Chúa 
Cha đã giao cho Ngài. 

Cuôc sanh-hoat hâng ngày day-dò ta 
nhièu deu. Thãy bác tho* mài cira 
đang làm vièc dai-dĩìng, tòi đtro*c day-
do vè sir hièp - quĩìii' tánli khiêm -
nhirrrng, lòng vâng-phuc cùa đirc-tin 
và chĩrc-vu giáo-hóa cùa ciĩnh dau-dcVn. 


