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Mùa Trung thu lӱƛ ŚԀn, các em nhԈ rӳt háo hԝŎ Śƽƴ ¢ǊǳƴƎ ǘƘǳ ŎǴƴƎ Ǿԏƛ Ǝƛŀ ŚƜƴƘ ǾŁ ōӱn bè. Cӷu 

bé ¢ŃƳ ƴŇƳ ƴŀȅ Ǿԝa tròn chín tuԋi. Cӷu bé mԊ côi ba t֑  nhԈ, còn mӽ thì phӲƛ Śƛ ƭŁƳ ȄŀΣ Ƴԍt 

tháng chԅ vԁ ŚԜԓc mԍt lӴƴ ŚԂ ǘƘŇƳ ŎƻƴΦ ±Ɯ Ǿӷy, Tâm phӲi sԉng cùng ông ngoӱi và ŜƳ ŎǷƴƎ thay 

mӽ ŎƘŇƳ ǎƽŎ ŎƘƻ ƾƴƎΦ 

IƾƳ ƴŀȅ ƭŁ ¢ǊǳƴƎ ǘƘǳΣ ¢ŃƳ Śƛ Ƙԇc vԁ và gӼp ông vԏi mԍt tâm trӱng buԊn tԛi. Thӳy vӷy ông ngoӱi 

Tâm liԁn hԈi: 

Ông ngoӱi: Hôm nay con bԆ sao vӷy cháu cԛa ông? Cƻƴ ƪƘƾƴƎ ŚԜԓc khԈe hӲ con? 

Tâm: Dӱ không, con vӶn khoӾ, chԅ ƘԎƛ ōǳԊn thôi ông à! 

Ông ngoӱƛ ŚƛԁƳ Śӱm hԈi: Sao vӷy con? 

Tâm: Các bӱn trong lԏǇ ŀƛ ŎǷƴƎ ŚԜԓc ba mӽ mua cho lԊƴƎ Śŝƴ ŚԂ Śƛ ŎƘԎƛΣ ŎƘԅ có con là không có! 

Ông ngoӱƛΥ "Σ Śƽ ƭŁ ƭȇ Řƻ ƭŁƳ Ŏƻƴ ōǳԊƴ ŚǵƴƎ ƪƘƾƴƎΚ ¢Ƙƾƛ ŚԜԓc rԊi, bây giԐ Ŏƻƴ Śƛ ǘӸƳΣ Ňƴ ŎԎƳΣ 

ǎŀǳ Śƽ ngԛ mԍt giӳc, khi dӷy ông có mԍt món quà bӳt ngԐ dành cho con. 

¢ŃƳ ƴƎƘŜ ƴƘԜ Ǿӷy liԁn cӲm thӳy vui hӺn lên, liԁn chӱȅ Śƛ ǘӸƳ ǾŁ ƭŜƻ ƭşƴ ƎƛԜԐng nӹm ngԛ cùng 

ông ngoӱi mình. Trong lòng cӷu bé rӳt là vui và rӳt muԉn biԀt ông sӿ tӼng quà gì cho mình. Tâm 

cԝ ƭŇƴ ǉǳŀΣ ƭŇƴ ƭӱi. KhoӲng mԍt tiԀng sau Tâm mԏi chԆu ngԛ. Tâm ngԛ mԍt giӳŎ ŚԀn 6 giԐ chiԁu, 

khi Tâm tԅnh giӳc, Tâm không thӳy ông ngoӱi. Cӷu bé khóc lên và chӱȅ Śƛ ǘƜƳ ƾƴƎΣ Ǿa֑ ra tԏi c֒ a 

thì gӼp ông ngoӱi, Tâm liԁn chӱy tԏi ôm chӹm lӳy ông và khóc. Thӳy vӷy ông liԁn hԈi: 



Ông ngoӱi: Sao con lӱi khóc? 

Tâm v֑ a khóc v֑a trӲ lԐi ông: Con ngԛ dӷy không thӳȅ ƾƴƎ ŚŃǳΣ ƴşƴ Ŏƻƴ Ŏԝ ǘԜԑƴƎ ƭŁ ƾƴƎ Śń ōԈ 

Ŏƻƴ Śƛ ǊԊi ! (Cӷu bé càng khóc lԏƴ ƘԎƴύ  

Ông ngoӱi: Làm sao mà ông bԈ Ŏƻƴ ŚԜԓŎΣ Śԝa cháu ngoan cԛŀ ƾƴƎΗ 7Ńȅ ŎƘƛԀc lԊƴƎ Śŝƴ ƭƻƴΣ ông 

tӼng cho cháu, cháu hãy cùng bӱƴ ōŝ Śƛ ǊԜԏŎ Śŝƴ Śƛ ƴŁƻΗ  

Tâm nghe vӷy nên không còn khóc n֓a và nói: Con... cӲƳ Ԏƴ ƾƴƎ ƴƎƻӱi! (Giԇng nói nghӽn ngào 

và không rõ vì mԏi nín khóc) Tâm càng ôm chӼt lӳy ông. 

ChiԀc lԊƴƎ Śŝƴ ŚԜԓc làm bӹng lon s֓ a bò và ông ngoӱƛ ŘǴƴƎ ŎŃȅ ōǵŀ ǾŁ ŚƛƴƘ ŚԚc lԌΣ ŚԂ khi bԈ 

Śŝƴ ŎӴy vào chúng ta có thԂ ƴƘƜƴ ŚԜԓŎ Śŝƴ ǎłƴƎ ԑ bên trong cái lon. Ông ngoӱƛ ǘǳȅ Śń ƎƛŁ ȅԀu, 

ƴƘԜƴƎ ǾӶn cԉ gӸƴƎ Śƛ Ȅƛƴ Ŏłƛ ƭƻƴ Ŏԛa ông bӱn ԑ ŚӴu làng, vԁ làm lԊƴƎ Śŝƴ ŎƘƻ ŎƘłǳ ¢ŃƳΣ ŚԂ Tâm 

không còn buԊn và tԛi thân n֓ a. Tâm ôm ông không rԐi nên ông liԁn hԈi: 

Ông ngoӱƛΥ /ƻƴ ŚԆnh ôm ta mãi sao? Con không muԉƴ Śƛ ǊԜԏŎ Śŝƴ ŎǴƴƎ ōӱn con sao? 

Tâm: Dӱ, con sӿ ŚƛΦ /ƻƴ ŎӲƳ Ԏƴ ƾƴƎ Ǌӳt nhiԁu! (Lúc này Tâm Śń ƴƝƴ ƘӺƴ ǾŁ ŎԜԐi ) 

Bӱn bè Tâm ai nӳȅ Śԁu có chiԀŎ Śŝƴ ƾƴƎ ǎŀƻ ǾŁ Śŝƴ ōԜԎƳ ōԜԏƳΦΦΦ bƘԜƴƎ ¢ŃƳ ǾӶn cԝ vui vԏi 

chiԀc lԊƴƎ Śŝƴ ƭƻƴ Ŏԛŀ ƳƜƴƘΦ ¢ǊƻƴƎ ƪƘƛ ǊԜԏŎ ŚŝƴΣ ¢ŃƳ ŎǴƴƎ ŎłŎ ōӱn hát:  

   TԀǘ ¢ǊǳƴƎ ǘƘǳ ŜƳ ǊԜԏŎ Śŝƴ Śƛ ŎƘԎƛ 

9Ƴ ǊԜԏŎ Śŝƴ Śƛ ƪƘӸp phԉ ǇƘԜԐng 

Lòng em vui vԏi lòng trong tay 

9Ƴ Ƴǵŀ Ŏŀ Ǿǳƛ Śƽƴ ǘǊŇƴƎ Ǌӹm. 




