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THƯ GỬI DẤU YÊU (24) 

 

Gởi các cháu nhỏ, 

Ngày Trung Thu, Tết nhi đồng sắp đến chú gửi đến các cháu niềm thương yêu. 

Tuổi thơ của các cháu như một góc thiêng đường mà năm tháng tuyệt vời của đời 

người là tuổi trẻ. Tuổi trẻ của các cháu là những ước mơ chấp cánh, những giấc mộng 

thần tiên. Tuổi trẻ các cháu không bị bợn nhơ, những vẫn đục. Tâm hồn của các cháu 

hồn nhiên rực rỡ như một vầng trăng vừa ló dạng trong đêm Trung Thu, rằm tháng tám. 

Có lẽ, giờ này các cháu đang nô nức, chờ đợi ngày Tết đến. Những chiếc lồng đèn, 

những bộ quần áo xinh xắn đang được chuẩn bị để các cháu thỏa thích trong ngày hội 

Trung Thu. Còn các bạn của cháu ở quê nhà thì sao? Có được diễm phúc như các cháu ở 

đây không? Chắc không, chỉ một số ít có được cái may mắn như các cháu, còn phần lớn 

phải lam lũ, phải biết thế nào là những đồng tiền độ nhựt. Cùng trang lứa với các cháu, 

đã có những em bé xuôi ngược trên các nẻo đường, làm đủ mọi nghề, từ đánh giày, bán 

kẹo, đi xin, đến bán vé số. Niềm mơ ước lớn lao như các bạn nhỏ đó là mái trường, là 

được ê a những vần chữ quốc ngữ. Các cháu ở đây vô cùng diễm phúc, các cháu lại 

ngoan, học giỏi, được bố mẹ thương yêu chìu chuộng. Tương lai của các cháu đầy hứa 

hẹn. Các cháu chắc không bao giờ phụ lòng bố mẹ. Mỗi lần nghe giọng nói các cháu 

thánh thót trong chương trình thế hệ trẻ trên làn sóng điện này. Thấy các cháu đáng yêu 

làm sao, thấy thật gần các cháu và cũng mong sẽ được nhỏ, được tuổi thơ hoài như các 

cháu bây giờ. 

Một lần nữa các cô, chú gửi đến các cháu một Tết Trung Thu vui vẻ, và lúc nào 

các cháu cũng sẽ là đứa con ngoan hiền, hiếu thảo, chăm học, và thương yêu bạn bè. 

 


