
 Chuyện Xảy Ra Trong Một Ngày Tháng Chạp 

 

Ông ấy làm ở Ty Bưu Điện. 

Công việc của ông là soạn thư giao cho từng Khu Vực. 
Mùa Noel, công việc hơi nhiều. 
Ông làm với niềm vui, đa số thư đều đẹp. 
 
Bỗng dưng ông ngừng lại. 
Ông chạm đến một cái phong bì hơi khác cỡ. 
Cái phong bì màu đỏ. 
Hàng chữ nhỏ ghi địa chỉ người nhận hơi hơi thương thương. 
 
"Kính gửi:   
Ông Già Noel. 
Bắc Cực. 
Thế Giới" 
 
Làm sao cái thơ này tới? 
Ông Già Noel mà ở Bắc Cực hay sao? 
Ông nhân viên Bưu Điện để cái thư đó qua một bên, 
Ông tiếp tục công việc. 
 
Sau khi xong ca, ông cầm cái thư trình cho Ông Ty Trưởng. 
Một cái thư bất thường trong mùa Lễ trọng. 
Ông Ty Trưởng nói nên mở ra xem: 
"Có khi chúng ta là người nhận thư này!". 
 
Ông nhân viên nhận lại cái thư từ tay ông Xếp. 
Ông mở ra từ từ. 
Ông đọc lớn: 
Địa chỉ của người gửi và nội dung bức thư: 
 
Kính thưa Ông Già Noel, 
Con là...Ở tại... 
Mong Ông cho con một gói quà: 
"Một đóa hoa dành cho Má con, một cái bắt tay dành cho Ba con, và con một nụ cười". 
 
Nghe xong, ông Xếp hỏi: 
"Anh có biết người gửi thư này không?" 

 "Thưa biết, người gửi là con tôi, địa chỉ là nhà tôi." 



"Anh đưa thư đó cho tôi.  Và chắc anh đồng ý:  Chúa luôn luôn ở cùng chúng ta!  Hãy tin:  Ngày Noel Năm Nay Ấm Áp". 
 
Người nhân viên Bưu Điện vui vẻ ra về.   
Ông bình thản như mọi ngày. 
Hôm nay chưa là ngày Noel. 
Nhưng...trời có vẻ lạnh hơn hôm qua rồi. 
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