
CÔ BÉ ”HỌC TRÒ TỐT LÀNH NHẤT NƯỚC Ý” 

 

... Một buổi chiều mùa xuân, khí trời êm ả dễ chịu. Chuông báo hiệu 

giờ học chấm dứt. Mọi trẻ vội vã xếp sách vở ra về. Sân trường bỗng 

trở nên im lặng và hoang vắng. Trong một lớp học, còn lại một học 

trò với thầy giáo. Và cuộc đối thoại bắt đầu. Thầy giáo hỏi: 

- José (tên cậu bé), nếu con có trong tay chiếc đũa thần, và nếu có 

người bảo con rằng, với chiếc đũa thần này, con có thể hóa phép làm 

xuất hiện tức khắc điều mà con mơ ước nhất, thì con sẽ xin gì? 

Vẫn giữ tư thế điềm đạm, không cất cao giọng nói, cậu José trả lời 

câu hỏi của thầy giáo với một quảng đại, bộc phát từ tâm lòng ngay 

thẳng, kèm theo cử chỉ trao tặng và một nụ cười từ tốn, cậu bé nói: 

- Con ước muốn có thật nhiều của cải, không phải cho riêng con, 

nhưng cho những người nghèo khổ, cho hết những ai túng thiếu, và 

cho những người không có mảy may một thứ gì. Phần con, con không mơ ước gì hơn, vì như vầy ... là 

con đầy đủ và sung sướng lắm rồi! 

Nụ cười vẫn tiếp tục, nhưng cậu bé dừng lại .. lúng túng vì không biết diễn đạt ra sao cho rõ hơn ý nghĩ 

mình. Nhưng thầy giáo đã hiểu. 

Có biết bao cô cậu bé khác cũng có tâm tình quảng đại yêu thương tha nhân như cậu bé José này, chỉ 

cần được hướng dẫn và có môi trường tốt để phát triển. 

Tuổi trẻ thật giàu thiện chí, giàu nghĩa cử hy sinh, giàu lòng quảng đại dâng hiến. Đó cũng là câu chuyện 

cô bé Vittoria Esposito - người Ý - 11 tuổi. Vittoria vừa nhận giải thưởng Học sinh quảng đại tốt lành 

nhất nước Ý. Giải thưởng do Ngân Quỹ Các Cha Scolopi khởi xướng trong lãnh vực học đường. Danh 

sách các học sinh được đề cử đến từ khắp nơi trong toàn nước Ý. Và giải thưởng niên khóa 2006-2007 

rơi vào tay cô bé Vittoria Esposito. 

Vittoria Esposito là cô bé thật khác thường trong một môi trường xã hội và gia đình thật đặc biệt. Nhưng 

chính trong khung cảnh đặc biệt khó khăn ấy nổi bật gương mặt quảng đại can đảm đến mức độ gần 

như anh hùng. Anh hùng trong lứa tuổi 11! 

Thật thế, thân phụ cô bé phải đi làm nơi xa. Vittoria ở nhà với thân mẫu và hai em, một gái một trai. Em 

gái thì bị tàn tật không đi đứng bình thường và em trai còn nhỏ tuổi. Trong khi đó thân mẫu - bà Anna 

Maria - từ ba năm qua bị chứng ung thư phổi hoành hành cộng thêm chứng đau nhức xương cốt. Ba 

năm qua với 3 lần giải phẫu và không biết bao nhiêu lần phải nhập viện. Như vậy, tất cả mọi công việc 

trong nhà đều do một tay Vittoria cáng đáng! Trong khi đó cô bé vẫn chu toàn bài vở ở nhà trường, 

không mảy may thiếu sót. Ngoại trừ những lần cô bé phải nghỉ học vì thân mẫu bị mổ và Vittoria phải túc 

trực bên giường Mẹ. 



Hiện nay Vittoria là nữ sinh năm thứ nhất trường Trung Học 

phổ thông Parini ở thị trấn Torre Annunziata, miền Trung Nam 

nước Ý. Ông Pasquale Basso - hiệu trưởng trường tiểu học - nói 

về cô bé: 

- Vittoria thật giản dị hồn nhiên trong một khu phố có đầy dẫy 

tệ đoan xã hội. Đúng là cánh hoa tỏa hương thơm ngát giữa 

một thực tại đau thương! Nơi gia đình, cô bé làm mọi việc: từ 

thu xếp quét dọn nhà bếp đến phòng ngủ và chuẩn bị các bữa 

ăn. Cô bé còn thêm nhiệm vụ chăm sóc mẹ hiền. Rồi Vittoria 

đưa em gái tàn tật đến trường hoặc đùa chơi với em trai út. Nơi 

học đường, mọi chuyện trôi chảy. Bài vở làm chu đáo. Cô bé 

đọc và viết thông thạo ý ngữ cũng như xuất sắc về môn toán và 

có một phán đoán rất lành mạnh. 

Bà giáo Giovanna De Falco nói về Vittoria: 

- Ngôi trường của chúng tôi nằm trong một khung cảnh rất đặc biệt, nơi mà các đứa trẻ lớn lên cách vội 

vã và đôi khi phải đương đầu với những vấn đề thật lớn lao so với số tuổi nhỏ nhoi của chúng. Thế 

nhưng chính môi trường khó khăn này làm nổi bật nét huy-hoàng của vài thiếu niên với nhân cách thật 

trang-trọng, sẵn sàng đối phó với cuộc đời và thực hiện những mộng ước cho tương lai. Và Vittoria 

thuộc vào số các thiếu niên hiếm hoi này! Cô bé sớm trải qua mọi kinh nghiệm đau thương đối với một 

đứa trẻ 11 tuổi. 11 tuổi nhưng Vittoria đã cáng đáng mọi việc như một người trưởng thành. 

Trong lời bình luận dành cho việc đề cử Vittoria Esposito nhận giải thưởng học sinh quảng đại tốt lành 

nhất nước Ý quý thầy cô viết: 

- Vittoria cũng như tất cả chúng tôi đang cầu mong cho thân mẫu sớm bình phục. Trong khi chờ đợi, 

Vittoria can đảm phấn đấu. Chúng tôi ngạc nhiên nhận ra cô bé đã là một thiếu nữ. Khi chăm chú nhìn cô 

bé, không bao giờ chúng tôi trông thấy đôi mắt cô bé đẫm lệ nhưng chỉ thấy lóng lánh tình thương và 

tràn đầy lòng quảng đại, sự tận tâm dành cho cuộc sống. Tất cả chúng tôi cùng sát cánh bên cô bé! 

... ”Ai tìm hiểu Lề Luật sẽ thấm nhuần Lề Luật. Ai kính sợ THIÊN CHÚA sẽ nhận ra lẽ phải; việc tốt họ 

làm sẽ sẽ rực rỡ như ánh quang. Đừng hành động mà không suy nghĩ, để không phải hối hận về việc 

mình làm. Đường gồ ghề, con chớ đặt chân, kẻo vấp phải đá. Đường bằng phẳng, con đừng ỷ y. Ai 

kính sợ THIÊN CHÚA sẽ không gặp tai ương, có bị thử thách, họ cũng thoát khỏi. Phải nói gì, hãy chuẩn 

bị sẵn, như thế, con sẽ được lắng nghe. Hãy tổng hợp kiến thức của con trước khi ứng đáp” (Sách 

Huấn Ca 32,15..33,1-4). 

(”Voce di Padre Pio”, Mensile dei Frati Cappuccini della Provincia Religiosa ”Sant'Angelo e Padre Pio”, 

Anno XXXIX, n.2, Febbraio 2008, trang 48-51) 
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