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Ông not «Chúng tòi khòng gày 
chuyên t ruóc, song nguoi gày s u d á n h 
giê'l Iruác tiên, thì huyel al dính vào 
thân nguo-i dáy.» Bâ'y g i à n h ũ n g 
nguòi di theo òng dêu vây quanh vièn 
tù-truang, khòng cho ehay trôn. Viên 
dó hiet rang nê'u làni hai òng thì tai-va 
al xây den Ihàn mình , bèn giâng-hòa 
vói òng. f>òi bèn tiên-tang lân nhau. 
Ong Ihoãt nguy-hiêm. Song, dó khòng 
phài là nguòi bòn-xú vò-phép dàu, tbàt 
bô-i nlurng ke buôn moi quen lê lây 
ngirò'i làm quà biêu ho de m u a n d u ò n g 
di, nên mái gày ra cái thói quen ã y ! 

Mòl hòm, den đia-phàn e i t a chi-tòc 
Mô, ngiròú bôn-xir lai dòi lè-vât, ông 
tháo con trâu kéo x e đ u a cho ho. 
Nguòi bòn-xú nó i : «Trâu òng dã bj eat 
ìnâ'l duòi và uong thuoe mê ròi, dùng 
gì duoc nũa ?» Nb • < / u ' ip , òng bèn cát 
h( :l duôi tràu, báy ho mó-i không 
dòi tràu nfra. Môi A'.oi tói, ông chóp 
bóng dê mua vui, và cãt nghĩa cho 
moi nguòi nghe. Viên tù-truong Shinte 
thíeh xem lám. ?»lôt buôi toi kia, vièn 
dó goi het ca vo* con và ho-hàng xúm 
lai mà xem ; òng chóp tích Ap-ra-bam 
dâng con làm cua- le cho t>irc Chúa 
Tròi , tay cam dao làm bô muon giet 
con dó. Khi doi phím ành kháe, mùi 
dao lai đôi ngnv Vào viên tù-truong, 
vcr con so- run câ lèn, kéo nhau chay 
tron ; roi den noi h ũy-phá cá bàn-thò' 
tà-thàn. Boi vày, nguòi bòn-xir nói 
lén vói nhau riíng: «(Ló le Livingstone 
là nguò'i ò' dal moc lèn, chó' quyet 
khòng phãi ciìng n h u loài nguùi.» 

Con tràu ông cõi, lung phang và èm, 
sirng không moc ngtro'c, song lánh nó 

không thuãn ; hê lúc hăng lên, thuòng 
cú bôn tràn ra ngoài duòng-lõi , hàng 
làm ông té xuong dât. Môt hôm, qua 
sòng, nó khiu cho-n, làm ông đ.àm câ 
xuong n u ó c ; có khi nó trãm mình 
xuong dáy sông, rôi lai làt úp mình 
xuông dè cán ông nũa . ô n g vôi boi 
lèn mó-i thoál. Thííy ông boi giong con 
ê'ch, chó' khòng giong loài chó, ngiròi 
bon-xú lây làm la liim. Ô n g v u o t q u a 
sòng, quan-áo uó t bêt. B ô n g c ó n g u M 
cr dó nói ngăm ràng: «í>àng t ruóc có 
sòng lón, các nguoi khó lòng bay qua 
đ u o c dàu !» Moi nguòi di theo ông 
deu cuòi mà r ang : «Chúng ta lăn gioi 
ca ; cháng biè'l có ai cõng đuo-c ông 
Liinngslone dê lăn qua sòng ?» Có kê 
lai nó i : «Ong áy tu cõng mình d u o c , 
khòng phièn các anh phai lo.» Song, 
sòng ròng và sâu lam, trùi lai m u a 
giãm, áo chăn ciing đo hành- lỳ dèu 
uót và môc sach câ. Súng dí, màn 
vâi cũng hu-nál . Chi có cái dông-hô, 
\ ì khi ông km, giííu kỳ 6- bèn canh 
suòn , nèn không thám n u ó c . 

Khòng bao lâu, òng mac ehirng sôt, 
dã kbòng c&i dugc , lai khòngdi d u a c . 
Song, tám lùng tìm duòng ra biên cùa 
ôngchang he chán-nân chú tnào . Ngăt 
vì nguòi ò 'xú áy nói lùa nlurng kê di 
theo ông ràng : ((Nguròi da tráng d ú n g 
dâu bon các anh , muón dem eáe, anh 
den bãi bien dê bãn ei'i làm lôi-moi 
dáy.» Moi nguòi nghe biet, đeu ngà s a 
lám. Haj' tin dó, òng bâo ho râng: «.Các 
anh muon ve thì vè, tôi cú đi, quyet 
không ehiu lùi 1 ai.» Môt mình nàm 
trong lêu, buon-te lam, ông n ó i : «Xin 
Dúc Chúa Trà i a cùng tôi.» Bang. 
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nói, bông lliây ngvrcVi dãy-tcV dêii mô* 
màn mà bao òng r ang : «Chimg tôi 
quyê't khòng l)ô òng dàn.» Có ngucVi 
lni n ó i : «Chúng lôi cũng nhir con òng, 
xin san lòng vì òng mà chét. Nlifrng 
lò-i nói t r uóc chăng qua muon tò noi 
kho trong lòng chúng tòi <ĩó thôi. Xin 
ông hãy chcV-doi hiêu-quâ sau nãy.» 
Nghe vây, ông láy làm yên-úi Iam. 
Báy giò ni(Vi lai cùng đi, hoác di bô, 
hoăc cõi t i àu , hoăC trèo, hoăc lôi, lúc 
thì lan suoi, h ic th ì qua rìrng, nhin (tói, 
guong đau, phán-da'u vcrí giõng moi, 
phân dáu ycVi thú 
d Cr. T r a i s á u 
t h á n g , l ă n - l ô i 
h c n b ô n n g à n 
vài Irăm cây sô, 
tháni đuro'c con 
• : cVng di lói ci'ra 

bièri Loanda mà 
ngirò'i da trâng 
clnra hètriìi qua. 
Cái m u c - đ i c h 
ciìa ông háy giò' 
mói dal . TrircVc 
kia, ìigu'òi hon-
xú- không tin có 
bièn, nay bông 
thay sóng hicc miiih-mòng, bèh tíôi: 
«Theo òng dê'n dày, hày giò' mói biê't 
òng cha chúng tôi ngày xira nói dâ't 
lièn hêt câ là khòng dimg.» 

CHU'ONG TIILi" TÁM 
Ri rng n ú i h i è m - t r c V 

T / ' H I ông díĩ dén Loanda, tha'y có 
làu bicn vào bcii, lé rá là chicc 

làu b inh kiêu mcVi cùa n u ó c Anh. 
Ngiròi chũ tàu nói vói Livingstonè rang: 
«Mirò'i bon nam nay, òng thàl khó-
nhoc vãt-và; hày giò òng lai dau-óm ! 
Chi bàng òng hãy cùng vê vcVi tòi dê 
liinVng cái thú g ia -d inh và de cho 
ngirò'i trong •nircVc hoan-nghènh , có 
hon không?» 

Nghe vày, ban dâu òng d u ò n g nhu-
xièu lòng, sau lai gifr vfrng chi mình . 

Ong nghĩ hon ngiríVi Makoloio theo 
mình lăn-lòi giong-ruôi, di xa bôn 
ngàn năm liăin cày so, nê'm trai biét 
hao nhfrng noi khon-khó hiem-nghèo!. 
Vi'i, ho yêu-mên minh, coi mình nhir 
cha, thì mìiih thàl khó dirt tình, 1)6 ho 
mà vc niró'c nhà diro'c. Ông bèncjuyêt 
ỳ gifr lòi iróc cũ, phiii dira ho tro1 ve 
Lilijanti. Mòl lòi dã hira vói ai, ngiròi 
licl-sĩ ngày xira at jihiíi làm tron. Ông 
diìu khòng phái là mòt tay chien-sĩ, 
thc mà cfmg cõ Ìàrri tron lcVi hira, thì 
há chang dáng sánh vói bâc lièt-sĩ 

n g à y xira hay 
s a o ? Sau, ông 
lai lăn- lòi vài 
ngàn cây sô, trèo 
n ú i c a o , c h u i 
hang sàu, cjua 
bãi cát, vào lirng 
râm, cfing chĩ vì 
muõn gifr l ò i 
hira cĩòng trò' vc 
vó'i bon ngirò'i 
nghco-khó, tàn-
tíìt và ngu-do t 
dó thòi. 

Bon ò n g sáj) 
lii'r vè tirLoanda. 

Xgiròi Anh cV Loanda lay vâi hõa,q'uăn 
áo, mũ(ì6 , vàn và'n, ijên-tăng ông. Lúc 
trĩrcVc, nhfrng ngu'òi bc)n-xir cùng di 
vói c'mg nghe nói 6 Loanda có gác cao, 
có lììu máy tâng, thì ho ngò ràng nhà 
tranh khòng thê là.n chòng-chat lcn 
nhau điro'c. T>ê'n nay duoc tháy nlifrng 
nhà kieu tày ìỳLoanda, lliì ho lay làm la 
hlm, tircVng ngvrcVi ta dào iuii làm nên. 
Ho cho làu hinh là inòl cái xóm dáng 
la ; ho tir hoi : Sao mà ngirò'i ta díit nó 
dê'n dày duo-c? Chii tàu thet ho ăn 
uong thoa-thich. Báy giò, Lioìngstqnè 
jihál sot, elura thedi diroc. Bon ngircVj 
hòn-xir tiíi giùm than dá vào làu. Môt 
ngiròi trong boii ho nói vói ngircVi ta 
riing: ccChúng tòivmíít IrcVi moc thi làm, 
măt tiò-i lăn thì nghí, ròng-rã mìa 

; tháng, tài hoài t h ú dã lãy lira cho chiéc 
làu kia, the mà nay vân chua xong!» 



Ong đem ((iiyên nhut-kỳ ghi-ehép 
eông-vièc lir IrircVc dêii nay gcVi chiec 
tàu h inhay inangvê nircVcAnh. Boan, 
ông dua nhirng ngiròi dong-ban trcVve. 
Nguòi b Loanda tăng viên tù-tnrcVng 
mòt con ngira và quiìn áo nhà hinh, 
cáp cho bon ngiròi dông-han nhfrng 
quan áo mói, hiê'u ông cái màn mcVi yà 
hai con lùa. Bon òng hcn trèV ve. f>en 
mòt xir, có núi dá cao chirng ha muoi 
tnrong. Xir đó goi là Bon-kha-an-
đông-kha. Thoat cĩen dáy, nghe nói 
cái tàu gói quyen nhirt-kỳ gap gió hão, 
bi dain mat, òng bcn phăi (V dó ba 
thàng, chép lai quyêh nhui-kỳ. ô n g 
biêt rang quyèn nhirt-kỳ nãy rát có 
quan-hè đên cuôc du-ljch tu-ong-lai, vì 
nguòi dòi chira biet tình-cănh òng dã 
tirng-liãi. 

Cho ông (V, cái thói dong-bòng rat 
thanh. Có môt con níl mác chirng sot, 
òng muôn chfra thuoc giùm. Song, 
nguòi me cũa con đó cho là ma làm, 
tir-choi khòng de ông chũ'a. Boi con 
đó chet Iien. Không hao làu, lai có 
môt ngiròi nfr bi đau, d(3ng-bóng cho 
uõng thir thudc dòc-dfr, ngu-òi đó cũng 
chet. Bon ho cho rang : Nê'u ngiròi 
uong thuõc không có tòi, thì thuôc dau 
dòc, cfing khòng hai g ì ; còn ai mác 
đòc mà chêt, ay chĩ vì lôi. Cho nên, 
mõi nãm, ho chet vè thuoc cùa dông-
bóng có tói vài trăm ngucVi! Đông-
bóng ctó đôi mũ lòng gà, cám sirng có 
chát dòc, nhây-nhót kèu-la, lay mũi 
ngiii ngiròi ; ho chĩ vào ai, nãy át mâc 
đôc mà chet. Ngiròi bon-xir rát scr 
hon ma, cho rìing hòn đó có thê làm 
hai ngu'òi song. Mòt hòm, òng di vc 
phia dông, đè'n mot cliô chăn chicn và 
hò, thay con nít cam cung tên choi , 
dòn-hà con gái dau dòi cái thùng, dcn 
sòng múc niróc. Chini hót trong rù'ng, 
ríu-iil vang tai. ô n g di den bcV sông, 
cho't' thay thàv mòt vièn tù-tru'ò'ng b"i 
lièng xuông sòng b(Vi chêt vì uong 
thuoc cùa dong-bóng. Ông bùi-ngùi 
mà rang : ccChâng ngò chô đât tot nay, 
lai có cai thói ác ay !» 

Mòt bfra kia, bon òng di dè'n mòt 
xóm, nguòi thôn-tru-ông nôi giân cùng 
ông. Nhírng kê theo òng lirc quá, vâ 
ngay vào má nguòi Ihôn-trircrng dó. 
Ay là lan dau bon ông gây chuyèn ô* 
doc diròng. ô n g bèn láy cho bon ngrrcri 
xóm áy mòt khâu súng và năni tà'm 
vâi; song ho xin mãi khòng thôi. Òng 
khòng cho nfra, cir nhung-nlnrng mà 
đi. Ông cõi trâu, dem bon dong-ban 
di qua rùng, chot nghe thay ngu'íVi 
xóm áy duôi theo cĩen noi , hoăc ban 
súng, hoăc lièng tèn, dinh ctrcVp Iáy 
dò-cìac mà nhfrng ngirò'i theo ông 
cĩuo-ng khièng-vác. Báy giò' òng đang 
sot, cfing phài gurmg dau chong lai 
vói quân nghich, cam khâu súng sáu 
lòng nhâm vào măt ngircVi lhòn-lrii'6'ng. 
Hân có dáng scr, nói : «r>ù'ng bán ! tôi 
đen dc giáng-hòa dày!» ô n g xét ra, 
tháy khâu súng cũa ngiròi thôn-truòng 
vira mói bán xong, hãy còn imii thufic 
súng, bèn đ á p : «Chúng lòi van muon 
êm-diu, nêu các bác không có ỳ ác, 
thì mau mau tréV lai di thòi !» NgircVi 
thôn-trircVng n ó i : «Chĩ so bon các hác 
đánh up sau krng chúng tôi.» Ông nói : 
«Còn chúng lòi dày cháng so bon bác 
dánh úp.» Boan, ông lai cõi tràu ra di. 

Choc- lát, tháy có tám cò thôn-nfr, 
ngucVi đãy-dà, đeo xích cùng đi, se bj 
bán làm lòi-moi. Nghe nói có ngiròi 
thieu-nũ găy-còm Ôm-dau, sirc khòng. 
đi noi, bèn lac vào trong rìrng, Ông 
co tìm ngiròi cĩó, suol ugày, vãn không 
tháy. Cái cách tàn-nhăn cùa phircVng 
buòn moi thât dáng giàn lám ! Bon ông 
qua rirng, gai-goc dãy điròng, ngăn-can 
khòngdi (ĩuoc; phâi cììm búa mcVducVngr 

quanh-co ngoát-nghéo, loi di rát hep. 
Trong r ù n g d a u không có loài thú, song 
nhieu chúôt và ran lani. (Còn tiep} 

o o o 
f^HÍ có môt cách gifr tánh tôt cho 

clnlc-chán, là phiii nhò-'Chúa cai-
tri moi tài-tri, và đăt mòt cái muc-đích 
xvrng-dáng ô- triróc măt mình mà biron 
theo; phâi gifr sir ngay-thãng dê thăng 
moi deu cám-dõ.— Mark Hopkins. 


