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Tííiíh giôi mfr đàng 
Lich-sZr các nhà truyeh-giáo trú*-danh 

F R A N ^ O I S C O I L L A R D 
CIIUOiNG THÚ' T I T 

C Ò N PHÂI 
(Tiíp 

T^IH ' N C i , Inii inííy năin sau, Coillard 
IhircVng ifil lo-ngai cho ban Ihiê't, 

ÌkMakoloko, vi chàngcòn khoe-khoang, 
nhu-nluro-c, lai hàng bi hir-danh cáin-
dò. Nhung Coillard không he Ihôi 
ciĩu-nguvèn cho chãng, và cách it làu, 
òng llioa-nguyèn vì thãy lòng chàng 
thàl (luoc doi inói. 

Song chúc-vu cùa Francois Coillard 
ehang diroc kêi-quã iny-mãn moi be. 
Tôi xin thuiil de dòc-già biè't inòl buó-c 
thĩit-vong cùa ông. 

Càu Ngonana-Ngombé ( theo thò-ngũ, 
tèn dó nghĩa là «bò con») rát dcp trai . 
Coiltard căn nguòi niíu bê'p, bèn diing 
càu hai tháng. Vày mà càu dã thành 
mòl tay nau b í p rĩít thao. Và lai, càu 
có tánh vui-vè, can-màn, và luòn săn-
sàng giiip vicc. Không hê doi ai phãi 
bão, càu di xách nuirc, chê cíii, giĩí 
bâp. hoăc (|iiii sân, coi có duyèn hlm. 
Có ai goi, thi càu luôn lăng-xăng nhàj ' 
(lèii dè tô ra ininh sòt-sang, hòa-nhã . 
Nêu tinli-cò' Ihĩiy càu di Irai cho-n, thì 
có thc biê't chiic răng cãu duo-ng lo-
buòn. Cãu cũiig có tánh đúng inuc , 
là inõt đúc-hanh hic'm có ciia ngirò-i 
da (Icn. Càu don co-m dúng giò- luôn, 
măc dau ngoãi inăt tròi chói-loi ra, 
cãu kliõng có dõng-hõ náo khác ! 

Hai tháng đã qua, roi het inà'y năm 
IUT;I. song Ngombé van ò- vói Coillard; 
ông rĩit vui vi dãl (lirrrc càu tin theo 
Biíng Christ. Ciiu lai lĩun thay truycn-
dao nũa. Coillard di giàng dao ô-dãu, 
Ngombé (òng dã đòi tên càu là André) 

V À T - L Ô N t 

tlu'O) 

cũng theo tó-i dó và cũng giãng. Chãng 
có chi lám cho cãu mC't-mòi. T ù r a n g 
dóng tói tói mit, càu vui-vc hau vi?c 
H ú c Chúa Triri và nguiri ta. 

Mòt bũa niòng mòt tê't, Coìllard goi 
càu dèii, nói răng : 

—Nãy, André, càu dã ò- viri c.hiing 
tõi năm năin. Hai năm dau , càu giúp 
vicc chúng tòi de diroc khàu súng, và 
càu dã đirox ròi. Bày giir, còn ba 
năm sau càu làm vi?c tù-tê', thì càu 
niuõn líiy g ì? Tòi niuôti trii càu inôi 
năin mòt con bò, cãu bâng lòng khòng? 

—Thua ba, khòng, tôi khòng cân 
súc-vàt ; tôi há chfing phài lá con cũa 
ba sao? Ba n u ô i - n a n g tôi, inay-vá 
cho tòi, nèn tòi chãng can có gi. Tôi 
thõa lòng tron-ven. 

—Nhung năy, con o i , chìlc con rfit 
inuóii có tien tiêu văt. Thi-du n h u 
khi quyèn tiìjn trong nhà-thò-, con bá 
chãng muon có ít nhicu dè dein dàng? 

—Vây a ! Ve vii-c dó , má (chi bà 
Coillard) dã de dãnh cho tòi nuriri hai 
xu, há chiing dũ sao? 

Khòng, André. ( -011 làin vicc mà 
c.hâng (luoc tiên còng, thì khòng còng-
binh. Đày năm trìíin quan, con giũ 
líiy dè tièu trong khi ciìn-diing. 

\ 'ày, André lãnh licn, nhujig lai gòi 
b;i Coillard giũ- gifun. 

Môt dèm kia, òng bà inuc - su suc 
t ình vi ngoiii cù-a có tiê'ng vira nho, 
vira run , tiè'ng cùa mòt cô hoc-sanh : 

—Thãy o i , thăy o i , cháy nuii nhà 
bê'p ! Cháy mái nhà bè'p ! 
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Chay! Cháy rilái t ranh, nên lĩra lan 
mau-chong qná I Vo- chòng Coillard 
chay ra ngoái. I.àn khói inù-mit hao-
phù tòa nhà ; dău vãy, ông há cũng 
tháy mõl nginVi dĩrng trèn inái. Chính 
là Ngombê dirmig dò ntróc õ quanb 
lò suò i , manh-dan vât-lôn vói lĩra, có 
ngăn cbo nó khôi lan kháp nhà. 

Láng-gièng chay trVi, dú-ng d â n g -
giăng tir dó t(Vi sông dc nuic niróc vào 
thiing, ròi t iuyen lèn c.lio cliàng thiè'u-
nièn can-dâm dang cõ sirc chõng-gifr 
trcn miii nlià. Nh(V Coillard giú|i-d(V, 
Ngombé ni t diroc nhieu cliòm lianh 
hVn. Nlurng, klii càu dã giõ- diror, 
inòt máng to dc ngăn li'ra lan rõng, tlii 
bèn kia mái nhà phát ra mòt ngon li'ra 
plurng-plu'rng, sãng rirc tãn dàng xa, 
râ't là ghè-góni . Ông muc-sir nghĩ 
thì ìni : «Thàt uong quá ! Hu-hai het 
roi, còn clii !» ô n g tiròrig còng-trlnh 
inãy nurm năm sê" lièu-tan ra khói . 
Nlnrng òng iniiõn co cĩru diroc cái gi 
hay cái ã'y, bén chay vào trong nlià, 
lôi ra it nhieu dò-dac. Song cháng 
bao lâu, moi ngirài nghe tiè'ng hò-reo 
k h á i - h o à n . Nhò niòt clnit niróc và 
n h ò nguòi ta giúp-dõ, André lai trj 
diroc ngon lĩra, và tòa nhà khòi ra tro. 

Trong dèm dó, biê't bao lòi c ă u -
nguy^n ta ori bay tói Đĩrc Clnia T r ò i ! 
Và ai nãy có tliè nhàn-biêt tám lõng hi-
sinh cùa Ngombé quí-báu dirò*ng nào ! 

Chao ô i ! Miíy tháng sau, bà Coillard 
dau năng găn chet, goi chõng dc'n, gat 
niróc mi'it mà râng : 

—Mình oi , Andrè không n h u truĩrc 
nfra. Tòi rát so - hán lia-xa Chúa ; hán 
có vê buôn-thàm, khón-khô quá I 

Quà thàt, Ngombé khòng phâi là 
chàng thiè'u-nit'n c a n - d à m và vui-vè 
nũa ; cãu hìĩu nlur có vè n g h ĩ - n g m 
ngám-ngam. Chì vài ngày sau khi bá 
Coillard qua dò i , cău dên cùng ông vã 
tô ỳ muõn di mri khác . Ông vĩra lo-
buôn, vira nói lón : 

—Bi nrri khác à ! Đi d à u ? Đè'n 
t r ièu-dình vua Lèwanika à ? Càu thira 
biè't tai dó mình sê găp gi. Càu sê lai 

sa viio dao da-lbiìn. C.àu sc diroc dõi 
chút daiih-phãii, nhirng .inát l inh-hon! 

Nlnrng Coillard bièn-luàn liifuigcòng. 
Ngombé nhírt-đinh di hììu-ha òng vua 
ngoai-dao, là kèquyen-dũ minli dã lâu. 

Lòng vàng lan-nát, Coillard dành de 
cãii di , nhung v in gifr càu Irong tâm-
hon ; òng khòng he lliòi ciĩii-ngnycn 
cho dĩra «con trai» dã lac dinVng, 
khòng he Ihòi vira nri luy, vfr;i nài-xin 
Bú-C Chúa T iò i ban nó lai cho ininh. 

Làu lâri, khi nào vuií sai Ngombc 
dcn giĩn niien Coillard (V, llii cĩui lai vc 
tliiíin ông, iilnrng càng ngày càu càng 
il lui-tói. I.iĩn nào hai ngiròi hop mãt, 
Coillard cũng thã'y có mòt virc sân 
càng ngi'iy càng plnìn-rê lihh-hon minh 
vói linh-hon càu. Sau òng diro-c tin 
Ngonibé thco moi lé-nghi ngoai-dao 
niii cirói vrr ngoai-dao. 

Mõl liuòi loi kia, có ngiròi gfi cĩra. 
Coillard hõi r ăng : 

—Ai dó ? 
Khòng nghe trâ lòi, òng lai hiii: 
—Ai đ ó ? 
( ; Ó liè'ng cùa ngircVi õng rát yêu-

tlurong đáp râng: 
—Tlura, lòi a. 
Ngómbi vào. Càu deni sĩr-mang cĩia 

vua. Chĩ iiiăc m â n h lót chiec áo v in 
cũ cùa Coillard, càu có vc do-bàn và 
bò-then (luá dõi, vira lã'y tay cbe mãt, 
vira dira bĩrc tho cùa Lcmanika. Càu 
vê ngiiy, vã chim trong vòng hac-áin 
Phi-châu. Ciiii ua tõi-tăm ho-ii ánh 
sáng, nên cĩr h t rong loi-tĩini. 

(Cón lii:p) 
• • • 

G Ó P G I Ó T H À N H B Ã O 

O U O T môt mùii, con ong chì chf'diro'c 
^ inõt tliìa (muóng) mãt. Nhirng cò 
khi mõt tò ong chúa hrrn .'Ml càn mât. 
VAy, ta không nên vin c ó it-ôi inà 
chani; chiu dâng tien hàu vicc Cluĩa. 
Nhieu nguò*i nghèo dàng i t , h i c p l b à n h 
mòt inón tien to. Chó quên răng ong 
phiii plió mang song dc che inàt. 
((BĩrcChĩia Trò'i yêu kè dàng cũa cách 
vui lòng» (II Cò 9 : 7).—James Sniilli. 


