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"""pÃN-SĨ Cijrus Hamlĩn thuàt truycjn 
. - duái dây : 

Sau trân Crimée (1854-1855) ít lâu, 
tôi (tán-sĩ tu-xung) à thành Constan-
tinople. Môt vièn dai-tá trong đao 
quân cùa mòt nuóc du-chiè'n đê'n thăm 
tõi, nói răng: 

— Tôi inuÕn hôi ông môt câu. ông 
có tbè" dùng bâng-cá nào chúng rõ 
ràng Kinh-Thánh là Lài Dúc Chúa 
TrcVi nhu ông dã quâ-quyè't, chăng? 

Tòi tránh câu hôi dó, và nói lâng 
qua truyên khác. Nhà đó, tôi thãy 
ông khách dã du-lich nhièu nai, nhút 
là phuang Dòng, vè mien sông C-pho-
rát. Tôi hòi : 

—ông có bao già dén tbành Ba-by-
lôn chăng? 

— Có, càu ông hôi nhâc tôi nhó 
minh dã lìrng-trài mòt vitjc la-lùng. 
Tôi rat thich săn-biln. Ngbe nguài 
ta nói có vô-sõ môi săn b nori di-tich 
cùa thành Ba-by-lôn, tôi bèn nhút-
dinh dên dó săn-bãn môt tuãn. Tôi 
biét rãng nêu kbông di cùng nhieu 
nguài khác, mà cú môt mình de'n dó, 
át châng đuac yèn-lành. Tôi xuát 
món tièn to thuê môt nguòi huáng-
dao và bon tùy-tòng cùa nguài cùng đi 
vói tôi. Chúng tôi dê"n tbànb Ba-by-
lòn và dung trai. Truác lúc măt trtVi 
lăn môt chút, tòi vác súng, di dông-
dài, nbìn quanh-quãt. Hang hõc b 
giũa các tuò'ng-lũy bao-boc noi di-tích 
có môi săn b; nhung trù lúc cânh lăng 
dèm khuya, thi ít khi ta găp chúng. 
Tháy môt hai con thú 
b dang xa, tôi trò- buóc 
vê trai, dinb ỳ bât đâu 
săn-băn ngay khi măt 
trdri lăn. Tôi la-lùng 
khôn xiêt vi tháy bon 
kia nhò trai t Tôi dè'n 
gãn viên huóng-dao và 
phân-đôi răt kich-li?t. 

Tòi thuê han môt tuăn-lê, và dã trà tiên 
phâi chăng; nhung nay, chua kipthi-
hành liVi giao-kèo, thì hán sãp di mât. 
Tôi nói thê nào, han cũng cbăng cbiu 
b lai. Hân nói: «Không yên-lành dâu. 
Chãng có nguòi nào dsim b dây sau 
khi măttrtVilăn. Trong bóng tôi-lăm, 
ma-quĩ, tbăn trùng và dú thú quái-
vât di ra ngoài hang-bõc; găp ngutVi 
hào o* đây, chúngbèn bSt lây, và nguò-i 
dó thành môt tên trong bon cliúng.» 
Tbáy không thuyct-pbuc nôi han, tôi 
bèn nói: «Nây, tôi dã trà anh quá só 
thutVng, nhung nêu anh chju b ìa\r 

tôi sê trâ gáp dôi .» Han dáp : «Không, 
dău ông cho bêt tiên-bac trên the-giói, 
tôi cũng kbông b lai duoc. Cbua he 
có nguài A-ráp nào ngãm mãt trò'i 
lăn nai thành Ba-by-Iòn. Nhung tôi 
bàng lòng làm vi?c ông ttràng là phâi 
lê. Ta nên dên nai cách dày mòt già 
duàng dát và sê trb lai lúc hùng-
dông.» Ho di tuôt. Tòi phài bô cuôc 
săn-bân. 

ông vùa nói xong, thì tôi láy Kinh-
Thánh, doc sách Ê-sai, doan 13 : «Ba-
by-lòn, là su vinh-hièn các nu6c, su 
hoa-mỳ cùa lòng kiêu-ngao nguài 
Canh-đê, sê giõng nhu Sô-dôm và Gô-
mô-ra mà Dúc Chúa Trài dã Iât-đò. 
Nó sê châng he có ngucVi b nũa, trâi 
dài no sang dài kia không' ai ò d ó ; 
nguài A-ráp không dóng trai tai dó, 
nhũng kè chăn cũng không căm bãy 
mình b dó. Song nbũng Ihú rùng sê 
dên à, và nhà-cùa dăy nhũng chim 

cú; chim đà cboán làm 
chõ mình, dê duc láy 
làin nai nhãy-nhót. 
Sài-Iangsùairongcung-
ditìn, chó rùng liii trong 
dên-đài vui-suóng. K ỳ 
nó đã găn den, ngày nó 
sê không duac dài nũa>v 
(19-22). 
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Tòi di'rt lieng doc, thì viên tiróng 

kia nói ràng: 

—Thât dúng nhir thê, nhirng dó là 

mòt bài kỳ-su mà ông đâ đoc. 

—Không, tôi đáp, dó là lài tiên-tri. 
Nây, ông là ngirò-i hoc-thírc. ông 
biè't rang Cuu-U'ác kinb-đièn dã dich 
ra tiê'ng Gò,-réc chìrng ba trăm năm 
triró-c Báng Christ. 

ông chiu nhàn là nhir vây. 
— Còn nguyên-văn Hê-bc-ra đu-crc 

ban-bõ cln'rng năm trăm năm triró'C 
Bãng Christ, phâi chăng? 

—Phâi, ông dáp. 

—Boan sách tôi víra doc há chăng 
chép du-o-ng khi nuó-c Ba-by-lôn dang 
cuò-ng-tbanh ? Vãy, không phâi lài 
tiên-tri sao? 

—Tôi chua san-sàng trâ lò-i ông bây 
giò1. Tôi phài đè thì-già suy-nghĩ vê 
vãn-dê dó. 

—Tôt 1am. ông hãy suy-nghĩ; khi 
nào dã sãn-sàng, xin ông tró- lai trà 
lò-i cho tôi biet. 

Tù dó dén nay, tôi không he găp 
ông. Nhung viên tuáng kia không 
ngà minh làm chúng la-lùng râng 
Kinh-Thánh Ià chun-cbánh vì cá lò-i 
tiên-tri duo-c úng-nghiêm. 


