
THÀNH-KÍKH BÁO 

C H I Ê M , D Í T A 

LOP đôp, inira vãn ro-i. Quicli, quác, 
tiíngcho-n ngiròi nên Irên lè diràng 

plip. Qua các vũng bíin sinli, Chiéni, 
díra bé bán báo cong các ngón cho-n 
lên, vi lanb huõ*t dã Ihãu qua nhtrng lô 
xò dây giày. 

Nó ngó xuSng lórp giáy dàu da cũ kep 
ô- nácb. Môt-hai-ba, phài, còn sáu nũa. 
Còn sáu lò báo nũ-a phài bán. Nó kéo 
manh áo ngoài sát vào minb. Có lê bà 
Da nau bê°p sê de clio nó ngù môt chút 
bên lùra tõi nay. 

— Nây, cm o-i, môt ngiròi to-lòn inìm 
cu-òi nblu nó. 

— Tlura ông, mua báo? 
— Em còn may tò? 
— Tlura ông, còn sáu. 
— Sáu à. Này ngbe dây, em có biét 

nhà-tliò Tin-Làuh ò- chô nào kliông? 
— Tlura ông, biét lâm c h ò ! 
— Biro-c, bây giò-, la dirong càti ni dàn 

diròng cho lòi dó. Ông Irĩrng mãt ngó 
Chiêm mà nói lliêni: Hãy nói em inuon 
gi đè ta trâ giá vòi cm. 

Cliiêm vuõt gipt mròc mua lcliòi dàu 
mũi minb: Ô, llura ông, sao cũng dirp-c. 

— Nê*u cm dãn la đên nhà-thò, la sê 
mua liS"l báo cùa em... chírng bao nbiêu? 
víra nói ông víra dira tò giáy miròi đong. 

— Tlura ông, yây là dù. Chiêm thò 
manh và bô tièn vào túi. 

Cbl pbiên em đira ta lòi dó mpt 
chút Ibôi, lòi ngiròi la măt biròc tbeo 
gót Chiêm. ông hôi: Tên em lá gi? 

— Chiêm là lên tôi. 
— Cái gi Chiêm, hq gi? 
— Thu-a ông, tôi kbông bi í t , 
— Hùr, me em ò- dàu, Chiêm? 
— M? tôi qua đòi ròi. 
— Cba em ò dàu? 
— Clia lôi say ru-p-u lõi ngày và cũng 

mát ròi nũ-a. 
— Tbê" Ibi em ò đâu? 
— Tlura ông, lôi áy à? Tôi ching có 

chô nào trú-ngu câ. Tbâl ra cbĩ có 
môt cbo tôi Ihu-òng ò- hoài ban đêni, áy 
là trong môt ket cù-a kia. 

— HÙ-, kbông hp, kbông me, kbông cba, 
không nhà, lu'r. 

— Thua ông, kia, nhà-thò Tin-Lành dó, 
nó la lên và dírng sũ-ng. 

B É B Á N B Á O 
— ô , vây à, lõ"t lâm, Chiêm O-i; nbtrng 

ta cũng i i u i ô ' i i em vào dó vòi la n&a. Ta 
có môt cbuyên niuõn Ihuâl cho em nghc. 

— Ò, tlura ông, không! lôi không thc 
vô dó dup-c, Chiêm rũng minb. 

— Tai sao không bà em? ngtròi la măt 
hôi giQng êm-diu, không ai dánli em dâu. 

— Ò, không tlie dirp-c. Có nguòi bân 
áo dài den ò trong dó cliâc se đuòi tôi 
ra. 

— A, la liiSu ròi, ngiròi bân áo dài den 
u-! Dirp-c, la lu'ra vòi cm răng nê"u em 
vào vòi ta, ibi cbâng ai đuòi em ra đàu, 
và còn nfi-a... Ta se trâ lai cbo em lát cà 
sô' báo dè em lai đem bán. Vây, có 
đirp-c không? 

Chiêm tháy dâu minb quay Iròn. Tir 
tn ròc tòi giò nó cbâng găp ngiròi nào 
nlur thê : Ông nói thât i-lu'r? 

— Em o-i, cbâc chân ta sê làm theo lòi. 
Và ngbe đây, níu em Iháy có nguò'i bân 
áo dài den di tòi, Ibi chì cân nép minb 
trong áo ta và âu minh. Ta sê thu-xíp 
vi?c dó vó-i ngiròi. 

—Tlura ông, vâng. Chiêm thi-thăm. 
Ilai ngiròi birôc qna cái cù-a lòu. 

Chiêm lúc dàu hoi khó tháy trong ánh 
sáng êm-diu cùa cù-a sò bãng pha-lê. 
Chiêm tháy IrÔng ngi.rc đánb Ipp-đôp 
nlur ti íng gipt niira tal bên ngoài. Vì 
111vi- ugiròi bân áo dài den hât găp nó? Vi 
lhù-«Ò», Ibl Chiêm cír v i c c nép minh 
Irong áo ông ban minh. 

— Cbi dó, Chiêm? 
— Dó, ngiròi bân áo dài den dín dó (1), 

Chiêm hoâng-hôt nói. Bicb tbi, nguòi 
bân áo dài den đang hiròc tòi. . . 

— Tliang nhò kia, di ra, ra ngay lâp 
tírc, ngiròi áy truyèn linb. 

Chiêm lliãy hai cánli lay manh-mê và 
bièn-lírdãl trên vai minh, và ngbe liêng 
ông ban nói : Xin lôi ông, em này di vòi 
lôi, xin cho phép em dup-c ò lai dây. 

Giò phút dó, Chiêm tháy ròn - rp-n 
xirong sông... Kbi tháy ngiròi kia đi 
kliòi roi, nó bên thò dài trút gánh-năng 
và ngòi xnnng ghê* vòi ông ban. 

— Coi kia, Chiêm, búc tranh treo Irèu 
tiròng có dep không? Bó là Nguòi CbSn 
vó-i bày cbiên minh. 

(1) Bây là ngirò-i cnnh giũ- nlin giũng. 
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— Tlura ông, pliài đcp lâm. 
— Chiêm có biê't đó là ai kliông? 
— Tlura ông, kliông. 
— Clũéni có bao giò- nghe vè Clu'ia 

Jèsus không? 
— Tlura ông, tôi có nghe ngiròi ta nói 

đêii tên dó. 
— Pliâi, Jèsus là Con Bú-e Chúa Trò-i. 

Em có biê't Biíc Chúa Trò-i dã làm gi 
không? 

— Tlura ông, không. 
— Báy, viêc xây ra nlur lliê' năy, Chiêm 

a. Bă lâu lâm ròi, Búc Chúa Trò-i dS 
sai Con Ngài, là Chúa Jèsus, đè'n ihí-
gian cliiu chê't cho em, cho tôi và cho 
hê't thày moi ngirò-i nira. Rm biê't ràng 
chăng phâi chúngta là ngirài nhan-đúc 
đù đ§ tu- ininli đirp-c lên Thiên-đàng đàu, 
nên Chúa Jêsus dã chê't vi lõi-lòi chúng 
ta. Vây, Ngài có la-lùng không, Chiêm? 
Áy nghĩa là em và tôi cùng mpi ngirói 
xin Ngài rù-a sach tôi kliòi lòng minh, 
thi môt ngày kia sê điro-c lên Thiên-dàng 
à vó-i Ngài. 

— Có môt cây thâp-ttr, Chiêm a, tliàp-
ti.r đó năiig h'un. Ngirò-i ta bât Chúa 
Jèsus vác đi lên núi kia. Nlurng năng 
quá đê"n nói phài có mpt ngirò-i tên là 
Si-môn vác giúp Ngài mpt đói. Lên 
ilên chót núi, hp đăt Chúa Jêsus nâm 
trên thâp-tu-. Hp lãy môt cái đinh ló-n 
và đóng tháu suõ"t bàn tay Ngài. 

— 0, llura ông, không đâu I Chiêm nói 
gipng buòn riiti. 

— Phài, em a i , hp d3 làm nlur vây. 
Nlurng clura đù, hp còn láy môt cái 
đinh lón nira mà dóng vào bàn tay kia 
cùa Ngài. Ròi, Chiêm a, hp cũng đóng 
ilioli hai cho-n Ngài vào thãp-lu- nũ-a. 
Sau dó, hp du-ng thâp-tir lên trong môt 
lioTó-n duó-i dãt và dè' Ngài lai đó. Hp 
còn chua hà da nên đã láy giáo đâm 
vào sirù-n Ngài níra. 

Chiêm tháy minh choáng-váng. Có 
môt cuc gi ch$n ngang lipng, Chiêm 
nghen-ngào: Có thât Ngài chê't vi tôi 
không? 

- P h à i , Chiêm a, thât Ngài da chê't 
vi em. 

— Vây, tôi cũng muon chê't cho Ngài, 
Chiêm thòn-thúx. 

— Chúng ta hSy tlura vó-i Ngài đièu 
đó, em a, 

Cà liai qui gái bên canh ghê". «Lay Bu-c 
Chúa Trò-i yêu-dãu» ban Chiêm càu-
nguyên và Chiêm nói Iheo. Sau hê't, Chiêm 
cũng thêm càu chót ràng : « Cám on Chúa 
lâm, vi Ngài dã sai Chúa Jèsus dê"n chiu 
chê't vi tôi, và tôi niiiíln chê't vi Ngài». 

O O O 

Clil môt chăp sau, Cbicm tliáy niinh 
ngòi trên môt ghê- ló-n có gđi dira. Ghê" dó 
đăttriráclòsirô-i, ngpn lira ám-áp biê't bao! 
Ghê- và lò sirài à trong môt nhà Ián. Ban 
cùa Chiêm dang nói chuj én vó-i môt nguòi 
cao-ló-n. Ngiròi cao-lón cũng ô- trong 
môt nhà dò-sô. Tên ông là Muc-sir Liên. 

Chiêm tliõ* dài. Clién cam vira ău Ihât 
ngon miêug. Nó ngòi co-quâp trên nêm 
ghê". Dirò-ng nlur cái ghê", ngpn lfra, ông 
ban cùa Chiêm và ông Muc-sir khô-i su-
nhây nhip-uliàng. Chiêm tháy minh nlur 
đirang trong can ch iêm-bao . Trong 
chiêm-bao đó, có hai tiê'ng nói. Mpt là: 

— Birac dên sáng Chúa-nhu-t, tôi sê" 
báo-cáo cho Hôi-cliúng. Tôi châc sê có 
gia-dinh trong Hôi-Thánh mu6n liê"p-
nhân Ciiiêm. 

— Cám an ông, tiê'ng thú hai đáp, tôi 
biê't ông s;m lòng giúp tôi và Chiêm. 

ít lâu sau, mpt nhac-sĩ đêa thành-ph6 
đó lăn nũa. ì.v Ur-nliicn ông ùên dè xin 
Chiêm đem vè nuôi. 

Chiêm dup-c tiê'p-nhân vào môt gia-
dinh tin-đò. Nó đirp-c di hpc nhir các 
trê em khác. Vè sau Chiêm cũng di hpc 
Kinh-Thánh và làm trujèn-đao à chô 
minh it lâu, ròi sau dâng minh làm 
truyèn-giáo thirp-ng-du. 

Nhac-sT uuôi-náng Chiêm rát vui mà 
hay rãng chãng nhũ-ng Chiêm bâng lòng 
chèt cho Chúa Jêsus, nlurng cũng bâng 
lòng sÔng cho Ngài nũ-a». —.Marjorie 
I. Eekman - Dich-giă: Lũ-sinh 

H À N G G H Ê T R Ê E M 
(Tiíp thco trnng 23) 

— Da, con vui mirng quá, me a. Con 
vira mó-i nhó- lai lê Nô-ên năm ngoái y 
nlur thât v$y. Châc năm nay sê vui ban 
nhièu hà me. 

— Phài con sê vui-vê lâm néu con 
biê't mòi Chúa giáng-sanh vào lòng. 
Th... quâ-quyê't nó i : Con quyê't niò-i 
Chúa giáng saub vào lòng con trong kỳ 
lg nây. — Thanh-Hàng. 


