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ÔNG L I V I N G S T O N E 
Nguyên-văn tiêng Anh cr"a ciY-nhan Basil Mathews 

o 0 o 
(Titp theo) 

«Bây là búc thcr chính tay cha viet, 
«dăn me. con đoc cho con nghe, cũng 
«nhtr tháy mat clia vày. Con tfã xuõng 
«tàu, sìip lìa cha và xú nììy. Cha còn 
«ô" Cape Town. ít lâu, cha di xe đén 
((Makololo. -Bên noi , thì thà'y có ngiròi 
«cho con: nào hòt chàu, nào sũa bò, 
«nào mât ong, vàn vân. Tiê'c thay, con 
«đã cli rõi! Cha lai <ĩem cho Jèsus, ban 
«cũa con. Con phâi biê't rangCha <">• trèn 
«tròi cua con hang gâtì-gũi con và den 
cccùngcon. Con cômuõn xiti <len gì, chĩ 
«nên nhcV-cây str cau-nguyên. Ví bàng 
ccviêc làm và lcVi nói con không đ u o c 
«tôt-lành, thì nên ciìu Ngài Iha-lluV và 
«ban pliiióc eho con. -Bt're Cluia .lèsns 
«yêu con nhir cha con vâty. Cho nèn 
cccon phâi nhàn niìiih là coíì Ngài mà 
«yêu Ngàì. V;i, Ngài là Dà'ng m:i eha 
«ciay yèu-men, nên muoti con cũhg 
«yêu Ngài nhir yèu me con và anh em 
«con. Vâ, con không nên khuáy me con 
«và anh em cori, vì đó là d e u Đ ú c Chúa 
((.lêsus không dep lòng. Sau riây eha 
«con la sê gàp nhau. 

Naij Iho 
Clia cua con 

Daviú Livingstone» 

CHU'O'NG THl> SÁU 
Đi đ a u t h á m đu*c>ng c h â u Ph i 

•TIIA-QUYÊN dã di rôi, ông bèn tìr 
Cape Town trô1 vào chàu Phi . ô n g 

muôn dem càu bé 12 tuoi, eon ban ông, 
vè ò vó-i mình cho vui. Con dó thích 
cíi, song ngirò-i cha không irng-thuàn. 
Càu bé 12 tuòi đó, bày giò* UVe làbác-sĩ 
Thompson, làm tho'-kỳ cho Hôi Luàn-
(tôn trong ba miroi năm. Chiè'c thân 

vò-võ, Livingstone den Kuruman, vào ra 
mát ônggia, mói biet rõ vièc nguòi Ba-
nh ĩ giày-đap giorig Kolobeng. Ngiròi 
Ba-nhĩ dã giê't ehi-lòc vua Sechele, lai 
xua-đuoi vua đó. Nhà õ' cũa Livings-
tone cũng bi dot cbáy. Vo con vua 
Sechele I tonden Kuruman. BàMoffatt 
có hòi chuyrn vè lình-hình khi thoál 
vòng nguy-hiem ra sao, thì vo* vua áy 
đáp : «6an dlìu tôi dem eon nh6 tron 
trorig khe núi ; saií, ngivòi Ba-nhĩ lay 
súng ban, tòi bèn vào trong hang clá 
mà àn-núp. Mòt lúe, cori khóc, so- giac 
nghe tieng kéo đè'n, lien lâ'y ehiee vòng 
cho con ehci , con không khóe nũa. 
Ngirò'i Ba-nhĩ eũng di no-i kháe. Tòi 
diro'c thoát nan.» Tràn chi&'n-tranh & 
Koiobcng, òng Liòihgstone ehang nhChig 
cháy nhà, mà dê'n câ thuôc-men và 
nhut-kỳ eũng bi thièu-hùy! Viiy mà, 
doi vó'i nguò-i Kolobeng, òng vãn không 
he líím-ham và túe-giàn, song ch'í n ó i : 
«Tôi dã không có nha <*r và do dùng, 
thì chĩ di choi cho khoan-khoái mà 
thòi.» Lai nó i : «Ngirò'i Ba-nhĩ quyô't 
ỳ dóng ci'ra xú mình, không muon mo* 
ra ; song tôi thê cjuyet mô' toang, kbòng 
cho dóng l a i ; thu xem ve sau ai se 
diroc tháng. Xin lieu chet mà làm 
cho tron.)) 

Khi dó, ông tìr dòng văng Kalahari 
quanh vè, tùy ỳ o dàu, khôngeó chirong-
trình nhú*t-đjnh gì câ. Doc diròng, thăy 
chim <là ehay nhay vì c<V hãi ngiròi, 
môi biróc nó di dài chùng mòt Iruong 
bon thiróc. Giũa điròng, ông giè't 
diro'c môt con r án lón , mình nó to hang 
<lùi vc. Moi dèm, iiâm lô-thiên, hang 
lo sir-tu' den \o ; phâi dol duoe thàu 
dèm suôt sáng, nên khòng he gi. Môt 



hòm, đi vè phía bac, qua sông, òng Ihfiy 
có bày tràu nircVc, đông lam, dirng 
quày nlur cái vòng tròn, vãy đàu kêu 
rain-rĩ. Ngoài vòng đó, có con su-tir, 
imiíín nhĩ'iy vào vò con tràu nliô ; song 
hi tràu lón chÕng lai, ncn không tròi. 
Khòng bao lau, òng di đên mòt chô, 
dát mcVi cluoc mua, sac có sanh-lôl, 
chim kêu véo-von, hoa nèV bát-ngát; 
nircVc ao bi măt tròi soi-roi, bõc hoi 
nóng 1am. ô n g lai tháy có nhũngcây 
nho sai trái bj voi vat ăn. Đó là nhfrng 
cânh bày ô* (locdinrng. Mòt bũ'a, òng di 
dc'n dong cô, bon 
!)("• cây cò ràm-rap, 
um - tùm ; có cái 
hich n h ô , d ò h g 
chay à o - à o ; nào 
ngira, nào hiro-u, 
nào dé rirng, nào 
ngira van, nào tè 
t r ã n g , vàn vân, 
hang qua lai bên 
mình. Cóinòl COD 
tê, dău có sirng 
ló*n, lap cà mát 
nhò, cú boi llico 
sòng, nèn khòng 
thâ'y òng. Dirói bóng cày, t h u ò n g 
llu'iy tràu niró'c nam nghĩ. 

Mòt huoi sáng kia, măt tròi mói moc, 
chot có b'ây su-tir dcn vô xe òng, òng 
lay súng bãn lai ; su-ti'r há inom lón, 
ngoe-ngày co, vày ngiroc duôi lên, 
gàm thét râm-rĩ l àmcho tràu so, muoii 
Iràu chay rôi, sc vô òng. Song con 
tràu kéo xc cú im-lang, khòng rúng-
dòng. Su-tiV nam phuc xung-quanh, 
lông ràm câ lên, trâu vãn khòng so -, 
hììy su-tiV bèn tan di hêt, nhung con 
giànchua nguòi, cliúngcir găm-ghì mãi. 

Môt lát, dcn mòt con sông cái rông 
I ó t i , khô nòi khòng có thuycn di, bèn 
dùng cánh bè làm san mà virot sông. 
I5ô xe đi bè, dê'n cho có cõ, lai hò bè 
mà lòi, nu-óc sàu dê'n đãu goi. Tháy 
có con dè rirng, ông láy súng bân, 
khièng lèn trén can, thui an. Boan 
nàm ngũ. 

Tròi dã sáng, ông trèo lèn ngon cày 
mà coi-ngam: tháy có vài cái dâo nòi 
ò trong sòng, bèn xuong tù cày, boi 
nuóc cĩê den nhfrng đãp dó. Nhirng 
trong nuóc day nhũng lau sày, lai bi 
dày cây «toàn-phú» ràng-quan vuóng-
vít, nên quan áo và chon tay òng dèu 
rách dirt cá ; óng quan ir dau gôi lai bi 
lau sây cua dirt, òng bèn láy khăn buôc 
lai, ròi cir boi đi nhir cũ, song mo*-
màng không biêt duòng nào mà đi 
nfra. Sau, ông bãt con tràu nuóc 
ghech nghièng sirnglên de dua dircrng; 

ngăt vì trong sông 
có loài rái và nln 
dòc, mà nuóc thì 

j lai sâu lam, cho 
nêh khôngthe lòi 
du'o-c. Môi - mêt 
q u a y ve, n a m 
ngũ trõng uhà bô 
hoangcùa ngiròi 
m o i . Iìi m u õ i 
khuííy rôi, suot 
đêm ông khòng 
ngù (luo'c. Khi 
dó , Livingstàne 
thàl là lui lói dô-

dang. Songông yôn là mòt ngurcVi kiên-
nhàn, dau có 1am noi khó-khan, cũng 
khòng ngăn-ngùa cái chí l ien-hành 
cũa òng đuroc. 

Sáng hòm sau, di dê'n môt cái núi tô 
kiê'n, cao chùng ha Iruong, choi thay 
con sông nho khác, ông bèn cõi bè 
vuoi sòng. Trong sòng có con tràu 
nircrc lón nam an o duói , bè di qua 
hrng nó , nó vòi nhò dìui lèn. Song tir 
trua den lúc măt tròi lăn, lfrng-dirng 
gifra dòng, kfíông thè gat lau rê sày mà 
sang bò* bèn kia duoc . Bang khi găn 
hét hi-vong, bông tìin tháy môt xóm a 
phu'ong bác. Xóm dó thuòc duó i 
cpuyèn cai-tri cúa viên tù-trircVngMáko-
lolo mà òng vãn quen-b ié t . Thinh-
lình thay ông dê'n, Makololo ngcV là con 
ma, vi tuiVng ông tír mày bay xuong. 
Makololo hiìo ông lai đi xe den xóm dâu 
cũa chi-lòc Linydhti, (Còn tiep) 


