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Tííith gioi ntár đdng 
Lích-siV các nhà truyên-giáo trú'-danh 

F R A N g O I S C O I L L A R D 

C Â U B É C H Ã N G À T R Ó N G T Â Y 

VTGAY xira... 
Mói nglie dêii dó, chííc anh em sè 

vòi chãn lcri mà riìng: 
— «Ò ! Hăn lai t iuyèn Ihan-tièn!» 

Rôi anli em làp-ti'rc tháy fróng tri tnõng-
tirmig môt càtt chăn 
chièn dircrc làm vna 
hoăc niôt cò chăn chièn 
láy òng hoàng. 

Kliòng ìnà ! Truyèn 
nay chang phái trnyC'n 
Ihãn-tièn, nhtrng lã lich-
s i rcàu hé chăn gà tróng 
tây trô-nén kêdi 'rngdiìn 
câ mòt dân-tôc, ti'rc càu 
bé sè dát câ môt niróc 
ra khòi vòng tôi-tìun di-
doan inà dè'n no-i sáng-
láng. 

Càu dó sanh tr trung-
bò mróc P h á p ' v à lên 
là Francois Coillard. 

Mòl ngày rat ' nóng-
nirc kia, cày-cõi dang 
trô liòng ngoài (iSng liia, mòt hà già 
nh<rn-hàu vìra lo-so*, vira di tìni-kiêm 
kêu-goi càu con trai . Quà thàt, bay 
gá trong tày vãn đ i rong 'đ i lai trong 
dám c.ò cao no, nhu*ng còn càu bé chăn 
gà thì (làu rõi ? 

Saii, bà găp càu ò dang xa : càu 
điro-ng ngôi trèn nhành lifu noi bcr 
rach , tai dó càu có thè nghiêm-nhăt 
coi-gifr băy gà. Nlnmg hic nììy, cáu 
diiíVng khõng lo tói gà cho lilin ; càu 
cam dau doc sách và khi me võ vào 
vai, iikVì n g u ó c mát lên. 

— Francois crì, chúng ta gan t rò vè 
q u é - h u o n g , là làng Asnières. 

P r a k r o i s Coti.i.aiui ( l s : i l - H i i i l ) 

Càu bé tír trên cày nhày xnông, nói 
l(Vn lèn r ă n g : 

— ( ) ! con thôii lòng bií't hao ! Vê d ó , 
con sè di hoc diro-c. 

Càu rât ham-nuion di hoc. Mói tiim 
tnoi dan, mà ó c đ ã sny-
n g h ĩ nhicn deu c a o -
tlnr(rng. Cãu i r ó c - a o 
khi lón lên, sè làm mi.ic-
sir. sè phung-duõng me 
già, sè giúp kê khác di 
t r o n g dir(Vng-i6i Qúc 
Chúa Trò i . 

Vãy, hai me con t rò 
vi? nhà Fraiicoìs ra đtVÌ 
tai Asnières, găn hat 
liourges. Ho nghèo quá, 
nêp hai nìíni triróc, phiii 
bõ nhà, di làm trong 
mòt cái trai gan dó. 
Ngirò-i ta đoĩ tiè])-rii(Vc 
ho tii-lé'. Bã làu ngày, 
cãc bà giã ngoi kéo chĩ 
và dan âo trèn ngacb 

ci'ra cùng nhan trò-chuyèn viì me con 
Frqncois hòi-lurong. 

— Thé lã me Tõl gan Inr \ ê rôi dày ! 
(Bà !hân Coillard \6n có hièt-liiOu là 
«me T6l»). 6 

— Tòi viin tin rang bà :i'y khòng b6 
(l:iv lâu. 

— Dău vày, bà đi dã tról hai năin ; 
tôi chiic clning ta khòng nhàn-biêi 
Ihàngcon nho nhà bà ay i u T ì i . Có ngiròi 
nói ràng «clni bé» â'y man lón quà. 

Francois vàn là «chú bé» gifra vòng 
nhfrng nguòi dông-htro-ng theo dao 
Tin- lãnh. Nhirng ban hoc tăng càu 
mõl bièt-hièn khác, lâ anh «Tói-Trê». 
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Ngiròi la tluròng dùng tèn áy choc-
gheo càu quíi đõil Khi nào càu tình-
cò dè'n hoc hoăc dê'n choi sau anh em 
hai phtil, Ihi bi Jacques, Charles, Roberl 
hoăc Pierre che-nhao răng : «Lai cái 
anh Tói-Tre nĩĩy.» Sao vày ? Vi trong 
bon táiri anh em ban , Coillard ít tuòi 
hon hê't: nguòi thi'r bây hon cãu bây 
tuôi. 

Me con càu Irô" vê làng Asnières, chl 
tháy môt vièc thay-dôi, lã ông inuc-
sir già dã qua dòi, có ông Bost dén 
lliay cho'n. Lììn tln'r nhi'rt nghe ông 
giáng, Francois cãm-dông láin. Đang 
giâng nira chírng, ông muc-sir thình-
linh ngirng lai, nghiêm măt ngó chăm 
mòt thinh-giã và hình-l ĩnh nói rang : 

— Anh Allard có vui lòng thĩrc dày, 
tôi mói giâng tiep. 

Giáo-diròng yên-lăng, ai náy rôi trí. 
Anh Allard vùng Ihi'rc dây. Ròi òng 
Dost ci'r giiìng. 

Tliáy muc-sir nói môt thính-giã nhir 
vày, thì Francois lo vè phăn mình, bèri 
ngôi ngay trên ghé, nhĩrl-dinh không 
ngu gue ! Ho-lhcn thay, nê'u òng muc-
svr di'rng trên tòa giâng kia ngìrng lai 
lăn nũa , ngó càu mà cáo tòi càu ngù 
c h ó khòng n g h e ! 

Mòt biía, ông Bosl khôngg iâng . Thê 
chô òng, có con trai ông, môt chàng 
thiêu-nièn tánh yui-vê hon õng. Chàng 
cììm mây con nòni ribò (búp-hè) bíuig 
gõ, khiê'n ai cũng di'íy lòng toc-mach. 
Chàng gio cho cix-toa coi, nói râng 
minh dem ví tir mòt xirxa, lã no?i dân-
cir khòng hiêl Húc Chúa Jêsus-Chrisl , 
nhirng tluV niav con nòm nììy làm thãn. 
Boan, chi'ing nói Itu vc xir moi-ro- áy, 
Ihuàt lai nào inình mao-hièm nhũ'ng 
gì, nào mình cô day cho dàn ã'y biêl 
Đirc Chúa Tròi chan- thâ t , là Cha het 
thây chúng la. 

Francois ngôi liá hôc mièng mà nghe, 
inăt thao-láo ngó òng muc-sir tré tuôi. 

Tuììn-lê sau, trong trinVng Chúa-
nlurt, cò Marie Iìosl, g i áo - s i r cùa 
FrancoiS, lai nói ve nhfrng Hòi Truyên-
giáo bên Pfii-châu và xin hoc-sanh 

dàng vài xu cho công-cuòc áy. Vài xu 
à ! Tôi-nghièp, chú bé khòng có, vi 
me nghèo-túng, kiê'm chì vùa dĩi ăn I 
Vài xu à ! Phãi kiém, nhirng mó-i tlim 
tuôi dììu, kiem d u o c vài xu khòngphâ i 
là dê. 

Vãy inà môt buôi sáng kia, lúc lan 
hoc ve, Francois di qua vircni cu gìáo : 
cu dang t iông cãi bìip (hìíp su) , thât 
mèt-mòi lain, vi tnró'c hèl phâi di lirom 
dò bón trên duòng cái làng, đirng vào 
xe mòt hánh, dem vè. Trong inòi hô , 
cu trông môt cây câi bâp, rôi rác vào 
môl nám dô bón. ©i di lai l a i i i ln r 
vãy, ìnĩít nhieu thi-giò' và s ĩ rc- l i rc . 
Francoĩs nây mòt ỳ-kien : càu rut-rè 
bóp mũ cãt-kél, den giìn cu giáo : 

— Xin loi cu, Ihua cu, neu tòi di kiê'm 
dô bón giúp cu, thì cu có bàng lòng 
cho tòi vĩii xu chăng? 

Cu ngĩrng diìu lèn : 
— À, chú bé diíy à ! Chú còn nhô 

lám, dây xe nây, chac năng quá. 
— Õ, thira cu, khòng, tôi rát inuon 

liim vièc nây. Tôi muon kiêm vai xu 
cho ngirò-i da den Phi-chàu. Xin cu 
cho tõi làm thù- xem sao. 

Cu giáo mĩn ciròi mà r a n g : 
— ©ã'y, tùy ỳ chú. 
Tuãn- l i sau, tai tru-òng Chúa-nhirt, 

Francois sung-siróng quá vi có ba xu : 
vê măt tir-cao, cãu bô vào ong tiên cho 
ngircVi da den Phi-chàu. C.Au chiíng 
khi nào thòa lòng hâng khi iíy. 

«Chú bé» chăng iilurng innõn dàng 
tien cho còng-vièc truyên-giáo, nhung 
cũng khát-khao hiet dììu duòi gõc ngon 
cĩiii còng-cuòc ã'y. Vày. muc-sir clio 
càu nnron nluêii sáchcĩ ia Hòi Truy'ên-
giáo. Francois rát ham doc. Chang 
hao làu, càu glii-nhĩr vá ira thuàt nhiêu 
truyèn mao-hièm. 

'l'ói miia thu, bon láng-gieng klri 
nhóm h nhà năy, khi hop tai nhà kia 
dè bóc vô trái dê gai. Nhièu khi ho 
hop trong gian bép chàt-hep cũa nhà 
me Tôt. Bang khi cùi nò rèn-ret trong 
lò siròi, chiê'u sáng khuôn măt moi 
ngiròi, và bên ngoài gió ào ào thôi, dàn 
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clió sùa Irăng, thì t rong nhà , càu truyên 
nõ - nlur gao rang, tiêng cu<Vi vang nhir 
pháo n ô ! «Chú bé» cũng dtrcre d u 
phăn vui-vè. 

— Nay, Francois, em biêt nhicu 
truycjn bên Phi-châu, xin kè" cho chúng 
tôi nghe mòl truycjn. 

Càubé dt'rng dày, có vê tu-đác, thuàt 
các str-tich mình dã doc. 

Kèiãn-càn thĩnh-thoàng thuàl truyên 
yêu-ma, hon dòn-òng có khi ca-hát, 
nlurng ho luôn vui-vè nghe thuàt lai 
nlnrng «truyên ngtròi da den» mà 
Francois biêi rát luòng-làn. Càukhien 
ho nào tháy cánh dõng lììy ràm-rap 
hièm-nghèo, nào câm-bie't su sanh-
hoat cùa dân moi-icr trong máy x ú 
hoang, nào run-so-vì tiròng dên nhũrig 
cuòc săn-hán , chién- t ranh, cltém-giét 
ctia các chi-phái cr xi'r áy. 

Mõt buòi tõi kia, Francois bày-tõ 
ciing ine r âng : 

— Me oi , khi lcVn lèn, con sè làm nhà 
truyèn-giáo. 

— O, Francois, không ducrc dàu , 
đirng nói nhtr vày. Bó là môt y -huóng 
rãt cao- thuong, nhtrng con xa me, thi 
me sê ra sao? Con nèn làm muc-str 
n h u con dã nói t n rác , là lnrn . . . Nhtrng 
hãy dé coi &úc Chúa TrtVi dăn-da tcon 
thè' nào. 
^ S p n g lám phen câu bé dáng thuo-ng-
xórhiry_4jr(Vng sê chãng làm chi d u o c 
và phâi tir-bô moi muu-d inh . Nhá cáng 
ngày c.ãng nghèo ; bà Tot phiii láin-ăn 
circ.-nhoc quá dòi d è c h o con c ú đ i hoc. 
Mâ'y anh cùa Francois dã cuó-i vcr rõi, 
thinVng tranh-luân ve chú «T(Vi-Trê.» 

Ho n ó i : 
— T h u a me, me cung nó quá. Néu 

me ung-chiu moi ỳ-muon ctia nó nhtr 
thê', thi nó sè vô-dung. Nó phâi làm 
ruòng. Mucri hai tuòi, chiing con làm-
ăn dã thao rôi. Nó muõn làm inuc-su? 
Thà t là khò'-dai ! Me cjiĩ làm cho nó 
thàiih mõt gã suot dòi võ-dung mà 
kiêu-căng. 

N h u n g me Tôt dáng thuong bèn 
manh-bao binh-vuc con ú t : 

— Các con cring thira biè't nó khòng 
dii si'rc lãm ruòng mà I 

Francois tháy rõ me boi-roi, nèn het 
súc làm viêc dè" giiip-dõ' và ycn-tii. 
Mõt buoi sáng thír bi'iy, càu thirc dày 
lúc năm gicr, SÙCO hirn moi khi, v:i Itr 
sùa-soan thting m ũ sira vã bánh sũa 
mà môi tuăn-le me vàn dem bán cV 
ch(r t ĩnh. Càu nói : 

— T h u a me, bũa nay me ò- nhà, con 
sê di chrr. 

Nhũng nguòi láng-giêng găp cãu doc 
dtnVng, láy làm la, liòi liing : 

— Nãy «chú bé,» me Tot dau day à ? 
— Không a, bũa nay, tòi ra tĩnh the 

cho me lõi. 
T(Vi chcr, Francois ngòi chô me vãn 

ngôi ; môi ngu<Vi lai áy-náy : 
— Me Tot niiic binh chăng? 
Moi ngtrcri yèu bà là ngiròi nho-n-

hàu, thàt-thà, VÌ'I diriVng cũng thinrng 
Franc^.ois. Chĩ trong mòt lúc, càu b;in 
hét sach bánh sũa vá t rúng. Khách 
thãy càu măt-mũi thãl-thã, xinh-xììn, 
cù-cliĩ ngô-nghĩnh có duyên, nèn kéo 
den mtia dòng. Băn xong buòi chcr 
dău-tièn, thâ'y túi năng tiên, càu tir-diic 
t hay ! Vê sau, thir biiy nào ngtriVi ta 
cũng tháy càu ngoi chõ cũ. Tnra dfii, 
càti ve nhã , viradi vira nhiiy-nhól, liíni 
lòng nhe-nhãng n h u máy chiè'c thúng 
khòng. 

Nhirng chăng bao lãu mc góa biê't 
mình chàng (hi sirc nuòi con, bèn cho 
con di hoc làm vtrirn tai làii-dãi niòt 
bà quí-phái . Bà niìy hira săn-sóc càti. 
Chao òi I L à m - ă n k h ó - n h o c Ihay ! 
Ngãy nây qua ngày khác, tir sáng dè'n 
tôi, càu làm vi(-c Jjhi à ngoài vuiVn, 
khi ò trong nhá . NgtnVi ta day cáu liiy 
sáp đánh ván gác cho bóng láng. Càu 
coi vièc dó ducVng nlnr luõng công yô-
ich, vi sàn (tánh s:ip lirrn lám, và nììy, 
di trèn chô tron sao dtrcrc? (^iu tliál 
khòng ua viêc ây. Nhung chfi muoii 
nlnr văy, nên càu het sirc dánh bóng. 

Khi măt tròi lăn, càu nghĩ viêc làm 
vtròn. Kìa, tieng cmiông ăn cirm tõi 
goi càti. Câu bèn phăi thay áo và di 



hìĩu b à n ; càu scr vicjc nsìy ho-n liè't, vì 
sàn gác tro-n 110 dè lãui cbo ngã ! 

Mòt pgày kia, có khácli ilen ăn co-m 
toi, càu nghe nhièu tiiiig lao-xao dàng 
CUÔÌ li<:|). Tên diìu bep sai càu mang 
inòl cliõng dĩa. Phòng chira các dô 
dùng vê bán-liêc cách buong ăn máy 
bàc gác. /-rfliico/scàn-thàn binVc xuòng, 
nluing thình-lình lruo-t clurn. Bõp ! 
Cií chông dĩa roi xuong, lan lsim ngàn 
iniinh, còn càu ngã lăn vào cfra buõng 
ăn. Tòi-nghicp câu Franqois\ Khi bà 
clni ra coi om-sòm chi vsiy, thì càu khiép 
vía, boi-roi, ho nguiri, d ú n g giũa 
nhũng mânh dĩa. Bá liè'c niât inôt cái, 
bèn thíiy su hu-hiu' là Ihê nào , nèn 
khòng quù--insíng. Bà bict tèn «nhò 
con» cháng quen <li tri'ii s:in đánh sáp, 
<lã bj phat xúng-đáng ví lõi vung-vè. 

Dê'n lôi .khi di ngii Irong gian buông 
liep ô" duó i mái nhà, Francois thuirng 
quá mèt dè'n nõi Chì <lũ sirc còi áo và 
Isin lèn giirìrng. Hsíy gi<V lòi khuyên-
bào <|nan-trong cùa me Isim cho luong-
làni ciiu quá buòn-iiiu, boi-roi: «Con 
oi , ch<V hi? qucn cau-nguyCn và doc 
Kinh-thánh triróc khi Dgù.to Csiu tháy 
me yèu-qui hien-hàu đdrhg găn ngon 
rach, là noi bà di theo càu dê'n và lù-
giã càu. Nghĩ tói inìnli Ixii lòi húa 
cuôi-ciing vói me, càu inuon khóc. 

Nhirng me hien biet chăng càu con 
vàn ir<Vc-ao làin muc-su, hitjn nay nào 
không còn có inõt pluil Ihuôc v è m ì n h , 
náo phsii lao-dòng circ-nhoc tir rang 
ilòng dêii lõi mit, nsio bi <|ii<r-trách 
hoác chê-nlisio dũ-ilòi mòi khi nguòi 
ta thii'v mìnli ci'un <lè'n cuón sách? 
Khôiig. Lãii ngà> ve sau, bà nu'ri biêt 
nlurng nõng-nôi áy. 

Frahcois có thiên-tánh ua trõng cãy, 
nên khi cày càu tiong moc lèn tuoi -
tot, bii chii bèn k h e n : 

— Tõt lam, ein ; ròi ra ta sê cho em 
hini cai viròn. 

Máy lòi khen-ngo-i dó lsim cho chú 
cai virrrn duo-ng-chirc ghen-ghét đên 
nòi chuyèn lâm hêi súc hành-ha càu 
Coillard. Dâu vãv, chú cũng khòng 

cân so' c;iu bé hoc nghè kia mòt inai sê 
thành-còng inà. Vì khi lòng nguiri ta 
đã in<')ng-tu<rng bôi-bô csic. l inh-hon, 
tbi moi duc-vong làm cai vuòn lsi cái gi? 

Difn mùa dòng, chù làu-dài di Paris, 
dè Francois h lai v<Vi bon lsim viròn. 
Bon nsìy quã bac-dãi cãu, ilè'n nõi sau-
iot, csiu gâng sirc nhirt-dinh viê't tho-
cho chù. Tôi tuò-ng cãu khòng ngiín-
ngira môi bâi-bình, diing iihũng i lanh-
tir (termes) châng khòn-ngoan lslm, vì 
birc th<r <Ió gày cho càu bi duôi lsip-lúc. 

Csiu ti-ù ve Asnières. 
Cách it Isiu, csiu lai kiè'm duo-c mòt 

chtfn dăy-ttf. Tai dàj ' , cũng thuirng 
bi qutf-mâng, vi cãu ham hoc, thúc ló-i 
mòt hai gi<V sáng. Nhung kỳ-llurc, 
chii nhsi thông-minh, hien-hsiu. Miiy 
luiin-lf sau, ho tháy csiu quyet dsit lói 
đja-vj cao hon dia-vi nò-bôc. Vày, ho 
giúp càii <li hoc mòt trutfng dsiy-dò bon 
thitii-nièn nghèo, rát là can-thiin, lai 
hi_p v<Vi dao Dáng Christ. 

Khidó Coi7/a/-</găpctf-bõi bâ'y lãu xiét 
bao inong-u<Vc, nèn lòng vui-vè vó-ciing. 

Cãu bièi l<ri-dung ccr-hòi <Ió, vì ttfi 
chinrng thú hai , ta sê tháy càu tf Phi-
chàu, <Iu<rc p h o n g c h ú c miic-su, vsi ls'un 
vicjcgiũa vòng nguò-i da dcn, theo n h u 
lòng duc-vong cao-tlnro-ng cũa ìnìnli. 

Nhung càu phâi tìr-bó minh, phãi 
chiu dau-itó-n quá đòi, mó-i hay dat ló-i 
m u c - d i c h . Càii phsii tir-giã uu; ^i:i, 
khòng hè găp nũa , luôn vó-i inòt cô 
thiê'u-nfr xir Tò-cách-Ian nisi càu <lã 
g ă p ò I'aris, tên goi Cliristina, Isi nguiri 
tay cãm hê't cá hanli-plurcVc cùa Ciju. 

( C Ó Í I nĩra) 

O O ' I anh em rát yêu-dáu, inôi ngày 
chong giã'y g h i - c h é p cuòc <I<Vi 

clning ta môi chát cao hon . Chính 
chúng ta ssìp c h ũ bô-i công-vicjc inình 
hiin niôi plnit. Nhiêu bàn tay vò-hinh 
du<rng dúc khuòn in, và châng bao lâu 
cuõn sách g h i - c h é p sè in xong và 
sê dem tuyèn doc truó-c măt c:i võ-
tru và giũa nhfrng cuôc báo-úng trong 
cõi dcri diri.—Alliance Weeìdij. 


