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(Ti^p theo)

h-mi-li và Duê-la ép chang ô* dcn
ngav inai, nhirng chàng .-tcm^ doi y.
Hai c.lij em tiên chAng den tán cira ;
chàng vôi cliíio ISn nfra, roi hiílii niíít
trong hóng lôi. Lúc hni chi cm tro*
vào phòng khách, Dttè-la trSui-ngàin
nóí r:')lig :
— Vò-iiicl líi môt 11 or<Vĩ kỳ-di biêt
h a o ! Nlurttg toi vêu anh ta. Anh
thòng-síing và khác ngtrcVi lii (Iirò*ng
nào ! Anh c.òii khièm-ton lâ khúc. Anh
kliông di phò - Irtro'iig các bon-nang
ciia ininli !i.-ĩ|- moi ncri.
Ê-mÌ-li dSd hkn tay niiiih trên cánìi
layein, nhìn thâng vào nijti'm mà ràug:
— -Diicj-la o i , tòi nhac lai cho em
nhcr rSng em phài coi chirng. ClxVde
chàitg V'j-niet kliieti em xây-hô chc/nIv. Có lê lliitv có lài-dirc nlur ['iil tlltVÌ
nói (]ó, tihuug tliãy t'ũng có I h ĩ hóa ra
inòt ngucVi nguv-hièm cho citòc <lcVi etn.
Giong co éui-ái và thiet-lha. Ditc-la
circVi nu, nói diu-dátig ratig:
— Clii dírng s<y. T o i chàng phai ntõt
tiginVi ili' cam iten llic. Dàu sao, tòi
có niõt nginVi chi nhtr clii thi cũng là
|)llinrc 1 ;i in !
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T R O N G CHÕN LÀJVl-AN
" T \ t ' K - L A lám vi('c trong nlià ináy
Lãnt-há cr chinh gifra niòt thànhpho có uhieu xtrcVng che-lao. Nhà niáy
flo-sò nhy có lánt ó n g khói cao ngãt,
víi chung (piíinli <*ó ihàt nliiì'ti xir&ng
clií'-lito khái". T i r sáng dèn lôi.ngircVi
ta e.hĩ ttghe tiông máv chay xinli-xich,
ticng cói llti'l vang-t'Pn, l i e n g lnìu (lâp
chaii-chát. Cho nào cũug có vô hoat(lôiig hìing-hái, nhirng nhà máv Lãmhá noi licng là phát-dal hcrn lict nén
iili'i'n kè cõ chcn cho tiircrc mòt cho*n
làm vitjc ò* (tó
Dii?-lii IÍI iiìpt vièn hôi-hoa kỳ-sir
tlui'fyng-hang van rliroc. hitjl-dãi, vì

trtrcVc kitt òufí Ihiiii chàng giu mtpt diavi lin-can và có trácli-nhit;iii năng-nê.
\ àv, Duê-la tlircrc huírng (tftc-íìn inòl
phăn lc'rn là do công-viiV làu-dài và
trung-titt c.ùa òng Vè-no-linh ; nhirng
thco lê còng-bình, ta nên nhân-hiít
ràng cliiitio hao làu tir-cách, táiih-tình
và trí-tmj cua cliàng tlã xác-chirng cho
sir lira-chon iív. Chàng vào liini diroc
itlâu,thi ông Lo-bach Lãni-há, líi giaindôc cíia nhà niáy và pguycn-ilông-liic
ctia moi công-vicc, nói vcVi cltùng i ;i u; :
— Thây VtJ-no-linh cri, tôi nh(V-va
òng Ihíin thíìv nhièu lăin. Ông dã
day tôi mpi dfn tôi hielugày nay. Moi
ngirò"i ctucn ông đeu yèu-chucVng và
kính-irong ông. Nf*ti theo gtrcrng cùa
ông, cliìic tliììy sê thíinh-dat.
Duè-Ia d á p :
— Cám o*n ông. T ò i sê gang strc.
Vàv. han (liiĩi DuÊ-la nhcV còng-viêc
làu-tlìti và trung-tín cua chs ma diro*c
nliàii vào lánt vièc trong nltà máy Lãmbá và durrc nliân môl cach thàh-ái
(Itròng ãy. Nhirng mòt klii cltàng hãt~
tny làni viỳc, thì các chi'rc-vièn nuãnđoc xét tliííy chàng có nhieu tài la, nên
thinVng giao clio chàng nhfrng fôngYÌòc ríit quan-trpng. (^ó khi cAc ban
tttĩiig-str roi trí vì găp cho khó-khăn
cũa nhá nghê cũng dên xin chàng giúpd& và chì-bào. Duê-la luôn luôn dáp
lai Hi.ii tinh.
Chàng hini tlep lòng
n"uò*i ;i hii <ic thirrrng, ili'ti nõi kháp
iihã ináy i*ông-l(Vn ãy châng có aí iliro'r
ira-chuòng và v ê u - m c n ho*ii chàng
Trong hon lliic'u-niên nlicV-cây và kíuhphuc Dut;-la ho'it het có môl chàng
têtl líi I ò-lutê ^inli-tàn
D;ut kltòng
có tài-năng xuât-sac, nlurng chàng
Ihãl-thà, ngay-thãngvà rãt sièng-nãng.
A i ' n ã v coi I ô-huè Vinh-tân là mòt
ngircVi cao thiro*ii° vì cliàng luòn Inôn
s§n 'in" liién inì'iílí
viec ho, noi l(Vi nhcrn-híu) v;t phan1
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phát tia sáng cíia nti eiròi v u i - v è .
Hai niim Inró'c, chàng chon &trc
Chúa Jêsus-Christ ìàin ehìt. Chnitg
kliòng he Lhiêu ngtii-lirc. Dău <V buong
giííy, là noi ehãng lliii'ùng bi chàmchoc, chàng ciing kliòng h<5 lio-ihen vi
vác ccV cùa Chúa. Nhtrng ehung cjna
ho giâ-bò chê-nhao (ĩò tliòi ; ây vì str
can-dâui thièiu'-lièng ciia chàng khiêii
ino i ngu'iVi phâi kìiih-trong cliàng, dãu
rân" khòng cliíu itói ra.
!);i\ bling-htrii dã buòc lóng Lô-huè
Vinh-làn vtrì Eluê-Ia Vê-nò-linh, uiãc
dău Dftivla Vi'-iiô-linh
hlnh niũi il
nhieti vì dirrrc vicc\ v;i l;it !hin'r::g tirphu, kièu - cách i'(ji vi'ri uginVi b;ui
cliaug co tài-tifing xuãl-sác nhir niìuh.
Ntitrug Du£-la yêu chting IKVì chãngcó
tám lõng sot-sâng, có tình thàu úi và
uhú't là
xiu thú tlure
hcVi ehàng
kính-phuemình. Rol lai, ho coi iihau
ilĩiir anli etn rttòí
Bà Vtj-nS-liiih v;i L-mi-li thoa lõng
vi nhân UuÍy tìnli biuig-hũ'ti dó. Hai
tfté ctin u'n Lhííy eháng Lò-huè Viuhttin tói Lhâtfì gia-ijnvèn minh, vi lncVng
riing Dtiè-la sê cliiu ánli-htrcViig lôtuhirl do lòng Irtv-kính vui-vè và dê
truvcii cúa chàng.
Hai chàng Ibièu-uiên nùy ;in
trtra Lrong tiêm c a o l n u êr g;ìn nhá
bao giò' ho cũng ăn cluiug tnôt
íl làu nay Dttè-Ia ivhàit tháy ban
có liô íiii-uõiìg hfiì-liâ. NgÔi ;in
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dììy ntra gicV, chàng dã ngtróc niííl tiynáy nhin diìng-ho, rôi bièn nifit vì mòl
muc-đich iiià Duè-la không biêt. MòL
bira, Dtiè-ia nóng liè't, hôi ràng:
— Anh-jnac công-ehuyên chi mà sin
corn vòi-vã nlur vày? Anh Inòn luòn
có b<) cii dcn n<vi hen-liò cjuan-trong.
Lò-hnê lăng-lăng mĩn ctròi, dájt l a i :
— Chính Lhè'.
— Này. naj', tòi hói anh rnng nnhdi
díui dày, (hi có phiìi l;i vò-y', vô-li'r
chìing ?
— \Yi dèn iihĩi máv.
— Di diín nhà niáy . Nhtrngcòn ìitra
giò'nũii[ìuVi Ini haLdìitt làni viêckianiíi!
— Tôi liitÍL vày, uhirng, anh Dtiè-la
rri, lõi vtVi vài ngucVi ntfadã nlu'rt-diiili
nhóm-hop trong gitV nĩiy (V môt phòng
nhõ !iò khòng Lréii tùny cao nhi'rl.
•— LTa ! Dè làm chi v â v ?
— t3edoc Kinh-Tliánh và cati-nguvên
cliiing. Câ ngàv cìu' lúc dó clinng tôi
diro'c yêii-on, vi vì; d5n nhà, cluing lôi
còn jihài lo nhieu \ièc kliác. Giit'a
cánh uáo-dòng suot ngày. cluing lõi
ciìn dirr/c yèn-iiĩ, giúp-drr nhtr vàv lii
dirtrng nào ! Nhori <tó,chúng tòi dtrot"
bo strc fliiêng-lièng d? chórig-choi
nhũng si khó-khăn. Dìĩu lòi không
du'oc yòn-iigliĩ frong niííy j)!uit â'y
nhttng dfii vtri lôi dó là thì-gicV tõl
nhirt ciia mòt n Sv
Anh Duê-la oi
tôì iróc-ito anh itê'n nhóm -hop vcVi
c.luìng iòì
(Còn lií'i))
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