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THÃNH-KINH

HÁO

vuror caN
T A C - G I A :

.1.

BÃO-TO

HABDIHROOK

CHUO'NG T H Ú

M I R Ò T

HAI

CHIM D A I L Ì A BĂY
(Tic-p tlico)

anh Duê-la a i , tai sao
anh khòng nói cho ngirài nhà
biê't moi virjc nây ? Thàt khó hièĩi quá.
Chànghcri có vè" tirc-btrc, luông-cuông
mà rang:
— Õ ! Ngutri ta khuãy-rõi tôi mãi
vór' biè't bao càu hòi, biêt bao chfr
«nêu,tt chfr «nhirng,» biét bao lcVi cangián, (lè'n nòi tôi chfmg chiu nói g ì !
Tôi cũng khòng niuõn nói dên moi vitjc
áy vòi. Neti em muôn làm vui lòng
tôi, thi xin dìrng thôt nira IcVi. Em
chiu lu'ra vt'ri tòi nhir vây k h ò n g ?
— Neu anh rát muõii, nhung...
Dué-la nói c h à n :
— Tót lam. T ò i biêt rãng ai cũng
có thê tin-cày lcVi em. Bây gicV tôi xin
kiêu. T õ i trS gi(V rôi.
Chàng vòi-vã bát tay em nuôi, rôi di
thang. Luy-xi ra v ê ; tàm-trí cò daudóri vì iniing nghĩ dên viêc mình niiri
khám-phá dirtrc. Cô thành-tín dè'n nõi
không dáin phu lòng tin-cây cùa D I I Q la, nèn str bi-màt kia làm cho da cô
bôn-chòn. C.õ càm-hiêt minh hĩiu nhir
có tõi tnrác măt bá Vè-nõ-linh và L mi-li. Ho hâ châng ho-n cò vè chô có
quyên tltroc hiíjt cõng-viêccùa Duè-la ?
Cõ áy-náy do-i-chtr trtri toi, và ucVcao n\ng Dti('-Ia sc chiêu theo nhfrng li'ri
nài-nĩ ctĩa inình inã tô cho me và chi
biè't chàng dã di làm chô khác.
Dâu chàng dã nói v ó i cô, nhtrngcô
cũng ríit ngtV sir doi chõ làm dó khõng
có lcri-lõc và khòng căn-ícb chochàng.
Cò biê't răng bã Vc-nõ-Iinh vui-mìrng
khôn xiè't vì con trai bà Iàm vièc trong
nhà máy mà triróc kia chõng hã giir
mòt dja-vi cao-cpii làu lâm. Bã nóng—

P A H P N G ,

nây ircVc-ao Duè-la theo dã'ti cho-n cùa
cha ; thái-đô khoan-hõng cùa các viên
giám-dõc dõi vói Duc-Ia dã làm cho bà
hct lo-lĩing vê chô áy.
Bà sê nói gi nêu bà hict I)uè-la không
hòi ỳ bà, ctr ftr-tièn bò cuòc ttrong-lai
tot-dep mà tli tim vièc tV noĩ khác?
Tôi đó vi5 d ê n nhà, Duc-la liè'c mát
nhin Luy-xi, me và clu, nlnr có ỳ hõihan. Ngó vê măt ho, cbàng dtrcrc j'ên
lòng, bèn cám crn Luy-xi hiĩng niõt nii
circVi dáng yèu mã trircVc cliiĩng vàn c ó .
Tháy vãy, Luy-xi vira vui vira buõn.
Nhung găp d i p - t i c n , cõ liên nói
chuy?n riêng vói chàng, nhò nuác mát
inà nài-nì chãngthú thtrc inoi str. Dău
vày,
Ducj-la cir cúng lòng. Cháng
tuyên-bõ ràng mình có cir gifr kín vitjc
&y it làu nfra, và lai nghièm-cam cô
cáo-tô str-tình.
Thé mà chfíng hao làu vi(ic síy bi
kliáin-phá môt cách tình-cir, lám cho
híi Vc-nô-linh và Ê-ini-li càng khô não.
Sõ là bCra no, nhcrn djp E-mi-li phâi
di dè'n mièt nhà mãy Lãin-há, bà Vcjnô-linh bèn sai cô đen nhì'ín Duc}-Ia
inòt vièc. TcVi buông giáy, lã nai em
niình làm hoi trtrcVc, cò sirng-sót vi hay
tin cbàng hô nhà nuĩy ìíy dã máy tuân
rôi, và chãng ai biêt cháng hitjn nay
làm vicc cV dàu.
(Côn tiép)
NGUrín CÙA MUÔN DÒ"I
HANG có gi sai BÀNG nói rSng Cbúa
Jêsus it biêp vóĩ dòi nay. Ngài vircrt
xa HCRN cbúng ta, là pbái tàn-tbcri, dcn noi
cbiing ta pliãi dui mât đc NBIN xcm ttrtiròrig Ngài sâu-xa và cao-tlurcrng dtrcrng
não.
f)irc Chúa Jèsus kbòug cr sau ta,
nhtrng cr trtrcVc ta.— L. Rágaz.
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