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B A Y M I W I L A N B A Y 
f Ò Hài ngôi găn ciìa sò, hoc bài ; 

' màt trò-i vui-vê chieu sáng, ìu-n cô 

thâ'y niiiih sung-sirmig láin, và nit u<Vc-

ao làm niôt vi§c gì clio Búc Chúa T r ò i 

nho-n-lành và 

t i o n - v e n , là 

ttiíng làm nèn 

inuòn vàt tõt-

dep bicl b a o ! 

Vây , lúc cô 

nhác l a i càu 

Kinh - T h á n b : 

« D ÌS u t r o n g 

niòt ngày, ho 

pham tòi cùng 

ngiro-i biiy làn, 

và bây lsin trô" 

lai cùng ngiroi 

nià nói ràng: 

T ô i ă n - n ă n , 
thì hãy tha tòi 

c h o b o » ( L u 

17 : 4) , cô bèn 

lò vê đixng-đan 

và càn - tbàn , 

bai inòi iníni 

cllăt tô V llhl'rt- ÒHK Plnnrr cS khuyti) cõ 

dinb lăin. Mòt hìc sau, cõ xufíiig pbòng 

ăn, chi tbííy anh Hùng lán limi cô bai 
tuoi, nbirng chang hmi cò vê phãn 

khôn-ngoan và ăn-ò- pbãi lè. Câu có 

vè quau-quo lám. 

—Tòi-ngbiêp quá, bfra nay mà « ô n g » 

cflng phiíi di hoc ! 

Bô là mâ'y lài mi^ng câu phun ra 

tnró-c hè't; thâ'y càu trê ìnòi bĩu mô 

kbó coi , tbì chang ai đám trông-mong 

càu ăn-nói tu-tè' ho-n. N ó i doan, càu 
tung sách dirmig cììin trong tay, roi 

làp-tirc girr cbmi dá cho môt cái xoáj' 

tròn ; sácb roi xuông diíl, gãy gáy và 

long bai tà. Cò Hi'ii la ràiig: 

— O , anb Hùng! Cuõn toán-pháp 

ciia tòi dayn i à ! Anb tbùa biêt bííy lãu 

tòi vãn cô' giũ-

cbo nó ci'r mái 

nguyên. 

H ii n g c â t 

giong tbãl là 

buòn, dá]) lai : 

— A , c h i i i b 

phiii. T h e nií'i 

t ô i ci'r tiicVng 

là cũa tòi. Tô i 

nói quyêl rang 

tòi lĩíy th í làm 

pbien lòng liíni 

lâm. Xin em 

tha lõi cho tôi 

nlió'? 

—Vâng. 

Cô vìra di'ip. 

viiii lu'f/m máy 

t ò rã- iò- i , và 

nghĩ dè'n bà i 

t h a -1 h ir ni à 

Hil ihii ebo cãu ìiini". minh mcVi boc-

tâp. Đoan, cô lai sê tieng nói thêiu: 

« M ô t ! » 

Án lót lòng xong, hiii anh em di boc. 

Doc dinVng, Hùng thình-llnh kèu-la : 

—Ói chao ô i ! Hài a i , có con chó 

to tiróng, mìĩt dô ngãu, lirõi thè-lè, 

ngõ nhir chó daiJ 

Tôi-nghiêp, cô so quá, chay riêt, 

không'Jnhìn xuông dumig, nên thut 

cho-n vào cái boc và ngã lăn ra dãt. 

Cô té năng vì châng nhirng l iăy da no-i 
cùi-chõ (khuỳu tay) t iòn-t i ĩnh, song 

mòl [cbiê'c giày mang cá tbeu râ't dep 
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cũng rách loac môt miêng rã't klló coi . 
Hiíi khóc lòng không phâi tai ccr cùi-
chõ Iray da (v i cò von bié't chiu dau-
d(Vn nhir mòl ticii-anli-lning), nhirng 
tai có- chiec giay inói đáng llurong kia 
khòng sao clnTn diroc nĩra. 

— ( ) , anh Hùng, sao anh nir nói lìra 
tòi nhir Ihe? B ó chìĩng qua là con 
chó Mirc liien-lành, không he làm hai 
mòl con ruoi nhô. 

—Nhirng, Iliii o*i, tôi không ngcVem 
ngã ; tòi chĩ niuoii em chav in;iu niõl 
lúc. Tòi btion vi cm dau và ch iecg iàv 
hir-hòng. Ein Iha thi'r cho lòi nhcV? 

Hâi găng sirc HUÕI l<Vi niăiig-nhiêc 
mà lâng: 

—Vàng, lòi xin Iha-thú" cho anh. 
itoi cò ini'n ciròi, nói nho : « H a i ! » 

O <> <> 

Trong hVp, Hùng lai t<> lánh liit khó 
chiu, dêii nòi nhiètĩ phen lliíi lliiê'u 
dcu quên hài tlia-lhir mà mình vira 
nicVi boc huòi sáng. Tr i róc hêt càu 
inucni cõ cái hũt cbì và làin mâ'l. LÚC 
cò dirng tlàv nhàp bon vói inâ'y chj ein 
ban hoc, Ihì câu bé tinh-nghjch xoac 
cĩìng, làm cho cò vinVng phái, ngã 
nhào, hò-lhcn khôn xicì vì hiiy l iê 
circVi rô. Nlnrng càu Himg lai ăn-n;in 
khón xiel, va cô Hái vÔncótánh nhin-
nhuc lai phiĩi llia-tlu'r. Suot buôi sáng, 
cô còn có có - phicii-trách anh hai ba 
liìn níra, nluing lõi không thuât hc't ra 
đây, e dài quá. 

Vày, xin nói den lúc liin hoc. Hãi 
rau lòng vì Ihav liet trcVi Ihay-dòi và 
nura nlnr Inil niróc. Himg nuroii 
d i ioc niòt cày dù (cái ô ) , căp cánh tay 
em, rôi câm d;iu cain co nià chay. 

—Goi chírng đó anh! Anh 1:1c dù 
dcn nòi phiìn inra ntróc inira dô licn 
diìu tòi. 

Ihin'g cãi rang : 
—Châc vài giol nuóc nura chang 

giet chcl cin dàu. 

Tòi -nghicp! Ve dêii nhà, H;ĩi inói 
nhàn-biêì dii Ihòi màu, thôi băn, nhó 
ntrác xuong mái lóc <lep-dc cũa ìnình. 
Hùng nói rìing : 

N I I B Á O :s.i7 

—Quiĩ thàl, em llura thiiy tòi khòng 
djnb buiig làni nlnr thc. Nc'u em biet 
tòi lày vièc ntìy làni buon <ltr<Vng n;io, 
thì lòi dám chi ĩcem sè tha-lhircho fôi . 

Iliĩi cô nói : 
—Tòi xin tha-thú cho anh. 
Boan , cô tínli dòt ngón tav, nói mòl 

ininh: « 'BáY,» rôi thò- dài cho giâi 
ìnuòn. Hiing boi-roi, hòi : 

— l 'm làni gi ìnà dêni làin-b;ìiii suot 
ngày nlur thê? 

Cô khòng d;ĩp, nlurng IÚC chay <lcii 
bàn ăn cmn Irtra, thì môi-miêng cò 
nây mòt nu cirõi iigam-ngiĩm thòa-
inãn. Cô nghĩ Ihani: «Bày liin! Chà ! 
Khò-khăn Ihiiy ! Tò i vui lòng vì moi 
str dã het, bõi chtrng tòi kliõng Ihc 
iiin-chiu làu h<rn.)) 

• • . O O 
Buoi chicti InVi nura to quá, ncn hai 

anh cm throc phép cr nhti hoc-hành 
tiong phòiig ehoi . Hùng i|gáp roi nói : 

—Ui chà ! TrtnVc khi làm bài toáii 
ìoi beng nav, chúng ta ncn dein cái 
ináy hát nhó nià chú Plnróc I I K V Ì cho 
ein ra dày, vãn cho <lao mòl bài èm-ái 
trong giây-lát. 

Căp mi'ít cò Hài sáng ngòj ; cõ kbõng 
inanh-dan đù <lc chóng lai h'ri cám-dò, 
hèn chay raiigoái phòng. Chang bao 
liiu cò trcr vào, lay cam ciĩa h;'ui, nhe-
nhàiig tra chìa khóa nià văn máy hê't 
sirc can-lhàn. Nlnrng càu Hùrig linh-
quái khòng <le em thày, lén bô mòt 
que cùi vão bò máy mòng-inanh, dè'n 
nòi khi cò Hái cúi tliiu, niicng tiiin-tĩm 
ctròi, doi nghe tiêiig hál, thi niáy vãn 
càin. Cô la ìiing : 

—Cái chi vàv ? 

Il i ing lò ve kicti-ciìng, dáp la i : 
— ( ) , dìrng so ! Tò i là Ihiìy pháp răl 

ttii ; neu ein- <lc tòi thò tltiu ngón tay 
vào trong ináv, Ihì moi strsc xong-xuòi. 

Hiĩi gio' hàn tay run-riiy, trao máy 
hál cho anh. Máy ngóu lay ciĩa Il i ing 
llioc vào ináy, chang chúl rtil-rè, song 
rúl que cíii inauh và vòi quá. Các 
then máy mõng-inanh gãy nál ; có mòt 
tic'ng kcu ghè-g<Vm, Itrõng clu'rng câ cái 



i m - l ă n g . Hùng nliìn cái máy đáng 
tlurang, vê măt ngsìn-ngaqini dòi ,donn, 
csít giong thàt ăii-năn ìnà ìăng : 

—Km Hâi o-i, niáv liát đã va , dã lur. 
Kni có tliè tha-thir cho tôi chăng? 

llâi giàm chan, la-hét : 
—Không! . . . Tò i khòng the tha, inn 

CŨng chsĩng csìn tha nfrn. Liìn tln'r 
tám roi còn chi ! Tòi-nghièp, cni niny 
hát yèu-quí ciìa tô i ! Anli cií-ỳ lam hir. 
Anh diíi vái tôi thàl hung-nc, tnn-lè 
quá. Tô i phài vno phòng nnh, xé tnn 
cai dicu cùn anh, vn phsi hêt moi vsìt 
tòi ti 111 d irgc. 

Hiing ăn-năn hê't súc, nên khòng 
đâm tìm cnch ngăn-cân cin. Cò chay 
qun phòng khách, iur<Vc inát dàin-de, 
hni mn đò gay, lăn vào lòng chú Plurác. 

— Ú i c h à ! Cái gi ll iè.chãu? 

Nlurng ông clnra tli'rt tiê'ng la, tlii cô 
dã ninu-mán kè-lc moi nôi thièt-hni. 
Khi cò thôi nói, Ihì òng Plnróc 16 vê 
nghiem-tiniig mii rnng: 

— V à y , cbáu liràng bây giò* cháu có 
c<V tirc-giàn Hùng chìíng? 

Cô hâm-hàm d á p : 

—Vàng, tôi có dũ cá. T ô i dã tlia 
cho nnh ây bny lnn. Bày g i à là lăn 
thir tnm. 

— T é ra cháu Uhòiig biêt lò-i Đire. 
Chúa .lèsus-Christ pbnn-biio Pbi-e-ra 
pbi'ii tbn-thi'r cho anb ein niìiib báy 
mncri liìn báy sao? 

Hãi rung-rài, la ì àng : 
—liiíy inirai Inn bny! T ô i tirc lam 

vì dn cõ sirc tba-thú. Tô i dành phiii 
bò ỳ .dinb làm dep lòngDi rcChúa TrcVí 
bcri tbn-thir cbo kô kbác. 

— T ô i i r á c - n o cbáu sê kliông làm 
nhir tbé. 

Hni vira kbóc, vira n ó i : 
—Nlnrng, thira cbú, vny chá chú 

không biêt tha-tbir ròi Ini tbn-thir mãi 
thAt In klió biet bao ! 

Ông PlnrcVc ìnĩn cirài, dnp : 
—Tòi tin chnc rang tõi cũng hai biè't 

nbir Ibe. (/íôí' òniy dit&ng nhtr nói mói 
minlì). T ò i tirãng cnc sú-dô khi áy 

khuyên-day, Ihi ho lien dông - tbinli 
Iliiiii ràng: « X i n thêm dirc- t in cbo 
cluing t ô i . » (On<7 U'm tienq nôi tii:/>). 
Phiii dó , Hiíi n, tlint circ-kbò Inm, khõ-
khăn Islin, song he't Ihàychúng t;i pbiii 
co-gang, vn khòng nèn linb timg lìin 
mòt ; vì Ic'ii tinnig bny imrai lììn bnv 
ngliĩn là phiíi (lia-tlu'r luôrí. 

— Ò ! Tô i không dù sire. 
IIiii vira nói, virn tbôn-tbirc, vn <|uvet 

lình xày măt khòi cnu Hùng dáng 
thirang vãn di'rng trên ngach ci'ra, có 
vc ngã lòng, là rõ-iàng liìm. Cnu nói : 

— T ô i sê den cbo em cuôn sácb thnàl 
truyèn di cbo i xn. Tôi sè dè dìinh hel 
lien cho đên khi miiã <luoc cho em cáj 
iiiny hnt kbiic. 

Nlnrng cô Hsii chang niuõn nghe mòl 
tie'ng nào. Chú Pbirác biio cô r^ng: 

— Đi rgc , song tòi khuvên cháu tir 
iiiiy tri'r <li d img <loc bài câu-nguyèn : 
« L a y Cha cliúng tòi <V trèn trcri» iuT;i. 

Hiii la-lùng quá, cnt tieng bõi rang : 
—Sao vày, tluiii <hú? 

—Cháu thù- nghĩ, neu cliáu khòng 
chiu tha-tlur cjio Hùng mà phài n ó i : 
« X i n Iha tõi-lôi cbo tôi, nhir lòi cũng 
tbn anh Hiing phani tôi nghjch ciing 
tô i ,» thì dáng buon biet bao ! 

Ilai iná cò Hâi d<) i'rng ; cô ri.il-rè niòl 
lú<:, rôi vira khóc, vira kêu ràng mìiih 
không thè bô cau-nguyèn. Cô <hav 
lái anli H ù n g d ã ăn-năn, dãng thirang 
vn vàn dirng trèn ngacb cfra ; cô niiin 
Inv anh, thèn-thírc: 

— T ô i xin vui lòng Iha-tbú cho nnli ! 

" o o o o 
Tir dó càu I l img càn-tbnn ban vn 

<loi vá i Hài m<?ni-inai ban. Ne'u cnc 
em liôi cân riíng: «Hni tha-thir cho 
sinli bao nhiêu làn ,» thi các em sc tbiíy 
căp mát nhan-lànhj tbnt-thii cùa càu 
<lììiii-<le dòng luv, và cnu sè dáp : 

—IIi'ii tot li'íin, nèn khòng dê'm ; còn 
lòi thì không <láin <lem. Nbirng lòi 
tin cbnc răng Hiii <Iã Uia-tbir liìiii-lôi 
cho tòi dên bày niirai lììn bny rõi. 
—Dickens (L'An/»<•). 


