
H A I C H I E M 
f*ò Lièu và r:Ui Tôitg là hai chi em. 

Lièu răiliioii-lãnli nhu-ml, ngoan-
ngoãn, sae.h-sê, còn Tõilg Ihi khác han: 
Câit buiig-lori, tinh-nghjch, hay phá, 
bay la. Ngày niĩo cáu cũng chòug-
ghrjo chj. Nhirng l.ièu sìin lòng tha-
tbú cbo ilira ein dai-dòt. 

Có khi Lièii kinh-scr vì 'niôt quyèii 
VcVnlià IrircVngbòi dăy mi.rc, mòt quyìn 
LICFA căii đÔn inà lai inĩít bicjt, mól con 
bũp-bê uint cA chon tay. Tãi cá nhirng 
tai-nan dó là cõng-vitjo. cùa cãu Tông. 

M6t ngày thir năni kia, hai ehi ein 
cùng đutrc nghì, cr uhà. Lièii có inôt 
quyí'II gián ânh, Tõng cũng có inôt. 
Nhung ánb cùa Liêu nhieii hcrn và đep' 
bcn, nên Tõng sanh rn ỳ phá hai. 
Tbùalúc Liéu lôn trên lău cõ chút vitjc, 
T6ng bèn hò quyín ànb vào bình cá 
ĩàng. Khi Liêu tir Irèn lãu xuõng, 
thăy co-su nhii' vây, thl bnôn-iăii lam. 
Nhung Tông ehàng ăn-năn chút nào, 
lai còn nói rang : ** 

—Thôi, thê là hêi ânb dep. Thtr 

xein tir nay chj còii hon lôi không nno. 
—Sao lai không hon? 
Mòt lìêiig dhp dõng-dac lãm choLifu 

và Tong giurl mình. Ilai ngircVi quay 
lai thã'y Minh, cô bé (V nhà bèn cauh. 
Minh ilimg ngohi cira s8, dã biêi hci 
nioi si.r xãy ra, bèll lèn tièiig, roi binVc 
vho liòi ráiig : 

— Cìii Liéu chô liuôn, lôi sê cho chj 
quycii ãnh cùa tõi. Quyeii àuli cùa 
toi dQp Ihin, ciui càu tói ò Sai-gòn gô-i 
cho, cò ho-n mfìt trăin cái àah lõ inhti. 

Nói xong, Minh chay ngay ve nhà, 
lãy quyèii àiih dep dun cho L i íu . 
Quyeii ànhdep láin, Liêu lãi lhò;i lòng. 

Còn Tông? Tóng xáu-bò quá, vì 
Minh lh ngucVi ngoai còn ăn-cV tiV-le 
nlur vày, the mà TÕngih em ruôt, lni 
nõ liiin hai nhir vAy ? 

Tõng khóc nói vói Licu làitg : 
— Em xin lôi chi. Xin cbj Ihyquyèn 

ânh cùa em, dirug láy quyèii anh cúa 
Minh. Tir nay em xin chirn, khòng 
dám trêu-gheo chj nũa I 


