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T U Y - X I lanh-le hòi bà Vè-nò- l inh : 
—Con à, thira iná ? Có phái bi'rc 

llio cùa ông già kia chăng? 
—Chinh phài. Con hãy ngôi môt 

lúc, má cãn nói chnyèn v ó i con. 

Ngôi trèn ghê' dãu thâ'p hcrn ghê cùa 
me nuòi, Luy-xi ngirrrc mát nhìn vê 
măt hièn-tír cũa bà. Bà cũng nhìn cô 
rãt àu-yein, và diròng nhir co tìin cách 
tót nln'rt de bày-tô cho cò thiêu-nũ- biét 
môt vài deu kin-giãu. Bà nói iãng : 

—Con cri, me nên dir-bj cho con găp-
gõ nhĩrng str thay-doi la-lùng và quan-
trong hòng xây de"n trong dò-i con. 
Me làm nlnr vày mói là phâi lê. 

—Nhũng sir thay-đòi? Thtra má, 
nhCrng sir t l iay-dôi ìíy có lánh-cách 
nào? Con muôn bie t ! 

—Ltty-xi cri, có mòt gia-dình khác 
dirong chcV-đcri con, gia-dìnli áy khác 
băn g i a - d ì n h nây. Néu Bi'rc Chúa 
TrcVi muõn con di & trong gia-gình ày, 
thi chúng ta phài ngliièng mình vàng-
phuc, vì biet ỳ-chì Ngài là tron-lành. 

Hai mat chan-hòa giot ngoc, Luy-xi 
nói ãp-cr r ì ìng: 

—Nhung, thira má, con không muõn 
di! Con cr cho khác, át khòng hè duoc 
sung-siróng. Xin má giãi-bày c'hocon 
hièu tìnli-liình ìiy có y-nghĩa gì . Má 
chua tò vó i con môt deu nào cà. 
I —Con yèu-qui o i , má e ràng liièn nay 
má không thê cho con biet thêm vê 
tình-hinh áy. Môt g i ò nũa, ông già 
xein-xét con ò- ngoài phô bira no sè tói 
dây. Trir('rc khi nói chuy?n vó i ông 
áy, má kliông thè quâ-quyêt hoăcg iã i -
bày mot deu nào. 

Tô i -ngh i èp , côLuy-x i ! L ò n g c ò m a n -
màc dén nõi cô kliòn nói nên lcri! Cô 

ngli ĩ den nhũng năm chi'ra-chan lac-
thú ô" trong gia-dình èm-áin năy. Có 
lê nrri dáy linh-hõn cô cũng ân-niip 
môt inoi hi-vong rang kê dã di mát, tt'rc 
là chàng Duè-la, sê t rò la i , ăn-năn và 
diroc àn-dièn cùa Bi'rc Chúa T r ò i thay 
lòng dôi da. Str bién-cài la-lùng trong 
dòi cô sê chia-rê cô v ó i cliàng luòn 
inãi cliăng? 

Cò hiè't inìnli s<3 phâi lii-sinh moi str 
dó , nèn lòng cò buôn-thâm vò-han ; cô 
cúi đâu, khóc thôn-lhirc. 

Khi cò dã hoi nguôi, thì líii có tiéng 
xe ngtra dírng trircVc cù-a, l àm cho cô 
ngiróc mát lên. Cò vôi chay ra cù-a sò ; 
không dcV màn che, cò cũng tháy ông 
già bucVc xuõng, vin vào cánh tay tèn 
dăy-t<V theo hâu. Máy bira trircVc chính 
tèn năy theo dõi cô. Có tieng chuòng 
reo, vã mòt phii tsau, khãch vào nhà, 
cùa dóng lai . 

Luy-xi dirng dó hôi lâu, ngám-nghia 
nào xe ngira sang-trong có dâu riêng 
càn xà-cír ò bò yèn cuong , nào y-phuc 
đăc-bi?t và lich-sir cùa bon day- tó , nào 
dáng di dep-đè cùa mày con ngtra. Cô 
thù- tiròng-tucrng cuôc dò i mói -mê tr 
trircVc măl minh. Nhtrng ngli ĩ rãng 
moi sir dó sè gày cho lòng mình lan-
nát, cô hèn xày măt đi và lai klióc 
thôn-thirc. 

Bi rong khi có cuõc hôi-kiên de nhi'rl-
dinh sô-pliân cíia c ò , thì cò bôn-cliôn, 
áy-náy dén nõi kliòng lám dircrc VÌQC 
gì . Cô ra ngoài, dirng trên câ'p thang 
xây ò ngoài sàn, và nghe tiê'ng thì-thào 
trong phòng khách cùa bà ViJ-no-linh. 

Ho nói thì-thào chi 'vày? Côb iê t ho 
nói ve cò. Cò phài chò-dcri, nèn thãn-
kinh mct-nhoc , hau nhu khó chjn. 


