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í" ONG cô thiè'l-tha trín -meii chôn 
gia-dình dã che-chc cô tir hôi cô 

còn áu-lrĩ. Cô biê't chílc niình sê phâi 
lìa chôn g i ad 'mh â'y mà di c gifra bon 
ngtròi la. 

Dàu không iiiuon, nhirng bà Vè-nô-
linh diróng cũng dàiih phài hãy-tòcho 
Luy-xi biê't tõ c.uòc dĩ-vãng. Bà nói 
vói cô ràng : 

—Con o i , má có nhieti dèTi phiii nói 
vói con. Có lè môl vài deu sè lain cho 
con buõn-thani, cbo nèn báy nay má 
khòng bày-tô ctĩng con. Song bày giò', 
theo nhir nbfrng vièc dã xây ra, Ihì niá 
rat c'ân bày-lõ . Con o i , con hãy ngôi 
xuòiig mà nghe iná hói. 

L u y - x i lai ngÔi trèn ghe dâu Iháp 
lion ghé cũa me nuòi, ngtriVc căp niìit 
lo-liing m à nhin bà. Bà băl dau k è : 

—Luy-x i crì, cha con lcn là Lô-bích 
An-tôn ; dõi vó i chongyêu-qui cũa niã, 
cha con là e m ho xa. C:ĩ hai bál dati 
liini vièc tai nhà ináy Lfnn-bá, nbtrng 
khòng làm ciing mòt vièc , vi chãng bao 
làu chong tná chiêm diro*c mòt dia-vj 
tin-cãn và cir gifr dia-vi ííy cho tói lúc 
qua đ ò i . 

Cha con thi không nhtr vày. C o n c i , 
má buôn-iău vì phâi nói ìàng cha con 
dàu d i thirong và có tài cao, nhirng 
tánh-tinh iihu-nbircc và bay dè ban-
bè xíiu net rù-quen dtrcc mình. L c i 
dua tieng njnh dè làm cho cha con xièu 
òng. Nhirng bè-ban kiím cha con xa 
èn lci-dung nlnroc-dièm do . 
Nhirng, cách ít làu, ông Lãm-bá dinig 

ha con làm tlur-ky riêng, vì dã có c c -
òi xél thay tài-nìing ciĩa cha con. Bci 

vày, cha c.on hang giao-thièp v c i òng 
chù, chang nhfrng c trong nhà máy, 
ong cũng c nhà riêng cíia òng. 

Ông Lãm-bá chì có mõt con gái, tèn 

là Ltty-xi . (^on yèu-dãu o i , chinh là 
III? con dáy. IIòi dó me con dep lám. 

Me con lir-nhiên có nhiêu dip-liên găp 
vièn tlto-ky tièng ctĩa cha mình, thành 
tlnĩ- hai bèn sanh lòng luyeii-ái lãn 
nhiiu, nlitrng v i n gifr kín. Dàn c vào 
dia-vi xã-hòi khác haii nhau, song ho 
diròng nlitr khòng nghĩ den nhũng sir 
làin trô'-ngai cuòc nhcn-duyèn niình. 
Say-mè ctiôc hiên-tai, ho cõ-y nhìim 
măt, kbòng nbìn dê'n cuòc. ttrong-lai. 

I Io gifr kín dê'n nòi cliang iii ngò' : câ 
dé'n chòng má, là nguòi choi thàn xái 
cha con, cũng cliâng nglii-ngò' cbi bet. 
Còn ông Lãm-bá thì niiĩng lo còng-vicc, 
nên kbòng nghĩ dêĩi sir-tìnb ducngá 'y . 

Nlitrng, môt bũa, dèu kia tieng no 
bay dc'n tai ông, ncn mó'i diên ta mòt 
tfín kicb kinh-khiè'p. T"i'rc-giân vô-han, 
òng kèu cha con den và dùng nbfrng 
Ic i nghiém-kliác bon bct dè tô y pbien-
giân cba con. Ong cfing kbõng cho 
cha con làm lho-kỳ riêng nfra. Nê'u 
chôngmã, voncó than-thê' nbieti vc i ông 
Lãni-bá, không xin giùm cba con, tliì 
cba con dã bi duòi bfín khòi nbà máy. 

Vày , ông giáng chirccha con, tbànb-
thir str-nghiêp cíia cha con hir-hõng 
t i cn - t io i . Ti'rc-birc, giãn-dfr và tbãl-
vong, cha con bèn niuõn thoál khòi 
qtiyen cùa ông chiĩ mà cha con kè là 
hung-ác, bãt-còng. Khi nbàn-iòi , cha 
con choi -bc i vc i ban-bè liu-xau. Chiu 
ãnh-lurcng cùa máy ngirci dó , cba con 
bèn hùn ãu von vào nlithig vu buòn-
bán dâu-cc, thàt là diên-dai. ChSng 
may tai - nan xây dên mau - chóng. 
Nbfrng kè nĩ-quê'ii cha con chãng qua 
là bon gian-làn dè-mat. Sau khi ducc 
nhir ỳ-mu6n, chúng bèn tàu-thoát, đè 
màc mòt mình cha con chiu ngirci ta 
kiên-cáo. (Còn ticp) 


