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T 7 A I năm san, nham lúc vo* chõng 
má chsìng chút trông-tnong, thi 

lai nhàn dtrcrc nhũ-ng tin sét dsinh. 
Má còn nhó nhsim mòt buòi tôi mùa 
dòng, tròi lanli ghè-góni, chong má tír 
nhà máy ve , vìra ngòi ìín coni , thì có 
ngirc'ri do mc yèu-qní ciia con sai dê'n 
cáp-báo râng cha me con mcVi mác tai-
nan ghê-góm. 

Mãi sau vo' chông má inói biêt dììu-
duôi goc-ngon. Sõ là clia con dã lieu 
dem hè't cùa-câi luòn vói nión tiên lón 
vay ducrc nià hùn vào niòt vu đatt-co. 
Cnòc doanh-tlurong nu'ri tie'n-hánh tliì 
ho dã phâi cáo-cùng. Tôi -nghiêp , cba 
con thsit là khánh-kiêt I Hay t in mình 
thua-lô, cha con bèn trôn khòi nhà và 
hìiit dã hóa dièn. Rôi cha con bi xe 
diên cáng cbè't; chăng he có ai biè't 
cha con miic nan rũi-ro hay quyê't-
djnh tir-vân. Con tai-bien â'y quá sirc 
chiu-dirng ciia ine con bííy giir còn trè 
luoi . T ô i - n g h i è p ! Lúc dó me con 
dirng trong dja-vj thàt đáng tlnrong-
xót vô-cùng. ( 'hăng còn xu nào, lai 
bi gia-dình duõug-hò và thàn-thè dau-
yê'u t răm-trmig, con o-i, bà'y gicr me 
con trong lòng cliĩ lo-l i ing vè con. 
Nào có la g ì , trong cíinli-ngc) dó , me 
con cău ciru chông nui, lirc lá ngircri 
ban dòc-nhirt mà me con chìic nhcV-
cày dirffc. Me con nài-nĩ chõng nui 
dê'n làp-lirc. Li ic chòng nni găp inăt 
me con, thì I I I Q con năm tièn g i i ròng, 
dinrng h a p - b ó i . Me con bông con 
trong hai lay mòn sirc, ròi dăt con vào 
hai cíinh tay cùa chông nni, vira khóc-
lóc, vira giao-phó con cho chõng iná 
chìin nuòi.. . Rôi mòt lúc sau, me eon 
tlu'r hoi cuoi-cùng. 

Bà Vè-nò-l inh ngirng kè càu chuyc'ii 

thè-thâm trong giày-lát. Đ u o n g khi 
áy Luy-xi tlion-tlu'rc: 

— Ô i ! me o i ! Tôi-nghièp ! me yèu-
qui o i ! 

Boan , vê măt bô i - rõ igóm-ghè .cônó i : 
—Xin msi kè tiêp. 

—Bũa sau chõng msi dãli con vè dsiy. 
Báj' gicV con nu'ri là mõt đira con nit, 
clnra dù tuòi dè hièu-biet rang mình 
dã mãt csi cha lãn me. Nhirng, nlu'r 
Birc Clnia Triri g iúp-dõ, vcr chông nui 
dã cô thay-tliê' cha me vsi gia-dình mà 
con dsí msíl. 

T h ã y Luy-xi òm cò mình mà tliòn-
thirc nirc-iur hon nfra, bà Vê-no-linh 
bèri diu-diuig nói thêm : 

—Con yèu-quí o i , con nên yèn lòng. 
V o chông nui châng Isim v iêc chi la-
lùng hê't, vì con liên diroc lòng moi 
ngiròi trong nhà má và cũng dã trong-
tluròng cho v o chông má bòi tình yêu-
tlnrong tsin-tuy cùa con. 

Dàu bá yên-iii nhir vsiy, nlurng hôi 
lsiu Luy-xi mcVi nguôi. Cô không dù 
liri tô lòng biet on bà me nuôi, và nêii 
triróc kia có khi nào cò dã làm cho bà 
biion-rsìu thi cô Ifíy làni than-tiêclsim. 

Bsi Vè-nõ-linh kè tiê'p : 
—Dău có hay tin con gsii chét, ông 

Liim-bsi cũng khòng hê tõ cho ai bie't 
bòi cách cir-chì hosic liri nói. Con 
o i , nhieu phen chông yèu-qui cùa insi 
tliir nói xa-xòi cho ông hay ràng con ô 
dsiy, vì tinrng có lè òng sê nhon c ó c o n 
mà đôi ỳ dôi v<Vi cuôc dĩ-vãng. Nhirng 
môi lăn thir nhir vày, chông má cũng 
thiíy õng có thái-đô rsit nghièm-khilc. 
Chĩ hoi ngu-ỳ nói dcii con gái òng 
cũng dù liiin cho măt òng có môt vê tô 
cho ta biè't liri nói ãv là nguy-bièm 
diròng nào. (Còn liêp) 


