
C C N B A O - T O 
I I A U D l l l l I O O K 

(Tiõp llieo) 

Vò-niêi lai nhàn ra r&ng cũng nh'tr 
nhièu cliàng thie'u-nièn kháe, Duè-la 
không dáin làin công-vièe quan-trong 
và lai khôngchju gang-goi. Dàu nur<Vi 
phãn chác câ imrcVi inòl, Duc-la sc lâii 
lììn diroc chirc lcVn trong nhà niáy 
Lãni-bá, nhung chàngcoi sir lco thang 
danh-vong là chàm-chap ghê. Chàng 
muon leo niôt lnróc hêi thang. V $ -
ni i i thav nhfrng y-hinVng dó ăn-hi(fp 
la-limg vcVi các phirmig-luoc ciia inình. 
MÔI bùa, Vè-niô't nói vói Duè-la l àng : 

—Nììy iinh Vò-nõ-linh, tôi nói cho 
anh biêi râng anh phí niát thì-gicr và 
lái-năng trong mõtnlui nniygiong nlur 
nlià ináv Lãin-bá. Mãy lão chũ tir-
nhièn (íirng diìu eòng-vicc và c i rd i ing 
diìu iiiãi. Môt bàc thieu-nièn có lài-
iuiiig la-hing nluranh inà năni nâyqiia 
năm khác phâi cluV linrt inình dinrc 
thang chirc và pliâi chju hó sai-kliiíi i 
mãi mãi, 'lhì còn tiin dàu đircrc vàn 
niay thành-dat? Chà ! Neu lòi thông-
minh nlur anli, thì tòi . . . 

Duè-lii nói IcVn: 

—Anh Vê-niet! Anh diên rò i ! Ni i i 
anlì thòng-ininh nliir lùi'ì Anh lãng tri 
dííy à ? 

—Tôi không nói vè sir thông-ininh, 
hoc-lhirc theo inòl ỳ-ngliĩa phò-thòng. 
i 'òi nghĩ de'n biét-tài cùa anh. Nê'u 
íigircVi ta cho anh có djp-lièn, thì anb 
sè l iô đircrc hèi tài. Tô i biê't ràng anh 
có ihè ehe và vè kièu cũa moi Ihúináy. 
Ilfin anh biê't rSng ngày nay kè có 
thièn-tài sáng-kien nuVi có g i á - t r j . 
Qnii thàt, còng-vièc tain-thircrng chãng 
ximg vcVi tài-lrí ciia anh dãu. Neu tòi 
lã anh, at lòi sõ vào làin trong inõt nhà 
niiiy cóòngchũ hay kinh-doanh, là no-i 
ỳ-kiè'n tôi dircre iiuV-inang gã'p bôi và 
tõi làp-tircchiein dirgc dia-vj cao nlni i . 

Sa vào bày, Duè-la hiii rang: 
—Anh có biet nhfrng nhà ináy nào 

nlur the không? 

—Có chcV. i 'òi bièi inòt nhà máy sê 
hàn-hanh khòn xiel neu dircrc anh 
giiip vièc mòl cách khòng ngcV. T õ i 
biê't ràng òng giám-đôc nhà niáy â'y 
cĩìn nuil vi.êu kỳ-sir trê tuòi có tài kinh-
doanh. râi lanh-lcri va có nlithi 1/ m&i. 
Bah yèu-i|ui <ii, dó l;i \ icc lian nèn làin ! 

-*-Nhà máy náo dáy? 
—Thic i tuong bãy giò' tòi không thê 

cho iinh biê't tên nhà máy ãy, vì ngirõi 
la iinVi i tó i cliuyên kín v<Vi tõi. Nhirng 
tôi se di thiini cac hôi-viên trong-yê'u, 
và sè to clio imh biet kêi-quâ cúa cuòc 
hòi-kien hi thè nào. TrircVc khi nhirt-
dinli , chac bo tir-nhièn sê xin anh 
cho mòt kieu-mãu ciia công-vièc anh, 
ngõ hììu ho diroc biet anh c'ó tài-năng 
the náo. 

— ( ) ! Đô i vó i tôi, deu dó dê láni. 
—Kieu-mãu inó-i-mê, la-lùng và cfing 

dăl-bièl inra sè làm c'hirng rát tót cho 
anh. Ho rãt ira-chuòng sir incVi-la. 
T ô i tirõng ìíing anh có thè lay cr nhà 
máy Lãin-bá nlurng vãt-lièu cân-dùng 
dè làiri viijc dó . 

Duc-la vòi dáp : 
— Ò ! Cái dó kliòng thè dircrc. Nhà 

nuiy ;iv giũ-gin nlurng sir bi-inàt rát là 
nhăt-nhiêin. Có inòt kỳ-luàt nghièin-
kha<- vê cách giũ nlnrng sir bi-mât ĩiy. 
I Io sè duòi tòi làp-ttrc. 

—rNlnrng, thiet-hũ-u cri, ai biio anh 
tie't-làu sir bi-màt nào? Anh chì cììn 
tô mình có lai làin hôi-hoa kỳ-sir. 
Công-viijcanh làm sau năy in<Vi c ó g i á -
tii Iiòi pliììn lio'ii birc ve iíy. Vii, ho sè 
tii'i lai anh birc vê , và anb CÓ llic xé di 

tùy ỳ-
Ciít giong dè-dăt hon, Duè-la đáp : 
—Năy, tòi sè suy-nghĩ vê sir d ó . 
Hai ngircVi chuyèn-liò nlnr vây nhãm 

máy bũa trucVc buôi lõi Vè-niet dô'n 
àn-núp trong nbà bà \ 'è-nò-liiih, vi dã 
mac inõl tai-nan 'cùng bí-niàt tiang 
nioi dcu (]uan-lu; dc'n cluing. Vè-niet 



cjbac c.hiu eam-dòng b&i lòng uho-n-
lànli ciia ho <I<">ĩ v<Vi chàng Irong Iruòng-
hopâ'y. DãtJ sao, cháng cũng hay inùi 
lòng và có íl nhièu tình-càm nfra, nèn 
tõi (16 chàng vc, òm nifíi ao-u-(Vc bông-
lông dat tói niôt bâc cao-thurrng hon 
cuòc dòi pliiêu-iirú cùii mìnb, không 
có inuc-dích vã ly-tirong. Chàng biêt 
rì'ing nlnrng ngiròi mình tói-lui bè-ban 
và ô* lõn ăn chungdeu khôngcó luong-
liini và tánh càn-trong. Vày , chàng 
lã'y lliê' làm ho-lhen Irong giày-lât. 

Duc-la không biet chút nào vê cái 
niiil áy cíia cuòc ttòi V c n i e t . Có lõ str 
hõi-hàn buôi tôi dó là duyèn-eó* Vtj-
niè't không kiem cách găp niăt Duè-la 
suõl máy tuan-lê. 

Nlurng rút cue sir thi'ing lai ve phììn 
các hc-ban khòng dáng tin-cày, các 
lỳ-thuyct 'màp-mò- và các cácb hành-
(lòng khii-nghi dã Ihèu-dèt nên dô*i 
cháng. Hôt giong « r o i nhâm chô dà't 
dá sò i» (Ma 13 : õ ) . 

Bict mình có th'c loi-dung chàng 
Duè-la, nèn Dtiy-liòng \'è-nict sung-
sircVng võ-cùng vì gfip chàng nhàin 
buôi toi chàng cùng Lõ-huè Vinh-tàn 
trô - vê nhà. Lô-huè di khoi roi, Vê -
nict nói v<Vi DuQ-la râng : 

—Ban o i , tòi xin báo tin vui cho anh. 
Tô i tiròng dã l im duoc cho anh mòl 
chô làm « c ù » lám. Anh sê diroc 
Ju-ong-bòng gĩíp hai khi làm cho nhà 
niáv Lãrh-bá. Ho lai ln'ra sau nììy siĩ 
cho anh vào công-ty. Thàt lii di.p-tièn 
dôc-nhirt, nèn tõi khuyên anh c h ó bó 
(jiiit. Bày gi.V nêu anh thong-tlià, xin 
do'n nhà tôi, roi lòi sõ giãi-bày cho anh 
bieì moi lõ. 

Du«J-la lirãng-hr. Dàu chàng hăm-
in' muon nain láy co-hôi inay-mán 
tình-c<V dc inau dal t<Vi muc-dich dã 
rihâin hay hìu, nlurng chàng cũng so 
phai bô dia-vi vùrig-yàng cùa minh 
trong nhà máy Lãm-bá. Cln'rc-nghiêp 
chàng lãng-tiêu lìr-li'r thàt di'íy, nlurng 
nó chac-chan diròng nào P Song chàng 
nghĩ thăm râng mìiih xein-xót lói de-
nghj ciia Vc-niê't cũng chfing có sao. 

V:ìy, chàng di <lon nlii'i Vò-niot tiro-lhi. 

Lúc chi'ing vìi den nhà thi trcVi <iã 
khuya li'ini. Ai ná'v nhàn-biet chàng 
tram-ngiìin và làng-lè hiet bao ! Chàng 
mâ't harì bô-dang rat nurc vui-mirng, 
hón-h<V ìnà chàng van có. Chãng 
<lir<Vng iilur mAng lo ìtlurng viec quan-
trong. Lúc chàng vào nhà, E-nii-li 
nói rang : 

— Õ ! Duè-la o-i, Lò-huè Vinh-tân 
chò* em cho tói nuròi giò*. 

Ngôi phich xuong ghc ngai, chàng 
d á p : 

—Măc-k£! Tò i inuon ve'ngay, nlurng 
lai găp Vc-niêt. Anh ta <l:ìn-<Iira tõi \'è 
nhà dc nói cho tõi biot nlnrng vièc 
(pian-lrong. Tò i o* nbà anh ta làu quá 
llii'inh iihiii vo kluiva. 

— T ò i trông-mong thììy ã'y dã lành 
vet tlurong. 

— Ò ! Anh ta có Ix) kkôe-manh lâin. 
Thãt ra Ihì tòi <lã qnén hôi anh deu 
<Ió. Clning tòi nói ló*i nliieti vicc <pi:i, 
nèn tôi quên phiVt di nifít. 

A i nfíy chuyèn qua viée khác, vi 
iliiing diròng nlur khòng nuifin nói 
lliêm vc cluiyèn dó. Nlurng bà Vc-nõ-
linh và hai cò thieu-iur Ihĩnh-lhoang 
dira miìt lo-so* mà lén iihìn chàng. 
Chi'tng clura hè có vè tiăni-ngàm duòng 
iiy. Chàng tlnròng nói-năng rfít niau-
inán, hõi-han moi vièc trong gia-tiình, 
cà df'ii nhũng vi(>c nhô-mpn hcrii hcl. 

Nlnrng Ifíi ay khòng có nlur vày, cho 
nên nic và chj chàng lai bìit so* Duy-
lièng Vè-niét. Chìic có tai-hoa hòng 
xày ilen. Khi há Yè-lò-l inh, Iheo lè 
tliir<Vng ntôi tfii, liíy Kii ih-Thánh <I<• 
nlióm-hop gia-dinh lê-bái, Ihì Duc-la 
lui gól , vicn ctV |)hiii viet inõt ht're Iho* 
tpian-lrong truirc hĩc di ngìi. • 

Chàng tlóng ciĩii xong, thì ba liái 
tiiu tir-ái mà chàng hõ ntac lai hfii-ioi 
bon-chon lion nũ*a, vi tir \tra dôn nuy 
elii'ing niói Ix') <(iõc gia-dình lc-bái lììn 
nììy là niôl. Vãy, khi ba ngtròi quì gfíi 
bèn có ItVi căit-nguyên ríit sõt-sáng và 
tât luHÌit-thâiii tir lònj5 h:ĩ me bay l in 
ngõi Dúc Clnĩa T r ò i . (Còn //<"'/>) 


