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'XT'AI tuãn sau, bà Vè-nõ-linh sai Liiy-
xi ra ngo;ĩi phõ' có vicc. Cô bj 

kich-tliich manh-mê bôi môt tnrò-ng-
ho-p la-lùng. Ve den nhà, khòng kjp 
bò nui, cô chay vao phòng ăn, là noi 
me nuòi cò và E-mi-li dtrcng khàu. 
Cò lluV hào-hcĩi, nói lón rang: 

—Má <ri! l"(Vc chi iná biè't viòc m(Vi 
xiiy dè'n cho con ! ( ) ! La-limg bit-l bao'. 

Bã Vò-nõ-linh niiy inòt nii cin'n hicn-
lir, nhìn vê niăt trê-trung bi sirc klch-
thich làin cho df> hiĩng. Bà hôi rang: 

—Có vièc gì xiiy ra dó, con? 
Luy-xi dáp : 
—Con dtrcng di v? nhá, thì inòl cái 

xe có hai con ngira dep kéo, virct ([ua 
con. Trong xe chĩ có niòt ông giá, 
trôngsang-lrong hiin. Măthoe-háecúa 
ông có vè nghièin-klnlc và buon-riìii. 
Ông nhìn con chăni-chăm. DiXÓì hai 
liàng lòng inày ràni, căp mat síc-sâo 
ciia òng chuyên-clui vào con khòng rò-i. 
Con bât mat-cõ' và đò măt. Lúc xe 
ngira giìn di qua ngã quco, õng còn 
ngoái cô lai và càng làu càng có vê 
buõn. Há chang la-lùng sao, thira niá? 
Khòng biét òng già dó là ai? 

Bà Vè-nò-Iinh khóng trii lói lien. B;ĩ 
dirirng nliir miii-iniet nhin lai cuòc dĩ-
vãng. Bà huông tay dê viii niay rci 
xuong dau-goi, và tung tani con niiit ra 
ngoài eira sò, trani-ngàni nhin vùng 
tròi xáin ngát. Thav Luy-xi dirt lieng 
d:ĩ làu, bà bèn hõi răng: 

—Nãy, con o-i, hêt rôi sao? Khòng 
còn chi nfra sao ? 

—Con di inõt quãng dirò-ng nfra, thì 
cái xe ngira áy quay lõn lai và ò triróc 
mătcon. Con dirngchon, nhìn khung 

kinh tièni buôn dè Iránh niătònggià :ĩ'y. 
Nhirng khi con đénh hao xàv laĩ.thl con 
thâ'y xe ngira dã dirng hiìn. Tên dìiy-
tó-theo hau tirtrên ghc trut xuong, dirng 
thang hèn canh Ông elnĩ, diròng nlur 
dè nghe ông sai-l)âo. Đoan. hìin ngii 
nón ehào và tn'V InnVc. còn xe ngira cir 
di. Nlurng nào d:ì hĩ't. Lúc con giìn 
dè'n nhà, con nhàn thã'y hán Iheo dõi 
con và dirng cách con mòt dòi diriVng. 
Chiic hán biê't riĩng eon th;íyli;1n, nên 
hiĩn hĩin bò tìni-kièĩn ngiròi kháe: 
nhirng hiin cir dirng dó cho tói klu 
con v:ĩo nliã. Báy gi«V con còn nhin 
qua eùa inrr hé, thì niòt phtit sau, hfui 
di qua, ghi sõ nhà, rôi või-vã di thãng. 

Ê-mi-Ii ctrò'i mà rSng : 
—NSy, em, dó là niõt sir gap-gõ- la-

lùngl Gh&C có ngtròi dè y den em ; 
nâo ai biet d;ĩu mòt ngày kia iná và tõi 
sè hay tin em dirrrc kè'-tir òng già sang-
trong íiy luòn vcVi cái xe ngira dep-dê 
cùa òng! 

Bà Vè-nò-linh châng nói nù*a liri. 
Bã'y giiV hà có bát-luãn y-linVng nào, bà 
cũng khòng bày-tô. Sitiit hai ngày sau, 
bà có vê lo-láng, bôn-chòn. Môi ngiròi 
dtra tho dirrVng nhir làni cho bà kinh-
hãi khón xiet. Neu có xc ngtra di qtia 
phô, Ihì ngircVi nhà Ihííy bà scrnó dirng 
lai trtróc ci'ra. 

Ngãy tlu'r ba, ngiròi đira Ihc thir 
nhirt dcni cho bà nuĩt hirc thc ; bà doc 
di, doc lai rát càn-thàn. Ban diìti hà 
chàng nói vc i ai ve birc thcáy, nlnrng 
niõt lúc sau, bà kéo Luy-xi ra niòt chò 
váng, cal giong hci run-run in;ĩ rang; 

—Con c i , birc Ihc năy có quan-lu) 
den ehinh Ihàn con. (Con tiqiì 


