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(Tiíp l l i eo) 

G i Ì n g - s i t N(ìi!YÊN-HÂu-NHiraN<ì 

T 7 K vi$c làm bông dcjt vài thi nguôi 
* đ(Vn-bà,con gái uàocũng bi í t , vâ nhà 

nào cũng lìun đè diing cà. Cũng cõ cho 
có tlie" làin chum, vai, nol bàng đâ't. Còn 
các đò-đac cìin-dùng nhir cày, bíra, dao, 
nón, súng-ông, nhà-círa, các đò nfr-trang 
thi diìn Tliái có llic tir liini iãy dùng và 
đòi-chác cho nhau. 

Dàn Thái quanh năm ăn com xô i ; mòi 
ngirò'i có ruòng lioăc nircrng, tir gieo-giit, 
trông-trpt lííy ; còn các tliirc-phãm khác 
nhir rau, măng, nám, tlii sĩìn có <v núi, ò 
ruòng; chim, cá thì đã có ao, có virò'ii, 
rirng; tràu, bò và các gia-súc khác thi 
nuôi khòng lõn-kém gi cS. Nbiriig tliirc 
cân-dùng khác, nhu- muíSi, diêm và các 
tliir ngirò'i Thái không có, thi đem gao, 
gà vil , hoỳc các thir snji có đén đôi cho 
ngvrò'i An-nam, hoăc bán dè lãy tièn mua 
vè dùng. Trfr môt s6 it ngircri ra, tlii 
ngircVi Thãi đen có tánh không cììn lãm 
giàu, clií lãm đù ãn, dù m$C, đù dùng; 
néu còn dir tièn, có khi lip đp-i ăn liét incVi 
chiu di làm. Vi ccV cách sanh-hoat dè-
dàng, nên ngirò'i Thái làm vi<;c mõt cách 
nhân-ha, de'n nòi hp trô' nèn Iiròi-biê'iig. 

Viêc canli-nông cùa ngirò-i Thái kliòng 
đén nôi vát-vã nhir ngircVi Trung-chãu. 
Làm chì môt inùa, kliòng cììn tál niró'c, 
bón phân, I;i !•• cô. 

Sau mùa gyt, nguòi Thái bô luòng 
khòng dcín dò tháng ba ta ; sáp đén mũa 
làin ruòng, hp hièp sirc làm cái chân nircVc, 
se nircrc. Cái clián nu-(Vc làm ngang cái 
suói, chàn niróc lai cho chày vè môt mc, 
canh bcV ruòng; cho áy ngirò'i ta dăt cái 
xe niró'C, dirò'ng kính dô ba, bSn thiró'C tùy 
theo bò' luông cao liay tháp, moi lììn làn 
niróc chày manli, lai d'iìy bánh xe đi inòt 
cái, thi iihfrng õng tre buòc cr đàu bánh 
xe phia diró'i múc dày nircVc, khi dii lèn 

đén trén ròi, nhirng õng tre đày niró-c 
áy dô vào căi máng to bác ngang vcVi 
bánh xe trèn bò ruông, ròi có mpt 6ng 
tre lir trèn máng chuyèn xuõng rupng, 
môi rucìng có máng chây tliôngqua nliiiu. 

Ruòng ngàm niróc dircrc it làu, hocíing 
nliau cày, lic"t ruông này qun ruòng lcbác, 
bât dàu tir ruõng quan, hay òng kv-mi.ic 
não hp phài hàu-ha, xong lai bùa, gieo 
và cáy. Béa klii lúa cliín, lip cliĩ can gifr 
khòi tràu bó, heo vào phá liai; lúa chin 
cir đè ngoài ruòng cho thàt kliô mcri gat 
và dãp ròi dem vè đê dãnli ăn, chcv không 
cìtn nlifrng sàn gach ròng và nhièu nong 
<\v plio-i gi câ. 

Moi ngày ngtrcri đõn-bà, con gái dây 
só-m gi3 gao đè dùng. Có nhã 'r gân dòng 
inró'c thi kliòng phâi diing nguòi giã gao. 
Dòng niró-c kliòng ngò' lai còn giúp clio 
ngircri Thái vè vièc giã gao nfra. Cái cõi 
nììy làm ciinh dóng uircVc, dè câi bàn đap 
làm nlnr cái msing ra mé niróc chây, niòi 
làn nirò'c chày qua, đS đày niriVc vào cái 
bàn đap, thi nàng cái cliãy lôn, cái bán 
dap nghicng, làni niró'c dy xufing, lai ha 
chày xu6ng, vì dàu chày nyng, cir thê" cà 
ngày cfing dircrc môt c6i gao. 

Lãm phu, làm dirò'iig, lám ruòng, làm 
nircrng, váo rirng săn-hán, là công-vi<jc 
tliucrng ciia d(Vn-ông; còn d(Vn-bà, con 
gái thi 1 âm riiòng, hái ciìi, llái rau, giii 
gao, gĩũ* con, kéo chi', dêt vâi, vá may, 
bép niróc. Mòt em gái tir sãu, bây tu5i điì 
bât đàu làm cho đén lúc giã vân chua 1x1. 

Tánh-tình.—Khác vói nguói ThS tân-
bao, hay liai ngirò'i lãy cùa, ngrrò'i Mpi 
hay giét ngirò'i cãch vô-lỳ, ngirò'i Miròng 
ngu-đàn, thi ngiròi Thái den ô'Son-Ia có 
nhièu dirc-tánli liay, tõt, hon là nliũ-ng 
cái xáu. 

Trir ra nliiriig hang ngu-cri cirng dàu, 
(Coi liíp trang 328). 
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hung-bao,gian-thain, mã dàn-t<)c nãocĩíng 
có, |iliĩĩn đông dàn Thái là liien-lànli, hp 
an-thàn thũ-phân ; néu bi kè khác úc-liicp 
thi <l.'inli chiu, bi lliiêl thi c a i n lóng, khòng 
hè gày sir c3i đánh nhau, hoyc tliira-kièn. 

Ngirói Thái cũng rát thãt-thìi, khòng biè't 
gian-lân, giií-dõi, cũngcó ngiròi khòngbiê't 
nói <l6i là thê' nào. 

Nguò'i Thái hay vàng-phuc, dén nôi dà 
tiò-nèn nô-l<;cho nlifrng ngtrcri lam quycn, 
vàng-phucđè'n nõi biê't trái mà cũng khòng 
ch6ng-c3i. Hay so- thi ngiròi Thái chiê'm 
giai nhirt. Sp quan, so ngircri giàu, so 
ngircri thiì, scr ngircri tti khiiih, sp ngiròi ta 
ghct, sp llui dfr. sp- ma-quĩ, so <Iau-6m, scr 
chét, v. v., so môt ciich vô-nghĩa-ly. 

Có lè vi khòng ci3n s6ng vâ't-và và canh-
tranli, nèn dân Thái đã lliànli ra liròi-
biè'iig, khòng thani còng tiéc viêc nhir 
nlurng ngirc'ri <r dircri trung-chiĩii. 

Ngiròi Tllái cũng hay đc5i ỳ. Né*u nhir 
dau-6m, thuõc này kliông khõi, niuon 
dũng thfr khiíc ngay; biét cái này dô -

i m i H i : tránh, nliirng bõiig-ch6c có thc lai 
làm ngay ; cô khi hp rãt thich môt vièc, 
ròi bông-chõc dòi y. (Cón tiep) 


