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6) Nflh.-nghlejp —Nguò-i thup-ng-
du miSn Darlac chuyèn nghè trõng-
Irpt. Ngtrò-i Bih bi . l làm dÔ gÕm nbu 
uÔi, nièu vànvân. Cũtig có ngirõ-i hpc 
nghS tho- rèn, thp- inòc, nlnrng IiiStn 
liim và rál vttng. Bòn-bà phfin dòng 
(lèu hiiít dft. Vì bp dtro-c me trttyêti-
day tũr lúc tuôi nhõ. Ho chuyèn d?t 
iihũ-ngáo, khô, chăn, váy, mSn. Cách 
dèt cùa hp thât tntft thl-giò- và lâm 
còng-phu, lai rãt tbó-kicb, nliirngdtrp-c 
bSu-b!, VS sp-i dùng đi díjt thì hp mua 
no-i nguò-i Vi(jt-Nani lên buôn-bán lai 
dây n.u bòng hp, ttòng không dù dùng. 
Bò-n-ông ngoài ra nghS dan giii, tbúng 
v. v. tbì phSn dõng cũng di làm phu 
trnng các hãng buôn, dÔn-diSn. Cũng 
có mòt sõ it daug l.iiii tbo--kỳ, phán-
iir, khan-hõ trong các công-sò-. Ngirù-i 
ò- Darlnc rà't ham dSu quàn. Hp có 
tài h:'i n cung, cõi ngirn. 

7) Sanh-dé. — Bò-n-bn Ibup-ng-du 
miên nay cũng cúng thfin đê cSu yên 
khi hp thai-nghén. Trong lúc tbai-
ugbén, bp cũng kiêng-cCr. Nhtr hp 
kiêng ăn s.ln. Hp nói ãn sán, sp- con 
sè- tráng nlnr cù sán, boăc sanh dê khó. 
B.n ngày gãn sanh-dè, hp làm chòi 
liêng ra, n.u không lam cbòi thi khi 
sanh, hp che phòng ò innt góc nhà, 
lioni- xuãng duiVi rãm ngõi sanh, clnV 
kbòng pam nhir đòn-bà Viijt-Nam ta. 
Co saii ntrôc dè khi dú-a con Ipt lòng, 
tbl bà mu tâm-rira-và cfitrún bfingdao 
IÔ 6, c$t bâng sp-i chi. Nlnrng nrri d;1u 
I'iìt ò- cuÕng riui thl hp th:it nút lai. 
Nhau thl bò vào niôt cài bSu dem cbõn. 

Kbi rún I'ting thì chõn rtin ĩíy b inpt 
góe b.p. 

Sau klii dã-cât rún, tbi bii mu dăt 
tèn ebo trè ngay. N 2 u strsanh-iiò- kbó-
kbiln, tbì hp cúng llinii, cfiu và hiru 
vó-i cúc Ibfin. Hp bfty riro-u, g:1 ngay 
"/ ci'ra cbiiih ilè liuii li' xin lliiĩn pliti-
hô. Nguò-i Ra-đê ô- cũ- cbi 10 ngày 
(ngtro-i yè'u), 5 ngày (ngirò-i nianh), ròi 
khi-su lam viêc lai ngny. Và dau con 
còn noii ngày, bp cir bn con sau lirng, 
dem con ra dpt nu-ór. lAni-riru. Hp 
kbông kiêng-cũ- gió, niing, mtra gl câ. 
Hàng ngfty boãc di cbo, hoíic làm răy, 
bp cũng bá con tbeo satt Itrng. 

N.u Giào-sĩ bay vièn Truy.n-dao 
kbuyêit và giàng cbo bp pbép vf-sanb, 
càcb nttòi con, thì hp liSn nói tál; 
«Chúng tôi qtien vày.» Trong lúc lliai-
ngbèn bp Inm vièenhieu qtni, nhir gùi 
niró-c, làni cò, vãn vftn nên hp sanh-
dè eó phfin kbó-kliăn. I.Sm lúc vi su 
sanb-san mà bp bò mnng. Nbà-ntró-c 
rát cltuyên-cbú kbuySn-kliích bp dì-n 
sanb-dé (V nhà thirong, nhung bp rãl 
it chju Jiin. 

Tôi nbó- lai vp- inòt viên gião-hoc 
kia gfin ngày sanh. Ba-con cba me 
nhirt-djnh dS có iy sanb ó' nhà, bãu 
cho hpsfin-sóc tbeo ki.u cíia bp. Thfiy 
giáo tbl ho-i muõti dtrn VO" váo sanh ìi 
nhà thuo-ng. Giáo-sĩ vft clning lõi bet 
súc kbuyén IhSy cho cô viio sanh b 
nhft thu-o-ng. B.n ngày snnh tbay ãy 
khó-nhpc lăm mó-i dtra diro-c vp- vfto 
nhà thiro-ng, cbi vì cha me, bà-con 
ngãn-tro- nià thôi. ( ' ) 

( I ) ì\ùi nuy viêĩ ii-tii 1938, có lè ln./r. hùy glò1 trlnli.ctCi hu <1à kliú licrn. 
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Và iát may mà dua cô vào nbà 
thirong, né'u không thi khó loàn lánb-
mang. Chinh quan lliăy tbu6c cũng 
nói thé. 

8) Hôn-nhori.—Khicoi. _iai con gái 
găp-gõ nhau, nta hai bên irng ỳ thuân 
llnb ket nghĩa, thl ho ve ihtra lai vcVi 
clia ine. Cha in? nhà gai bèn ìmrrrn 
niÕi-liii lien hòi nhà liai. Nê'u nhà trai 
bSng lòiig, bai bén bcn nirri anh chi 
cin, clni liAc, ho-hang lai (lê trao càa 
lin. Cùa lin ctìa hp là Vòng đfing hay 
kiì'iig. Ilp cũng inò-i lỳ-ti'trcViig thj-
chirng cho hp nũa. Bó là lê hòi. 

'Ca-iiao cũa hp cíing có nói ildu sir 
hón-iihon. Tôi xin iljch nghĩa vài 
càu SÌIU ilãy: 

«Ne'u chúng yêu nhau, irng nhau iilur 
chăm-Io cho cái ao dõc-nhirtcna minh, 
tbl chiuig mcVi cac anh chi em, chú 
bác, cò di lai, migng ngâm cSn nrpu, 
tay deo vòng, dE làm dircVng di l6i 
chtrngchochúiig. Kièng và vòngchúng 
trao-doi nliau. Trai trao vòng cho gâi, 
gi i dôi vòng cho trai, vòng dfVn-õng 
dirn c.ho dfVn-bà, vòng ilfVn-bã d\rn cho 
dcrii-õng. Có phâi trãu bò dãn inà 

ngtrò-i ta trói, ngucVi ta buòc, ép-uòng 
chúng láy nbau. Chúng yêu, chúng 
irug nhau, thi vòng de" giira chiÊu, 
chúng ttr đSn láy dê" deo vào, không 
cân ai dira, khòng căn ai đeo, ai tròng 
vào câ.» 

B6c-già sê ln-lùng mà thã'y hp có 
mõt'pbong-tuc t6t nhuthê', là Irpngstr 
hôn-nhrrn cũa con-cái. Vàn biSt hq 
phãi cìiin cãn này mvrc, dãn-dâtcon-
cái, iihirng không èp'-nong con. Ho 
cho con-cái có quyèn lua-chpn. Nhung 
hp kbông dê con-rái mlnh vupt quá 
quyen han tu-do dàu. Bày ca-dao 
hp cũng chê-gièu, lên án kê láy nhau 
mà không trinh cho ly-trucrng, khòng 
thua vcVi cha me hphàng: «Chúng 
bucVc vào nhà cno, lòn qua nbà thã'p, 
chúng khinh-thj nhà (tirc là nbà \.ỳ-
Iruôrig), là noi ngucVi ta ăn ti?c trãu bò. 
Chúng nhày qua vũng nucVc, buóx 
qua su6i nucVc, ngao man Ijnh li'cn.n 
í)&y, chcV nói hp chl ung nhau, láy 
nhau chcV, trai gái mê nhau thi di 
theo nhau liên dàu. PbSn dông ho 
rát pliftn-dõi ái-tình lãng-inang chai-
lo. (Còn ti'ép) 


