Amicale Epatente des …

… Joyeux-Jeunes Retraités

Le Canard épilé……..………. del’Amicale Epatente…
… des Joyeux-Jeunes Retraités
N° 11 – 30 Août 2009 ( Saint Fiacre )

ngày ðinh Mùi ( 11 ) , tháng Nhâm Thân ( tháng Bảy) năm Kỷ Sửu

Le mot du Rédacteur
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Chers vacancières et vacanciers ,
Dans les pérégrinations de vos vacances, que n’avez-vous
vu de ponts ? Eh bien ! le Canard épilé en rajoute encore !
Le Canard épilé n° 11 en cette fin de vacances se d édie aux
« ponts » en vous :
• informant sur certains ponts au « bled » (page 2) –
ainsi faisant suite à la page 5 du dernier Canard
épilé, n° 10, ainsi qu’à la page 2 du n° 5-- ,
• montrant les ponts les plus longs au monde (page 50)
, des ponts en maquette (pages 5 et 7) ou en
construction (page 58), des ponts modernes et
anciens (page 51) et même un pont vieux de
presque de deux millions d’années (page 59) ;
Mais le pont le plus cher au cœur de votre Rédacteur est à
la page 60 : identifiez-le et vous gagnerez un abonnement à
vie au Canard épilé ; attention cependant : un indice évident
sur la photo permettra à la Rédaction de départagez
souverainement les réponses : la date où la photo est prise !
Joyeusement vôtre !
Golden_Mountain et Scribouillard

Rions : Yes, we can

(and we do)

(and we do)

Lisez et faites lire le Canard épilé
des Joyeux-Jeunes Retraités

laugh

Un jour, une petite fille demande à sa mère : "Dis maman,
comment ils sont nés les tout-premiers parents?"
"Eh bien, lui répond sa maman, c'est Dieu qui a créé les premiers
parents humains, Adam et Eve. Adam et Eve ont eu des enfants
qui plus tard sont devenus parents à leur tour et ainsi de suite.
C'est ainsi que s'est formée la famille humaine."
Deux jours plus tard, la fillette pose la même question à son père,
qui lui répond : "Tu vois, il y a des millions d'années, les singes ont
évolué lentement jusqu'à devenir les êtres humains que nous
sommes aujourd'hui."
La petite fille toute perplexe retourne aussitôt voir sa mère :
"Maman ! Comment c'est possible que tu me dises que les
premiers parents ont été créés par Dieu et que Papa me dise que
c'était des singes qui ont évolué?"
La mère lui répond avec un sourire : "C'est très simple ma chérie.
2
Moi je t'ai parlé de ma famille et ton père te parlait de la sienne."

Rions : Yes, we can

Wisdom Quotes Whenever I'm caught between two evils, I
take the one I've never tried. (Mae West)
Knowledge speaks, but wisdom listens. (Jimi Hendrix)
The pen is mightier than the sword, and considerably easier
to write with. (Marty Feldman)
How to make a million dollars: First, get a million dollars.
(Steve Martin)
If at first you don't succeed, try again. Then quit. There's no
use being a damn fool about it. (W.C. Fields)
Wise men make proverbs, but fools repeat them. (Samuel
Palmer )

Cầu Trường Tiền

( 6-5-2000)

Le Canard épilé de l’Amicale Epate
Epatente
des Joyeux Jeunes Retraités

laugh
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la rédaction vous offre un prix de consolation, un phở, à la
première bonne réponse à la question sur les ponts page 57
2
la suite à la page 29, le Coin du rire
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Le coin des actualités
Histoire d’un pont … au Sud
Cầu Đồng Nai có thể sập bất cứ lúc nào
Thứ ba, 31/7/2007, 07:41 GMT+7

Tình trạng quá tải và ùn tắc giao thông xảy ra liên tục, kéo dài
trên mặt cầu chính là những nguyên nhân khiến tuổi thọ của “cụ”
cầu này bị đe dọa nghiêm trọng. Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng
Nai Nguyễn Phi Hùng cho biết như vậy hôm 30/7.
Đại tá Hùng cho biết: “Hiện tượng kẹt xe trên mặt và ở hai đầu
cầu hiện nay đã nằm ngoài tầm kiểm soát của lực lượng cảnh sát
giao thông. Độ rung, lắc của cầu Đồng Nai ngày càng lớn. Chúng
tôi đã cảnh báo và kiến nghị vấn đề này rất nhiều lần, nhưng
không hiểu sao Bộ Giao thông vận tải vẫn chưa có động thái
nào".
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phân luồng giao thông này sẽ giúp cầu Đồng Nai giảm bớt
khoảng 5.000 xe tải. Hiện ước tính mỗi ngày có hơn 40.000 xe
các loại lưu thông qua cầu.
Trong cuộc họp sáng nay với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Cục Giao
thông đường bộ cũng đặt ra khả năng sẽ làm cầu phà vận tải ở
2 bờ sông, một bên là Đồng Nai, phía kia thuộc TP HCM và Bình
Dương, để giảm thêm lượng xe qua cầu.
Dự kiến đầu tuần sau, 15 chuyên gia của Cục Giao thông đường
bộ sẽ tiến hành khảo sát thực địa để lập đề cương kiểm định,
lên phương án giảm tải hoàn chỉnh cho cầu Đồng Nai. Cuộc
khảo sát này cũng xác định hướng để xây cầu mới thay thế
chiếc cầu đang được cảnh báo là có thể sập bất cứ lúc nào.

Xe từ hướng TP HCM qua cầu Đồng Nai đang san sát.

'Lão' cầu 33 tuổi
Cầu Đồng Nai lúc nào cũng có rất nhiều xe qua lại Ông Trần Văn Quan, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Đồng
Nai, cũng nói rằng năm 2004, Sở đã nhiều lần làm báo cáo, kiến
nghị về tình hình cầu Đồng Nai. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại
khẳng định: Cầu Đồng Nai đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng
vẫn... chưa thể bị sập.
Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị trực tiếp với Bộ
trưởng Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng về vấn đề này. Sau khi
trực tiếp đi kiểm tra hiện trạng cầu Đồng Nai, Bộ trưởng đã giao
Tổng công ty vận tải số 1 làm đề án xây dựng cầu Đồng Nai mới
thay thế.

Bộ giao thông thờ ơ với cây cầu có thể
sập bất cứ lúc nào
Thứ tư, 8/8/2007, 01:20 GMT+7

Ông Ao Văn Thinh, Phó chủ tịch tỉnh Đồng Nai cho biết, trước tình
trạng lung lay của cầu Đồng Nai, 3 năm qua tỉnh liên tục đề xuất
sửa chữa nhưng Bộ Giao thông vận tải đáp ứng quá chậm. "Tỉnh
cũng vô phương, không biết phải xử lý thế nào", ông Thinh bức
xúc.
Từ ngày 7/8, để chống sập cầu Đồng Nai, xe ôtô có trọng tải từ
15 tấn trở lên thay vì đi qua cầu sẽ được điều chuyển lưu thông
qua cầu Hóa An (Đồng Nai) và phà Cát Lái (TP HCM). Xe gắn máy
vẫn lưu thông bình thường. Trao đổi với VnExpress chiều nay,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Ao Văn Thịnh cho biết, việc

Cầu Đồng Nai là cửa ngõ giao thông quan trọng trên quốc lộ 1A,
con đường huyết mạch kết nối TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh
và các tỉnh miền Tây với miền Đông, Trung, Bắc Việt Nam. Đầu
cầu Đồng Nai cũng là khu vực giáp ranh 3 tỉnh thành Đồng Nai,
Bình Dương và TP HCM.
Muốn vào TP HCM từ phía Đông (hướng Đồng Nai về), chỉ có 2
con đường. Một theo Quốc lộ 1K từ nội thị Biên Hòa vào TP
HCM, một đi Quốc lộ 1A qua cầu Đồng Nai. Hầu hết tài xế chọn
đường 1A, còn gọi là xa lộ Hà Nội đoạn từ cầu Đồng Nai vào đến
thành phố vì là quốc lộ chính, rộng rãi.
Chính vì vậy hàng ngày chiếc cầu Đồng Nai, được xây dựng từ
năm 1964, có trọng tải 25 tấn theo thiết kế ban đầu, phải oằn
mình cõng gần 41.000 loại phương tiện lưu thông. Công tác duy
tu bảo dưỡng lại không được chú trọng khiến chiếc cầu hiện
trong tình trạng sắp sập.
Mỗi lần xe tải lớn đi qua, chiếc cầu rung lên bần bật tưởng như
sắp long ra những mối nối bằng sắt. Trên mặt cầu có nhiều
đoạn được lắp ghép với nhau bằng các thanh sắt, xe gắn máy
chạy ngang cũng nghe những thanh sắt ráp mặt cầu dội lên
xuống kêu ầm ầm.
Đó là chưa kể khu vực Tân Vạn - ngã ba giáp ranh 3 địa phương thường xuyên xảy ra tắc đường. Mỗi lần kẹt xe, hàng đoàn xe
tải, container nối dài có khi qua cả bên kia cầu, khiến trọng
lượng càng thêm nặng. Ban Quản lý cầu phải có quy định xe tải
qua cầu cách nhau khoảng 3m nhưng thực chất khoảng cách
thường sát đầu xe nhau.

Cầu Đồng Nai mới vẫn nằm trong ý tưởng
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Ông Ao Văn Thinh cho biết, trước tình trạng lung lay của cầu
Đồng Nai, 3 năm qua tỉnh liên tục đề xuất sửa chữa nhưng Bộ
Giao thông vận tải đáp ứng quá chậm. "Tỉnh cũng vô phương,
không biết phải xử lý thế nào với cầu", ông Phó chủ tịch UBND
tỉnh Đồng Nai than dài.
Tổng Giám đốc Tổng Công ty xây dựng số 1 Nguyễn Văn Chiến
chiều nay cũng nói với VnExpress, 2 năm qua đơn vị này cũng
đuổi theo việc xúc tiến thủ tục sửa cầu nhưng chỉ mới xin được
chữ ký của Bộ Giao thông vận tải. Mọi quy trình còn lại cho một
dự án như phải sửa cầu như thế nào, ra sao... chưa được bàn
đến chứ đừng nói đến vốn hay kế hoạch triển khai, theo ông
Chiến.
Chỉ đến cuối tuần trước, khi những cảnh báo về nguy cơ cầu sắp
sập đang manh nha trở thành hiện thực, Tổng Công ty xây dựng
số 1 mới chính thức được chọn làm chủ đầu tư xây cầu Đồng Nai
mới ngay vị trí gần cầu hiện tại.
Ông Chiến cho biết: "Mặc dù chưa hề có văn bản ký kết nào với
các bên liên quan về hợp đồng chủ đầu tư cầu Đồng Nai, đầu
tuần này tổng công ty đã bắt tay vào thiết kế, khảo sát vì không
thể chậm trễ hơn".
Ông tổng giám đốc xây cầu Đồng Nai khẳng định, hiện cầu mới
vẫn là con số 0: chưa có thiết kế, không dự án, chưa tiền, vốn vì
vậy cũng chưa xác định... Ngày khởi công lại càng xa vời hơn.
Biện pháp an toàn trước mắt cho cây cầu cũ vẫn là phải giảm
trọng tải, lượng xe cộ lưu thông.

Đồng Nai - "thủ phủ" những cây cầu chờ
sập
12:57' 07/08/2007 (GMT+7)

Đồng Nai có nhiều cây cầu sẵn sàng sập. Cầu Đồng Nai chỉ là một
trong những cây cầu thuộc dạng báo động đỏ mà cơ quan chức
năng cho rằng: "Khi sự cố xảy ra thì rất khó xử lý".
“Sợ nhất là vào giờ cao điểm buổi sáng, xe nối đuôi nhau thành
hàng dài từ đầu cầu phía Đồng Nai đến tận ngã ba Tân Vạn” - anh
Nguyễn Dũng, tài xế lái xe hợp đồng du lịch tuyến Phan Thiết - Sài
Gòn thường xuyên qua cầu Đồng Nai nói. “Nghĩ gở, chứ lỡ cầu có
sập, cầm chắc cái chết!”.
Lời bộc bạch của anh Dũng quả không ngoa. Chúng tôi đi bộ trên
lề bộ hành và đứng giữa cầu Đồng Nai để "mục sở thị" cảm giác
của người lái xe này. Một chiếc container từ ngã ba Tân Vạn chạy
đến. "Rầm! Rầm! Rầm!". Chiếc cầu rung rinh, lắc võng khi chiếc
container lần lượt chạy qua từng nhịp cầu. Tiếng va đập giữa xe
và mặt cầu kêu vang chát chúa. Thử chui xuống gầm cầu, chúng
tôi càng cảm nhận độ rung của cầu càng dữ dội.
Nối phía Đông TP.HCM với các tỉnh Đông Nam Bộ, miền Trung và
miền Bắc, cầu Đồng Nai đã xuống cấp trầm trọng từ nhiều năm
nay. Cầu Đồng Nai có chiều dài 453,9m, cầu được thiết kế phần
xe chạy 16m với 4 làn xe; lề bộ hành hai bên rộng 3,6m, được xây
dựng cách đây 43 năm tại km 1872 + 579 tuyến QL1A, là nơi tiếp
giáp của TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.
Theo kết luận kiểm định thử tải năm 2003 của cơ quan chức
năng, tải trọng cho phép qua cầu là 27,3 tấn với khoảng cách
giữa các xe theo chiều dọc cầu là 15m. Và cũng theo đánh giá của
Sở GTVT tỉnh Đồng Nai: Mật độ phương tiện lưu thông hằng
ngày qua cây cầu này rất lớn. Mỗi ngày, có đến 47 ngàn ô tô, gần
100 ngàn xe mô tô và hơn 800 các loại xe khác lưu thông trên cầu
này. Tình trạng ùn tắc giao thông trên cầu xảy ra liên tục. Số
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lượng xe thường xuyên trên cầu từ 90-113 xe.

Cầu thường xuyên ùn tắc giao thông nhưng không thấy nhân
viên trực gác cầu.
Hiện nay, ý thức được khả năng cầu Đồng Nai có thể sập bất cứ
lúc nào, tải trọng xe cho phép qua cầu Đồng Nai giới hạn ở mức
dưới 25 tấn với khoảng cách xe trước cách xe sau 30m. Trên
thực tế, theo quan sát của PV VietNamNet ngày 6/8, xe cộ nối
đuôi nhau từ 4-5m. Thậm chí vào giờ cao điểm, xe sau cách xe
trước khoảng chừng nửa mét. Đứng trên mặt cầu, cảm nhận rõ
rệt cầu đang rung, lắc mạnh.
Tải trọng xe được phép qua cầu là 25 tấn tuy nhiên có rất nhiều
xe chở container từ cảng Đồng Nai và khu vực cụm cảng tại
TP.HCM vận chuyển hàng hóa ra miền Trung, miền Bắc đi qua
đây.

Cầu Đồng Nai nhìn từ dưới gầm cầu.
Thế nhưng, có mặt ở cây cầu này suốt cả giờ cao điểm buổi
sáng và buổi chiều, PV VietNamNet không hề thấy đội ngũ trực
gác cầu. Tại tháp canh nằm bên đường, cửa khóa chặt, không có
người đứng gác. “Thỉnh thoảng mới có mấy chú mặc áo vàng
đứng trên đó thôi” - dì Tư bán khẩu trang, mũ nón bên đường
cho biết.
Đáng lo ngại hơn là tuy cầu Đồng Nai có thời gian sử dụng trên
40 năm nhưng hàng năm số lượng phương tiện qua lại cầu tăng
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lên hàng chục ngàn. Theo ông Võ Văn Một, Chủ tịch UBND tỉnh
Đồng Nai, khi sự cố xảy ra thì rất khó xử lý. Ông Một đề nghị cho
phép xây thêm một cầu Đồng Nai mới song song với cầu Đồng
Nai cũ để hạn chế ùn tắc giao thông như hiện nay và sớm cho lập
dự án thực hiện trong năm 2007- 2008, nguồn vốn đầu tư của Bộ
GTVT.
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Trong thời gian qua, các đợt xúc tiến đầu tư tại nước ngoài
cũng như tiếp đón các nhà đầu tư đến Việt Nam, tỉnh Đồng Nai
đã chủ động giới thiệu dự án để kêu gọi các nhà đầu tư tham
gia. Tuy nhiên, do dự án có nguồn vốn đầu tư lớn nên đến thời
điểm hiện nay vẫn chưa có nhà đầu tư nào tham gia thực hiện
dự án theo hình thức BOT.

Cầu mới: Còn xa!
Không riêng gì cầu Đồng Nai, cầu Hóa An nằm trên tuyến QL1K,
một trong những cửa ngõ từ các tỉnh vào TP Biên Hòa cũng có
nguy cơ sập. Cầu Hóa An được xây năm 1970, có chiều dài 802m,
rộng 10,6m với 26 nhịp. Trong chiến tranh, cầu đã bị bom Mỹ
đánh sập một nhịp. Sau đó được sửa chữa lại nhưng tải trọng
dành cho xe qua lại không còn như thiết kế ban đầu.
Vào giờ cao điểm, cầu Hóa An oằn mình chịu tải gấp 2-3 lần so
với tải trọng cho phép là chuyện bình thường. Xe container, xe
ben, xe tải vào ra các khu công nghiệp thường xuyên khiến cây
cầu này rệu rã thấy rõ. Thống kê của cơ quan chức năng tỉnh
Đồng Nai cho biết trung bình mỗi ngày có khoảng 7.500 xe ô tô,
hàng chục ngàn xe mô tô và các loại xe khác lưu thông qua cây
cầu này.
Cầu La Ngà nằm trên QL20, thuộc xã La Ngà, huyện Định Quán
(Đồng Nai), tuyến đường huyết mạch nối với các tỉnh Tây Nguyên
và Đông Nam Bộ cũng đang trong tình trạng tương tự.
Hiện cầu La Ngà đã bị gãy hai dầm ngang giữa nhịp cầu 1 và 2
khiến cầu bị nứt nhiều nơi. Khi mới đưa vào sử dụng, tải trọng
cho phép qua cầu là 25 tấn tuy nhiên do hư hỏng, cầu đã giảm
tải xuống còn 10 tấn. Nhưng với lượng xe qua lại cầu từ 15-20
ngàn xe/ngày, kể cả xe vượt tải trọng thì khả năng sập cầu La
Ngà là điều có thể dự đoán được.

Gần 2.000 tỷ đồng xây dựng cầu Đồng Nai
mới
Thứ bảy, 17/5/2008, 11:57 GMT+7

Chiều 16/5, Cục Đường Bộ Việt Nam và Tổng Công ty xây dựng số
1 (Bộ Xây dựng) đã ký hợp đồng BOT xây dựng cầu Đồng Nai mới
và tuyến hai đầu cầu ngã ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh
thành phố Biên Hoà (Đồng Nai).
Dự án cầu Đồng Nai được thiết kế bằng bê tông cốt thép dự ứng
lực, rộng 20 m, dài 500 m với 5 làn xe. Nút giao Tân Vạn gồm cầu
vượt, hệ thống đường gom, các nhánh rẽ đi các tỉnh lộ, điểm quay
xe. Nút giao Vũng Tàu gồm hầm chui, hệ thống đường gom dưới
cầu.
Điểm đầu từ vòng xoay ngã ba Vũng Tàu 900 m trên quốc lộ 51 về
phía Vũng Tàu. Điểm cuối từ km 1874 trên quốc lộ 1A. Thời gian
thi công dự kiến kéo dài 24 tháng. Công trình có tổng mức đầu tư
gần 2.000 tỷ đồng,
Dự kiến sau khi hoàn thành, cầu Đồng Nai sẽ khắc phục tình trạng
ùn tắc giao thông trên cầu cũ và các nút giao Tân Vạn, Vũng Tàu,
bảo đảm giao thông an toàn và thông suốt trên trục quốc lộ 1A
nối TP HCM đi Đồng Nai và các tỉnh.

Khởi công xây dựng cầu Đồng Nai mới
Thứ bảy, 7/6/2008, 14:41 GMT+7

Sáng nay, Phó Thủ Tướng - Hòang Trung Hải đã chính thức phát
lệnh khởi động Dự án cầu Đồng Nai 2 nằm trên xa lộ Hà Nội. Cầu
chính được xây dựng cách 23 m so với cầu cũ về phía thượng lưu.
Như vậy sau nhiều lần hoãn để hoàn chỉnh các công tác chuẩn
bị, cầu Đồng Nai 2 bước vào giai đoạn bắt đầu thi công.

Đồng Nai có nhiều cây cầu chờ sập.
Với thực trạng trên, UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị Bộ GTVT hỗ
trợ xây dựng dự án cầu đường quận 9 TP.HCM - Nhơn Trạch
(Đồng Nai).
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc đầu tư xây dựng tuyến đường
này sẽ góp phần phát triển mạng lưới giao thông, cải thiện một
phần giao thông cửa ngõ phía đông TP Biên Hòa rút ngắn thời
gian từ TP.HCM đi sân bay Long Thành, cảng biển Vũng Tàu và các
khu công nghiệp dọc QL51. Đồng thời, góp phần thúc đẩy sự phát
triển kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, mà trung
tâm là tam giác TP.HCM - Đồng Nai - Nhơn Trạch (Vũng Tàu).

Cầu Đồng Nai mới sẽ được xây dựng cạnh cầu cũ.
Dự án gồm 2 phần: phần 1 là cầu chính rộng 20 m, dài 500 m với
5 làn xe. Nút giao Tân Vạn kéo dài khoảng 16 tháng. Sau đó dự
án sẽ thi công tiếp nút giao ngã ba Vũng Tàu trong vòng 8 tháng.
Phát biểu trong buổi lễ khởi công sáng nay tại khu vực xây dựng
cầu mới (cạnh cầu Đồng Nai cũ), ông Hải khẳng định hiện cầu
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Đồng Nai cũ được xây dựng từ năm 1964 không đáp ứng nhu cầu
phàt triển, gây khó khăn nên việc xây dựng cầu Đồng Nai mới
đóng vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế của TP
HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.

… Joyeux-Jeunes Retraités

Mô hình cầu Đồng Nai mới.
Trao đổi với VnExpress, ông Huỳnh Tấn Trí, Tổng giám đốc Công
ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu Đồng Nai cho biết, sau khi
hoàn thành, cầu Đồng Nai mới sẽ dành cho phương tiện lưu
thông từ Bắc vào TP HCM, cầu cũ được gia cường tải trọng cho
chiều ngược lại. Hiện tại các phương án phân luồng giao thông
thủy và nút giao Tân Vạn đã được hoàn tất.
Cầu được thiết kế vĩnh cửu, tải trọng cao hơn tải trọng cầu cũ
(cầu cũ tải trọng 30 tấn) và là thiết kế theo tiêu chuẩn cầu cấp 1
của Việt Nam (HL - 93). Độ tĩnh không thông thuyền từ dưới mặt
nước lên cầu là 50 m, chiều rộng không gian tàu bè qua lại là là
7m.
Tổng vốn đầu tư dự kiến dự án là 1887 tỷ đồng, sau khi hoàn
thành cầy cầu mới này sẽ góp phần giảm tải áp lực với cầu yếu
có tiếng hiện hữu trên tuyến độc đạo từ Bắc vào TP HCM này.

Sập cần cẩu tại cầu Đồng Nai mới
Thứ 6, ngày 13/03/2009, 10:22 (GMT+7)

Vào khoảng 19h45 ngày 12/3, công nhân đang thi công hốt hoảng
khi nghe tiếng động rất lớn phát ra dưới chân cầu, tại vị trí xây
dựng trụ cầu số 6 của cầu Đồng Nai mới (hướng từ Bình Dương ra
Đồng Nai). Những người chứng kiến cho biết sự cố xảy ra khi cần
cẩu đang dịch chuyển máy khoan.
Theo thông tin ban đầu, không có thiệt hại về người. Không lâu sau
khi xảy ra sự cố tại công trường thi công cầu Đồng Nai mới, bảo vệ
và lực lượng trực gác cầu đã giải tán đám đông hiếu kỳ tụ tập bên
bờ sông Đồng Nai (phía bờ thuộc địa phận tỉnh Bình Dương).
Cầu Đồng Nai mới được khởi công vào 7/6/2008 với tổng vốn đầu
tư lên đến 1.877 tỉ đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng
cầu Đồng Nai làm chủ đầu tư; đơn vị thi công là Liên doanh Any
(Hàn Quốc) - Kim Đô Thành.
Theo thiết kế, mặt cắt ngang cầu rộng 20m, dài khoảng 500m
gồm 3 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Thời gian thi công cầu
dự kiến là 24 tháng. Cầu Đồng Nai mới nằm trên tuyến giao
thông huyết mạch QL1A nối liền vùng trọng điểm kinh tế phía
Nam. Cầu được đầu tư xây dựng nhằm giảm tải áp lực xe cộ lưu
thông cho cầu

Trục cẩu đổ sụp nằm vắt ngang hai sà lan
Đồng Nai hiện hữu xây dựng từ năm 1964 hiện đã xuống cấp trầm
trọng.

Cầu Đồng Nai mới lỡ hẹn 2 tháng
Thứ năm, 25/6/2009, 21:30 GMT+7

Nguy hiểm tiếp tục rình rập những phương tiện lưu thông trên cây
cầu yếu Đồng Nai cũ trong 6 tháng nữa.
Ông Nguyễn Văn Chiến, Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng số
1, cho biết, nguyên nhân cầu mới chậm tiến độ 2 tháng so với kế
hoạch là vướng mắc giải tỏa.
“Hầu như tuần nào cũng họp bàn về vấn đề này nhưng quy định
về giải phóng mặt bằng không thể nhanh hơn được. Chỉ có hơn
300 hộ dân, tuy nhiên chỉ cần 1 hộ không đồng ý khiếu nại có khi
lên đến 3 tháng”, ông Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh
Đồng Nai nói thêm.
Cầu Đồng Nai nằm trên xa lộ Hà Nội được xây dựng từ năm 1964,
xuống cấp trầm trọng nhưng hằng ngày vẫn phải cõng hơn
150.000 phương tiện giao thông. Cầu có nguy cơ sập bất cứ lúc
nào khiến các cơ quan chức năng phải đặt biển báo yêu cầu xe tải,
container phải cách nhau 30 m mỗi khi qua cầu.
Tháng 6/2008, cầu Đồng Nai mới đã được khởi công xây dựng
cạnh cầu cũ, dự kiến rộng 20 m dài gần 500 m với 5 làn xe. Theo
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kế hoạch, cầu sẽ xây xong vào tháng 10/2009, nhưng nếu bị chậm
tiến độ như hiện nay phải đến cuối năm nay mới có thể thông xe
Trong buổi kiểm tra tiến độ thi công chiều 25/6, Phó thủ tướng tỏ
rõ sự quan ngại, ngoài việc Đồng Nai mới lỡ hẹn 2 tháng, tiến độ
triển khai các dự án kết nối đồng bộ quá chậm trễ. Chẳng hạn nút
giao thông Tân (tỉnh Bình Dương) chưa hề làm gì trong 16 tháng
qua, ngã ba Vũng Tàu (tỉnh Đồng Nai) chậm tiến độ 10 tháng.
Trước việc kêu khó vì công tác giải tỏa mặt bằng và di dời hạ tầng
kỹ thuật của các địa phương, chủ đầu tư, ông Hải bức xúc: "Từ khi
xây cầu, Bộ Giao thông đã vào đây họp giao ban 3 lần, không thấy
báo cáo về việc này. Chính phủ đã tạo mọi điều kiện cho dự án này
nhưng hơn 1 năm qua sao không làm gì, bây giờ báo cáo như vậy.
Đây là công trình trọng điểm mang tính cấp bách cao nên không
thể để chậm tiến độ hơn nữa".

Histoire de deux ponts … au Centre
Cầu Thuận Phước - Đà Nẵng
TT - Với hi vọng làm "sống dậy" bán đảo Sơn Trà đầy tiềm năng
nhưng còn cách trở, năm 2003 chính quyền TP Đà Nẵng đã quyết
định đầu tư xây dựng cầu Thuận Phước . Thế nhưng đã năm
năm trôi qua, cây cầu này vẫn chưa thể hoàn tất. Hậu quả là chủ
dự án phải bốn lần xin điều chỉnh vốn.
Ngày 17-1-2003, cầu Thuận Phước khởi công với tổng vốn đầu tư
được lập hơn 587 tỉ đồng (từ nguồn vốn xây dựng cơ bản và khai
thác quĩ đất của TP). Theo kế hoạch, cây cầu này sẽ được khánh
thành đúng vào dịp Đà Nẵng kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng (293-2005), thế nhưng kế hoạch đó không thành. Vào thời điểm đó có
người cho rằng cầu Thuận Phước sẽ không thể thi công được nữa,
bởi lý do trục trặc kỹ thuật mà nguyên nhân là công tác khảo sát
địa chất quá kém lẫn bế tắc trong giải pháp thi công. Tuy nhiên,
khó khăn đó rồi cũng vượt qua.
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không dừng lại đó, giữa tháng 5-2008, Sở Giao thông công chính
Đà Nẵng lần thứ tư lập văn bản trình UBND TP Đà Nẵng xin phép
được điều chỉnh nâng tổng vốn đầu tư lên 960 tỉ đồng, vượt 60%
so với dự toán ban đầu.
Trong khi đó, tải trọng của cầu Thuận Phước chỉ H10 (10 tấn), vì
thế dư luận tỏ ra băn khoăn liệu như vậy suất đầu tư của cầu
Thuận Phước là quá cao (!?). Một người dân khi biết được tải
trọng của cầu Thuận Phước đã chép miệng: "Nghĩa là xe tải, xe
du lịch lớn không qua được à?".
Theo ông Lê Hồng Minh, động tác xin điều chỉnh vốn nói trên là
để quản lý chứ không phải dùng để làm mức thanh toán cho các
nhà thầu. Hơn nữa cầu Thuận Phước là một trong số ít công
trình được thực hiện theo cơ chế vừa xây dựng vừa điều chỉnh giá,
nên trong hoàn cảnh giá tăng như hiện nay việc điều chỉnh mức
đầu tư là dễ hiểu và không quá bất ngờ.

Hợp long cầu Thuận Phước
Thứ Sáu, 27/02/2009, 08:27 (GMT+7)

Cầu Thuận Phước bắc qua vịnh Đà Nẵng được khởi công từ năm
2003 với chiều dài 1.850m (phần cầu treo dài 650m được thiết kế
bằng hộp thép hợp kim), mặt cầu rộng 18m, độ tĩnh không thông
thuyền 27m, tải trọng thiết kế 10 tấn, tổng vốn đầu tư ban đầu
587 tỉ đồng. Tuy nhiên sau gần sáu năm thi công, đến nay tổng
vốn đầu tư của công trình này đã “đội” lên gần 1.000 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, cầu Thuận Phước sẽ khánh thành vào dịp 29-3.
Sau khi hoàn thành cây cầu sẽ nối tuyến đường Nguyễn Tất
Thành từ cửa hầm Hải Vân với bán đảo Sơn Trà.

Khánh thành cây cầu dây võng dài nhất Việt
Nam
Thứ hai, 20/7/2009, 01:00 GMT+7

6/2008
Ban đầu vốn dự toán cho cầu Thuận Phước được lập là hơn 587 tỉ
đồng, sau đó được nâng lên 650 tỉ. Cuối năm 2007, chủ đầu tư là
Sở Giao thông công chính Đà Nẵng tiếp tục đề nghị cho điều chỉnh
vốn lên thành 850 tỉ đồng. Tháng 4-2008, Chính phủ đã đồng ý
"tiếp sức" cho Đà Nẵng bằng cách phê duyệt hỗ trợ thêm 100 tỉ,
nâng mức giải ngân của trung ương cho công trình
cầu Thuận
Phước
lên 460 tỉ đồng. Tuy nhiên, mức đầu tư công trình này

Sáng 19/7, sau hơn 6 năm thi công, cầu Thuận Phước dài hơn 2
km với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng đã được khánh thành.
Nhân dịp này, TP Đà Nẵng khởi công xây dựng cầu Rồng rộng 37
mét, cũng bắc qua sông Hàn.
Cầu Thuận Phước có chiều dài hơn 2.100 mét, rộng 18 mét, hai
tháp chính cao 80 mét, khoảng cách giữa hai trụ tháp là 400 mét,
độ tĩnh không thông thuyền 27 mét. Được khởi công từ tháng
1/2003, cây cầu dây võng bắc qua cửa biển ở đoạn cuối sông Hàn
này có vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.
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Cầu Rồng- Đà Nẵng
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tương lai của sự phát triển mạnh mẽ và bền vững.
Dự án cầu Rồng có 3 đoạn chính, gồm đoạn từ đầu đường
Nguyễn Văn Linh đến nút giao phía Tây Cầu Rồng, đoạn Cầu
Rồng và đoạn từ nút giao phía Đông Cầu Rồng qua sông Hàn đến
đường du lịch ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc. Khi hoàn thành,
cây cầu này sẽ là trục lộ chính nối thẳng từ sân bay Đà Nẵng đến
đường Sơn Trà - Điện Ngọc, rất thuận tiện cho du khách đến
Đà Nẵng. Tuyến đường này, cùng hành lang hai bên của nó, cũng
nhờ vậy mà sẽ trở thành một trung tâm dịch vụ, du lịch của
thành phố. Từ nhiều tháng nay, thành phố đã tích cực thực hiện
việc giải tỏa bố trí tái định cư cho gần 1400 hộ dân thuộ dự án (
quận Hải Châu 341hộ, quận Sơn Trà 1053 hộ). Đến nay, việc giải
tỏa đã tiến hành gần xong tại quận Hải Châu (còn 20 hộ). Riêng
ở quận Sơn Trà, đã giải tỏa xong tại phường An Hải Tây và đang
tiến hành thực hiện tại 2 phường An Hải Đông, Phước Mỹ.
Với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, toàn bộ dự án gồm 16
gói thầu. Hiện nay, gói thầu 1a đã được phê duyệt kết quả đấu
thầu, do Liên danh nhà thầu Công ty 508 và Công ty Cầu 75 đảm
nhận. Các gói thầu còn lại đang trong quá trình tiến hành đấu
thầu hoặc đang triển khai lập hồ sơ thiết kế dự toán để trình
cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự kiến thời gian thi công công
trình này là 4 năm, từ năm 2009-2013. Cùng với các cây cầu
Sông Hàn, Thuận Phước, Tuyên Sơn trên sông Hàn, Cầu Rồng sẽ
góp phần tạo nên một Đà Nẵng xinh đẹp, quyến rũ và hiện đại;
một Đà Nẵng bay lên với niềm khát khao chinh phục những đỉnh
cao mới của sự phát triển và thịnh vượng.

Công trình “đậu phụ” ở Trung Quốc3
Thứ Hai, 29/06/2009, 21:54 (GMT+7)

Mô hình cầu Rồng sau khi hoàn thành.
Cũng trong sáng 19/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ khởi công
xây dựng cầu mới thứ 6 trên sông Hàn. Cầu Rồng Đây là cây cầu
hiện đại, xây dựng theo công nghệ tiên tiến trong nước và quốc tế,
khi hoàn thành sẽ trở thành tuyến gắn nhất nối sân bay Đà Nẵng
với các trục giao thông quan trọng khác cả thành phố, góp phần
phát triển kinh tế xã hội khu vực bờ Đông sông Hàn.
Vị trí Cầu Rồng nằm gần Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà
Nẵng, do Công ty Louis Berger Group, Inc. (Mỹ) thiết kế, tổng
chiều dài 666,565m, bao gồm một nhịp chính dài 200m, hai nhịp
bên mỗi nhịp dài 128m, phần nhịp đuôi dài 64,15m, nhịp đầu
rồng dài 72m. Chiều rộng cầu 37,5m, gồm 6 làn xe, dải phân cách
6m và hành lang đi bộ hai bên… Theo Sở Giao thông vận tải Đà
Nẵng, chủ đầu tư dự án, đây là công trình đầu tư xây dựng với
thiết kế hiện đại, xây dựng theo công nghệ tiên tiến trong nước
và quốc tế.
Được coi là một điểm nhấn kiến trúc của thành phố, Cầu Rồng
được thiết kế thể hiện hình ảnh một con rồng đang “bay” trên
sông Hàn, với cái đầu ngẩng cao kiêu hãnh, thân hình uốn lượn
mềm mại. Hai bên được bố trí các đài phun nước cùng hiệu ứng
từ hệ thống đèn chiếu sáng, sẽ làm cho cây cầu có một vẻ đẹp
lộng lẫy và hình ảnh con rồng ẩn hiện, sinh động vô cùng. Với
cây cầu này, thành phố muốn gửi gắm những ước mơ vươn đến

La démolition de cet immeuble de Shanghaï a provoqué la colère
des habitants, et ce n'est pas par nostalgie. Certains propriétaires
d'appartements auraient souhaité préserver les décombres
intacts pour comprendre pourquoi l'immeuble s'est effondré en
juin. Avec, à terme, l'espoir d'obtenir de meilleures
compensations financières de la part du promoteur qui veut
reprendre le terrain. Mais le gouvernement a annoncé vendredi
que le géant chinois de l'immobilier Vanke avait déjà entamé des
démarches pour y reconstruire de nouveaux logements.

3

suite de la page 4 du Canard épilé n° 10 du 21-7-2009
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Ça n’arrive qu’au bled
Chỉ có ở Vietnam

Nóng "nòng" , "sinh" ñẹp ... xinh ñẹp ,

champion -

vô ñịch
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Duy nhất chỉ có tại VIỆT NAM ngày nay :
Thêm một dịch vụ lạ đời: Cho thuê... “chồng”
Thứ Hai, 03/08/2009, 21:09 (GMT+7)

TTCT - Thời gian gần đây, nhiều trang web trên mạng quảng cáo rầm rộ một dịch vụ mới toanh và lạ lẫm, thu hút sự quan tâm của chị em
phụ nữ: dịch vụ cho thuê “chồng”.
Buổi chiều cuối tuần trời mưa tầm tã nhưng vẫn có khá nhiều phụ nữ đi xe hơi lẫn xe máy dừng xe bước vào văn phòng Công ty Sao
Phương Nam nằm trong một con hẻm khá ngoằn ngoèo ở phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP.HCM. Người nào cũng có vẻ e dè, ngập
ngừng, có người vẫn đeo khẩu trang kín mặt khi chờ đến lượt mình ký hợp đồng.

1.001 nhu cầu thuê “chồng”
“Tôi đã một lần dang dở vì chồng mất sớm, hiện đang sống với cậu con trai 6 tuổi và không có ý định lập gia đình lần nữa. Nhưng nhà cửa
thì rộng mà lại thiếu người đàn ông đỡ đần nên bề bộn lắm, nhiều khi hư bóng đèn, ống nước... không có người sửa. Quan trọng nhất là
thỉnh thoảng tôi muốn con tôi có “một người cha” dẫn đi chơi công viên, dạo phố, mua đồ chơi cho nó có cảm giác có đầy đủ cha mẹ” một nữ khách hàng ngoài 30 tuổi, khá đẹp và sang trọng thổ lộ.
Chị hiện là chủ một doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu hàng thủy sản ở quận Bình Tân, công việc khá bận rộn, lại không có họ hàng,
người thân ở TP.HCM, trong nhà cũng thuê một người giúp việc nữ nhưng những công việc đàn ông thì xem như bó tay. Mỗi khi có việc lại
phải gọi điện khắp nơi nên chị quan tâm đến dịch vụ mới mẻ này.
Một nữ nhân viên của công ty cho thuê “chồng” Sao Phương Nam cho biết dịch vụ cho thuê “chồng” có đủ giá, từ giá “bèo” 150.000
đồng/giờ tới hạng cao cấp 500.000 đồng/giờ! Giá này tùy thuộc công việc, khả năng, trình độ, kiến thức, kể cả ngoại hình... của người
chồng hờ. Đó là giá theo giờ, còn nếu thuê trọn gói theo thời gian nhất định có thể ký hợp đồng từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.
“Chồng” thuê theo giờ được công ty đáp ứng ngay, còn thuê trọn gói do đắt tiền và đòi hỏi cao có thể 2-3 ngày mới được đáp ứng.
Sau khi đắn đo, người phụ nữ đồng ý thuê thử ông chồng hờ trong thời gian năm ngày, mỗi ngày ba giờ, bao gồm các công việc đón con,
dẫn trẻ đi chơi, sửa chữa các hư hỏng lặt vặt trong nhà, xách giỏ cho “vợ” khi đi siêu thị. “Ngoại hình không quan trọng, chỉ cần dễ nhìn,
sạch sẽ là được, quan trọng phải là người đàng hoàng, có khả năng hài hước càng tốt” - nữ khách hàng dặn dò như vậy khi hợp đồng được
ký kết.
Một nữ khách hàng khác còn khá trẻ e dè, bối rối khi đưa ra yêu cầu với Công ty Sao Phương Nam: “Tôi không cần “chồng” làm những
việc nặng nhọc trong gia đình mà cần chỗ dựa về tình cảm, tinh thần”. Chị này muốn thuê một ông “chồng” để thỉnh thoảng cùng chị đi
cà phê, xem phim, trò chuyện, chia sẻ tinh thần lúc căng thẳng, dự tiệc tùng...
Tuy nhiên, yêu cầu chị đưa ra khá cao: có trình độ, giao tiếp tốt, cao từ 1,7m trở lên, có ngoại hình bắt mắt, phải biết uống bia, rượu để
giao tế. Quan trọng là người này phải chưa có gia đình để tránh mọi rắc rối sau này vì chị vẫn còn độc thân.
Nhân viên công ty hỏi lại: “Chị dự định thuê “chồng” vào thời gian nào trong ngày?”. “Khoảng 19 giờ mỗi tối và tính theo giờ” - nữ khách
hàng trả lời. Thế là hợp đồng được ký kết giữa đôi bên. Một ngày sau ông “chồng” dịch vụ sẽ ra mắt “vợ” và nếu như “vợ” không vừa ý thì
có thể liên lạc lại để công ty đổi “chồng” khác.
Chúng tôi gặp một vài khách hàng đến ký lại hợp đồng mới sau khi đã hết hạn hợp đồng cũ, như bà T.H.L., phó giám đốc một chi nhánh
ngân hàng ở Chợ Lớn, đến ký tiếp hợp đồng thuê “chồng” thêm một thời gian nữa. Bà nói: “Ông “chồng” này rất được việc, vừa đỡ đần tôi
việc nhà lại vừa như một người bạn chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Từ ngày ly dị, tôi cảnh giác đàn ông. Có nhiều việc cần đến bàn tay
phái mạnh tôi phải ôm lấy nên mệt thân. Từ ngày có dịch vụ này tôi được rảnh tay hơn”.
Bà Phạm Thị Thùy Trang, giám đốc Công ty Sao Phương Nam, cho biết: “Chúng tôi cho ra đời dịch vụ này xuất phát từ bản thân tôi chưa
lập gia đình và một số bạn bè nữ có cùng hoàn cảnh. Trong cuộc sống hằng ngày đôi khi chúng tôi có nhu cầu cần một người “chồng” để
có thể giúp mình một số công việc gia đình, cùng đi dự tiệc hay để an ủi, tâm sự những lúc cảm thấy cô đơn... Bởi phụ nữ thì không thể
trèo lên nóc nhà thay mái tôn chẳng hạn. Tuy nhiên, tuyệt đối không có các vấn đề liên quan đến sex, còn chuyện tình cảm riêng tư là của
mỗi người. Tôi thấy ở nước ngoài có dịch vụ này nên thử áp dụng ở VN”.
Cũng theo lời bà Trang, phần lớn khách hàng sử dụng dịch vụ cho thuê “chồng” của công ty bà là những phụ nữ thành đạt, dư dả về tiền
bạc nhưng lại cô đơn vì nhiều lý do khác nhau.

Công việc... “chồng” thuê
Những nhân viên chuyên làm “chồng” của Công ty Sao Phương Nam là sinh viên, nhân viên văn phòng, luật sư... Họ làm thêm dịch vụ này
vì tò mò, hứng thú do công việc khá lạ lẫm. Nghề “chồng” thuê thông thường không yêu cầu quá gắt gao về tiêu chuẩn, kiến thức, nhưng
đòi hỏi các ông chồng phải có đức tính kiên nhẫn vì đôi khi họ phải đối mặt với khách hàng khó chịu.
Anh Trần Văn Khánh, một luật sư làm việc ở quận 1, TP.HCM, là một trong những ông “chồng” dịch vụ đang cộng tác với Công ty Sao
Phương Nam. Luật sư Khánh là một trong những mẫu “ông xã” được rất nhiều chị em chọn thuê mặc dù giá của anh ở mức 500.000
đồng/giờ. Sở dĩ luật sư Khánh đang là “vơ-đét” của công ty vì anh có vốn kiến thức của một luật sư và khả năng ăn nói ngọt ngào lại cao
ráo, phong độ... Khánh bảo làm “chồng” thuê là nghề tay trái của anh. Là người độc thân, thích mạo hiểm, đặc biệt là đối với phụ nữ nên
anh tìm đến nghề này.
Còn Nguyễn Văn Nam đang là sinh viên năm cuối Trường ĐH Khoa học tự nhiên. Nam sở hữu vóc dáng chuẩn của một người mẫu và
gương mặt rất đàn ông. Tuổi đời tuy còn non nhưng Nam từng ba lần đóng vai “chồng” của ba khách hàng đều lớn tuổi hơn mình. Nam
kể: “Cảm giác lần đầu tiên làm “chồng thuê” khá lạ”. Lần đó, Nam về “dinh” của “bà xã” lớn hơn mình năm tuổi ở quận 7 để làm “chồng”
trong năm tiếng. Tại đây, Nam phải trút bỏ “xiêm y” lịch lãm để tuân lệnh “bà vợ” khách hàng dọn dẹp, lau chùi căn nhà bở hơi tai.
Có vợ con và tuổi đã xấp xỉ U-40 không phải là ưu điểm của một người làm nghề “chồng” thuê, nhưng anh Phạm Phú Cường lại là thợ đa
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tài trong công việc sửa chữa nhà cửa... Vì thế, anh là sự lựa chọn thứ hai dành cho những “bà xã” muốn thuê một ông “chồng” có thể
quán xuyến việc sửa chữa điện, nước hay cắt cỏ dọn vườn. Nét chất phác của một người thợ như anh Cường được các “đối tác” thuê làm
“chồng” đánh giá là dễ tạo thiện cảm.
Một người khác mà chúng tôi gặp là Quốc An, chưa vợ, cũng chưa có người yêu, là nhân viên quản lý phần mềm của một công ty IT tại
TP.HCM. An nói vui là tuy anh rất hiền nhưng đã tham gia nghề này thì phải biết xử lý tình huống tốt, đóng vai chồng phải dẻo nếu khách
hàng đưa mình ra mắt bạn bè hay gia đình. An khẳng định anh luôn kiểm soát được hành vi dù đã uống sơ sơ... 10 chai bia trong các
trường hợp khách hàng đưa đi dự tiệc!
Hiện Công ty Sao Phương Nam có gần 50 sinh viên, nhân viên văn phòng, hai luật sư... cộng tác ở mảng dịch vụ về lĩnh vực tình cảm, tư
vấn tâm lý; hơn 100 thợ lành nghề cộng tác mảng dịch vụ sửa chữa nhà cửa... Sau khi thành lập từ đầu năm đến nay, Sao Phương Nam đã
thực hiện thành công 40 hợp đồng cho thuê “chồng” ở cả hai mảng.
Theo bà Trang, rất nhiều cuộc điện thoại ở các miền Bắc, Trung, Nam gọi đến đề nghị ký hợp đồng sử dụng dịch vụ đặc biệt này. Nhưng do
tính chất đòi hỏi quản lý chặt và chưa có chi nhánh nên Sao Phương Nam không thể đáp ứng các phân khúc thị trường ở nhiều nơi. Xuất
phát từ nhu cầu có thật, nhiều khách hàng là phụ nữ người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại VN cũng đã liên lạc với công ty qua thư
điện tử, điện thoại yêu cầu được thuê “chồng”. Bà Trang cho biết sắp tới sẽ có dịch vụ cho thuê “chồng” là người nước ngoài để đáp ứng
đối tượng là phụ nữ nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại VN.

Dịch vụ cho thuê người yêu
Thứ tư, 1/7/2009, 14:58 GMT+7

Bị người yêu "đá", gặp khó khăn trong công việc cần người chia sẻ hoặc tham gia chuyến du lịch ngắn ngày..., chỉ cần click chuột, khách
hàng có thể được đáp ứng nhu cầu. Phí dịch vụ từ 300.000 đồng cho đến vài chục triệu đồng.
Dịch vụ "cho thuê người yêu" của Công ty cổ phần Vinamost lần đầu tiên có mặt ở VN đã gây sự tò mò của nhiều người. Hơn 20 hợp đồng
được ký kết với mức phí cao nhất lên tới 18 triệu đồng. Nguyễn Xuân Thiện - Giám đốc Vinamost cho biết công ty sẽ cho thuê người đóng
thế các vai như trợ lý, thư ký để cùng khách tham gia các buổi ký kết hợp đồng, dự hội thảo; làm người yêu, vợ đi bên cạnh khách hàng
trong buổi ra mắt gia đình, gặp gỡ, bạn bè, người thân. Ngoài ra, khách hàng có thể thuê nhân viên theo giờ để đi uống cà phê, trò
chuyện sau một ngày làm việc vất vả hoặc tham gia một chuyến du lịch ngắn ngày, chăm sóc lúc ốm đau hay an ủi khi thất tình...
Chi phí dịch vụ thấp nhất là 300.000 đồng một giờ và cao nhất có thể lên tới vài chục triệu một ngày. Đối với “hợp đồng nhạy cảm”, đòi
hỏi diễn xuất như thật chẳng hạn cần phải nắm tay hay hợp đồng diễn ra vào buổi tối, khách hàng phải trả phí cao. Thời gian buổi tối cũng
không quá 21h30 và hợp đồng cũng phải liệt kê các công việc chi tiết hơn.
Theo Giám đốc Nguyễn Xuân Thiện, đây là dịch vụ mới nên nhiều người hiểu lầm công ty cung cấp “gái” nên khách đến thuê phần nhiều vì
tò mò hoặc có thái độ không nghiêm túc, thậm chí có người đề cập đến chuyện “qua đêm” với nhân viên. Trong khi đó, Vinamost đã được
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp giấy phép kinh doanh. Dịch vụ cho thuê người yêu chỉ là một gói nhỏ trong chuỗi dự án mà Vinamost
cung cấp.
Khách hàng đặt thuê dịch vụ phải xuất trình giấy tờ tùy thân, chứng minh thư hoặc giấy đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức, kèm theo ảnh.
Bản hợp đồng chi tiết ký kết giữa khách hàng và công ty có nêu rõ nội dung các phần việc mà nhân viên Vinamost sẽ phải làm.
Khi VnExpress.net đặt vấn đề giữa khách hàng và nhân viên phát sinh tình cảm nằm ngoài hợp đồng, Giám đốc Nguyễn Xuân Thiện cười
mà rằng: “Cái này thực sự khó, nó nằm ngoài quản lý của công ty. Chúng tôi chỉ kiểm soát các hoạt động của khách hàng và nhân viên
trong quá trình thực hiện hợp đồng. Sau khi chấm dứt hợp đồng mà hai bên phát sinh tình cảm thì Vinamost không can thiệp”.
Hiện Vinamost có hai chi nhánh đặt tại Hà Nội và TP HCM. 500 cộng tác viên được tuyển chọn và đào tạo bài bản... Trong số này nam
chiếm 160 người còn lại là nữ, chủ yếu là học sinh, sinh viên, người mẫu…
Dù vẫn còn e dè và ngại đề cập đến dịch vụ với anh em bạn bè, song Giám đốc thuộc thế hệ 8X - Nguyễn Xuân Thiện đã thực sự tìm thấy
niềm vui trong công việc. Thiện đã chứng kiến rất nhiều tình huống vui buồn của khách hàng khi đến đây. Đó là một cô gái khóc nức nở khi
bị người yêu bỏ và cần người được an ủi; một doanh nhân trẻ bù đầu với công việc bị cha mẹ ép lấy vợ dù anh chưa tìm được ý trung
nhân, hay một người bị căng thẳng muốn có người chỉ để đi uống cafe sau mỗi buổi chiều.
“Khách hàng đến đây đều mang theo một tâm trạng riêng và khi chúng tôi làm cho họ vui, mang lại cho họ tiếng cười lúc bấy giờ bản thân
tôi cũng cảm thấy hạnh phúc”, Thiện chia sẻ.
Các nhân viên tại ñây ñảm bảo những tiêu chuẩn có ngoại hình ñẹp, biết giao tiếp, có trình
ñộ học vấn và ưu tiên những người biết ngoại ngữ. Trong ñó, nam cao từ 1,7 ñến 1,9 m, nặng
55 kg ñến 80 kg, nữ cao 1,55 ñến 1,85 m, nặng 45 kg ñến 65 kg. Lương tháng trung bình 2,5
triệu ñồng cộng thêm hoa hồng hợp ñồng tùy theo giá trị và công việc. Chẳng hạn một hợp ñồng
trị giá 18 triệu, nhân viên Vinamost phải ñi tỉnh xa ñóng thế người yêu về ra mắt gia ñình,
phải tham gia các công việc nấu cơm, giặt giũ, chào hỏi anh em bạn bè… thì hoa hồng ñược
hưởng vào khoảng 12 triệu ñồng.
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Des coincoins pour vous ...
Bấm huyệt để kiểm tra sức khỏe!
Chúng tôi giới thiệu một số phương pháp của bác sĩ Cerney trong sách ‘Acupressure by acupressure’ (tạm dịch là châm bằng cách bấm
huyệt), nhà xuất bản New York 1982. Đó là những gì kinh nghiệm mà ông thu thập được sau 25 năm theo hoc và nghiên cứu về Đông y ở
Trung Quốc, vì vậy, những kinh nghiệm này rất quý và có hiệu quả tốt mà chúng tôi đã thực hiện từ năm 1985 đến nay
Mỗi buổi sáng, trước khi bắt đầu bước vào sinh hoạt hằng ngày, bạn chỉ cần bỏ ra chừng 10 phút để kiểm tra một số bộ phận cơ quan phủ
tạng quan trọng và khi phát hiện sớm các rối loạn (nếu có) và điều chỉnh ngay, sẽ mau phục hồi.

Kiểm tra
1.Kiểm tra Tim.
Ngửa bàn tay, ấn tìm ở kẽ xương ngón tay thứ 4 và 5 (huyệt Thiếu phu). Huyệt này cho biết những biểu hiện của tim. Hoặc nắm vào góc
móng tay út, phía ngón áp út tức huyệt Thiếu xung, nếu huyệt này đau chứng tỏ tim làm việc quá sức. Nhớ rằng khi kích thích huyệt này
có ảnh hưởng đến tim. Nắm 2 ngón tay vào huyệt này thật chặt, day mạnh và như lắc tay, có thể tăng sức khoẻ.

Hoặc đặt ngón cái vào lòng bàn tay, chỗ khe xương ngón thứ 4 và 5 (Thiếu phủ). Ngón trỏ đặt ở phía đối diện (ở mu bàn tay - tức huyệt
Trung chử). Xoa và bóp, không những trợ lực cho tim mà còn tăng sức cho cơ thể nữa.
2.Kiểm tra Phổi.
Ngửa bàn tay, dùng ngón tay ấn vào chỗ lõm đầu lằn chỉ cổ tay (dưới ngón cái) tức huyệt Thái uyên, đồng thời gấp các ngón tay vào lòng
bàn tay, đầu ngón tay trỏ chạm vào vùng thịt ở mô ngón cái (huyệt Ngư tế) để kiểm tra phổi. Day 2 huyệt này làm lượng ôxy trong phổi
lưu thông qua đường kinh Phế.

3.Kiểm tra Ruột già. Khép ngón tay cái vào sát ngón trỏ, chỗ cao nhất của thịt lồi lên là huyệt ( tức huyệt Hợp cốc ), day và ấn vào huyệt
này, nếu đau là ruột già không được tốt lắm.
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Nên ăn thức ăn nhẹ và dễ tiêu. Trong khi đó ấn vào huyệt này cho đến khi dưới ngón tay thấy hết đau. Huyệt đặc biệt này không những
làm tan những chất độc tụ ở ruột già mà còn làm cho khỏi mất ngủ. Mỗi tối nên xoa ấn huyệt này là cơn mệt mỏi sẽ tiêu bớt.
4.Kiểm tra Thận và Sinh thực tuyến (sinh dục). Để tăng lực hoạt động cho thận, bàng quang và sinh thực tuyến: Nắm chặt lấy gân gót
chân và bấm mạnh, (tương đương các huyệt Côn lôn, Bộc tham của kinh Bàng quang, Chiếu hải, Thái khê của kinh Thận), ở đây mà thấy
đau đều tương ứng với rối loạn ở thận, bàng quang, bộ phận sinh dục.

Nhiều người thấy có dấu hiệu khoái cảm cao độ ở điểm này mà không rõ lý do tại sao. Dùng lòng bàn tay cụp vào gót chân (phía lòng bàn
chân) bóp mạnh và sâu vào. Nếu ở đây thấy đau là sinh thực tuyến bị yếu. Ngược lại ấn vào điểm này sẽ tăng cường lực cho sinh thực
tuyến. Điểm này cũng làm hết đau lưng và giữ một vai trò trong việc làm cho đầu gối hết cứng.
5.Kiểm tra gan.
Ấn sâu vào chỗ lõm giữa ngón chân cái và ngón thứ 2 (huyệt Thái xung), nếu thấy hơi khó chịu là gan hoạt động yếu. Day mạnh để điều
chỉnh.

Dùng ngón tay cái và ngón trỏ đè vào gốc móng chân cái (cả 2 chân), day ấn khoảng 10 lần, để điều chỉnh đường kinh Can và Tỳ.
6.Kích thích Lưng
Có thể nằm ngửa trên giường, hoặc ngồi dựa vào ghế và thực hiện như sau: Nắm đấm bàn tay vào rồi đặt vào mấu đốt sống lưng, song
song cột sống. Động tác này không những làm cho háng bớt đau mà còn làm cho thần kinh toạ giảm đau.
Co chân lên, duỗi ra. Giơ tay lên khỏi đầu duỗi ra, khi thực hiện động tác này thì thở sâu. Với cách thức này sẽ cảm thấy 1 cảm giác ấm
chạy suốt thân thể. Vùng đau sẽ biến mất, vùng háng đang chịu đau sẽ bớt đau, cảm giác đau ở lưng, cột sống và vùng bụng trên, dưới sẽ
bị vô hiệu hoá. Dùng tay ấn vào các đốt sống sẽ làm cho các chất độc ở đây tan đi.
7.Kích thích Gan, Mật
Để bàn tay vào vùng sườn bên phải, vị trí của gan mật, cong tay bóp nhẹ, lần đầu tiên làm có hơi đau. Đau là dấu hiệu cho thấy có sự rối
loạn bệnh lý ở gan. Sau vài lần kích thích, gan mạnh lên sẽ hết đau (đây là dấu hiệu cho thấy chúng ta thực hiện đúng phương pháp). Lần
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lên đến giữa xương ức (chấn thuỷ) cong tay lại, nắm chặt rồi thả ra 3 lần để kích thích mật. Tác động này cũng đẩy bớt hơi xả ra khỏi ống
dẫn mật cũng như để tăng lực cho mật.
Chuyển sang đến phía đối diện vùng bụng, dưới sườn trái. Nắm vào nhả ra 3 lần một cách từ từ.
Cần nhớ là mỗi bộ phận ở bụng do thần kinh tuỷ sống điều khiển, nghĩa là cũng phải ấn vào những điểm điều khiển ở cột sống (dọc hai bên
cột sống)
Thí dụ: Khi mật tắc nghẽn sẽ có 1 điểm đau giữa vùng mật. Đây là huyệt phản ứng (a thị huyệt), cần xoa dịu huyệt này, ngoài ra còn phản
ứng đau ở quãng ngay cột sống lưng thứ 5-9 (D5 - D9), có thể dùng 1 trái banh lông để lăn hoặc nhờ một người khác ấn ngón tay cái vào
khi bạn nằm sấp.
Chú ý: Lúc nào cũng thật nhẹ tay. Nếu đau ở bất cứ huyệt nào, ấn nhẹ cho đến khi hết đau. Nếu vẫn còn đau không ngừng, tạm ngưng để
ngày khác sẽ làm.
8.Giữ cho tiêu hoá tốt
Vì thức ăn là một nguồn lực cho cơ thể, do đó việc tiêu hoá phải được duy trì để bảo tồn những nguyên tố của sức sống.
Cụp các ngón tay của cả 2 bàn tay lại dưới phía sườn bên phải ấn vào vùng này là huyệt Nhật nguyệt (kinh Đởm), Phúc ai (kinh Tỳ). Nắm
chặt vào đếm đến 3, buông ra, thơ mạnh, ấn vào lần nữa, đếm đến 3, làm 5 lần. Làm qua phía bụng bên phải, nơi huyệt Lương môn (kinh
Vị - Rốn lên 4 thốn ra ngang 2 thốn). Rồi tới vùng chấn thuỷ, nơi huyệt Cưu vĩ và Cự khuyết (mạch Nhâm) cũng làm như vậy. Động tác này
giúp tiêu hoá hoạt động, các tế bào được phục hồi, sức khoẻ phục hồi.

9.Kích thích Rốn
Đặt ngón tay thứ 3 ( ngón giữa) vào lỗ rốn, ấn sâu vào, ấn vào vùng thấy đau, xoa quanh rốn nhè nhẹ đến những vùng chung quanh. Việc
xoa quanh rốn làm giảm tác động đau và bớt mức độ mệt mỏi. Bây giờ đặt lòng bàn tay vào bụng, tay phải ở bụng phải, tay trái ở bụng
trái lấy tay kéo và đẩy về phía cột sống làm 10 lần thật đều. Đẩy bụng dưới lên hướng sườn, làm nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, có thể cảm
thấy hoặc nghe thấy tiếng òng ọc là tốt. Dừng lại và nghỉ một chút rồi dậy uống một ly nước nóng.

Mười phút ñể làm tăng sức khỏe
Theo phương pháp của bác sĩ Cerney : Bất cứ lúc nào cơ thể cảm thấy mệt mỏi, mất sức, chỉ cần hơn kém 10 phút áp dụng thủ pháp kích
thích dưới đây, có thể làm cho cuộc đời thay đổi hơn.
1. Kích thích đường kinh Tâm: nắm chặt ngón tay út và xoay qua xoay lại. Ngừng lại, kéo lên, cong về phía lòng bàn tay rồi xoay lại 1 lần
nữa, làm vậy 5 giây. Bây giờ bóp mạnh đầu ngón tay giữa. Nắm chặt, thả ra, làm 3 lần, mỗi lần 3 giây.

2. Ấn vào khu ‘tim’ ở lòng bàn chân, có một vùng phản xạ mạnh ở ngang dưới đầu xương ngón chân thứ 4, chân trái. Dùng huyệt này để
tăng lực tối đa, nên làm vào buổi sáng khi thức dậy.
3. Sờ vào những vùng căng cứng (đau) ở ngực trái. Đôi khi bên phải cũng có một ít, có thể có khối u nhỏ ở trong bắp thịt quanh tim,
thường ở trên đường thẳng núm vú. Ấn và xoa cho đến khi chúng tan đi. Ở hố nách cánh tay trái dài xuống phía trong cũng làm vậy. Có
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thể làm cả cánh tay phải. Áp dụng xoa ấn trên đường kinh Tâm, cứ làm cách quãng, dài xuống ngón tay út.
4. Đặt tay vào vùng chấn thuỷ ấn vào 3 giây, thả ra, thở mạnh, rồi lại ấn, thả ra… làm 5 lần.
Đứng dựa lưng vào cạnh khung cửa. Đặt những chỗ đau giữa thăn thịt giữa cột sống, ấn mạnh lưng và làm như vậy để kích thích thần kinh
cột sống đối với tim. Đây là một cách tự động tạo nên 1 tín hiệu truyền lên não, từ đó truyền xuống tim khiến tim hoạt động mạnh hơn.
Ở đáy sọ (chẩm) sẽ sờ thấy một điểm đau hoặc nhiều hơn, dài xuống cột sống. Ấn vào những huyệt này vì mỗi huyệt sẽ tăng lực cho cơ
thể hoạt động.

Sau cùng, tới vùng đáy sọ (huyệt Phong phủ), dùng ngón tay cái và ngón giữa ấn, xoa, bóp cho đến khi hết đau. Rồi chạy tay dài xuống 2
bên cột sống làm cho bắp thịt bớt căng thẳng.

KHÁM PHÁ VỀ GẠO LỨC
Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ USDA thường nhấn mạnh đến nhóm hạt nguyên chất (whole grains), như gạo lức, là thành phần chủ yếu trong
chế độ dinh dưỡng. Gạo lức cung cấp nhiều complex carbohydratẹ Chất xơ (fiber), chất dầu, vitamins và chất khoáng cũng được tìm thấy
nơi phần bọc ngoài của hạt gạo lức.
Gạo lức là một loại thực phẩm nhiều dinh dưỡng khi so sánh với gạo trắng. Tuy nhiên, nó còn gia tăng nhiều dinh dưỡng hơn nữa khi được
đem ngâm trong nước ấm, lâu khoảng 22 giờ.

Khám phá mới nhất .... của khoa học
Một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản đã tìm thấy gạo lức ngâm lâu 22 tiếng đồng hồ chứa rất nhiều chất bổ dưỡng vì gạo lức ở trạng thái
nẩy mầm. "Các enzyme ngủ trong hạt gạo ở trạng thái này được kích thích hoạt động và cung cấp tối đa các chất dinh dưỡng."
Dr. Hiroshi Kayahara, giáo sư khoa sinh học và kỹ thuật sinh học tại viện đại học Shinshu University ở Nagano, đã nói như vậy trong bài
tường trình kết quả nghiên cứu của nhóm ông tại hội nghị hóa học quốc tế "The 2000 International Chemical Congress of Pacific Basin
Societies" ở Hawaii vào cuối năm 2000 vừa qua.
"Mầm gạo lức chứa nhiều chất xơ, vitamins và chất khoáng hơn là gạo lức chưa ngâm nước" Kayahara viết trong tờ trình. Gạo lức đã ngâm
nước chứa gấp ba lần chất lysine, một loại amino acid cần thiết cho sự tăng trưởng và bảo trì các mô tế bào cơ thể con người, và chứa
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mười lần nhiều hơn chất gamma-aminobutyric acid, một chất acid tốt bảo vệ bộ phận thận (kidneys).
Các khoa học gia cũng tìm thấy trong mầm gạo lức có chứa một loại enzyme, có tác dụng ngăn chặn prolylendopeptidase và điều hòa các
hoạt động ở trung ương não bộ.
Gạo lức nẩy mầm không những chỉ đem lại nhiều chất dinh dưỡng mà còn nấu rất dễ dàng và cung ứng cho chúng ta một khẩu vị hơi ngọt
vì các enzymes đã tác động vào các chất đường và chất đạm trong hạt gạo, tiến sĩ Kayahara nói thêm. Gạo trắng không nẩy mầm khi
ngâm như vậy.
Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ USDA thường nhấn mạnh đến nhóm hạt nguyên chất (whole grains), như gạo lức, là thành phần chủ yếu trong
chế độ dinh dưỡng. Gạo lức cung cấp nhiều complex carbohydratẹ Chất xơ (fiber), chất dầu, vitamins và chất khoáng cũng được tìm thấy
nơi phần bọc ngoài của hạt gạo lức.
Một cup gạo lức nấu chín cung cấp khoảng 230 calories, 3,5 gram chất xơ, 5 gram chất đạm, 50 gram carbohydrate và các chất sinh tố
Vitamin B 6, Thiamin B 1, Riboflavin B 2, Niacin B 3, Folacin, Vìtamin E, cùng các chất khoáng khác.
Theo nhiều nghiên cứu khoa học cho biết chất xơ trong gạo lức giúp phòng ngừa các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa và bệnh tim
mạch.
Viện Ung Thư Quốc Gia Hoa Kỳ khuyến cáo nên dùng 25 grams chất xơ mỗi ngày. Với một cup cơm gạo lức cung cấp 3.5 g, trong khi đó
một cup cơm gạo trắng chỉ cho có 1 g. Một thành phần quan trọng khác là chất dầu trong vỏ bọc ngoài của gạo lức có tác dụng giảm
cholesterol trong máu, một yếu tố quan trọng gây nên bệnh tim mạch.
Các nhà khoa học đã tìm thấy ở trong chất cám bọc ngoài hạt gạo lức có chất dầu tên là tocotrienol factor (TRF) có tác dụng khử trừ
những chất hóa học gây nên hiện tượng đông máu và đồng thời giảm cholesterol.
Bác sĩ Asaf Qureshi thuộc viện đại học Wisconsin, Hoa Kỳ đã thử nghiệm TRF trên một số người và cho kết quả giảm cholesterol từ 12 đến
16%. Ngoài ra, trong chất cám bọc ngoài gạo lức còn có thêm một chất khác có khả năng chống lại chất xúc tác enzyme HMG-CoA, một
chất có khuynh hướng giúp gia tăng lượng cholesterol xấu LDL.
Được biết, hội nghị Hóa Học Quốc Tế International Chemical Congress được bảo trợ bởi: the American Chemical Society, the Chemical
Society of Japan, the Canadian Society of Chemistry, the Royal Australian Chemical Institute, and the New Zealand Institute of Chemistrỵ
Tham Chiếu:
- Reuters Health Information Date Published: Dec 18 2000 16:11:14
- Date Reviewed: Dec 18 2000
- ABC Science Online, Australia 19 December 2000
GIỚI THIỆU VỀ GẠO LỨC
Gạo Lức (brown rice) là một loại gạo chỉ xay bỏ trấu tức vỏ lúa chứ không bỏ mầm và cám của hạt gạo bên trong. Nhiều nghiên cứu khoa
học gần đây cho biết những thực phẩm có nhiều chất xơ, như gạo lứt và các loại đậu khác có khả năng ngăn ngừa bệnh ung thư ruột
không phải vì chất xơ mà chính là chất phytate chứa trong chất xơ.
Các nhà khoa học cũng tìm thấy ở trong chất cám gạo lứt có một thứ dầu đặc biệt mang tên là tocotrienol factor TRF có khả năng chống
cholesterol xấu LDL và khử trừ những chất hóa học gây ra hiện tượng đông máụ Bác sĩ Asaf Qureshi thuộc University of Wisconsin Hoa kỳ
đã thử nghiệm trên một số người thì thấy rằng chất TRF trong cám gạo lứt đã làm giảm 12 đến 16% cholesterol trong máụ Ngoài ra, trong
gạo lứt cũng có một chất dầu khác có khả năng chống lại chất xúc tác enzym HMG-CoA, một chất có khuynh hướng giúp tăng lượng
cholesterol tốt HDL.
Gạo lức gồm có ba loại: gạo lức tẻ hột dài (long grain brown rice), gạo lức tẻ hột tròn (short-grain brown rice), và gạo lức nếp (sweet
brown rice). Tất cả gạo lức đều bổ dưỡng, nên cần được ăn trong các bữa ăn hằng ngàỵ Mặc dầu thời gian nấu gạo lức lâu khỏang 45 phút,
nhưng có thể nấu một lần cho một tuần thì cũng tiết kiệm được nhiều thì giờ.
KỸ THUẬT NẤU NGŨ CỐC LỨC
Cứ một cup gạo lứt cần hai cup nước và khi chín sẽ cho khoảng ba cups cơm, dùng cho ba người ăn. Sau khi đãi sạch gạo, đổ chung với số
lượng nước tương ứng, đặt vào nồi cơm điện, bật công tắc (turn on), chờ cho sôi đều xong là tắt (turn off) cho đến khi mặt nước cạn bằng
với mặt gạo là bật công tắc lại (turn on), rồi để nó tự động tắt. (lối này hơi mất công nhưng gạo khi chín thành cơm thường không bị bể
hột) Thời gian mất khoảng 55 phút. Cũng có thể nấu như gạo thường, nghĩa là sau khi đãi sạch gạo, đổ chung với số lượng nước tương
ứng, đặt vào nồi cơm điện, bật công tắc (turn on) là xong.
Cơm ăn không hết có thể để trong tủ lạnh dùng trong khoảng một tuần lễ. Nếu muốn để lâu hơn, nên chia ra từng phần rồi bỏ vào ngăn
đông lạnh, khi ăn chỉ việc cho vào micro-wave hay bỏ vào non-stick pan để trên bếp lửa là cơm trở lại tình trạng nóng hổi bình thường.
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Phương Pháp Trị Ho Bằng Cam Nướng -治咳良方~
治咳良方~烤柳丁烤柳丁
Trước tiên moi hai cái lỗ trên quả Cam, mục đích làm cho hơi nóng dễ vào quả Cam, và sau khi nướng xong nó dễ lột hơn.
先把柳丁撥開一個洞
目的只是讓熱度可以進去果肉 待烤後也會比較好撥開
Cho vào Oven (thường) trong nhà nướng khoảng 10 phút thì sẽ ngửi được mùi thơm tỏa ra. Quả Cam nướng thơm lắm, mùi Cam thơm
ngát cả phòng, mùi Cam khác hẳn với mùi Cam tươi trước đó. Nếu tưởng tượng không ra thì lấy một quả mang đi nướng thì sẽ biết ngay
放一般小烤箱就可以了 烤十分鐘 就會傳出陣陣果香 烤完的柳丁 真的很香 滿室的芬芳 和原本的柳丁味不大一樣
是一種比較溫潤的芳香味道 想像不出來的 自己快去烤一烤 就會聞到啦

Nướng đến khi nào vỏ Cam có tí cháy như quả bên tay trái thì mới được. Quả Cam mang ra nóng hổi, lúc đó thì độ nóng trong ruột Cam
cũng vừa đủ.
烤到像左邊這顆的顏色 皮有一點點焦焦的才可以 整顆柳丁拿出來 熱呼呼的 可以在暖暖手 暖暖臉 這時裡面的果肉熱度剛剛好

Quả Cam nướng dễ lột vỏ. Lột xong mang chấm tí muối ăn ngọt hơn và trị ho hay hơn so với uống thuốc. Tin chắc rằng, trẻ em đứa nào
cũng thích cả. Nhanh lên, thử đi, loại Cam nào cũng được hết.
烤過的柳丁 很好撥(?)皮 沾上一點點鹽吃 會更甜 治咳也會更好哦 比起吃藥 相信每一個小朋友都會喜歡的 趕快試試烤柳丁吧
烤æD³橙也可以哦!
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Le « libre » coin
Mèo và Cọp
Thỉnh thoảng những lúc rảnh rỗi ngồi tán gẫu, các ông lại kháo nhau: "Phở ngon hơn cơm". Nhưng vì sao như vậy ?
Không phải vô cớ mà người ta gọi bồ bịch là mèo, còn gọi vợ là cọp cái, sư tử Hà Ðông.... Tất nhiên cũng có người thế này, người thế khác.
Ðôi khi ta cũng gặp những con Cọp ... hiền lành, còn trong đám mèo cũng không hiếm những con dữ dằn, ghê gớm.
Cọp và mèo (hoặc gọi nôm na là vợ và bồ nhí) tuy cùng một họ (giới), nhưng đi vào chi tiết, sau những cuộc thăm dò và nhiều năm
"nghiên cứu", người ta đã tìm ra 10 lý do khiến đàn ông thích "mèo" hơn vợ.
1. Mèo không bao giờ cáu gắt, quát tháo ầm ĩ hay gầm gừ như vợ, mà luôn luôn dịu dàng, âm yếm kêu "meo meo" nghe thật êm tai, dễ
chịụ
2. Mèo bao giờ cũng sạch sẽ thơm tho, trong khi vợ nhà thì đầu bù tóc rốị
3. Mèo thích được dắt đi chơi, thường xuyên biết nũng nịu, mơn trớn chứ không mau quên thuở mới yêu nhau như cọp.
4. Vuốt v e mèo mang lại cảm giác mềm mại, sung sướng trong khi ít ai có đủ can đảm vuốt ve... cọp.
5. Mèo ăn uống nhỏ nhẹ, từ tốn (đôi khi từ từ nhưng rất tốn, mà điều này không đáng kể). Con cọp chẳng biết giữ gìn ý tứ, lắm khi còn ra
điều "thuyết giáo" ngay trong bữa ăn.
6. Mèo biết (hoặc tỏ ra biết) vâng lời, làm cho đàn ông có cảm tưởng mình là chuá tể sơn lâm, trong khi cọp thì chỉ muốn thống trị.
7. Mèo không lục túi sau mỗi kỳ lương, không càu nhàu khi đàn ông đi về trễ.
8. Mèo không bao giờ chì chiết, không kể lể, không làm mất mặt đàn ông giữa đám đông, nhất là mỗi khi có bạn đến chơi nhà...
9. Mèo có thể dự thi hoa hậu, nhưng vợ thì không. Trên thế giới đã có những cuộc thi hoa hậu dành cho mèo, cho chó nhưng không có
cuộc thi hoa hậu nào dành cho ...cọp cả !
10. Neu có lúc nào đó không may lỡ bị mèo quào, thì cũng chỉ thêm thi vị cho cuộc sống. Còn cọp mà nhe nanh thì chỉ có từ chết tới bị
thương thôi !còn vui để cho chúng ta cứ mê muội ngụp lặn trong vòng khổ ải.

Sợ Vợ ???
ðÀO HIẾU
Trong tiếng Việt gần như không có thuật ngữ ”sợ chồng“ mặc dù xã hội không thiếu những người đàn bà coi chồng như chúa tể trong
gia đình. Ấy vậy mà cái thuật ngữ SỢ VỢ, từ ngàn xưa, đã trở thành phổ biến, coi như một trong những thuộc tính quan trọng của
đàn ông. Từ SỢ VỢ gợi lên một hình ảnh đáng yêu, dí dỏm, thơ mộng và... hiền triết.
Socrate là một triết gia lớn của nhân loại nhưng ông ta cũng là một người sợ vợ. Câu nói nổi tiếng của ông, từ hơn hai ngàn năm nay
đã được giới mày râu nhâm nhi một cách thú vị:
- Bạn hãy lấy vợ đi, vì bề nào cũng có lợi. Nếu lấy được một người vợ hiền thì bạn là một người đàn ông hạnh phúc, còn nếu lấy phải
một bà chằn thì bạn sẽ thành một triết gia.
Như thế lấy vợ thật là tuyệt diệu.
Bạn tôi, có rất nhiều người thuộc trường phái sợ vợ. Có người mới lấy vợ về đã sợ, có người sợ dài dài trong suốt vài chục năm chung
sống. Phó thường dân cũng sợ vợ mà người có chức quyền cũng sợ vợ. Người ít học lẫn các bậc trượng phu trí thức đều thuộc lòng
câu ”nhất vợ nhì trời”.
Chẳng hạn như anh bạn bác sĩ của tôi lấy vợ đã ngoài hai mươi năm. Bữa kia hai ông bà rủ nhau đi chợ mua sắm các thứ để kỷ niệm
ngày đám cưới.
Người vợ bảo:
- Anh giữ tiền nhé. Em mua cái gì thì anh chi.
Người chồng cất tiền vào túi áo. Nhưng khi hai người đến đầu chợ thì bà vợ lại cằn nhằn:
- Ðến chỗ đông người mà sao anh lớ ngớ như một thằng ngố vậy? Anh không biết bọn móc túi đầy trong chợ à?
- Ðừng lo, người chồng nói, chúng nó không làm gì được anh đâu.
Bà vợ ngắm nghía đức ông chồng một lúc rồi quyết định:
- Ðưa hết tiền đây. Anh giữ tiền, mất như chơi.
Người chồng vâng lời, đưa tiền cho vợ. Bà ta bỏ tiền vô ví, cầm chắc trong tay.
Hai người bước vô chợ, đi vòng vòng ngắm nghía hàng hóa một hồi, cuối cùng bà vợ quyết định mua một bộ đầm 130 ngàn. Nhưng khi
móc ví trả tiền thì mới hay là ví đã bị rạch và gói bạc biến mất. Anh chồng nhỏ nhẹ nói:
- Phải chi lúc nãy em để anh giữ tiền thì đâu đến nỗi.
Bất ngờ bà vợ túm lấy cổ áo chồng, gầm lên:
- Ðồ ngu! Tại sao tôi bảo anh đưa tiền cho tôi giữ mà anh cũng đưa? Anh phải biết ngăn cản tôi chớ. Thế mới gọi là đàn ông chớ, đàn
ông gì mà vợ bảo sao nghe vậy để đến nỗi mất hết tiền. Lỗi của anh sờ sờ như thế mà còn đổ cho người ta. Ðàn ông gì mà hèn quá
vậy!
Bị nắm cổ áo ngay giữa chợ, anh chồng mắc cỡ quá, năn nỉ:
- Anh xin lỗi. Buông anh ra đi. Ðừng làm thế ở chỗ đông người.
Nhân vật thứ hai là một người tướng tá đạo mạo. Buổi trưa nóng nực, tình cờ tôi gặp anh ta trong một quán nước. Thấy cổ tay anh ta
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bị những vết xước chằng chịt như có ai lấy dao lam cứa hàng trăm nhát trên đó, tôi bảo:
- Ủa, tay của ông sao vậy?
Anh bạn vốn là một nhà giáo. Trước khi trả lời câu hỏi, anh ngó lui ngó tới xem có học trò ngồi chung quanh không, rồi rỉ tai tôi:
- Vợ nó ngắt.
- Trời đất! Ngắt mấy ngày mà nát bấy cái cổ tay vậy?
- Có một đêm thôi. Ðêm kinh hoàng. Mất ngủ.
- Sao ông không kháng cự?
- Vì mình có lỗi.
- Lỗi gì?
- Bị bắt quả tang đi chơi với bồ nhí.
- Thì cứ xin lỗi và hứa không quan hệ lăng nhăng nữa là được rồi. Việc gì mà phải nằm im chịu trận âm thầm trong đêm như thế?
Anh bạn giáo viên thở dài, xổ cái ống tay áo xuống, cài măng sét để che những móng vuốt đàn bà, đoạn phân trần:
- Nhà chật, con cái nằm ngủ sát bên cạnh. Vợ chồng cãi nhau sợ chúng nghe, chúng nó buồn, còn mình làm cha cũng sợ mất uy tín, vì
thế mà cả bà vợ lẫn mình không ai nói một tiếng. Cuộc trừng phạt vì thế đã diễn ra quằn quại trong đêm tối, nhức nhối trong âm
thầm.
Nhân vật thứ ba là một anh nhà văn. Ngày nọ tôi đến nhà anh ta chơi, vừa bước vào nhà đã nghe tiếng cãi vã phía trên cầu thang. Tôi
vừa định lên xem chuyện gì thì thấy anh nhà văn hối hả chạy xuống, phía sau là một cô vợ trẻ cầm con dao thái thịt đuổi theo bén gót.
Ðể bạn khỏi ngượng tôi nép vào trong gầm cầu thang, trốn. Cô vợ vung dao chém một nhát, anh nhà văn né kịp, con dao Ðồ Long chém
vô tường nhá lửa. Cô vợ trẻ phóng lưỡi dao về phía đức ông chồng nhưng hụt. Một trận quyền cước tiếp theo sau. Anh bạn nhà văn
nép vô xó chịu đòn, lưng áo bị xé toạc, hằn in dấu cán chổi của trận đòn ngày hôm trước. Lúc ấy tôi bèn xuất hiện can ngăn, đỡ đòn
cho bạn. Bà vợ trẻ cúi xuống nhặt con dao, dứ dứ trước mặt chồng mấy cái rồi bỏ đi. Tôi dìu anh bạn lại ngồi nơi cầu thang. Hỏi vì sao
bị cô vợ bé đánh quá xá vậy, thì đáp:
- Tối hôm qua mình về với bà cả và mấy đứa nhỏ.
- Thế là bà Hai có đồng ý không?
- Mình có xin phép nghiêm chỉnh.
- Vậy tại sao lại bị đánh?
Anh bạn kéo chiếc khăn tay ra hỉ mũi sồn sột, sau đó ho khan lên mấy tiếng rồi mới trả lời:
- Ðó là tại vì lúc ra đi thì mình khỏe mạnh mà khi trở về thì mình bị cảm cúm. Bà Hai hỏi: “Anh về nhà làm gì mà bị mất sức dữ vậy?
“nhưng mình có làm gì đâu mà mất sức.
Nói đến đó thì anh bạn hắt xì hơi mấy cái liên tiếp, rồi lại phân trần:
- Ông nghĩ coi, cảm cúm có khi là chuyện trái gió trở trời.
Trên đây là ba mẩu chuyện sợ vợ với ba nhân vật khác nhau, ba tình huống khác nhau. Bạn đọc chớ vội chê họ là những kẻ hèn nhát
đần độn. Anh bác sĩ trong mẩu chuyện thứ nhất sợ vợ chẳng qua vì lòng độ lượng, không muốn hơn thua với đàn bà, thật đáng khen
thay! Anh giáo viên trong mẩu chuyện thứ hai sợ vợ vì mục đích vô cùng cao cả đó là ngại ảnh hưởng xấu đến con cái, thật đáng kính
thay! Còn anh nhà văn trong mẩu chuyện thứ ba thì láu cá hơn nhiều. Hắn sẵn sàng đưa lưng ra chịu đấm để được... bắt cá hai tay.

Deux ponts à Venise : Rialto et ???
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Le coin de l’Histoire
CÔNG TỬ BẠC LIÊU (1900-1973)
Giai thoại về tay chơi nổi tiếng đất Saigon năm xưa
Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy (1900-1973, còn có tên khác là Ba Huy) là một tay chơi nổi tiếng ở Sài Gòn và miền Nam những năm
1930, 1940. Ngày nay, Công tử Bạc Liêu trở thành một thành ngữ để chỉ những kẻ ăn chơi.
Vốn thành ngữ "Công tử Bạc Liêu" ra đời từ những năm đầu thế kỷ 20. Thời đó, thực dân Pháp đã ổn định về tổ chức của vùng đất thuộc
địa Nam Kỳ. Do việc phân chia lại ruộng đất, đã làm nảy sinh rất nhiều đại điền chủ ở vùng đất này. Thời đó dân gian đã có câu "Nhất Sỹ,
Nhì Phương, Tam Xường, Tứ Trạch" để chỉ 4 vị đại điền chủ giàu có nhất vùng đất Nam Kỳ. Theo phong trào khi ấy, các đại điền chủ, hào
phú quyền quý khắp Nam Kỳ thường cho con lên Sài Gòn học ở các trường Pháp, thậm chí du học bên Pháp.
Tuy nhiên, hầu hết các vị công tử giàu có này, ảnh hưởng bởi sự phồn hoa đô hội, sẵn tiền, nên thường đi vào con đường tay chơi để thể
hiện mình. Trong số vị công tử ấy, không ai đủ sức xài tiền như các công tử Bạc Liêu. Thành ngữ "Công tử Bạc Liêu" có từ lúc ấy. Về sau,
thành ngữ này chỉ dùng để chỉ công tử Trần Trinh Huy vì chẳng công tử nào sánh kịp về khả năng tài chính và độ phóng túng đối với vị
công tử này. Từ đó "Công tử Bạc Liêu" trở thành danh xưng riêng của Ba Huy, không một ai có thể tranh chấp.

Xuất thân :
Trần Trinh Huy, tên thật là Trần Trinh Quy sinh ngày 22 tháng 6 năm 1900, nhưng do cho rằng cái tên "Quy" không sang trọng nên ông
đổi lại thành "Huy". Ngoài tên Công tử Bạc Liêu, Trần Trinh Huy còn mang nhiều tên khác như Ba Huy, Hội đồng Ba (cách gọi của tá điền,
sự thật thì Ba Huy không là thành viên trong hội đồng nào), Hắc công tử (do nước da ngăm đen và để phân biệt với Bạch công tử).
Trần Trinh Huy là con trai ông Trần Trinh Trạch, tức Hội Đồng Trạch, một người xuất thân là thư ký làng, nhờ cưới được cô Tư, con gái của
ông bá hộ Phan Văn Bì, người có đất ruông nhiều nhất trong tỉnh Bạc Liêu, người ta tặng cho ông Bá hộ là "Vua lúa gạo Nam Kỳ". Ông Bá
hộ chọn rể cho cô con gái thứ Tư trong trường hợp đặc biệt. Hằng năm ông tới Toà Bố (toà Hành chánh) tỉnh đóng thuế điền địa. Trong
nhiều năm ông chấm viên thư ký điền địa tên Trần Trinh Trạch là người đứng đắn đàng hoàng. Ông hỏi thăm gia thế thì biết thầy ký Trạch
chưa vợ. Ông mời về nhà chơi, tạo thuận lợi cho thầy ký Trạch trông thấy cô con gái thứ tư của ông. Nhiều lần tới lui, hai bên "mến tay
mến chân". Ông Bá hộ thấy hai đứa nhỏ "tình trong như đã mặt ngoài còn e" liền làm lễ cưới. Ông cho con gái và rễ một sở đất để ra
riêng. Thầy ký Trạch xin nghỉ làm công chức điền địa để làm chủ điền. Với trình độ văn hoá tương đối khá, lại có ông già vợ cho đất, giúp
vốn nên không bao lâu thầy kỳ Trạch phất lên. Với huê lợi hàng năm, ông sắm thêm đất điền. Có điều ông Bá hộ không thích là đất ông
tách bộ cho các con của ông lần lượt chạy về tay chàng rể thứ tư. Nguyên do là các con ông mê cờ bạc nên đem đất điền cầm cố nơi anh
rể. Cầm cố lâu năm không chuộc kể như mất luôn. Ông Bá hộ chỉ tự an ủi là "lọt sàng xuống nia", các sở đất đó không rơi vào người ngoài,
thương con gái thì phải thương rể. Nhờ vậy, Hội Đồng Trạch càng ngày càng giàu có, đồn điền ruộng lúa có thể được xếp vào hàng bậc
nhất miền Nam lúc bấy giờ. Có người viết:
Nghèo đến thằng mình còn chạy quýnh
Giàu như ông Trạch cũng buồn thiu
Trần Trinh Trạch là chủ sở hữu của 74 sở điền, với 110000. ha đất trồng lúa, gần 100000. ha ruộng muối. Theo lời cháu chắt ông kể lại,
toàn tỉnh Bạc Liêu lúc bấy giờ (gồm 4 quận Vĩnh Lợi, Cà Mau, Vĩnh Châu, Giá Rai) có 13 lô ruộng muối thì 11 lô là của ông Hội Đồng Trạch,
một lô còn lại của cha sở và một lô của dân thường. Ông Trạch có 7 người con, 4 gái, 3 trai. Trong 3 người con trai của ông Trạch (Trần
Trinh Đinh, Trần Trinh Huy và Trần Trinh Khương) thì Ba Huy là ăn chơi hơn cả.

Con người
Trần Trinh Huy từng đi du học ở Pháp, sau ba năm về nước không một mảnh bằng, để lại một người vợ Pháp và một đứa con ở lại Paris.
Khi Ba Huy về nước ông Trạch kéo gia đình lên Sài Gòn đón quí tử. Chiếc xe Ford đang dùng tốt nhưng ông nói nhân sự kiện đặc biệt này
phải sắm thêm một chiếc xe mới, cho xứng với học hàm, học vị của cậu Ba, cho rạng mặt Trần gia.
Trần Trinh Huy là người cao lớn, khoảng 1,70 m, lực lưỡng nhưng không cục mịch, trái lại dáng người rất thanh thoát, sang trọng, da đen,
mày rậm… người đầy sinh lực. Tính tình Huy rất dễ dãi và hào phóng. Người trong nhà lầm lỗi, Huy cũng ít rầy la. Bà con ở xa lên thăm,
Huy đều cho tiền. Tá điền không thấy Huy đòi nợ ai bao giờ, ai nghèo quá, năn nỉ Huy còn bớt lúa ruộng. Cho nên tá điền Bàu Sàng ít ai
oán ghét Ba Huy.
Trong các mối quan hệ, Ba Huy là người khoáng đạt, không dè dặt và mưu toan gì. Thời đó, các cậu công tử lẫn điền chủ điều chơi với
người Pháp thì rất khúm núm, nịnh nọt, gọi là "chơi thế". Riêng Ba Huy thì cứ "toa toa" "moa moa" sòng phẳng, ngang hàng. Nếu như
trong mắt giới giang hồ tứ chiếng, Ba Huy là một người ngon nhất Nam bộ, thì trong mắt người Pháp, Huy được nể trọng vì có vợ đầm và
mướn người Pháp làm công cho mình. Tánh của Ba Huy vị tha và coi tiền như rơm rác. Bút tích của Huy cho thấy tuy nét chữ bay bướm
nhưng lại rất xấu, chứng tỏ đó là một con người thông minh, từng trải nhưng đường học vấn không đến nơi đến chốn.
Ba Huy cũng là người rất cởi mở, không cổ hủ, cực đoan như nhiều điền chủ khác. Ông từng ủng hộ Việt Minh một lúc 13000. giạ lúa. Công
tử Bạc Liêu còn tỏ ra là một con người tự trọng, đã hứa với Chính phủ những gì thì ông sẽ làm thế ấy. Ông đã hứa với người lãnh đạo cao
nhất của Tỉnh uỷ Bạc Liêu là giảm tô, không hợp tác với Pháp, gửi vải vóc thuốc men cho kháng chiến và thực hiện đúng như vậy. Thích hội
hè, Ba Huy có lẽ là người tổ chức hội chợ và hội thi "Hoa hậu miệt đồng" đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long.
Ba Huy có bốn người vợ và rất nhiều nhân tình. Người vợ đầu là người Pháp, trong thời gian Ba Huy đi học ở Paris. Về nước ông cưới một
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người vợ ở Bạc Liêu là Ngô Thị Đen. Bà này ở với Ba Huy sinh được người con gái là cô Hai Lưỡng. Sau cô Hai Lưỡng qua Pháp sống. Từ
năm 1945, Ba Huy lên Sài Gòn ở hẳn. Ông lấy thêm một bà nữa và sinh được ba người con: Nghĩa, Nhơn, và Đức.
Bà cuối cùng, khoảng năm 1968, Ba Huy dọn về căn nhà phố đường Nguyễn Du, Sài Gòn. Mỗi sáng đứng trên lầu nhìn xuống, ông thấy
một cô gái gánh nước đi qua đẹp quá. Hỏi thăm thì được biết cô gái đó là con ông già làm nghề sửa xe đạp. Ba Huy đến nhà ông già xin
"đổi" căn nhà đó lấy cô gái. Ông già và cô gái sau khi bàn bạc đồng ý. Và đó là người vợ cuối cùng của Ba Huy, kém ông đến 50 tuổi. Bà
sống chung thuỷ với ông đến ngày ông qua đời. Họ có ba con trai và một con gái tên Hoàn, Toàn, Trinh và Nữ.
Ba Huy còn rất nhiều con với các nhân tình. Tuy những người đó không phải vợ chính thức nhưng con cái của họ đều được Trần gia thừa
nhận. Ông mất năm 1973 ở Sài Gòn và được đưa về an táng trong phần mộ gia đình tại ấp Cái Dầy, xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, Bạc
Liêu.

Những giai thoại
Ông Trạch giao cho Ba Huy việc trông coi điền sản. Huy đi vào các sở điền bằng xe hơi hoặc ca nô. Việc này là một sự kiện đặc biệt, Ba
Huy đi đến đâu tá điền ùn ùn kéo đến xem, vì cả đời họ chưa được nhìn thấy xe hơi, ca nô bao giờ. Đi đòi nợ các tỉnh, Ba Huy dùng
chiếc Ford Vedette, còn đi chơi ông có chiếc Peugeot thể thao, sản xuất năm 1922. Loại xe đó cả miền Nam khi ấy chỉ có hai chiếc,
chiếc kia là của vua Bảo Đại.
Ba Huy còn thuê một người Pháp làm công cho mình. Đó là ông Henri, chồng bà Tư Nhớt, một người trong gia tộc Trần Trinh. Ông này
làm quản lý, điều hành gia sản cho ông Hội Đồng Trạch, dưới quyền ba Huy. Theo hợp đồng, quản lý được hưởng 10% trên tổng số lợi
tức thu được hàng năm. Chính vì vậy ông Henri mới bỏ "mẫu quốc" qua làm mướn cho bên vợ, mãi đến tháng 4 năm 1975 mới về
nước.
Công tử Bạc Liêu rất mê nghề võ. Vào nữa đầu thế kỷ 20, học võ là một cái mốt với nhận thức: Học võ để nâng cao cái khí phách
thượng võ của kẻ anh hào. Ba Huy không học võ Tây hay võ Ta mà học võ Xiêm. Ông ta đã cất công qua Xiêm mướn một ông thầy
thượng hạng về dạy cho mình và Tám Bò, là em út của ông ta.
Một sự kiện chấn động cả nước khi đó là Ba Huy đi thăm ruộng bằng máy bay. Và lúc ấy cả Việt Nam cũng chỉ có 2 chiếc là của Công
tử Bạc Liêu và của vua Bảo Đại. Một lần bay qua thăm điền Rạch Giá, Công tử Bạc Liêu hứng chí bay ra biển Hà Tiên chơi, cứ bay mải
miết cho đến khi kim báo xăng không còn nhiên liệu, buộc lòng Ba Huy phải đáp khẩn cấp. Xuống đất, Ba Huy hoảng hốt biết mình đã
bay lọt sang tận nước Xiêm. Trần Trinh Huy bị Nhà nước Xiêm bắt giữ và phạt 200 ngàn giạ lúa. Ông Hội đồng Trạch phải chở một
đoàn ghe chở lúa thật dài qua tận Xiêm để chuộc quí tử về. Ông là người Việt Nam đầu tiên sở hữu máy bay tư nhân và sân bay tư
nhân.
Ba Huy sinh hoạt cực kì sang trọng và xa hoa. Ra đường là đóng bộ veston, thứ hàng đắt tiền nhất thời đó. Thói quen của Ba Huy là ăn
sáng kiểu Tây, trưa ăn cơm Tàu, chiều ăn cơm Tây. Mỗi lần từ Bạc Liêu đi Sài Gòn là ông ta ngồi trên chiếc xe cáu cạnh, có tài xế lái. Khi
lên Sài Gòn ít khi Công tử Bạc Liêu ở ngôi biệt thự của Trần gia mà vào một trong những khách sạn nổi tiếng sang trọng ở Sài Gòn. Có
khi hứng chí đi dạo mát Ba Huy thuê cả chục chiếc xe kéo, ông ta ngồi một chiếc, những chiếc còn lại chở những món đồ như mũ, cây
"can"…
Công tử Bạc Liêu là một người luôn xê dịch và rất ham vui, những cuộc ăn chơi nổ trời diễn ra, Trần Trinh Huy lặn ngụp trong những
bàn tiệc với rượu sâm banh. Mỗi chủ nhật ông đều đi nghỉ cuối tuần ở Vũng Tàu, Đà Lạt hoặc về Cần Thơ. Ba Huy cũng là một kẻ mê
cờ bạc, có những khi ông đánh một cây bài 30000. đồng, trong khi lúa chỉ 1,7 đồng một giạ, lương của Thống đốc Nam Kỳ chưa tới
3000. đồng một tháng.

Hắc công tử và Bạch công tử
Bạch công tử là Lê Công Phước hay còn gọi là George Phước, con trai của Đốc phủ Lê Công Sủng, người ở làng Điều Hoà, tỉnh Mỹ Tho.
Phước cũng là một tay chơi nổi tiếng khi đó, da trắng nên được gọi Bạch công tử để phân biệt với Ba Huy. George Phước say mê cải
lương, từng qua Pháp học về sân khấu. Về nước Phước cùng một người khác bỏ tiền lập hai gánh hát Phước Chương và Huỳnh Kỳ nổi
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tiếng với cô đào chánh đệ nhất tài sắc đương thời là cô Bảy Phùng Há và một cô đào tài sắc khác là Năm Phỉ. Cùng nổi tiếng ăn chơi,
Bạch công tử và Hắc công tử trở thành kỳ phùng địch thủ.
Tác giả Nguyễn Thiện viết: "Đang lúc cô Ba Trà, một người con gái có sắc đẹp làm xao xuyến tâm hồn Bạch công tử, thua bài sạch túi,
ông trưởng giả lớn tuổi chưa kịp cung phụng tiền bạc tiếp để vừa lòng mỹ nhân, Bạch Công tử lù lù lái xe lại nhà cô Ba Trà, rủ xuống
Cần Thơ ăn cá cháy và đánh bài gỡ bạc.
Hai người xừa xuống đến quán Bungalows ở Cần Thơ, máy xe chưa nguội thì chiếc Sport tám máy của Hắc Công Tử cũng vừa tới, thắng
cái két. Cả hai lâm vào cảnh khó xử, việc chiếm được mỹ nhân chỉ còn cậy vào tài chinh phục của bản thân mình. Cả ba cùng đưa
nhau vào khách sạn. Bạch Công tử lột chiếc cà rá hột xoàn trị giá 3000. đồng vào thời đó để trên bàn trước khi vào phòng tắm. Lúc
trở ra, thấy cô Ba Trà đeo thử nó trên tay, Bạch Công tử liền lên tiếng tặng luôn. Sau đó Hắc Công tử đã mua tặng cô Ba Trà một chiếc
nhẫn trị giá gấp đoi…^"
Một lần, đoàn Huỳnh Kỳ cùng cô Bảy Phùng Há về Bạc Liêu biểu diễn, Bạch công tử mời Hắc công tử đến xem. Đang xem, Bạch công
tử móc thuốc hút, vô ý làm rớt tờ giấy con công [7], Bạch công tử cuối xuống tìm kiếm. Hắc công tử thấy vậy hỏi:
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Bà Phùng Há tên thật là Trương Phụng Hảo. sinh năm 1911 tại làng ðiều Hòa, Mỹ Tho, Tiền Giang, từ trần sáng 5/7/2009 tại SàiGòn,
hưởng thọ 99 tuổi. Bà từng có hai người chồng là ông Lê Công Phước, còn gọi là Phước George, tức Bạch công tử trong giai thoại "Hắc Bạch công tử xài tiền như nước" và ông Nguyễn Bửu, thân sinh của tướng Nguyễn Khánh thời Ngô ðình Diệm.

Le Canard épilé de l’Amicale Epatente des Joyeux-Jeunes Retraités

- 21 -

Amicale Epatente des …
… Joyeux-Jeunes Retraités
- Chú kiếm gì vậy?
- Tôi kiếm tờ con công.
Hắc công tử mỉm cười nói:
- Để tôi đốt đuốc cho chú kiếm.
Nói rồi Hắc công tử móc tờ giấy bạc bộ lư châm lửa soi cho Bạch công tử kiếm. Bị một vố quá nặng, vãn tuồng, Bạch công tử mới nói:
- Toa chơi moa một cú đau quá. Bây giờ nếu toa ngon, toa với moa cân mỗi người ký đậu xanh, rồi lấy tiền nấu, ai sôi trước người ấy
thắng? - Hắc Công Tử đáp "Chú cũng vậy nữa kìa! Ấy dà, Chú muốn chơi hả? Đuoc,vạy+. để tôi chơi cho chú chết luôn!"
Tối hôm sau, Hắc công tử cho trải thảm đỏ từ ngoài cổng vào tận thềm nhà cứ mỗi thước cho một gia nhân cầm đuốc soi đường,
nghinh đón phái đoàn của Bạch công tử. Cuộc thi được tổ chức ở đại sảnh nhà lớn của Trần gia. Lửa của tiền giấy thì rất kém nhiệt,
chỉ cháy nhỏ, vì thế họ nấu chè rất lâu trong sự căng thẳng của rất nhiều người chứng kiến. Trán ai cũng rịn mồ hôi hột, nhất là
những người trong gia đình họ Trần. Cuối cùng, nồi chè Bạch công tử sôi trước, Hắc công tử đành thua cuộc. Nhưng Ba Huy tuyên bố
rằng ông ta thua trong danh dự.

Khách sạn công tử bạc liêu
Ngày nay, Công tử Bạc Liêu trở thành một thương hiệu du lịch hấp dẫn của tỉnh Bạc Liêu. Toà biệt thự của Ba Huy khi xưa nay trở
thành Khánh sạn Công tử Bạc Liêu.
Ngôi biệt thự của công tử Bạc Liêu được xây dựng từ năm 1919, do kỹ sư người Pháp thiết kế. Để đảm bảo độ bền và diện mạo kiến
trúc, chủ nhân đã đặt hàng và cho chuyên chở toàn bộ vật liệu xây dựng như thép đúc, cửa, cẩm thạch lát nền, gạch, khung sắt trang
trí từ Pháp qua. Các bù loong, ốc vít cho các chi tiết xây dựng đều được đóng dấu chìm mẫu tự P rất hoa mỹ, chứng thực sản xuất tại
thủ đô Paris. Người dân Bạc Liêu gọi đây là "Nhà Lớn". Không chỉ đẹp về kiến trúc, nội thất mà nhà Hội đồng Trạch cũng qui tụ vô số
đồ gỗ, sứ, đồng… quý giá. Những bảo vật đó đến nay không còn do con cháu không giữ được, do mất mát vì chiến tranh hoặc những
nguyên nhân khác. Có hai món đồ quí hiện được giữ nguyên vẹn ở chùa Chén Kiểu, Sóc Trăng là chiếc giường ngủ chạm khắc tuyệt mỹ
và bộ bàn ghế cũng chạm trổ công phu. Đây là hai món quà do Ba Huy hào phóng tặng nhà chùa.
Hiện nay, ngôi biệt thự đó trở thành khách sạn Công Tử Bạc Liêu với 6 phòng ngủ. Trong đó 5 phòng bình thường và căn phòng Ba Huy
từng ở trước đây có giá gấp đôi. "Phòng công tử" có một giường đôi, ti vi, máy lạnh, một bàn viết, một tủ áo và toillet khá rộng kế bên.
Điểm độc đáo nhất của căn phòng này là chiếc máy điện thoại có từ đời Pháp thuộc đến giờ vẫn sử dụng tốt. Căn "phòng công tử"
luôn đắt khách, nhất là người nước ngoài. Du khách muốn qua đêm tại đây buộc phải đặt phòng trước cả tháng. Cách khách sạn Công
Tử Bạc Liêu không xa, còn có một cụm khách sạn, nhà hàng khác cũng mang tên Công Tử.
Cuối năm 2004, nhà văn Phan Trung Nghĩa của báo Bạc Liêu đã cho xuất bản quyển Công tử Bạc Liêu - Sự thật và giai thoại gồm nhiều
câu truyện và tư liệu sưu tầm về Trần Trinh Huy.

Evidence suggests it was cats who chose humans
Thursday, July 16, 2009

It was long suspected that all varieties of domestic cat are descended from the wild-cat species Felis silvestris, which is scattered
throughout the Old World. Researchers (Driscoll, O’Brien and others) recently analysed DNA from wildcats and domestic cats across the
Old World to determine which subspecies of Felis silvestris gave rise to the house cat. The DNA clustered into five groups, each coming
from a specific region – Europe, central Asia, southern Africa, China and Middle East. Domestic cats grouped only with Felis sylvestris
lybica , the Middle Eastern wildcat, showing that all house cats are descended from Fs lybica alone.
When was the house cat domesticated? In 2004 the National Museum of Natural History in Paris reported that adult human remains
were found in a shallow 9,500-year-old grave in Cyprus and 40cm away in its own little grave was an eight-month-old cat whose body
was oriented in the same direction as the human. Cats are not native to most Mediterranean islands and must have been taken there by
boat. Together with the archaeological data, this indicates that people had developed a special relationship with cats almost 10,000
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years ago, about the time agriculture was beginning in the Middle East.
There is good reason to wonder why cats and humans developed a special relationship. Driscoll and colleagues point out that cats are
unlikely candidates for domestication for a number of reasons. First, other wild animals were domesticated to supply humans with food,
clothing or labour, but cats contribute neither sustenance nor work to humans. Second, cats would be difficult to domesticate. The
ancestors of most domesticated animals lived in herds with hierarchical structures. Humans simply supplanted the dominant herd
individual. Cats, however, are solitary hunters that defend their territory. They are obligatory carnivores and cannot be fed on easily
available plant foods. And cats certainly do not take well to instruction. It is therefore highly likely that cats chose humans rather than
the other way around as with other domesticates.
Settlements at the dawn of agriculture about 10,000 years ago provided new opportunities for animals capable of exploiting them, for
example the house mouse who moved indoors to feed on stores of wild grain. These mice attracted cats, as did trash heaps on the
outskirts of settlements. Natural selection favoured the survival of those cats capable of collaboration with humans.
Cats would have appeared attractive to humans since they got rid of mice and snakes. Also, wildcats have “cute” features – snub face,
large eyes and high rounded forehead – known to elicit nurturing feelings in humans. The authors explain that as agriculture spread out
from the Fertile Crescent, so too did the now tame Fs lybica, occupying the same niche everywhere they went, thereby preventing the
local wildcat population from fulfilling that role.
The high-point of the domestic cat came during Egypt’s golden era, which began 3,600 years ago. Paintings from that period show that
cats were fully domesticated. The cat became the “official deity” of Egypt in the form of the goddess Bastet. Egypt banned the export of
cats for centuries, but by 2,500 years ago cats had reached Greece, from where they spread throughout the Roman Empire.
Cats spread to the east about 2,000 years ago along trade routes. These cats evolved along their own trajectory in the absence of native
wildcats with whom to interbreed. Isolated groups of oriental domestic cats developed distinctive coat colours and other mutations
through a process called genetic drift, leading to the emergence of “natural breeds” such as the Siamese cat. The Mayflower brought
cats to the US and cats reached Australia with European explorers in the 1600s.
Serious efforts to produce novel breeds of cat did not begin until relatively recently. Nearly 60 breeds of domestic cat are now
recognised. Genetic differences between domestic cat breeds are slight, comparable to that between adjacent human populations such
as French and Italians.
We do not see the wide variety of size, shape and temperaments in cats as we do in dogs, eg Great Dane and chihuahua. Humans have
selectively bred dogs since prehistoric times to do useful things such as herding, guarding, hunting and so on, but cats show no
inclination to do tasks that are useful to humans and consequently were never subjected to much selective breeding pressures.

Un pont à Suzhou ( Tô châu ), la Venise de l’Orient
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Le coin « Jeux de mots »
Voici une intéressante nouvelle qui
vient de tomber sur les téléscripteurs:
"La
Commission
européenne
a
finalement
tranché : après la monnaie unique, l'Union
européenne va se doter d'une langue unique,
à savoir... le français.
Trois langues étaient en compétition: le
français (parlé par le plus grand nombre de
pays de l'Union), l'allemand (parlé par le
plus grand nombre d'habitants de l'Union) et
l'anglais
(langue
internationale
par
excellence).
L'anglais a vite été éliminé, pour deux
raisons : l'anglais aurait été le cheval de
Troie économique des Etats-unis et les
Britanniques ont vu leur influence limitée
au profit du couple franco-allemand en
raison
de
leur
légendaire
réticence
à
s'impliquer dans la construction européenne.
Le choix a fait l'objet d'un compromis, les
Allemands ayant obtenu que l'orthographe du
français,
particulièrement
délicate
à
maîtriser, soit réformée dans le cadre d'un
plan
à
cinq
ans,
afin
d'aboutir
à
l'eurofrançais.
1. La première année, tous les accents
seront supprimes et les sons actuellement
distribués entre "s", "z", "c", "k" et "q"
seront repartis entre "z" et "k", ze ki
permettra
de
zupprimer
beaukoup
de
la
konfuzion aktuelle.
2. La deuzieme annee, on remplazera le "ph"
par "f", ze ki aura pour effet de rakourzir
un mot komme "fotograf" de kelke vingt pour
zent.
3. La troizieme annee, des modifikations
plus draztikes zeront pozibles, notamment ne
plus redoubler les lettres ki l'etaient :
touz ont auzi admis le prinzip de la
zuprezion des "e" muets, zourz eternel de
konfuzion, tou kom d'autr letr muet.
4. La katriem ane, les gen zeron devenu
rezeptif a de changemen majeur, tel ke
remplazer "g" zoi par "ch", zoi par "j", zoi
par "k", zelon le ka, ze ki zimplifira
davantach l'ekritur de touz.
5. Duran la zinkiem ane, le "b" zera
remplaze par le "p" et le "v" zera lui auzi
apandone, au profi du "f".
Efidamen, on kagnera ainzi pluzieur touch
zur le klafie. Un foi ze plan de zink an
achefe, l'ortokraf zera defenu lochik, et le
chen pouron ze komprendr et komunike. Le ref
de l'Unite kulturel de l'Europ zera defenu
realite !"
Kro Pizou a fou touz ! a pluz !

Chú Pa tàu .
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ñường cấm bị cảnh sát giao thông thổi phạt.
Về nhà bác bức xúc kể với mấy ông bạn hàng
xóm: Pữa lay, ngộ li xe pị tằng CS giao tông
nó thủi, ngộ tấp vô, ló hỏi ngộ: - Zái tò
của ông lâu? Ngộ lói ngộ hỏng có lem zái
theo, chỉ có lem cái cạc thui, thế là ló pắt
ngộ về lồn(ñồn)... zồi ló chuyển ngộ từ
lồn(ñồn) nhỏ qua lồn(ñồn) lớn, tới cái
lồn(ñồn) lớn nhứt ở ngay chung tâm tành pố
ñó. Ối trời ơi, pữa lay là ngày lễ, lồn(ñồn)
nhỏ còn ñỡ lông(ñông), chớ lồn(ñồn) lớn hả,
lông wá trời lông(ñông) .

Lời tõ tình qua computer
St/Tú
Có nhiều khi gục ñầu bên KeyBoard
Anh vô tình nhấn Shift viết tên em
Anh yêu em mà em chẳng Open
Mở cửa trái tim và Save anh vào ñó
Cửa nhà em, mẹ ñã gài Password
Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall
Nhớ lần ñầu khi ñưa em về Home
Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab
Anh bàng hoàng quay xe BackSpace
Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl
Anh tức giận khi thấy một thằng Alt
Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện
Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete
Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel
Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo
Còn hắn có @ và Esc
Em thích hắn làm lòng anh Space
Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown
Em vội bước ra ñi quên Logoff,
Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby.
Em quên hết kỷ niệm xưa ñã Add
Quẳng tình anh vào khoảng trống Recyclebin.
Anh vẫn ñợi trên nền xanh Desktop,
Bóng em vừa Refresh hồn anh.
Từng cú Click em ñi vào nỗi nhớ,
Trong tim anh... Harddisk .. dần ñầy.
Anh ghét quá, muốn Clean ñi tất cả,
Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết
Username.
Hay mình sẽ một lần Full Format ..
Em ñã thay.. Password cũ còn ñâu!
Anh sẽ cố một lần anh sẽ Retry cho ñến lúc
Error.
Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..
Khi Soft anh dùng... ñã hết Free Trial !
Hình bóng em vẫn mãi Default ...
Và cứ chatchit như kẻ không hồn
Và mãi mãi anh bị dồn vào ....
....Virus của Tình yêu(DP)
The Australian Poetry Competition had come down to two
finalists, a university graduate and an old aboriginal.
They were given a word, then allowed two minutes to study the
word and come up with a poem that contained the word.
The word they were given was ’ TIMBUKTU ’

Một chú ba tàu ở Sài Gòn ñi xe gắn máy zô
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First to recite his poem was the university graduate. He stepped
up to the microphone and said :
Slowly across the desert sand
Trekked a lonely caravan
Men on camels two by two
Destination - Timbuktu
The crowd went crazy ! No way could the old aboriginal top that,
they thought.
The old aboriginal calmly made his way to the microphone and
recited :
Me and Tim a huntin’ went
Met three whores in a pop up tent
They were three, and we was two
So I bucked one, and Timbuktu
The aboriginal won.
Birmingham Mail Aug 7 2009
STUDENTS everywhere will be turning green with envy when they
hear how one Birmingham graduate successfully passed her PhD.
For Dr Caroline Tagg, aged 33, has become the first person in
Britain to produce an 80,000 word thesis on.. wait for it... text
messaging.
The University of Birmingham student spent the last three years
analysing the use of phrases like “c u in a bit” or “wot r u up 2?” to
prove just frequently such words appear in text chat and how the
medium has become a language in itself.
She recruited a small army of texters who sent and recorded
11,000 messages, which were then put through a computer
programme that identified words used most often.
“People have different abbreviations of words that the computer
programme did not recognise as unique, such as the letter ‘u’
being used to represent the word ‘you’.
“But, my work is different to existing research as I explored the
occurrence of everyday speech-like creativity. The use of language
is different in different situations, for instance, words used in an
email would be different to those used in a newspaper or in a
conversation. What I found was that texting is like a language in
itself, with people using a mixture of spoken and written
language.”
She discovered that people text in the same way as if they were
talking, using unnecessary words such as ‘oh’, ‘erm’ and often use
grammatical abbreviations like ‘dunno’.
“I saw these in a lot of messages,” she said. “People deliberately
use words like this when they don’t need to.”
Caroline said the average text contains 17.5 words. And she
discovered from her 80,000 word thesis that there is more to
texting that just abbreviations - something most people associate
with texting.
“Actually, not many people use abbreviations,” she said. “People
use playful manipulation and metaphors. It is a playful language.
Not only are they quite creative, it is also quite expressive.
“It was interesting to be able to research a number of linguistic
methods and frameworks and apply them to the text message,
because the text messages were quite fun.”
Caroline, who is due to start work as a lecturer of English Studies
and Applied Linguistics for the Open University, said she plans to
continue her research, specifically looking at the texts of
teenagers aged 16-18 or in other forms of computer
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communication like social networking.
Tutor Professor Sue Hunston - who admits she can’t text - said:
“Every stage of the English language has been studied. Now
Caroline has studied its use in texts.”

TT - Caroline Tagg, người Anh 33 tuổi, mới đỗ tiến sĩ ở Đại học
Birmingham với luận án nghiên cứu các tin nhắn.
Nghiên cứu đề tài ngôn ngữ tin nhắn trong ba năm rưỡi, tân tiến
sĩ này phát hiện người ta nhắn tin đơn giản theo lối người ta nói
chuyện, dùng nhiều từ không cần thiết như ‘oh’, ‘erm’ và thường
dùng các chữ tắt ngữ pháp như ‘dunno’ (không biết). Để nghiên
cứu, cô nhờ bạn bè và gia đình gửi đến cho cô mọi tin nhắn đi và
đến của họ. Tổng cộng có tới 11.000 tin nhắn, gồm 190.000 chữ,
do 235 người gửi đến.
Caroline hiện giảng dạy ở Đại học Birmingham và cho biết cô sẽ
nghiên cứu cách trẻ em nhắn tin ra sao, để biết các em sử dụng
ngôn ngữ và các hình thức giao tiếp khác như thế nào.
Ông giáo làng có cô con gái đã đến tuổi cập kê. Một sáng có ba
chàng trai đến cầu hôn cùng lúc, anh là thợ cưa, anh là thợ
chạm và anh còn lại là sĩ quan quân đội.
Ông giáo lúng túng khó xử vì cả ba đều xứng đáng làm rể, chẳng
biết chọn ai. Ông nghĩ ra một cách, bèn đưa cho ba người ba ổ
khóa giống nhau và nói:
- Cứ coi như là con gái tôi bị nhốt ở trong phòng bằng ổ khóa
này, anh nào mở ra trước thì sẽ được lấy nó. Nhớ là lúc mở khóa
phải làm thơ vịnh đấy nhé!
Anh thợ cưa cầm lấy ổ khóa, mở đồ nghề ra, vừa làm vừa ngâm
nga:
Khóa ñồng dù cứng ñến ñâu
Anh cưa một lúc còn ñâu khóa ñồng.
Anh thợ chạm không kém, lấy búa và đục ra gõ chan chát rồi
nghêu ngao:
Khóa ñồng anh giữ trong tay
Anh ñục cả ngày khóa chịu nổi sao?
Còn anh sĩ quan, sau phút đầu lúng túng chợt sực nhớ ra điều gì,
vội rút khẩu súng lục đeo bên hông ra, hớn hở vịnh:
Súng anh dài chỉ một gang
Với hai viên ñạn bắn tan khóa ñồng.
Nghe xong, ông giáo vuốt râu cười ha hả, còn cô con gái đỏ
bừng mặt. Kết quả thế nào, không nói ra thì ai cũng biết.
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Le coin des poèmes
…que vous ne trouverez nulle part ailleurs …

Actualité en vers
Tng my C ông sp v VN kim gái
non:
Tình online có lắm điều lý thú,
Chỉ tội thay cho mấy chú Việt kiều.
Nàng hai mươi, tập tễnh bước vào yêu,
Chàng năm mấy, tuổi xế chiều sống dậy.
Yêu say đắm, yêu chẳng cần che đậy,
Từ quen nhau, chàng cảm thấy yêu đời.
Tóc hoa râm, cặp mắt kiếng đồi mồi,
Chàng nhuộm lại, rồi chơi thêm kiếng mát.
Chải mái tóc y chang Châu Nhuận Phát,
Sửa dáng đi chẳng khác Lưu Ðức Hoà.
Chàng tin rằng mình có số đào hoa,
Nên mới crab được một cô bồ nhí.
Nhưng chuyện đời có nhiều khi phi lý,
Vừa quen nhau mới chỉ một tháng tròn.
Nàng thì thầm, 'Anh yêu có nhớ hôn?
Ðúng một tháng, tặng em quà kỷ niệm.'
Dân cắt cỏ, cả một đời cần kiệm,
Chàng nghe xong chết lịm nữa con người.
Nhưng vì yêu nên cũng ráng gượng cười,
Ra nhà bank rút tiền mua chiếc nhẫn.
Ðược vài hôm nàng lại làm mặt giận,
'Nói yêu em mà chẳng hiểu cho em
Chat ở ngoài dịch vụ hổng tự nhiên,
Anh hãy gởi ít tiền mua vi tính.'
Ðang khi yêu, chàng giống như thằng lính,
Chỉ cúi đầu nghe lịnh của quan bà.
Một ngàn đô, nghĩ lại cũng xót xa,
Nhưng thôi kệ, để vui lòng người đẹp.
Bóp của chàng cứ mỗi ngày mỗi xẹp,
Rồi một hôm người đẹp lại phán rằng,
'Từ nhà em ra ngoài phố chẳng gần
Em cần có mấy ngàn mua A-mốc.'
Say men tình, chàng trở thành thằng ngốc,
Còn bao nhiêu cũng 'ma róc' đem dâng.
Vì đã lỡ mạo danh là bác sĩ,
Có lẽ đâu nghèo hơn bác thằng Bần.
Chàng kẹt quá rút dần tiền tín dụng,
Ðể gởi về cung phụng cho người thương.
Trời xui chi cái cảnh đời ngang trái,
Chàng đi làm, nàng lại được lãnh lương.
Rồi một hôm, chàng quyết định hồi hương
Về Việt Nam thăm người tình bé nhỏ.
Tạm giã biệt với cuộc đời cắt cỏ,
Khoác vét-tông làm bác sĩ chuyên khoa.
Ðến phi trường mãi chẳng thấy nàng ra,
Chàng nôn nóng vẫy taxi đi kiếm.
Tìm đến nơi nỗi mừng vui tắt lịm,
Nàng đang ngồi âu yếm với một người.
Chàng nghẹn ngào không nói được một lời,
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Khi nàng hỏi, 'Bác ơi, tìm ai đó?
Tôi với bác chưa từng gặp mặt nhau
Sao bỗng nhận là người quen vô cớ?'
Gã thanh niên bỗng chồm lên, hùng hổ
'Ông đi mau, tui xuỵt chó bây giờ. '
Chàng buồn thiu đưa cặp mắt thẫn thờ,
Ðón taxi để đi tìm khách sạn.
Trở về Mỹ sống chuỗi ngày buồn chán,
Chàng mới thề muôn kiếp hận đàn bà.
Ðôi khi ngồi nghĩ lại thấy xót xa,
Thiệt là tức, đã già còn dại gái

Ôi thời oanh liệt
Ngày xưa như sắt như đồng,
Như đinh đóng cột như rồng phun mưa
Ngày nay như cải muối dưa
Mười thang Minh Mạng5 cũng chưa ngẩng đầu
Trải qua một cuộc bể dâu
Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa là...
Ðến khi về với ông bà
6
Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân

Hổ nhớ rừng!!
Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ sung sức nó teo mất rồi
Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu
Ngày xưa sức mạnh như trâu
Bây giờ công cụ nó nhàu như dưa
Ngày xưa chẳng quản nắng mưa
Bây giờ lóang thóang lưa thưa gọi là
Ấy là nói chuyện trong nhà
Còn sang hàng xóm thì là vô tư

Nỗi buồn tuổi hạc
Phạm Hai
Xưa kia cứng cát như cây
Quán quân nổi tiếng mưa mây một thời
Giờ đây cảm thấy rã rời
Không còn oanh liệt như thời đã qua
Phải chăng đến tuổi về già
Súng thời hết đạn, chim nhà xụi lơ
Còn gì đâu để mộng mơ
Thôi đành buông súng hạ cờ, bó tay
Từ nay hết chí làm trai
Cờ người bỏ cuộc, đắng cay nghẹn ngào
Xưa kia công địch ào ào
Giờ đây thấy bóng... xin chào chịu thua
Nghĩ mình có lúc làm vua
Bây giờ thất thế, đành thua quí bà
Buồn thay cái tuổi về già
Xìu xìu ễnh ễnh như là con giun !
Ngồi buồn ta viết lung tung
Gởi đến các bạn cùng chung tuổi già.
5
6

Le Canard épilé n° 6 du 20-mars-2009, page 44
Ðào tiên gà
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Từ ngày có em về
Nhà mình toàn ánh trăng thề

Ma chérie,depuis le temps de ta présence,
la lune , témoin de nos serments ,
a inondé notre demeure de lumière d’argent.
Les flots de nos chants d’amour , longtemps absents
jaillissant de nouveau ,doux comme l’eau
d’une source ruisselante .

Dòng nhạc tình ñang tắt lâu
Tuôn trào ngọt-ngào như dòng suối
***
Anh yêu phút ban ñầu
ðẹp nghiêng-nghiêng dáng em sầu
Trong mắt em buồn về mau
em ơi có khi nào lần gặp lại ñây cho mai sau .

J’aime dès les premiers instants
ta triste allure que ta beauté y s’appuyant.
Avec mélancolie , ton regard me révélant
ton désir de me quitter précipitamment
Je me demande à quand , le temps
de notre future rencontre , au demeurant .

***
Tiếng ñàn hoà êm ái
Nhịp bước em thêm lả-lơi
Cung ñiệu buồn chơi-vơi
ðôi tâm-hồn riêng thế-giới

Les notes de cette musique si tendres
engendrent tes pas à un rythme tentant,
L’air languissant d’une tristesse immense
gardant dans un monde à distance,
nos deux coeurs en isolement .
.
***

Mình dìu sát ñi em
ðể nghe làn hơi cháy
Trong tim nồng-nàn
Tiếc thương chi trời rộng thênh thang
Vương-vấn ñể rồi một ñời cưu-mang

Te serrant dans mes bras , en dansant
je sens cette chaleur brûlante
dégageant de ton coeur ardent .
Sans regrets,dans ce monde ouvert largement
Ni attachements qui pèsent lourds sur le vivant.

***
Giờ mình có nhau rồi
ðời ñẹp vì tiếng em cười
Vượt ngàn trùng qua bể khơi
Dắt-dìu cùng về căn nhà mới

Et enfin , nous sommes ensemble maintenant
La vie est belle en t’écoutant riant
Traversant mille lieues d’immense océan
Main dans la main , atteignant nouvel ancrage
***

Ta xây vách chung tình
Nhiều chông gai có tay mình
Xin cãm ơn ñời còn nhau
Xin ghi phút ban ñầu bằng bài
TANGO CHO EM

(lời Việt bài hát
TANGO CHO EM )

Nous bâtirons des murs dans l’entourage
protégeant notre amour perdurant
tant d’obstacles mais nos mains sont performantes.
Remerciant la vie de nous avoir réunis
Ces premiers instants seront marqués à vie
par ce magnifique «TANGO POUR MA CHÉRIE »

TRẦN-HỮU-CHÍ

PHỎNG DỊCH

14 / 08 /09 MASSY

Tác-giả :không biết tên
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BAO NHIÊU TUÔI LÀ GIÀ ?

Vợ người - Vợ ta

Thất thập xưa khó tìm ra,
Ngày nay thất thập mỗi nhà đều đông.
Ngày xưa thất thập ngồi không,
Ngày nay thất thập còn mong đi làm..
Ngày xưa thất thập lão làng,
Ngày nay thất thập là chàng thanh niên.

LS - 05/01/2008 - Ráng làm đăng theo nguyệt thảo cho nó đũ cặp
Vợ người tươi rói như hoa
Vợ ta mới ngó chổi chà muốn quơ
Vợ người còn biết làm thơ
Vợ ta biết có mổi tờ...hoá đơn!
Vợ người ít dỗi ít hờn
Vợ ta suốt kiếp như đờn...đứt dây
Ỉ eo nhăn nhó cả ngày
Tiền trường tiền học cả bầy nhóc con

Thất thập về nước liên miên,
Các cháu gái nhỏ luân phiên chào mời:
" Mừng anh thăm nước nhà chơi,
Mời anh cắt tóc, thảnh thơi gội đầu,
Mời anh trẻ đẹp sang giàu
Đón em qua Mỹ, em hầu hạ anh.."
Các bà bảy chục xuân xanh,
Tóc đen, má phấn, xâm viền vành môi.
Bà nào cũng đẹp, cũng tươi,
Lả lướt sàn nhảy, nói cười thật duyên.
Các bà dáng dấp dịu hiền,
Các ông say đắm nghiêng nghiêng mắt nhìn.
Bây giờ tôi vững niềm tin
Trả lời câu hỏi linh tinh ban đầu:
" Tuổi già khởi sự từ đâu ?
Tuổi già khởi sự khi nào ta quên :
Quên chồng, quên vợ, quên tên,
Quên cười, quên bạn, quên mình là ai ? "

Vợ người tiếp khách thiệt ngon
Trà thơm rượu quí cười dòn tiển đưa!
Vợ ta như bánh chiều mưa
Chầm dầm dọn sẵn đâu vừa một mâm
Gần chồng thì giống như câm
Miệng không chịu hé thì...ngâm cái gì?
Nói rồi ngẫm lại cười khì
Văn mình vợ bạn so bì làm chi?

Tự trách mình hơn trách chồng

CHỒNG NGƯỜI CHỒNG EM
(thơ nguyệt thảo sưu tầm )
Chồng ngưòi mới ngó đã thèm
đẹp trai cao ráo lại thêm cai dù
Chồng em mặt mũi âm u
xấu trai lùn xủn lù đù xấu ghê
Chồng người đưa đón " quợ " về
chồng em nhậu xỉn em " dzề " mình em
Chồng người rất thích thổi kèn
chồng em đứt chến thổi kèn hỗng kêu
Chồng người tưới " guộng " đều đều
chồng em ba tháng mới " khều " bờ đê
Chồng người ra ãm " dzô " đè
chồng em quá hớp ra tè gốc cây
Chồng người mài dũa " lưỡi " cày
chồng em có lưỡi nhưng cày " hỗng " dzô
Chồng người " cày " sướng thấy mồ
chồng em " quẹt quẹt " rồi " dzô " ngủ khò
Chồng người phải lấy thước đo
chồng em đốt rưỡi thôi so làm gì
Chồng người lủng lẳng đeo bi
chồng em bi méo lấy gì mà chơi
Thiệc ra em cũng hết thời
trước sau xẹp lép xì hơi lâu rồi
em ngồi em " dzái " mưa rơi
guộng con khô quá xin trời làm mưa !
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Trần Hữu-Chí - 18/07/2009
Chồng người thì mặc chồng người
Chớ mơ,chớ liếc,chớ cười ,chớ trêu
Tôi khuyên mụ chớ nhiều điều
Phân bì so-sánh đánh liều « ăn nem »
Chồng mụ đâu phải khó xem
Tiếc rằng mụ chẳng trét kem , thoa dầu (thơm )
Đèn nhà mụ chẳng châm dầu
Làm sao đủ chói để hầu ổng mê
Mụ dốt chẳng biết mô tê
Chồng mụ vụng-về , chỉ chê với trách
Mụ thử dùng băm sáu (36 ) cách
Ka ma su tra , học sách lão-thông
Để khỏi phải tốn mất công
Nhìn chồng hàng xóm , chổng mông mà chờ
« Công ngủ » mụ chẳng vuốt rờ
Nằm ca vọng cổ , « nhỏ » chờ quá lâu
« Cồn lái » của mụ bao sâu
Đăng lên mạng Net , đâu cần thước đo
« Cai dù » đủ cở chớ lo
Lưởi cày dài ngắn có cho mụ dùng
Ruộng mụ thì quá cổi cùn
Cho dù tưới nước , trét bùn vẩn khô
Lưởi cày nào đút đầu vô
Mẻ răng gảy lưởi ô-hô kêu trời
Khuyên mụ chớ có lắm lời
Miệng lưởi của mụ để « chơi » với chồng
Kèn ổng thổi , trầm hơn bổng
Chỉ e rằng mụ hổng có lổ tai ( nhạc sĩ )
Cho nên mụ cứ chê bai
Kèn người thì thổi hay hơn kèn nhà
Thôi mụ đừng có quá đà
Có chồng như mụ quả là xứng đôi .
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Chàng trai trả lời :Vâng, bữa sáng của cô vẫn còn trong túi,
7
nhưng cô đang cầm "bữa ăn tối" của bà xã tôi."

Le coin du rire
Rions : Yes, we can

(and we do)

laugh

MAXIME APOCRYPHE
D'E(tr)ON

DU

CHEVALIER

Un homme est devant sa télévision avec le ticket de loto qu'il a
joué le matin même. Ses 6 numéros sortent. Fou de joie, il crie
par la fenêtre à son épouse qui se trouve de l'autre côté de la route :
« Chérie vient vite nous avons gagné la cagnotte du loto »
La femme saute de joie et traverse la route. Un camion arrive et
l'écrase. Le mari : « Putain ! quand une journée est bonne, elle est
vraiment bonne ... »
Một cặp vợ chồng nọ ñi du lịch và ñược giới thiệu tới một cái
giếng mà dân làng cho rằng rất linh thiêng. Người chồng liền ghé
người sát giếng, anh ta thì thầm cầu nguyện và thảy một ñồng xu
xuống dưới. Thấy vậy, cô vợ cũng lầm rầm cầu nguyện, nhưng vì
nghiêng người quá sát, nên cô ta mất thăng bằng và ngã xuống cái
giếng chết ñuối. Người chồng sau một lúc sửng sốt không nói nên
lời, sau ñó anh ta mỉm cười và nói: Ồ ñúng là thiêng thật !!!

Wife's Secret:
A man and woman had been married for more than 60 years.
They had shared everything. They had talked about everything
They had kept no secrets from each other except that the little old
woman had a shoe box in the top of her closet that she had
cautioned her husband never to open or ask her about.
For all of these years, he had never thought about the box, but
one day the little old woman got very sick and the doctor said she
would not recover.
In trying to sort out their affairs, the little old man took down the
shoe box and took it to his wife's bedside.
She agreed that it was time that he should know what was in the
box. When he opened it, he found two rocheted dolls and a stack
of money totaling $95,000.
He asked her about the contents. 'When we were to be married,'
she said, ' my grandmother told me the secret of a happy
marriage was to never argue. She told me that if I ever got angry
with you, I should just keep quiet and crochet a doll.'
The little old man was so moved; he had to fight back tears. Only
two precious dolls were in the box. She had only been angry with
him two times in all those years of living and loving. He almost
burst with happiness.
'Honey,' he said, 'that explains the doll, but what about all of this
money?
Where did it come from?'
'Oh,' she said, 'that's the money I made from selling the dolls.'
Trên xe buýt đông người, một cô sinh viên giữ khư khư quả chuối
ở túi quần sau, sợ mọi người chen lấn sẽ làm bẹp mất bữa ăn
sáng của mình. Sắp tới một trạm ngừng của xe buýt , một anh
chàng đứng sau hỏi cô:
- Xin lỗi, em xuống trạm nào?
Cô gái không muốn làm quen, đáp sẵng giọng: "Còn lâu!"
Chàng trai đáp:" Xin lỗi, nếu vậy em cho tôi xin... Anh ta khẽ
chạm vào tay cô, bên cầm quả chuối."
Cô sinh viên:"Ô hay, quả chuối này là bữa sáng ăn sáng của tôi đó,
cho anh làm sao được."

CE N'EST PAS SANS FONDEMENT...!!!
A woman called a local hospital: "Hello. Could you connect me to
the person who gives information about patients? I'd like to find
out if a patient is getting better, doing as expected or getting
worse."
The voice on the other end said, "What is the patient's name and
room number?"
"Sarah Finkel, Room 302."
"I'll connect you to the nursing station."
"Third floor nursing station. How can I help you?"
"I'd like to know the condition of Sarah Finkel in Room 302."
"Just a moment, let me look at her records. Mrs.Finkel is very
well. In fact she had two full meals, her blood pressure is fine.
She is to be taken off the heart monitor in a couple of hours, and
if she continues this improvement, Dr. Cohen is going to send her
home on Tuesday."
The woman said, "What a relief' Oh, that's fantastic. That's
wonderful news."
The nurse said, "From your enthusiasm, I take it, you are a close
family member or a very close friend?"
"Neither. I'm Sarah Finkel in Room 302. Nobody tells me s**t."
Ça se passe en Israël. Une petite vieille appelle l'hôpital du Mont
Sinaï.
"L'hôpital du Mont Sinaï? Bonjour. Une de mes amies est
hospitalisée chez vous et j'aimerais que l'on me donne des
informations sur son état de santé"
La standardiste répond: "Je vais voir ce que je peux faire pour
vous. Quel est le nom de la personne?"
"Elle s'appelle Sarah Finkel. Elle occupe la chambre 302..."
"Très bien, je vous mets en communication avec une infirmière de
son service"
Après quelques secondes d'attente, c'est une autre voix à l'autre
bout de l'appareil: "Oui bonjour, on me dit que vous désirez avoir

7

(NDLR) : avez-vous compris la blague ?
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des nouvelles d'une personne de notre service, Sarah Finkel, c'est
ça?"
"Oui, c'est ça. Je sais bien que vous ne devez pas communiquer
d'informations par téléphone, mais Sarah est ma copine et j'ai peur
qu'elle ne me dise pas la vérité sur son état. Comme elle n'a plus de
famille et que je ne peux pas me déplacer..."
"Hmmm... C'est d'accord. Je vais vous faire un petit résumé.
Madame Finkel a été admise aujourd'hui après avoir perdu
connaissance en pleine rue. Ses premiers examens sont très bons:
elle a juste une tension un peu faible. Nous attendons les résultats
d'une deuxième série de tests. Si ils sont bons, elle pourra sortir de
l'hôpital dès demain."
La vieille dame à l'autre bout du fil exulte: "Dès demain?!
Mazeltov! C'est merveilleux! Comme je suis heureuse d'entendre
ça... C'est une excellente nouvelle."
L'infirmière reprend la parole: "Vous devez vraiment être très
proche de Madame Sarah Finkel pour être aussi réjouie?"
"Si je suis proche de Sarah Finkel? Mais je SUIS Sarah Finkel! Je
vous ai appelé parce que le docteur ne me disait jamais rien!"
A very successful lawyer parked his brand-new Lexus in front of
his office, ready to show it off to his colleagues. As he got out, a
truck passed too close and completely tore off the door on the
driver's side. The lawyer immediately grabbed his cell phone,
dialed 911, and within minutes a policeman pulled up.
Before the officer had a chance to ask any questions, the lawyer
started screaming hysterically. His Lexus, which he had just picked
up the day before, was now completely ruined and would never
be the same, no matter what the body shop did to it.
When the lawyer finally wound down from his ranting and raving,
the officer shook his head in disgust and disbelief. "I can't believe
how materialistic you lawyers are," he said. "You are so focused
on your possessions that you don't notice anything else."
"How can you say such a thing?" asked the lawyer.
The cop replied, "Don't you know that your left arm is missing
from the elbow down? It must have been torn off when the truck
hit you."
"My God!" screamed the lawyer. "My Rolex! My Rolex!".

Ráng giúp...coi chừng ...
Vợ chồng Trung Cal đến phòng mạch BS Kim Già Dịch:
- Xin BS giúp giùm làm sao cho chúng tôi tăng thêm hứng cảm
trong khi ái ân, chúng tôi hình như hơi nhàm chán đối với nhau
đó.
Sau khi khám cho hai vợ chồng, BS Kim Già Dịch nói:
- Okie, dễ thôi, anh chị về mua 1 bịch nho và 1 bịch donuts. Trước
khi lâm trận, anh bỏ quả nho vào "hang hùm" còn chị treo cái
donut vào cái ấy của anh. Xong rồi, hai anh chị nằm ngược đầu
nhau, anh cố gắng dùng lưỡi lấy quả nho ra, chị cố gắng thanh
toán cái donut mà không được dùng tay. Good luck!
Kết quả thiệt là kỳ diệu, vợ chồng Trung Cal hương lửa càng ngày
càng mặn nồng.
Vợ chồng Sơn Lì biết được BS Kim Già Dịch đã giúp vợ chồng
Trung Cal tốt đẹp, bèn mò tới nhờ giúp đỡ.
Sau khi khám cho hai vợ chồng, BS Kim Già Dịch lắc đầu quầy
quậy:
- Xin lỗi anh chị tui chịu thua, không thể giúp được.
- BS làm ơn làm phước mà, tụi tui đau khổ lắm BS ơi!
- Okie, thôi tui cũng ráng chỉ, nhưng không biết có thành công
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không.
Anh chị về mua một bịch cam và 1 bịch Cheerios ...

The Train Ride
An ugly fat woman, a gorgeous young hot blonde, an
American man and a Canadian man are all riding together
in a train car.
As the train passes through a tunnel, the distinctive sound
of a loud slap is heard.
When they emerge from the tunnel, a bright red handprint is
on the face of the American.
The fat woman thinks "that dirty American grabbed that
blonde in the tunnel and she slapped him!"
The blonde thinks "that dirty American must have tried to
grab me, but grabbed the fatso by mistake and she slapped
him!"
The American thinks "that Canadian bastard felt up that
blonde and she slapped me by mistake!"
The Canadian thinks "I can’t wait ’til we go through another
tunnel so I can slap that stupid American again!"

WELCOME TO TPA
We at TPA, Terrorist-Proof Airlines, are in the flying business !

We can absolutely guarantee no WALK-ON GUNS, KNIVES, BOX
CUTTERS, SHOE-BOMBS or other weapons will ever be carried
onto OUR FLIGHTS !
Book your next flight with TPA, the safest airline in the industry.

Pourquoi ???
Pourquoi peut-on avoir une pizza à la maison plus vite qu'une
ambulance ?
Pourquoi est-ce que le jus de citron est fait de saveurs
artificielles et le liquide à vaisselle est fait de vrais citrons ?
Pourquoi est-ce qu'ils stérilisent l'aiguille qui sert à l'euthanasie ?
Pourquoi est-ce qu'on appuie plus fort sur les touches de la
télécommande quand ses piles sont presque à plat ?
Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de nourriture pour chat à saveur
de souris ?
Pourquoi le mot "abréviation" est si long ?
Pourquoi est-ce que pour arrêter Windows on doit cliquer sur
Démarrer ?
Pourquoi est-ce qu'on lave nos serviettes de bain alors qu'on est
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sensés être propres quand on s'essuie avec ?
Pourquoi les pilotes kamikazes portaient-ils un casque ?
Vous connaissez ces boîtes noires indestructibles dans les avions,
pourquoi est-ce qu'ils ne fabriquent pas l'avion au complet dans
ce matériau ?
Pourquoi les moutons ne rétrécissent pas quand il pleut ?
Pourquoi "séparés" s'écrit-il en un mot, alors que "tous ensemble"
s'écrit en deux mots séparés ?
Pourquoi les établissements ouverts 24 heures sur 24 / 7 jours sur
7, ont-ils des serrures et des verrous ?
Quand la nourriture pour chien est ''nouvelle avec goût amélioré'',
qui l'a testé ?
Si voler est si sécuritaire, pourquoi l'aéroport s'appelle le
"terminal" ?
Quand on étrangle un Schtroumpf, il devient de quelle couleur ?
Comment les panneaux " DEFENSE DE MARCHER SUR LA PELOUSE
" arrivent-ils au milieu de celle-ci ?
Est-ce que les analphabètes ont du plaisir à manger un bouillon
aux nouilles en forme de lettres ?
Quand l'homme a découvert que la vache donnait du lait, que
cherchait-il exactement à faire à ce moment-là ?
Si un mot dans le dictionnaire est mal écrit, comment s'en
apercevra-t-on ?
Est-ce que les ouvriers de chez Lipton ont aussi une pause café ?
Comment se débarrasser d'un ancien boomerang ?
Tại sao chỉ có bà phù thủy độc ác mà không có ông phù thuỷ độc
ác?
Câu trả lời: - Không có người đàn ông nào độc ác như đàn bà!
Tại sao chỉ có mỹ nhân kế chứ không có nam nhân kế?
Câu trả lời: - Họ không gian xảo như phụ nữ được!
Tại sao có ông già noel mà lại không có bà già noel?
Câu trả lời: - Tại vì đàn ông nhân hậu hơn đàn bà!
Tại sao lại gọi là phụ nữ mà lại không có .... phụ nam?
Câu trả lời: - Tại vì con gái chỉ là .... phụ thôi!
Pourquoi les requins vivent-ils dans leau salée ?
Réponse : Parce que dans l’eau poivrée, ils tousseraient tout le
temps.
Quand on y pense ... mieux vaut ne pas trop se poser de questions
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learning their children's names.
5. The most highly-paid job is now jury duty.
4. People in Africa are donating money to Americans.
Mothers in Ethiopia are telling their kids, "finish your plate;
do you know how many kids are starving in America?"
3. Motel Six won't leave the lights on.
2. The Mafia is laying off judges.
1. If the bank returns your check marked as "insufficient
funds," you have to call them and ask if they meant you or
them.

Quelle est la chose la plus rapide au monde ?
L'Anglais a dit : Moi, je dirais que c'est la pensée, puisque la
pensée est immédiate.
Le Français a dit : Moi, je dirais que c'est la lumière car il est
prouvé que rien ne bat la vitesse de la lumière.
Le Belge a dit : Moi, je dis que c'est la diarrhée, parce que quand
tu as la diarrhée, t'as même pas le temps de penser ni d'ouvrir la
lumière que t'es déjà dans la merde.

Top twelve indicators the economy is bad
12. CEO's are now playing miniature golf.
11. I got a pre-declined credit card in the mail.
10. I went to buy a toaster oven and they gave me a bank.
9. Hotwheels and Matchbox car companies are now trading
higher than GM in the stock market.
8. Obama met with small businesses - GE, Pfizer, Chrysler,
Citigroup and GM, to discuss the Stimulus Package.
7. McDonalds is selling the ¼ ouncer.
6 People in Beverly Hills fired their nannies and are

The Man Rules At last, a guy has taken the time to write this
all down. Finally , the guys' side of the story.
We always hear “the rules” from the female side. Now here
are the rules from the male side.
These are our rules! Please note.. these are all numbered "1" ON
PURPOSE!
1. Men are NOT mind readers.
1. Learn to work the toilet seat. You're a big girl. If it's up, put it
down. We need it up, you need it down. You don't hear us
complaining about you leaving it down.
1. Sunday sports: It's like the full moon or the changing of the
tides. Let it be.
1. Crying is blackmail.
1. Ask for what you want. Let us be clear on this one: Subtle
hints do not work! Strong hints do not work! Obvious hints do
not work! Just say it!
1. Yes and No are perfectly acceptable answers to almost every
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question.
1. Come to us with a problem only if you want help solving it.
That's what we do. Sympathy is what your girlfriends are for.
1. Anything we said 6 months ago is inadmissible in an argument.
In fact, all comments become null and void after 7 days.
1. If you think you're fat, you probably are. Don't ask us
1. If something we said can be interpreted two ways and one of
the ways makes you sad or angry, we meant the other one.
1. You can either ask us to do something or tell us how you want
it done. Not both. If you already know best how to do it, just do it
yourself.
1. Whenever possible, Please say whatever you have to say
during commercials.
1. Christopher Columbus did NOT need directions and neither do
we.
1. ALL men see in only 16 colors, like Windows default settings.
Peach, for example, is a fruit, not a color. Pumpkin is a vegetable.
We have no idea what mauve is.
1. If it itches, it will be scratched. We do that.
1. If we ask what is wrong and you say "nothing," we will act like
nothing's wrong. We know you are lying, but it is just not worth
the hassle to argue.
1. If you ask a question you don't want an answer to, expect an
answer you don't want to hear.
1. When we have to go somewhere, absolutely anything you
wear is fine... really.
1. Don't ask us what we're thinking about unless you are
prepared to discuss such topics as Football or Hunting or Fishing.
1. You have enough clothes.
1. You have too many shoes.
1. I am in shape. Round IS a shape!
Thank you for reading this. Yes, I know, I have to sleep on the
couch tonight; but did you know men really don't mind that? It's
like camping.

Great Orators of the Democrat Party!
'One man with courage makes a majority.' - Andrew Jackson
'The only thing we have to fear is fear itself.' - Franklin
D. Roosevelt
'The buck stops here.' - Harry S. Truman
'Ask not what your country can do for you;
ask what you can do for your country.'
John F. Kennedy

From today's Genius Democrats...
'It depends what your definition of 'Sex' is?'' - Bill Clinton
'That Obama, - I would like to cut his NUTS off!' - - Jesse Jackson
'Those rumors are false .... I believe in the sanctity of marriage.'
- John Edwards
'I invented the Internet' - Al Gore
'The next Person that tells me I'm not religious, I'm going to
shove my rosary beads up their ASS.' - - Joe Biden
'America is-- is no longer, uh, what it-- it, uh, could be, uh, what
it was once was, uh, and I say to myself, 'uh, I don't want that
future, uh, uh for my children.' - Barack Obama
'I have campaigned in all 57 states. - Barack Obama (Quoted
2008)
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'You don't need God anymore, you have us Democrats.' - Nancy
Pelosi (Quoted 2006)
'Paying taxes is voluntary.' - Sen. Harry Reid
'Bill is the greatest husband and father I know. No one is more
faithful, true, and honest than he.' - Hillary Clinton (Quoted
1998)
''Life's tough ........ it's even tougher if you're stupid.'' - John
Wayne
A woman brought a very limp duck into a veterinary surgeon.
As she laid her pet on the table, the vet pulled out his
stethoscope and listened to the bird's chest.
After a moment or two, the vet shook his head sadly and said,
8
"I'm sorry, your duck, Cuddles, has passed away."
The distressed woman wailed, "Are you sure?"
"Yes, I am sure... The duck is dead," replied the vet.
"How can you be so sure?" she protested.
"I mean you haven't done any testing on him or anything. He
might just be in a coma or something." . The vet rolled his eyes,
turned around and left the room..
He returned a few minutes later with a black Labrador Retriever.
As the duck's owner looked on in amazement, the dog stood on
his hind legs, put his front paws on the examination table and
sniffed the duck from top to bottom. He then looked up at the
vet with sad eyes and shook his head. The vet patted the dog on
the head and took it out of the room.
A few minutes later he returned with a cat. The cat jumped on
the table and also delicately sniffed the bird from head to foot.
The cat sat back on its haunches, shook its head, meowed softly
and strolled out of the room.
The vet looked at the woman and said, "I'm sorry, but as I said,
this is most definitely, 100% certifiably, a dead duck."
The vet turned to his computer terminal, hit a few keys and
produced a bill, which he handed to the woman. The duck's
owner, still in shock, took the bill. "$ 150!" she cried, "$150 just
to tell me my duck is dead!"
The vet shrugged, "I'm sorry. If you had just taken my word for
it, the bill would have been $20, but with the Lab Report and the
Cat Scan, it's now $150

116 kiểu cười:
1.Cười chê, 2. Cười cợt, 3. Cười duyên, 4. Cười gằn, 5. Cười góp, 6.
Cười khà, 7. Cười khẩy, 8. Cười khì, 9. Cười mát, 10. Cười miếng
chi (mỉm chi),
11. Cười mũi, 12. Cười nắc nẻ, 13. Cười ngất, 14. Cười nhạt, 15.
Cười như nắc nẻ, 16. Cười nịnh, 17. Cười nụ, 18. Cười ồ, 19. Cười
phá, 20. Cười ra nước mắt,
21. Cười rộ, 22. Cười ruồi, 23. Cười sặc, 24. Cười sằng sặc, 25. Cười
tình, 26. Cười trừ, 27. Cười tủm, 28. Cười vỡ bụng, 29. Cười xoà.
30. Cười buồn (khác buồn cười),
31.Cười vu vơ, 32. Cười lặng lẻ; 33. Cười vô duyên; 34. Cười nhạt
(cười lạt), 35. Cười Mơn (cầu tài), 36. Cười ha hả, 37. Cười hồng
hộc, 38. Cười khành khạch, 39. Cười ngặt nghẽo, 40. Cười ằng ặc,
41. Cười thầm, 42. Cười khô (cười khan), 43. Cười lạnh, 44. Cười
cười, 45. Cười ngượng ngập (ngượng nghịu), 46. Cười té đái (vãi
8

La Rédaction dispose d’une autre histoire où il s’agit d’un chat
…
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đái), 47. Cười thủy tinh, 48. Cười trịch thượng, 49. Cười hạ bệ, 50.
Cười the thé,
51. Cười e thẹn, 52. Cười khinh bỉ (khinh miệt), 53. Cười khục khục
(nín cười), 54. Cười chua cay, 55. Cười ranh mãnh, 56. Cười bí ẩn,
57. Cười độc, 58. Cười đón, 59. Cười đưa, 60. Cười rập khuôn,
61. Cười bằng mắt, 62. Cười khúc khích, 63. Cười cuồng loạn, 64.
Cười dòn, 65. Cười chúm chím, 66. Cười xã giao, 67. Cười thoả mãn
(mãn nguyện), 68. Cười đau khổ, 69. Cười ngô nghê (ngờ nghệch),
70. Cười hì hì,
71. Cười nửa miệng, 72. Cười thành thật, 73. Cười vang, 74. Cười
toe toét, 75. Cười đểu, 76. Cười xảo trá, 77. Cười ngạo nghễ, 78.
Cười chanh chua, 79. Cười ý nhị, 80. Cười tuyệt vọng;
81. Cười sang sảng ( rổn rảng), 82. Cười hô hố, 83. Cười tự phụ, 84.
Cười đắc thắng, 85. Cười đú đởn, 86. Cười hóm hỉnh, 87. Cười nhí
nhảnh, 88. Cười châm biếm, 89. Cười hiền, 90. Cười phớt tỉnh,
91. Cười trây trúa (nham nhở), 92. Cười như mếu, 93. Cười bò
kàng, 94. Cười hồn nhiên, 95. Cười ô trọc, 96. Cười đồng loã, 97.
Cười thú nhận, 98. Cười rũ rượi, 99. Cười bằng thích, 100. Cười ba
lơn,
101. Cười lém lỉnh, 102. Cười chúm chím, 103. Cười hồ hởi, 104.
Cười tiếp thị, 105. Cười lẳng lơ, 106. Cười bù khú, 107. Cười hềnh
hệch, 108. Cười khinh khỉnh, 109. Cười nhếch mép, 110. Cười xuý
xoá,
111. Cười ré, 112. Cười khanh khách, 113. Cười dâm đãng, 114.
9
Cười xách mé, 115. Cười lở trôn, 116. Cười miểng chai

… Joyeux-Jeunes Retraités
promets...
- Non, j'ai promis, j'vous dit...
- Stéphanie Boulette, c'est ça ?
- Non...
- Ernestine de la Bouette ?
- Non, je vous dit que...
- C'est Huguette Voutier ?
- Euh... Non...
- C'est la petite Thérèse Gonthier?
- Mais non, je vous dit! J'ai promis de pas l'dire!
- Bon, ce n'est pas grave, écoute... Tu me feras 5 "notre
père" et "2 avé maria"...
- Ok... Salut, m'sieur le curé..."
Toto ressort et retrouve son pote Biloute à l'extérieur de
l'église...
"- Alors, qu'est que t'as eu? demande Biloute
- 5 "notre père", 2 "avé Maria"... Et 4 bonnes adresses pour
la semaine prochaine!!!"

Chuyện thường ngày: Trường CLC là gì?
Thứ Năm, 13/08/2009, 08:08 (GMT+7)

TT - Mô7t bà chi7 vừa cha7y được trường cho con. Sau hai tuần tựu
trường, câ7u bé về đố me7 thế này: ”Trường con là trường CLC. Đố
me7 CLC là gì?”.
Me9 câ7u bé cười và tra8 lời: “Đố thế mà cũng đố. CLC là chất lượng
cao. Vì thế me7 mới cha7y đôn cha7y đáo cho con vào đấy chứ”.
Câ7u bé cười la7i và ba8o: ”CLC là chất lượng cao thì ai mà chă8ng
biết...”.
”Thế CLC là cha9y là chính pha:i không?” - bà me7 zếp tu7c.
“Sai. Me7 lúc nào cũng nghĩ chuyê7n cha7y!” - câ7u con tra8 lời, không
quên nhắc nhở me7.
”Không cha7y thì chơi” - đáp án này cu8a bà me7 cũng bi7 câ7u con trai
lắc đầu.
“Thế CLC là cái gì?” - bà me7 bắt đầu cáu, ho8i la7i với gio7ng đầy ve8
bực mình.
Câ7u con trai cười hì hì: “Tất ca8 ho7c trò trường con đều ba8o rằng
CLC là CHÉP LÀ CHÍNH”!
***
10
Bút Bi đem câu chuyê7n này thuâ7t la7i với một số vi7 trong ngành
giáo du7c, và ai cũng cười ba8o: Tre8 con bây giờ gio8i thâ7t!
Toto va se confesser...
- Mon père j'ai commis le péché de la chair...
- Comment? Avec qui?
- Ah non, j'ai promis de pas le dire, je veux pas qu'elle ait
d'ennuis...
- Tu peux me le dire, Toto, rien ne sortira d'ici, je te le
9

Devoir de vacances - TRAVAIL À FAIRE : Corriger les erreurs ;
Classer par degré de synonymie ; Supprimer les doublons ;
Compléter la liste ; Traduire en français et en anglais
10
Chroniqueur du quotidien Tuổi Trẻ de SàiGòn

Le Sottisier du bac - Visions de la sexualité
Il faut des préliminaires car on n’entre pas dans la femme
comme dans un moulin.
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(Vanessa, 17 ans, élève de terminale)
11
….
La fécondation
- La fécondation est la rencontre de l'ovule et du supermatozoïde.
- Pour faire un enfant à une femme, ce n'est pas la peine de
recommencer sans arrêt : il faut s'y prendre au bon moment.
- Si l'œuf ne se niche pas dans l'utérus, on dit que c'est une
grossesse extraterrestre.
Faire un enfant
- Si on n’a pas envie de se salir les mains avec le sexe, on peut
faire des bébés-éprouvettes.
- Si une femme fait l'amour avec plusieurs hommes en même
temps, normalement elle ne fera pas plus d'enfants qu'avec un
seul.
- Bien sûr, on ne peut pas avoir d'enfant simplement par un
baiser, ni en se pelotant.
- A notre époque, on peut faire un enfant avec le sexe de deux
femmes.
- Quand on se reproduit en faisant exactement la même
personne, c'est le clownage.
Le viol
- Le viol signifie que l'homme peut se servir de son sexe comme
d'une arme.
- Toutes les neuf minutes, une femme est violée. Heureusement
ce, n'est pas la même à chaque fois.
- Un viol commis par plusieurs garçons s'appelle une tourmente.
- Une tournante porte ce nom car on fait tourner la fille des deux
côtés.
- Pour savoir qui est le violeur, il suffit d'examiner le sexe de tous
les suspects.
- Les empreintes génétiques sont les empreintes digitales du sexe.
- L'abus sexuel, c'est quand on abuse, quand on en fait trop.
Des cas à part
- La queue du poisson n'a rien à voir avec la reproduction.
Exemple: les sirènes.
- Les hermaphrodites sont tantôt des hommes, tantôt des
femmes. Comme ils veulent.
- Les faux jumeaux sont des jumeaux qui ne sont pas du même
père.
- Le père Fouettard est un vieux pédophile sadomaso.
- Il ne faut pas s'amuser avec son sexe sans vérifier s'il n'est pas
contaminé.
- Quand on s'embrasse avec la langue, il faudrait normalement
mettre un préservatif.
- Un garçon ne doit pas se retenir trop longtemps de faire l'amour
car le sperme peut faire éclater les bourses.
Providentiel Viagra
- Aujourd'hui, on n'a plus besoin de philtre d'amour, puisqu'il y a
le Viagra.
- Le Viagra a la propriété de faire gonfler le sexe comme une
levure.
- Le Viagra peut faire mourir les hommes âgés car il les énerve
trop.
- Le Viagra se présente comme un cachet bleu couleur
schtroumpf.
11

suite –grâce à super_BùLêt-- de la page 27 du Canard épilé n° 4
du 27-1-2009
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- Quand on fait un enfant après avoir pris du Viagra, il n'y a
heureusement aucune chance qu'il soit bleu.
- Il n'y a pas de Viagra pour les femmes car elles sont toujours
prêtes.
Homosexualité
- Les lesbiennes se donnent rendez-vous sur des pelouses. C'est
pour ça qu'on dit qu'elles aiment le gazon.
- Quand un homosexuel rencontre une lesbienne, ça ne leur fait
absolument rien.
- Les homosexuels sont des gens comme les autres. À part ça, il
n'y a pas de différence.
- Les femmes ont moins d'enfants de nos jours à cause de la
concurrence des homos.
- Les transsexuels commencent par travestir leur sexe.
Accouchement
- Normalement l’accouchement d’une femme dure neuf mois.
- En cas de problème, la patiente doit accoucher sous péritonite.
- Quand l'enfant naît, il pousse un grand cri, comme Tarzan dans
la jungle.
- Avorter le lendemain d'un accouchement n'est pas
recommandé.
Le bébé
- Le cordon ombilical sert au bébé à se cramponner.
- À la naissance, il faut couper le cordon lombrical.
- Il faut toujours de l'eau chaude pour dissoudre le cordon
ombilical.
- À la naissance, la femme reconnaît son enfant grâce à l'instinct
maternel.
- L'embryon est sensible à la musique et il est même capable de
danser.
Toto écolier est assis à la première table de la première
rangée et ne cesse d'admirer sa maîtresse qui était d'une
beauté exquise.
De temps à autres, (qui ne l'a pas fait ?) il laisse tomber
tantôt sa règle , tantôt sa gomme ...bref tous ses outils
passent.
Mais, eh oui il a un mais... c'est qu'en ramassant les objets
il...zyeutait entre les jambes de : Madame la maîtresse.
Un fois pris en flagrant délit , il fut sommé de rejoindre le
fond de la classe en punition. Il s'en alla tout penaud , tout
honteux devant ses camarades.
Le jour suivant , la maîtresse faisait son cours sur l'estrade
et en voulant s'asseoir...VLAN ..!... elle tombe par terre.
Toto se lève, range ses affaires dans son cartable et
s'apprête à quitter la classe.
La maîtresse le voyant partir lui crie : << Reviens ici, Toto
où vas-tu ? >>
Il baissa sa tête et répondit timidement : << Vous savez
Madame, pour ce que j'ai vu, je mérite le renvoi !!!>>

Rions : Yes, we can

Le Canard épilé de l’Amicale Epatente des Joyeux-Jeunes Retraités

(and we do)

laugh
- 34 -

Amicale Epatente des …

… Joyeux-Jeunes Retraités

Le coin des BD

Vie champêtre ??? !!!

Lisez et faites lire
le Canard épilé
des Joyeux-Jeunes Retraités
( suite de la page 49)
… pour ceux qui s’égarent et/ou veulent s’égayer en Autriche12

12

quand même pas trop rapidement, s’il vous plait !!! (suivez
« mon » regard !!!)
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Le coin du savoir
The "Mongolian Death Worm", fact or
fantasy?

Une interprétation du "ver de la mort
Mongol" par le peintre Pieter Dirkx.

Représentation de l'olgoï-khorkhoï par Takeshi Yamada pour un
concours de photo-montage.
Ver légendaire ou réel, l'existence même de l'olgoï-khorkhoï, qui
signifie "ver-intestin" en mongol, passionne les crypto-zoologistes.
Selon les légendes, le "ver de la mort mongol" vivrait sous le sable
13
du désert de Gobi . De couleur rouge, son corps ressemblerait à
un intestin de vache, et sa taille atteindrait jusqu'à 1,5 mètre. Il
serait en mesure de cracher un venin corrosif jaune et de délivrer
des décharges électriques à distance. Deux "armes" capables de
tuer un chameau, et même un être humain. D’après les
témoignages, l’animal serait attiré par la couleur jaune, et ne
sortirait qu’à certaines périodes. L’animal se déplacerait de façon
étrange, en glissant tel un serpent, ou en s’enroulant sur lui
même
Le crypto-zoologiste Richard Freman, qui a mené une expédition
en Mongolie en 2005, a récemment publié le compte-rendu de
ses recherches : L'olgoï-khorkhoï existe certainement. Lorsque
notre expédition s'est rendue en Mongolie, tous les Mongols à qui
nous avons parlé croyaient fermement à l'existence de ce ver.
Mais personne ne croit aux histoires de décharges électriques. En
revanche, ils restent persuadés qu'il peut cracher du poison. Ils en
ont très peur. Une famille entière a déménagé sa tente après
qu'un olgoï-khorkhoï a été repéré dans le coin.
Personne ne connaît quelqu'un qui a été tué par le ver, mais de
nombreux témoins affirment en avoir vu un. Il existe toutefois
une rumeur selon laquelle un enfant aurait titillé un olgoïkhorkhoï avec un bâton et qui serait mort après que la bête lui a
craché du poison. Mais il ne s'agit que d'une histoire...
Je pense que l'olgoï-khorkhoï est un reptile. Il s'agit soit d'une
espèce inconnue de Rhineuridae (sorte de ver-lézard apparentée
aux serpents), soit une espèce inconnue de boa des sables. En
Mongolie en tout cas, personne ne pense qu'il s'agit d'un animal
mythique, mais bel et bien d'une bête réelle."
13

Dune et Alien et Kim Dung (Sở Lưu Hương - Chor Lau Heung
-- voir aussi : Bí Mật Hổ Phách Quan Âm ) ensemble ne sauraient
avoir tort …

Portrait-robot de l'Olgoï-Khorkhoï, d’après
Ivan Mackerle

Un ver-lézard
Voir aussi :
http://www.paranormal-fr.net/dossiers/olgoi-khorkhoi.php
http://www.paranormalencyclopedie.com/wiki/Articles/Olgo%EF_Khorkho%EF
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Le coin « Cuisine »

… Joyeux-Jeunes Retraités
Sortez les nems du four.
C'est prêt. Les nems peuvent être servis en entrée ou en plat
principal.

GATEAU D'AMOUR
Ingrédients :
- un lit chaud
- 2 corps différents (préalablement lavés)
- 500 gr de caresses (ou plus)
- 50 gr de baisers (ou plus)
- 1 banane pas trop mûre
- 2 kiwis
- 2 pamplemousses (grosseur à volonté)
- 1 four préchauffé à feux doux

Préparation
- Introduire les 2 corps dans un lit chaud avec 50 gr ou plus de
baisers
- Enduire la surface des corps avec 500 gr ou plus de caresses (en
ajouter, si pas assez sucré)
- Couvrir ces 2 mêmes corps, en particulier la banane jusqu'à
saturation (attention : ne pas faire de blanc en neige avec la
banane)
- Malaxer, avec ménagement, les 2 pamplemousses, les faire
dorer très légèrement sans les faire rougir
- Mettre la banane préalablement chauffée, du bout des doigts
dans le four à température ambiante - Essentiel : laisser les 2 kiwis
non pelés à l'extérieur!
- Manœuvrer la banane très délicatement en va et vient. La sortir
de temps à autre et la retourner, afin de contrôler la cuisson : ceci
afin qu'elle ne perde pas son jus.
- Extraire le jus de la banane, qui lui, doit rester dans le four.
Retirer celle-ci avec légèreté.
- Pour achever le gâteau, laissez macérer dans les mains ...ou
essuyer le surplus avec la langue, ceci étant laissé au choix de la
cuisinière.
- Laisser refroidir
- Démouler 9 mois après
Ne pas omettre de recommencer fréquemment la recette, afin
d'en savourer chaque fois d'avantage le goût.

Au pied de l'Atomium, à Bruxelles, a vu le jour cette étrange
cathédrale dédiée aux amateurs de bière. Pour construire cet
édifice imaginé par l'architecte Jšrn Bihain, 33.000 caisses de
bière ont été nécessaires.

COUP DE BOL ET DE BAGUETTES
MAGIQUES , N'EST CE PAS PHởTASTIQUE ?
Omid Sadri has designed a Pho tableware set just for the making
and serving of Phở.

Les nems pomme-chèvre
LEXPRESS.fr, publié le 25/06/2009 09:16 - mis à jour le 25/06/2009 19:45

Préparation: 10 minutes
Cuisson: 8-10 minutes
Dans une feuille de brick mettez du jambon serrano en
chiffonade.
Placez le quart d'une bûche de fromage de chèvre coupée dans la
longueur.
Ajoutez des pommes revenues dans du beurre et flambées au
calvados.
Posez les pommes sur un essuie-tout quelques secondes pour
absorber la graisse.
Remettez du jambon et fermez les bricks en forme de nems.
Mettez au four à 200°c pendant 8 à 10 minutes.
Dressez une assiette avec une mélange de roquette, sucrine,
trévise.
Préparez une vinaigrette au citron vert, porto et huile de
tournesol.

Inspired by the form of a classical Vietnamese lantern, the bowl
set here is designed to “simplify and enrich” the experience of
the famous Vietnamese dish.
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The bow thus set makes the entire Phở dish easy to carry, then
creates a unique experience by revealing the dish layer by layer.
My stomach agrees with this design.

… Joyeux-Jeunes Retraités

Encore un pont !

Nghề ăn cũng lắm công phu …

Cầu Phù Mỹ
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Le coin des curiosités
10 trang phục dân tộc đẹp nhất Miss
Universe

Bolivia
Angola

Bahamas

Colombia
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Peru
République tchèque

Russia

Nicaragua
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Panama
Venezuela

Thailand

Viêt Nam
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Le coin du savoir
Messages intergalactiques
Différents messages ont déjà été envoyés dans l’espace,
notamment dans les années septante avec les sondes Pioneer 10
et 11 et Voyager 1 et 2 qui sont en train de quitter le système
solaire. Leur contenu tente de donner une idée de la vie sur terre.
Avec des schémas mathématiques mais aussi des photos, de la
musique, des textes en toutes langues

La plaque fixée sur les sondes Pioneer 10 et 11, en 1972 et 1973,
comporte un description du système solaire, de la trajectoire de
l’engin et d’un atome d’hydrogène. Le dessin d’une femme et
d’un homme nus avait suscité la controverse. Certains jugeaient
cette carte de visite trop impudique pour une première rencontre,
fut-elle du troisième type

Plaque laissée sur la Lune par la mission Apollo 17 en 1972

En 1977, les sondes Voyager 1 et 2 ont emmené à leur bord 12
disques phonographiques en cuivre recouvert d’or. Si une autre
« intelligence » tombe dessus, il faudra encore qu’elle
comprenne le mode d’emploi gravé dessus pour avoir accès au
contenu. Il s’agit d’images, de musique, d’enregistrements de
sons terrestres, comme le vent ou le chant des baleines. Ainsi
que de salutations en toutes sortes de langues, du sumérien au
tchèque

Un des schémas contenu dans les disques de Voyager. L’idée que
les mathématiques sont une possible base de communication
avec une intelligence dont on ne sait rien est assez
répandue(Frank Drake)
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Solar location map, Frank Drake

Une esquisse de l’évolution des espèces terrestres(Jon Lomberg)

Physical unit definitions, Frank Drake

Diagram of conception, Jon Lomberg

Toujours sur les disques de Voyager, de l’ADN pour tenter de
décrire la vie sur Terre(Jon Lomberg)

Le développement fœtal(Jon Lomberg)
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Diagram of male and female, Jon Lomberg
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Toujours sur Voyager, une tentative de décrire les actions de
lécher, manger et boire

Diagram of family ages, Jon Lomberg
Diagram of continental drift, Jon Lomberg

Une mère qui allaite son enfant (UN/DPI Photo)
Structure of Earth, Jon Lomberg
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Le coin des jolies photos
Mê cung - Labyrinthes
Chỉ cần nghe đến từ “mê cung” là nhiều người đã cảm thấy bị lạc
lối. Dưới đây là 10 mê cung rắc rối nhưng đe9p nhất thế giới!

1. Longleat Hedge (Anh)

3. York (Anh)

Được tạo nên từ hơn 16.000 cây thông đò, mê cung Longleat
Hedge là mê cung dài nhất thế giới. Lần đầu tiên ra mắt công
chúng vào năm 1975 và do nhà thiết kế Greg Bright thực hiện, mê
cung này có diện tích lên tới 0,6 hecta với chiều dài mê lộ là 2,72
km. Không giống như các mê cung thông thường khác, Longleat
Hedge có không gian 3 chiều, được trang điểm bằng những chiếc
cầu gỗ mà đứng từ đó có thể nhìn thấy trung tâm mê cung, nơi đặt
một trạm quan sát dành cho những du khách chinh phục thành
công mê cung này

Bao gồm 1,5 triệu cây, mê cung này bao phủ một diện tích
khoảng 12,8 hecta, tương đương với diện tích của 15 sân bóng đá.
Mê cung York được trang bị công nghệ vệ tinh để cắt tỉa với độ
chính xác bề rộng lên đến 1/2 m. Mê cung này nằm ở ngoại ô hạt
York thuô9c miền đông bắc nước Anh, do nghệ nhân Tom Pearcy
thực hiện nhân dịp kỷ niệm 40 năm ra mắt bộ phim khoa học viễn
tưởng Star Trek.

4. Ashcombe (Úc)
2. Reignac-sur-Indre (Pháp)
Năm 1996, Reignac-sur-Indre, mê cung thực vật lớn nhất thế giới
được xây dựng ở Reignac-sur-Indre, thành phố Tourain nước Pháp.
Đã có hơn 85.000 du khách tới đây tham quan, và lạc lối trong mê
cung rộng 4 hecta này.

Ashcombe, mê cung có tuổi đời lâu nhất, sở hữu những hàng giậu
truyền thống nổi tiếng nhất của Úc. mê cung này tọa lạc tại
Shoreham phía đông Mornington Peninsula, bang Victoria.
Những hàng giậu ở đây có chiều cao 3 m và rộng 2 m. Đây còn là
mê cung hoa hồng lâu đời nhất thế giới với 217 các loại hoa hồng
khác nhau.
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5. Pineapple Garden (Hawaii)
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Nghệ nhân Micheal Blee, 62 tuổi đã mất nhiều tháng để tạo dựng
mê cung rộng 2,4 hecta này tại trang trại Gore thuộc Upchurch
gần Rochester, Kent. Bờ giậu của mê cung cao hơn 2,7 m. Đây là
mê cung thứ 10 và cũng là mê cung phức tạp nhất mà ông Blee
xây dựng với hy vọng rằng trò chơi khổng lồ này của ông sẽ được
ghi vào sách kỉ lục Guinness.

7. Il Labirinto (Italia)

Theo sách kỉ lục Guinness năm 2001, Pineapple Garden là mê
cung lớn nhất thế giới với chiều dài của mê lộ lên tới hơn 4,5 km.
Thay vì sử dụng các hàng giậu truyền thống, mê cung này được
trồng với hơn 14.000 các loại cây đa dạng về màu sắc của vùng đất
Hawaii như cây dâm bụt, cây bã đậu, dứa… Chính vì thế mà nó có
hình thù rất kì dị nếu nhìn từ trên không.

6. Mê cung Rắn (Anh)
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Được xây dựng từ đầu thế kỷ 18, Il Labirinto được coi là một trong
những mê cung phức tạp nhất trên thế giới. Tuyệt phẩm này tọa
lạc tại thị trấn Stra gần Venice. Có giai thoại kể rằng vào năm 1807
hoàng đế nước Pháp Napoleon đã bị lạc tại chính mê cung này.

… Joyeux-Jeunes Retraités

8. Mê cung Hòa bình (Ireland)

Mê cung Davis’ Mega tọa lạc tại thị trấn Sterling, bang
Massachusetts, Mỹ. Từ năm 1998, nơi đây đã trở thành một địa
điểm hấp dẫn khách du lịch. Mê cung này thuộc quyền sở hữu của
trang trại Davis - một trang trại đã được duy trì qua 7 thế hệ.

Encore un pont !
Được mở cửa vào năm 2001, mê cung Hòa bình có bờ giậu rộng
nhất thế giới bao phủ diện tích 11.000 m2, mê lộ ở đây có chiều
dài lên tới 3147 m. Bờ giậu được tạo nên bởi 6.000 cây thông đò
được chăm sóc hết sức chu đáo.

9. Hampton Court (Anh)

Cầu Phú Xuân (1968)

( 6-5-2000 )

Cầu Bạch Hổ

( 6-5-2000 )

Mê cung ở Hampton Court được coi là một trong những mê cung
nổi tiếng của Anh nằm trong khu vực Hoàng gia thuộc phía Tây
London. Đây còn là một phần của khu vườn dành cho Hoàng tử
William xứ Orange vào giữa những năm 1689 và 1695. Với diện
tích vào khoảng 1.350 m2 và chiều dài mê lộ là 0,8 km, Hampton
Court từng được miêu tả cực kì hài hước trong cuốn tiểu thuyết
“Ba người đàn ông trên một chiếc thuyền” của Jerome K. Jerome.
Hàng năm, Hampton Court vẫn thu hút hàng trăm ngàn lượt du
khách đến thăm quan.

10. Davis’ Mega (Mỹ)
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Et tu finis par être

Le coin du Tour de
France en vacances
POUR CEUX QUI PARTENT EN
VACANCES EN FRANCE !

C'est l'heure de...

Puis tu fais le

Tu prends

Tu te retrouves à

Le Canard épilé de l’Amicale Epatente des Joyeux-Jeunes Retraités

- 48 -

Amicale Epatente des …

… Joyeux-Jeunes Retraités
Dans

Les

C'est
Tu vois

Et puis..
Et tu14

… en attendant tes prochaines vacances ….
14

,… vas à la page 35 si t’es en Autriche
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Le coin des ponts
Les plus longs ponts au monde

Rùnyáng Chángjiāng dàqiáo 润扬长江大桥 (Nanjing),2005

Le plus long au monde : Lake Pontchartrain Causeway 38km , 1969

King Fahd Causeway - 26km , 1986

Hángzhōu Wān dàqiáo
36km , 2008

杭州湾大桥

,

Hangzhou Bay ,

Dōnghǎi dàqiáo - 东海大桥 ( Shanghai ) – 32 km , 2005

Ponte Vasco da Gama , 17km , 1998
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... et les autres ponts de la planète Terre
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Tous les coins du monde
Airport Surprise: 1,200 Laptops a Week
Lost at LAX
Steven Mikulan - Tuesday, Jul. 7 2009 @ 10:04AM

Last year Dell computers commissioned a study that found
that 12,000 laptops are lost each week at U.S. airports. Los
Angeles leads the pack with 1,200 laptops reported lost or
stolen at LAX weekly. Incredibly, most laptops are left behind
at security checkpoints, with only 33 percent ever being
recovered (17 percent before the flight, 16 percent after).
Now, part of our shock about these numbers comes from the
absent-mindedness of travelers who lose sight of a valuable
piece of luggage -- and one that they probably need to
conduct their business or lives at the other end of their
flights. But another thought comes to mind: Why don't the
TSA screeners call after people who have left their notebook
computers behind -- are they themselves too busy? do they
assume such left luggage is dangerous and immediately
dunk the laptops in a bucket of water?
Calls to LAX and Burbank Airport's TSA offices went
unreturned by posting time, but Sandee McFarland, who
works for a private company that manages Burbank's Bob
Hope Airport, says screeners do attempt to page passengers
who become separated from their belongings -- then lists the
most-often lost items.
"We get belts," says McFarland who works in Bob Hope's
lost and found department. "Everyone leave their belts, cell
phones, clothing items, thumb drives, keys, watches. I've
read about the laptops, but I don't get those -- TSA has
them."
A newsletter for Lawrence Livermore National Laboratory
employees offers some advise for tech-lugging travelers.
Besides geek-squad mantras to encrypt and back up data,
the tips also include some very down-to-earth wisdom: Only
take a laptop if it's really necessary to your trip and give
yourself lots of time "to avoid mistakes made more likely by
having to hurry. Airports are a physical and mental obstacle
course."
One employee who works at a Southern California airport
and who did not wish to be identified, confirmed how
spaced-out flyers become -- especially those who show up
half an hour before takeoff and think they can just walk
straight on to the plane. This employee noted that TSA
screeners will page travelers by name when their identities
are known. Still, even here, the employee says, travelers will
often later admit they heard their names on the public
address system after leaving the security checkpoint -- but
somehow didn't make the connection that they were being
asked to recover lost items.
The Livermore Lab newsletter says the best way to ensure
that lost laptop gets returned is to leave your name and
phone number in its battery compartment -- an area not
available to prying eyes, but one that screeners are trained
to quickly access. Either that, or take the train.

Cats 'exploit' humans by purring

… Joyeux-Jeunes Retraités
16:54 GMT, Monday, 13 July 2009 17:54 UK

Cat owners may have suspected as much, but it seems our feline
friends have found a way to manipulate us humans.
Researchers at the University of Sussex have discovered that cats
use a "soliciting purr" to overpower their owners and garner
attention and food.
Unlike regular purring, this sound incorporates a "cry", with a
similar frequency to a human baby's.
The team said cats have "tapped into" a human bias - producing
a sound that humans find very difficult to ignore.
Previous studies have found similarities between a domestic
cat's cry and the cry of a human baby - a sound that humans are
highly sensitive to.
Dr McComb said that the cry occurs at a low level in cats' normal
purring. "But we think that (they) learn to dramatically
exaggerate it when it proves effective in generating a response
from humans."
She added that the trait seemed to most often develop in cats
that have a one-on-one relationship with their owners.

Mèo biết cách sai khiến người
Thứ ba, 14/7/2009, 15:04 GMT+7

Nhiều người nuôi mèo thừa nhận họ luôn cho mèo ăn mỗi khi
chúng phát ra tiếng kêu giục giã. Một nghiên cứu cho thấy
những tiếng kêu như thế là công cụ để mèo "điều khiển" chủ.
“Mèo kêu ai oán khi chúng cảm thấy đói và muốn thu hút sự chú
ý của chủ. Những tiếng kêu khẩn thiết như thế dễ được chấp
nhận hơn so với mọi hình thức thể hiện khác”, Karen McComb,
một chuyên gia về giao tiếp âm thanh của động vật thuộc Đại
học Sussex, phát biểu.
“Con người không thể biết mèo đang suy nghĩ gì khi chúng cất
tiếng kêu giục giã, nhưng rõ ràng chúng đã học cách tạo ra tiếng
kêu đó để thu hút sự chú ý của chủ”, bà kết luận.

Les chats ont le ronronnement très
psychologue
AFP - mardi 14 juillet 2009, 14:32

Les chats ont mis au point des techniques subtiles de
ronronnement, jouant sur la psychologie de leur maître, pour leur
soutirer ce qu’ils désirent. Ce « ronronnement de sollicitation »
déclenche chez l’être humain un instinct parental qui permet
souvent au félidé de parvenir à ses fins sans risquer d’énerver son
maître par un miaulement en bonne et due forme.
Lorsqu’ils réclament quelque chose, généralement de la
nourriture, les chats domestiques ajoutent à leur ronronnement
habituel un son à plus haute fréquence évoquant un miaulement
ou un appel à l’aide. Ce « ronronnement de sollicitation »
déclenche chez l’être humain un instinct parental qui permet
souvent au félidé de parvenir à ses fins sans risquer d’énerver son
maître par un miaulement en bonne et due forme, selon des
chercheurs britanniques.

Britain's ancient trees, including
Newton's apple tree, are in danger of
dying out due to pollution, development
and climate change
The UK has some of the most famous ancient trees in the world
around country houses, in historic parkland and castle grounds.
there are thought to be at least 100,000 ancient trees around
Britain
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Apple tree at Woolsthorpe Manor: Among the most well known
trees is the 300-year-old apple tree at Woolsthorpe Manor in
Lincolnshire where Isaac Newton developed his theory of gravity
Among the most well known trees are the 300-year-old apple tree
at Woolsthorpe Manor in Lincolnshire where Isaac Newton
developed his theory of gravity after watching an apple fall in
1665; the 2,000-year-old Ankerwycke Yew in Berkshire where the
Magna Carta was signed in 1215; and the sycamore tree in Dorset
where the Tolpuddle Martyrs met in the 1830s.

Swedes miss Capri after GPS gaffe
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ont pris en chasse dimanche un automobiliste lancé à vive allure,
sans pouvoir l’arrêter, a déclaré le porte-parole du shérif du
comté de Weber, Klint Anderson, sur la chaîne Fox News.
La caméra de la voiture de police a enregistré la coursepoursuite, où le fugitif roule à 65 km/h, coupant largement les
virages, avant de s’arrêter dans la cour d’une maison.
Les policiers ont alors eu la surprise de voir un petit garçon sortir
du véhicule et s’enfuir en courant. « Pour un enfant de sept ans,
il se débrouillait bien », a commenté le capitaine Anderson en
expliquant que le garçon, trop petit pour atteindre les pédales, «
se baissait pour appuyer sur l’accélérateur et se relevait pour
voir où il allait ». « C’est pour cela qu’il n’utilisait pas tellement
les freins dans les virages », a-t-il ajouté.
Tancé par son père, l’enfant qui a appris à conduire avec les jeux
vidéo, a expliqué qu’il s’était enfui parce qu’il ne voulait pas aller
à la messe.

Pet cat catches the daily bus for four
years
7:00AM BST 30 Jul 2009

Casper, which is 12 years old, boards the No3 service at 10.55am
from outside his home in Plymouth, Devon, and travels the
entire 11-mile route before returning home about an hour later.
On the route, the cat passes an historic dockyard and naval base,
a city centre, several suburbs and the city's red light district.

A Swedish couple in search of the isle of Capri drove to Carpi, an
industrial town in northern Italy, because they misspelt the name
in their car's GPS.

Italian officials say the couple asked at Carpi's tourist office where
they could find Capri's famous Blue Grotto.
The car's sat nav system had sent them 650km (400 miles) off
course to Carpi.
"Capri is an island. They did not even wonder why they didn't
cross any bridge or take any boat," said a bemused tourism official
in Carpi.
Once they realised their mistake, the couple got back in their car
and headed south, the official added.

À 7 ans, il s’enfuit en voiture pour ne pas
aller à la messe
BELGA - vendredi 31 juillet 2009, 08:48

Un garçonnet de sept ans a été poursuivi par la police alors qu’il
filait au volant de la voiture de son père dans l’Utah parce qu’il ne
voulait pas aller à l’église.
Deux policiers, avertis qu’un conducteur venait de brûler un stop,

He has been making the journey for so long that all First Bus
drivers have now been told to look out for him to ensure he gets
off at the right stop.
Susan Finden, 65, a care worker who is Casper's owner, said:
"Casper has always disappeared for hours at a time but I never
understood where he was going.
"I called him Casper because he had a habit of vanishing like a
ghost. But then some of the drivers told me he had been
catching the bus.
"I couldn't believe it at first, but it explains a lot. He loves people
and we have a bus stop right outside our house so that must be
how he got started - just following everyone on.
"I used to catch the odd bus too so maybe he saw me and got
curious what I was doing.
"Casper is quite quick for his age so he just hops on to the bus
before the doors close. He catches the 10.55am service and likes
to sit on the back seat."
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Rob Stonehouse, one of the drivers on the route, said: "He usually
just curls up at the back of the bus. Sometimes he nips between
people's legs but he never causes any trouble."
Casper has travelled an estimated 20,000 miles but Mrs Finden
says because he is getting old the drivers often have to shuffle
him off at the right stop.

À Berlin, le plus vieux métier du monde15
s'adapte à la crise
De notre correspondant à Berlin, Saint-Paul 21/07/2009

Outre-Rhin, la crise touche aussi la très prospère et légale
industrie de la prostitution. Mais avec son concept «discount», la
maison de passe située en face de l'aéroport Schönefeld de Berlin
a trouvé un remède miracle. Dès l'ouverture à 20 heures précises,
les clients affluent.
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demandeurs d’emploi sont une quinzaine par semaine à se
présenter ici pour ce « job ». «Les filles sont payées entre 100 et
250 euros la journée», explique la tenancière. Signe de sa
prospérité, le club prévoit d'ouvrir prochainement un nouvel
espace «wellness» (bien-être) avec spa, piscine, jacuzzi et piste
de danse géante.
Les établissements plus luxueux refusent de casser les prix, en
dépit d'une baisse de leurs recettes. «Cela n'apporterait rien»,
affirme le patron du Monrouge, installé derrière son bar en
acajou. Vautrés dans des canapés en velours rouge, deux
messieurs observent le défilé lascif des trois prostituées de
service. «On ne peut pas lutter contre les usines à sexe. Baisser
les tarifs nuirait à la qualité de nos services et à notre image»,
affirme le maître des lieux.
Les employées de son établissement se plaignent d'une chute de
leurs revenus depuis six mois. «Les clients ne veulent plus payer
pour des “extras”, raconte Katharina, «hôtesse» roumaine. Nous
devons être de plus en plus entreprenantes pour convaincre les
clients.»

Encore un pont !

Un tract publicitaire distribué partout dans la capitale allemande
attire le chaland. Le club propose un «forfait tout compris» :
boissons alcoolisées, buffet dînatoire et «sybarites» à volonté. Et,
en juillet, une offre spéciale «barbecue avec saucisses à volonté».
La journée, le forfait est facturé 70 euros. Le tarif s'élève à 100
euros en soirée.
Vendre son corps est légal en Allemagne, où les prostituées
possèdent les mêmes droits que les autres travailleurs, y compris
en matière de sécurité sociale et d'assurance-chômage. Elles sont
environ 450 000 dans le pays, dont 22 000 à Berlin. Le commerce
du sexe s'est ancré dans les mœurs après la libération sexuelle
d'après 1968. La pratique extensive du FKK (Freie Köper Kultur), la
culture du corps libre, ou le nudisme décomplexé par une
«communion avec la nature», lui a ouvert les portes. Les
prostituées qui travaillent dans la rue ne représentent que 3 % du
total. L'immense majorité exerce dans des maisons closes, des
salons de massage ou des résidences privées. La demande reste
soutenue, mais le nombre de prostituées a augmenté car de plus
en plus de personnes ayant perdu leur emploi se tournent vers le
plus vieux métier du monde, explique Marion Detlefs, de
l'organisation allemande de défense des prostituées Hydra. D'où
une concurrence sévère.
La légalisation de la prostitution, décidée en 2002, a réduit
l'activité criminelle du milieu lié à la Mafia, sans l'éliminer. Ces
15

est-ce le plus vieux ou le second plus vieux métier du
monde ? La bonne réponse gagnera un phở –c’est le quizz
du mois—(encore un !!!)

Cầu sông Hâu ( Cần Thơ )
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Le coup de cœur de la
Rédaction

Un pont autoroutier « au bled » ( 2009 )
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Deux ponts sur la Loire : la bonne
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réponse vaut un phở – c’est le jeu du Canard épilé du mois--
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US 93 Hoover Dam bypass : O'Callaghan-Tillman Memorial Bridge

900ft above the mighty Colorado River , the road will be supported on the two massive concrete arches which jut out of the rock face.
The arches are made up of 53 individual sections – each 24ft long – which have been cast on-site and are being lifted into place using an
improvised high-wire crane strung between temporary steel pylons.
The arches will eventually measure more than 1,000ft across. At the moment, the structure looks like a traditional suspension bridge.
But once the arches are complete, the suspending cables on each side will be removed.
Extra vertical columns will then be installed on the arches to carry the road.
Work on the bridge started in 2005 and should finish next year. An estimated 17,000 cars and trucks will cross it every day.
The dam was started in 1931 and used enough concrete to build a road from New York to San Francisco. The stretch of water it created,
Lake Mead, is 110 miles long and took six years to fill. The original road was opened at the same time as the famous dam in 1936.
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Ramayana bridge or Adam's Bridge , c.18 mi (30 km) long, in the Palk Strait between India and Sri
Lanka, supposedly built more than 1,750,000 years ago by Rama . (photo courtesy NASA - STS030, STS059)
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