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

 
N° 12 – 23 Septembre 2009                    Thu Phân - ngày  Tân Mùi  tháng Quý D ậu năm Kỷ Sửu (ngày 5 tháng Tám Âm Lich) 

Le mot du Rédacteur
 

Chers amies et amis, 

l’AutomnAutomnAutomnAutomneeee    commence    
à    23h18 23h18 23h18 23h18 (WET)     le    22222222----9999----2009 2009 2009 2009     

như vậy Thu PhânThu PhânThu PhânThu Phân   
là ngày 23232323----10101010----2009200920092009 tại Sài Thành    

                                     Joyeusement vôtre ! 
Golden_Mountain et Scribouillard 

 

 

 
 

 
 

Nowaday Quotes           Tân thời Yếu lược1
 

Không phải ai xăm mình cũng xấu, nhưng những người xấu 
ñều xăm mình. 
Ai cũng tưởng em ñiên, chứ thực ra em ñiên lắm!!! 
Thất bại vì ngại thành công .... 
ðừng bi quan, trong cái rủi nó còn có cái xui... 
Wánh nhau là tinh thần thể thao. ðạp nhau xuống ao ấy lại 
là tinh thần bơi lội... 
Không cần mình ñẹp ..Chỉ cần người khác xấu 
Ngu không phải là cái tội mà cái tội là không biết mình ngu! 
Không bao giờ bán ñứng bạn bè khi chưa được giá 

Ancient Wisdom               Cổ học Tinh hoa2 
                                                   
1 © le Canard Épilé de l’AEJJRe 
2 Pour un extrait de Cổ Học Tinh Hoa , voir page 56 

Rions : Yes, we canYes, we canYes, we canYes, we can  (and we do) laugh 
Thấy nhân viên không tôn tr ọng mình, ông s ếp 
li ền cho treo m ột t ấm bi ển trên c ửa ra vào 
mang dòng ch ữ: "Tôi là s ếp". 
Tr ưa hôm ñó, ñi ăn v ề, ông ta th ấy t ấm bi ển 
bị tháo ñi m ất. Th ế vào ñó là m ảnh gi ấy nh ỏ 
dán dòng ch ữ: “V ợ ông v ừa ñến, ñòi l ấy t ấm 
bi ển c ủa bà ấy v ề". 
 

Rions : Yes, we canYes, we canYes, we canYes, we can  (and we do) laugh 
    
    
    

 

LE HIC C'EST QU'A CETTE AGE LES JOLIES FILLES …  

 
N'EMBRASSENT PLUS QUE SUR LE ...FRONT. SNIFF !   
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Ça n’arrive qu’au 
« bled »  
 

Encore une histoire de pont  : Cây 
cầu rộng nhất Việt Nam thành điểm ăn 
nhậu 

Thứ bảy, 12/9/2009, 01:00 GMT+7 

Vật liệu xây dựng ngổn ngang, hàng quán mọc lên nhan nhản, 
thanh niên ăn nhậu, xả rác ngay giữa cầu.  
Đó là hình ảnh cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) trước ngày thông xe. 
 

 
 

 
 

 

 
 

Cầu Vĩnh Tuy có khẩu độ nhịp bê tông lớn và khổ rộng nhất VN 
hiện nay, dài trên 5,8 km, xuyên suốt quận Hai Bà Trưng, Long 
Biên. Trong đó, phần qua sông dài 3,9 km, phần cầu chính được 
bố trí chuỗi nhịp dài 990 m, rộng 19 m. Ở giai đoạn 2, cây cầu sẽ 
được mở rộng gấp đôi hiện nay.  
Cây cầu này sẽ góp phần phát triển đô thị phía bắc sông Hồng và 
giảm tải phương tiện qua cầu Chương Dương.  
 

… suite de Chỉ có ở Vietnam du Canard n° 11 30-8-2009 
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Vỡ đập ở Mê Linh: sai phạm từ chủ đầu tư 
đến nhà thầu 

Thứ sáu, 11/9/2009, 17:28 GMT+7 
Trao đổi với báo chí chiều 11/9, ông Phó chủ tịch UBND huyện Mê 
Linh, Hà Nội, cho biết, chưa xác định được nguyên nhân sạt trượt 
trên tuyến đập, song cơ quan chức năng đã phát hiện ra nhiều sai 
phạm của chủ đầu tư, thiết kế và nhà thầu dẫn đến sự cố vỡ đập. 
Theo UBND huyện Mê Linh, hai công trình thủy lợi vùng bãi sông 
Hồng của hai xã Tráng Việt và Văn Khê (huyện Mê Linh, Hà Nội) 
bao gồm các hạng mục nhà bơm, tuyến ngầm có tổng mức đầu tư 
trên 12 tỷ đồng.  
Tháng 8, khi hai dự án đã hoàn thành hạng mục tuyến ngầm, sau 
một con nước lên rồi rút xuống, phần hạ lưu đã sạt trượt, hở hàm 
ếch. Tại tuyến ngầm xã Văn Khê, phần giữa đập, các tấm bê tông 
đổ tại chỗ bị sạt trượt, phần đất bị sói vào thân đập dài 50m, các 
khe nối giữa các tấm bê tông tiếp tục sạt trượt trên diện rộng.  
Tuyến ngầm xã Tráng Việt bị hư hỏng toàn bộ 200m mái hạ lưu, 
nhiều đoạn bị sạt sâu, đất bị xói trôi, các tấm bê tông mái bị sát 
trượt sâu 1m. 
Đầu tháng 9, UBND thành phố Hà Nội đã cử đoàn kiểm tra do Sở 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, kết hợp với UBND 
huyện Mê Linh xác minh làm rõ sự việc. Báo cáo kiểm tra cho thấy, 
mặc dù công trình có tính kỹ thuật phức tạp song được giao cho 
các xã làm chủ đầu tư - trực tiếp quản lý và điều hành dự án là quá 
năng lực quy định. Chủ đầu tư đã thành lập Ban quản lý dự án 
không đủ điều kiện năng lực, lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo 

kinh tế kỹ thuật và bản vẽ thi công không đúng trình tự quy định, 
khởi công công trình khi chưa có giấy phép xây dựng...  
 

 
 

Đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty TNHH đầu tư phát triển Thành 
Tuyến chưa xác định rõ nhiệm vụ, điều kiện làm việc của công 
trình nên không xác định được loại công trình để chọn quy mô kết 
cấu phù hợp.  
Nhà thầu thi công là Công ty TNHH Xây dựng Hòa Thành chưa lập 
biện pháp thi công, vật tư chưa ghi xuất xứ, nguồn gốc, chỉ huy 
công trường thiếu kinh nghiệm... 
Trả lời về trách nhiệm của UBND huyện Mê Linh để xảy ra các sai 
phạm, ông Phó chủ tịch huyện Mê Linh né tránh: "Chưa thể 
khẳng định là sai phạm có tính hệ thống, song dự án triển khai 
thiếu nhiều thủ tục, không đúng trình tự".  
Theo ông Phó chủ tịch, công trình này tương đối phức tạp vì xây 
dựng trên bãi sông Hồng. Huyện Mê Linh đang phối hợp với đoàn 
kiểm tra của thành phố thuê đơn vị tư vấn độc lập để đánh giá 
nguyên nhân sự cố một cách chính xác.  
 

Sẽ xử nặng nhà thầu thi công cầu 'rùa' 
đường Rừng Sác 

Thứ ba, 1/9/2009, 10:57 GMT+7 

Đầu tư năm 2002, hiện đường Rừng Sác qua huyện Cần Giờ giúp 
TP HCM phát triển ra biển Đông vẫn thi công ỳ ạch. Chủ đầu tư 4 
cây cầu trên đường này xin điều chỉnh vốn vì khó khăn, còn UBND 
đe xử nặng nếu chậm.  
Trước sự quan trọng của dự án, ngày 31/8 UBND TP HCM đã đồng 
ý cho Công ty quản lý công trình cầu phà thành phố (đơn vị chủ 
đầu tư 4 cây cầu Hà Thanh, An Nghĩa, Rạch Lá, Lôi Giang thuộc dự 
án đường Rừng Sác) điều chỉnh hợp đồng thi công một số gói thầu 
từ 75 tỷ đồng lên thành 179 tỷ đồng.  
Tuy nhiên, kèm theo đó là lời "răn đe" quyết liệt trước thái độ thi 
công của các nhà thầu công trình này khiến thành phố thiệt hại 
hàng trăm tỷ đồng. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu 
Sở Giao thông vận tải xử phạt hoặc có chế tài theo quy định đối 
với nhà thầu thi công, chỉ huy trưởng công trường nếu không nêu 
được lý do chính đáng của tình trạng chây ỳ công việc.  
Ngoài ra, các đơn vị tư vấn lập hồ sơ khảo sát xây dựng, thiết kế 
công trình không đạt yêu cầu kỹ thuật dẫn đến phải điều chỉnh 
thiết kế, cũng đều nằm trong danh sách bị xử phạt lần này của TP 
HCM.  
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Đây được xem như một thái độ mạnh tay của cơ quan chức năng 
TP HCM, vì trước đó, hợp đồng của Công ty quản lý công trình cầu 
phà thi công 4 cây cầu là hợp đồng trọn gói (tức là giá trị hợp 
đồng, mức đầu tư không được thay đổi với bất kỳ lý do nào).  
Công trình cầu đường Rừng Sác - Cần Giờ, tuyến huyết mạch nối 
thẳng TP HCM ra biển Đông được đầu tư năm 2002 với số tiền cho 
giai đoạn 1 là 291 tỷ đồng, giai đoạn 2 cần 102 tỷ đồng. Cuối năm 
2004, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án được nâng lên gần 
307 tỷ đồng do giá vật tư và tiền đền bù tăng. 
 

 
Cầu trên đường Rừng Sác, Cần Giờ, bị treo trong nhiều năm nay. 

Cuối năm 2003, TP HCM cũng đã phê duyệt hơn 230 tỷ đồng để 
xây mới 7 cây cầu trên tuyến đường này. Tuy nhiên mãi đến năm 
2007, mới hoàn thành 3 cầu, còn 4 cây tiếp tục bị "treo" do thiếu 
vốn.  
 

Ça n’arrive qu’au 
« bled » ??? 

Non !!!  

Ailleurs aussi !!! 
 

 

 
 

 
 

 
 

La suite …. 
… au prochain … 

… Canard épilé 
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Le coin des poèmes  

…que vous ne trouverez nulle part ailleurs …  
 

Vì em 

 
Vì em anh tập làm thơ, 
Vì em anh phải thẩn thờ ngóng trông. 
Bây giờ anh đã làm chồng 
Vì em anh phải nấu cơm quét nhà, 
Bạn bè anh phải tránh xa  
Không dám nhậu sợ em la em rầy 
Vì em anh khổ thế này. 
Còng lưng làm để em xài em tiêu 
Shopping mua sắm đều đều  
Vì em anh đã chịu nhiều đắng cay, 
Còn đâu ngày tháng đắm say. 
Thôi đành cũng hết kiếp này cho xong  
Tặng các chàng ...Yêu zợ !!!!! 
 

Nhờ em 
Nhờ em anh biết làm thơ 

Nhờ em anh hết uổng trờ chạy rông.  
Nhờ em anh ñược làm chồng 

Nhờ em anh có con bồng gọi cha. 
Nhờ em anh khỏi phải ra 

Cơm hàng cháo chợ vừa xa vừa phiền. 
Nhờ em anh có bạn hiền 

Chung chăn chung gối không (tốn) tiền mỗi ñêm. 
Nhờ em giấc ngủ ngon thêm 

Nhờ em nhà cửa bên thềm chim ca. 
Nhờ em anh hết la cà 

Nhờ em anh khỏi sa ñà hư thân 
Nhờ em anh hết khờ trân, 

Nhờ em anh biết chuyên cần làm ăn. 
Nhờ em làm cái nhà băng 

Nhờ em anh khỏi phí công giữ tiền. 
Nhờ em anh sướng như ñiên 

Nhờ em nhiều nữa anh liền ngất ngây. 
Nhưng mà nhớ kỹ ñiều này 

Nhờ nhiều em sẽ guốc bay bể ñầu!!! 

 

Lấy Vợ 
 

 
 

Lấy vợ xin anh lấy vợ non 
Tóc thề mườn mượt xõa eo thon 

Mắt sáng, môi hồng, da tươi thắm 
ðỡ tiền mua sắm những phấn son. 

Lấy vợ xin anh lấy vợ già 
Ra ñường em biết chuyện gần xa 
Lỡ anh ñi lạc thì em nhắc 
Cũng tốt cho anh ñó thôi mà.  

Lấy vợ xin anh lấy vợ lùn 
Áo quần em mặc, vải hay thun 
Người cao một bộ, em hai bộ 

Tiết kiệm cho anh gấp bội phần. 
Lấy vợ xin anh lấy vợ cao 
Chúng mình ñùm bọc lẫn cho nhau 
Cây trái anh thèm, em tay với 
ðỡ mất công anh bắc thang trèo. 

Lấy vợ xin anh lấy vợ ù 
Tay em ñầy ñặn, tối em ru 

Kê ñầu anh ngủ 'êm hơn gối'  
Mộng ñẹp, hiên ngoài gió vi vu . 

Lấy vợ xin anh lấy vợ ròm 
Bỡi vì vừa ñủ'một người' ôm 
Nuôi em còn dễ hơn nuôi kiến 
ðỡ tiền ăn vặt, ñỡ tiền cơm. 

Lấy vợ xin anh lấy vợ ghen 
Vì anh, em gác cửa cài then 
Vì anh, em mới làm như thế 

Nên ñành phải thức trắng ñêm ñen. 
Lấy vợ xin lấy vợ sún răng 
ðỡ tiền nha sĩ, ngại sâu ăn 
Sáng, trưa, chiều, tối em ăn cháo 
Khỏi phải mua bàn chải ñánh răng. 

Lấy vợ xin anh lấy vợ hô 
Lỡ sau mà có gặp côn ñồ 

Em cười, chAng tưởng Chung Vô Diệm 
Hồn xiêu phách lạc cõi hư vô. 
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Lấy vợ xin anh lấy vợ giàu 
Mặc người thiên hạ bảo gì nhau 
Chúng mình có phận nên duyên nợ 
Anh ñừng nghi kỵ dạ em ñau. 

Lấy vợ xin anh lấy vợ nghèo 
Bởi nghèo 'chung thủy' mới ñi theo 

Sáng chiều em phụ lo cơm áo 
Anh sẽ vì em thấy tự hào.  

Lấy vợ xin lấy vợ ngáy to 
Lỡ bề ăn trộm nó hăm ho 
ðêm khuya thanh tịnh em ngay ngáy 
Trộm tưởng thiên lôi chạy cao giò.  
 

 
 

Lấy vợ không nên lấy vợ non 
Ra ñường ai biết cháu hay con? 
Nhí nha nhí nhảnh ñòi vàng bạc 
Bán cả bàn thờ sắm phấn son 

Lấy vợ không nên lấy vợ già 
Bố ai biết ñược chị hay bà? 

Sanh vài ba lượt n gười teo nhách 
Má hóp xương lòi giống như ma ... 

Lấy vợ không nên lấy vợ lùn 
Chồng cao vợ thấp khó ñi chung 
Giữa ñường vợ muốn bàn công chuyện 
Chồng phải quỳ bên tiếp chuyện cùng 

Lấy vợ không nên lấy vợ cao 
Chân dài tay vượn tướng khều khào 

Rủi khi ñau bụng ñi câu cá 
Ló ngó không chừng lọt xuống ao 

Lấy vợ không nên lây vợ ù ( ú) 
ðêm nằm ôm vợ tưởng ôm lu 
Rủi khi mà nó ñè lên bụng 
Bẹp xác ông chồng khóc hu hu ... 

Lấy vợ nên kiêng vợ móm răng 
Giận con lè lưỡi tựa bà chằng 

Tiệc tùng rủi gắp bò nhúng giấm 
Mắc ngẹn có ngày té ngã lăn 

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ hô 
Hàm răng lởm chởm nói bô bô 
Rủi khi bả giận ôm chồng cắn 
ðổ máu phu quân chạy thấy mồ 

 Lấy vợ không nên lấy vợ giàu 
Ra ñường thiên hạ bảo trèo cao 

Về nhà bị vợ ñì thảm thiết 
Mất mặt trượng phu ñấng anh hào 

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ nghèo 
Ông bà, cha mẹ khó ăn theo 
Cầy sáng, cầy khuya mà vẫn ñói 
Nhà trần chiếu ñất với ao bèo 

Lấy vợ không nên lấy vợ ghen 
Áo quần lúc giận xé teng beng 

Rủi hôm cao hứng chồng về trễ 
ðập chén quăng ly, vỡ cả ñèn  

 

MẢNH NÀO ? 
 

 
 

Bikini ñã mặc vào , 
Mảnh trên, mảnh dưới, mảnh nào anh thương . 

Mảnh nào mang nặng vấn vương , 
Mảnh nào gieo nỗi ñoạn trường ngất ngây.. 

Anh ơiìì…. Yêu mảnh nào ñây , 
Nhờ anh cột lại sợi giây yếm tình , 
Mảnh nào rơi lúc bình minh , 
Mảnh nào còn ñọng lung linh sương mờ . 

Mảnh nào anh ñợi anh chờ, 
Mảnh nào lơ lững, hững hờ mơn mơn . 

Mảnh nào che mỏm nhị sơn, 
Mảnh nào lấp lối ñường trơn mộng về. 

Mảnh nào anh hỡi …. ñê mê , 
Mảnh nào xa cách não nề tâm can . 
Mảnh nào ñổi cả giang san, 
Mảnh nào chỉ có một gang mà sầu. 

Tình yêu là thứ muôn màu, 
Màu nào anh lựa……ñể lâu em chờ. 

Khen thay tằm khéo nhả tơ , 
Mong manh hai mảnh lững lờ trêu ai …. 



Amicale Epatente des …                                                                                                                    … Joyeux-Jeunes Retraités 

Le Canard épilé de l’Amicale Epatente des Joyeux-Jeunes Retraités    - 7 -  

CHỒNG TỐT  
Chẳng ñẹp trai  

Nhưng phong ñộ  
Thích dạo phố  

Cùng vợ con  
Không bia lon  
Không rượu ñế  
Không về trễ  
Không la cà  

Không rề rà  
Nơi quán phố  

Gương làm Bố  
Như hừng ñông  

Gương làm chồng  
Như trăng sáng  
Lương hàng tháng  
Giao vợ hiền  

Không chi tiền  
Chuyện phi lý  
Không bồ nhí  

Dạ thủy chung  
Không hành hung  
Không nhu nhược  
Không ngang ngược  
Không so ño  

Không hét hò  
Không ngủ nướng  

Không ngất ngưởng  
Không bạc bài  

Không bất tài  
Không kiêu ngạo  
Không tàn bạo  
Không tiêu hoang 

 

Không xuềnh xoàng  
Không bủn xỉn  

 

Sao lại không?  
Hãy tìm kiếm! 
 

VỚI TẤT CẢ TÂM TÌNH 
Nguyễn Thị Thanh Dương – 26-8-2009 

 

Nếu anh là người miền Nam bình dị, 
Em sẽ đãi anh món canh chua em nấu, 
Cà chua đỏ như trái tim em dấu 
Biết bao tình. Thắm thiết bạc hà xanh.  

 Dịu dàng như những cọng gía trắng tinh, 
 Em đến với anh tâm hồn mới lớn, 
 Có thể em rất vụng về nấu nướng, 
 Gia vị tình em nêm đủ. Người ơi ! 

Nếu anh là người miền Bắc. Dễ thôi, 
Em sẽ đãi canh cua Hoa Thiên Lý, 
Chùm hoa xanh chắc là anh vừa ý ? 
Hoa thơm tho em vừa hái chiều nay. 

Trong bát canh có hương vị bàn tay, 
Nêm mắm muối tình yêu này chưa đủ, 

Để tối nay anh đi vào giấc ngủ, 
Có em và Hoa Thiên Lý trong mơ. 

 Nếu anh là một người Huế rất xưa.... 
 Em không biết nấu món ăn Hoàng tộc, 

 Cố đô của anh bao mùa ly loạn, 
 Theo chân người món Huế cũng ra đi. 

 Em sẽ đãi anh một món nhà quê, 
 Rất quen thuộc hàng ngày trong cuộc sống, 

 Anh người Huế cầu kỳ hay khó tính, 
 Em sẵn sàng nghe dù tiếng chê, khen. 

Em sẽ nấu bằng ngọn lửa tình em, 
Bún Bò Huế nhớ về quê hương cũ, 
Em cay nồng vì anh khoanh ớt đỏ, 
Lá rau thơm cho anh được vừa lòng. 

Em đãi anh với tất cả tâm tình, 
Chuyện đời thường, chuyện tình yêu là một, 

Anh và em lỡ duyên này không gặp, 
Em sẽ chờ nếu còn có kiếp sau. 

 

Chúc thư cho vợ 3  
…… Em yêu, ai mà sống ở ñời ñược mãi...   

 Ai cung có lúc phải nói lời vĩnh biệt.  
 Khi anh ra ñi, thì ñây là di chúc –  em hãy nhớ làm những 

ñiều sau ñây anh dặn: 
 

1) Mang cất ngay dàn Karaoke vào garage.  Giọng em tối 
nào cũng rống lên hãi hùng như thế! không có anh, con mẹ 
Ấn ðộ sau nhà nó nhẩy sang xé xác em ngay. 
 

2) Tính em vốn không thích làm việc nhà, việc bếp.    
Em nên tái giá ngay ñể có kẻ hầu thay thế chỗ anh.  Trong 
số bạn của anh, anh ñề nghị em lấy thằng Long, vì khi còn 
sống, anh ghét thằng này nhất ! lúc nào cũng vênh cái mặt 
lên cho rằng ñời nó hơn anh mọi thứ.   Lấy em xong là ñời 
nó tàn, thử xem nó còn huyên hoang ñược nữa không ? 
 

3) Nếu thằng Long không chịu lấy em, thì em lấy thằng 
Hoàng.  Thằng này mang nữ tính, bảo gì nghe nấy, em ñỡ 
phải quát tháo như em ñã quát anh. 
 

4) Nhưng em chớ có lấy thằng Dư.   Nó có võ Bình ðịnh.  
Hỗn như em thì nó uýnh chết,  không chết cũng u ñầu.  Tội 
nghiệp mấy ñứa con anh ñã mất cha giờ thành không mẹ 
 

5) Cũng ñừng lấy thằng Phú mắc bệnh ñau tim.   
Cứ mỗi tháng credit cards của em gửi bill về,  nom thấy là 
nó ñột quỵ ngay ! em sẽ thành góa bụa lần nữa.... 
 

6) Nếu cả bốn thằng Long-Hoàng-Dư và Phú ñều không 
chịu lấy em,  thì em chớ có ñi mỹ viện sửa sang hòng re-
marry.   ðể dành tiền ấy mà nuôi con vì anh biết... chắc là 
chúng nó sẽ chỉ còn da bọc xương trong vòng một tháng. 
 

7) Em cũng ñừng theo tục lệ Việt-Nam nấu cháo hay nấu 
cơm cúng giỗ cho anh.  
Cháo em hễ nấu là khét, mang xuống âm phủ chỉ làm Diêm 
Vương thêm nỗi giận. 
Còn cơm em thì … thôi anh xin mien.  Em muốn cả ñịa 
ngục... ñi tiêu chảy vì ăn phải gạo sống, thì cứ việc nấu di ! 
 
 

                                                   
3 encore un ( testament d’un ) mari « aimant » , suite de la page 26 
du Canard n° 8 – 27-05-2009  
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HUYỀN THOẠI TẮM TIÊN TÂY BẮC  
  TRẦN VĂN HẠC 

Người ta vẫn kháo nhau, lên Tây Bắc mà xem con gái Thái tắm tiên. Con gái Thái da trắng như hoa ban, uyển 
chuyển với những ñường cong tuyệt mỹ. Con gái Thái dịu dàng, hiền thục...  
Mới nghe có vẻ như thô và phàm tục, nhưng với những người ñã từng ở Tây Bắc, hoặc am hiểu văn hóa Thái thì 
cảnh con gái Thái tắm tiên là một phần không thể tách rời trong văn hóa Thái và nếu thiếu cảnh trữ tình, nên thơ ấy, 
suối ngàn Tây Bắc sẽ kém ñi vẻ lung linh huyền ảo. Tây Bắc sẽ phần nào kém ñi vẻ ñẹp dung dị nhưng vô cùng 
lãng mạn, nên thơ.  
Người ta ñi ngắm các cô gái hòa mình với thiên nhiên ñậm chất hoang sơ và huyền thoại như ngắm ánh bình minh 
trong sương sớm, ngắm hoa ban khoe sắc mùa xuân, hay thả hồn trong một tiếng chim lảnh lót ñầu non, chcº³ng 
khác nào ñược nồng say trong vũ ñiệu xòe, hay lâng lâng trong men rượu cần ngọt lịm, một ñiệu khắp trữ tình... ñể 
rồi tự lúc nào thấy mình trong sáng hơn, biết trân trọng nâng niu những gì mà tạo hóa ñã ban cho con người, giúp 
con người hướng thiện hơn, có thêm nghị lực, niềm tin, vươn lên trong cuộc sống.  
 

   
 

Các cô gái Thái ngay từ lúc còn nhỏ ñã ñược các bà, các mẹ dạy cho cách thắt khăn nơi thắt lưng - xài yêu ñể có 
ñược thân hình tuyệt ñẹp theo tiêu chí: Eo kíu manh po - nghĩa là thắt ñáy lưng con tò vò, giống như thắt ñáy lưng 
ong của các cô gái miền xuôi. Còn mái tóc luôn ñược chăm chút gội bằng các loại lá thơm như hương nhu, sả, bồ 
kết... và chải chuốt bằng nước vo gạo nếp. Lại ñược tắm mình trong không khí trong lành của thiên nhiên hùng vĩ, 
bởi vậy cô gái Thái nào cũng cao ráo, trắng hồng, mái tóc ñen dài mềm mại.  
Không những thế, các cô còn rất giỏi trong những công việc nội trợ như làm ruộng, quay xa, thêu thùa, dệt vải, múa 
xòe... mà những câu dân ca Thái ñã miêu tả ñược phần nào:  

Nướng quả ớt thơm mùi ñĩa chéo 
ðụng vào khung cửi vải thành hoa 
Tung nắm tấm thành ra ñàn gà..., 
Úp bàn tay trái ñã thành hoa ñào 

Ngửa bàn tay phải ñã thành hoa tươi ñất Mường Hỏ 
Ngồi xổm thêu ñược thành hình chim phượng hoàng 

Ngồi nghiêng quay sợi thành chùm hoa so se 
 (dân ca Thái).  

Vẻ ñẹp chân chất, trong sáng ñến mức thánh thiện của các cô gái Thái ñã trở thành nguồn ñề tài và cảm hứng vô 
tận cũng như làm nên sức sống cho bao tác phẩm thơ, ca, nhạc, họa...   
Bởi vậy, khi ngắm các cô gái Thái dịu dàng trong trang phục truyền thống: váy ñen bó sát người, xửa cỏm - áo ngắn 
lung linh ñôi hàng mák pém - cúc bạc hình bướm, khăn piêu bồng bềnh trên ñầu như áng mây xuân sớm tôn sắc 
hồng má ñào thiếu nữ, một dải khăn xanh là ñiểm nhấn nơi thắt lưng và dây xà tích bạc buông lơi bên hông, mỗi 
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người ñều như thấy ngân rung trong lòng một cảm giác thanh cao trước một vẻ ñẹp hoàn mỹ ñến mức thật khó ñặt 
tên, cứ dư ba trong lòng người và chợt thổn thức dâng dâng trong ký ức mỗi khi xa nhớ về Tây Bắc...  
Sau mỗi buổi lao ñộng về, các cô gái nghỉ chân bên suối, làn nước mát lành làm sạch sẽ bụi bặm, trả lại nước da 
trắng ngần của mẹ, của cha và tinh hoa của núi ngàn chung ñúc hàng ngàn năm mới có ñược. Bao nỗi mệt nhọc 
trôi theo dòng nước, con người như ñược tiếp thêm nguồn năng lượng mới.  
 

   
 

Nếu các chàng trai thường chọn nơi vực sâu, nước xiết ñể vẫy vùng thỏa sức trai thì các cô gái lại tìm nơi dòng chảy 
nông hơn, kín ñáo. Các cô quay mặt vào bờ, ý tứ cởi cúc áo, chiếc váy lúc này ñược kéo cao che kín khuôn ngực 
thanh tân, lội xuống nước tới ñâu váy ñược nâng dần lên ñến ñó. Cho ñến khi dòng nước ñủ che kín thân mình, các 
cô gái khéo léo quấn chặt váy trên ñầu như một bông hoa, dù bơi lội, ñùa nghịch, chiếc váy vẫn không thể rơi ñược.  
Thân hình tuyệt mỹ của các cô gái ẩn hiện dưới dòng nước biếc, thực ñấy mà ảo ñấy. Các cô hồn nhiên té nước, 
trong n¡nh chiều Tây Bắc, từ những bàn tay như bông hoa ban huyền thoại tung lên muôn ánh cầu vồng. Dòng suối 
như lòng mẹ ôm ấp vuốt ve tấm thân tuyệt mỹ, sỏi ñá nơi lòng suối thêm rạng ngời ngần trắng, chim rừng ngưng hót, 
gió như ngừng thổi, chỉ còn xanh ngắt ñến thẫn thờ ngàn con mắt lá của ñại ngàn. Tất cả như lặng ñi trước kiệt tác 
của núi ngàn Tây Bắc...  
Những dòng suối của khắp vùng Tây Bắc thường có những cái tên vô cùng thơ mộng, chở ñầy khát vọng về cuộc 
sống ấm no hạnh phúc, về tình yêu trắng trong chung thủy: Suối Tiên, Suối Mơ, Suối Xuân....  
Không biết có phải từ khi các cô gái Thái khỏa mình trong dòng biếc, những dòng suối già nua trầm mặc chợt nhận 
ra mình có một trái tim và tâm hồn trẻ trung, ñể rồi cứ mộng mơ, khao khát một cuộc sống bình dị, yên vui - ước mơ 
cháy bỏng của bao ñời? ðể rồi những ai ñược chiêm ngưỡng vẻ ñẹp của suối nguồn Tây Bắc trong một chiều các cô 
gái Thái tắm tiên, chợt thấy mình trong sáng hơn, thanh cao hơn, như ñược hòa mình cùng ñất và người của Tây 
Bắc huyền thoại...  
 

N’hésitez pas à nous envoyer  
vos photos préférées  

Les meilleures seront nominées pour 
publication dans  

Le CLe CLe CLe Canardanardanardanard    EEEEpilépilépilépilé            
des Joyeuxdes Joyeuxdes Joyeuxdes Joyeux----Jeunes RetraitésJeunes RetraitésJeunes RetraitésJeunes Retraités    !!!!    
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Le coin du rire  

 
Một trường đại học ra đề bài văn trong kỳ thi tuyển sinh: 
Hãy viết một đoạn văn càng ngắn càng tốt và  đề cập đến những 
chủ đề sau : tôn giáo, tình dục, thần thoại bí hiểm. 
Một nữ sinh đã có bài làm như sau và được chấm điểm xuất sắc 
nhất với toàn bộ nội dung như sau : 
"Chúa ơi ! Con đã có thai . Con tự hỏi thằng nào là bố của đứa 

trẻ" 
 

 
 

 

Une vieille dame va faire un safari photo en Afrique. Elle emmène 
son fidèle vieux caniche pour lui tenir compagnie. 
Un jour, le caniche part à la chasse aux papillons, et avant 
longtemps, il s'aperçoit qu'il s'est perdu. 
Errant au hasard en tentant de retrouver son chemin, il voit un 
léopard courir vers lui avec l'intention visible de faire un bon 
repas. Le vieux caniche pense : 
"Oh, oh! Je suis vraiment dans la merde !" 
Remarquant les quelques os d’une carcasse sur le sol, il se met 
aussitôt à mâcher les os, tournant le dos au léopard qui approche. 
Quand celui-ci est sur le point de lui sauter dessus, le vieux 
caniche s'exclame haut et fort : 
"Waouh, ce léopard était vraiment excellent ! Je me demande s'il 
y en a d'autres par ici ?" 
En entendant cela, le jeune léopard interrompt son attaque en 
plein élan, il regarde le caniche avec effroi, et s'enfuit en rampant 
sous les fourrés. 
"Ouf !, soupire-t-il, c'était tout juste ! Ce vieux chien a failli 
m'avoir !" 
Cependant, un vieux singe, qui avait observé toute la scène assis 
sur une branche d'arbre se dit qu'il pourrait mettre à profit ce 
qu'il a vu et entendu pour négocier avec le léopard et obtenir sa 
protection. Il court donc le rattraper, mais le vieux caniche, le 
voyant courir à toute vitesse après le léopard, réalise que quelque 
chose doit se tramer. Le singe rattrape vite le léopard, lui dévoile 
le pot aux roses, et lui propose son accord. Le jeune léopard est 
furieux d'avoir été trompé : 
"Viens, le singe, monte sur mon dos, et tu vas voir ce qui va 
arriver à ce petit malin !" 
Le vieux caniche voit le léopard accourir avec le singe sur son dos 
et s'inquiète : 
"Que vais-je faire maintenant?" 
Au lieu de s'enfuir, le chien s'assied dos à ses agresseurs, faisant 

semblant de ne pas les avoir vus, et juste au moment où ils 
arrivent à portée de voix, il s 'exclame : 
"Où est donc passé ce foutu singe ? Ça fait une heure que je l'ai 
envoyé me chercher un autre léopard !"  
Morale de cette histoire : On ne plaisante pas avec les vieux de 
la vieille. L'âge et la ruse arriveront toujours à triompher de la 
jeunesse et de la force ! L'astuce et l'esprit viennent seulement 
avec l'âge et l'expérience. 
 

 
•  

• Un brûlant désir ! 

Folles sont mes pensées envers toi, et brûlant mon désir de te 
serrer dans ma main, avec une soif de plaisir incontrôlable pour 
ce que tu m'as fait. La nuit était chaude et calme, et j'étais dans 
mon lit quand, subrepticement, tu t'es approché. Tu as frôlé mon 
corps nu avec ton corps, sans la moindre pudeur. Remarquant 
mon apparente indifférence, tu t'es pressé contre moi et tu m'as 
mordue sans scrupule jusqu'à mes plus intimes recoins.  
Je me suis endormie.  
Quand je me suis réveillée, je t'ai cherché avec une ardente 
avidité, mais en vain. Tu avais laissé sur mon corps et dans les 
draps des preuves irréfutables de ce qui s'était passé entre nous 
cette nuit-là. Cette nuit, je me coucherai plus tôt pour t'attendre 
dans ce même lit. Quand tu arriveras, je veux t'étreindre avec 
fougue et impatience. Je veux te serrer avec toute la force de 
mes mains.  
Il n'y aura pas un millimètre de ton corps que mes doigts ne 
toucheront pas. Je n'aurai de répit que lorsque je verrai le sang 
chaud couler de ton corps...  
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Ce n'est que comme cela que je me débarrasserai de toi, saloperie 
de moustique 
 

Un jeune homme entre dans un bar et commande un whisky. Le 
barman le sert et le jeune homme boit son verre d'un seul trait. Le 
barman surpris lui demande ce qu'il lui arrive. L'homme  répond : 
- « Ma toute première pipe. » 
- « Ah mais ça compte ça dans la vie d'un  homme.... Tenez , je 
vous offre un deuxième whisky pour fêter ça ! » 
- « Non merci, répond le jeune homme, ça ira  : le goût est passé  
!!! » 
 

HOW TO MAKE A WOMAN HAPPY 

It's not difficult to make a woman happy. A man only needs to be:  
1. a friend  
2. a companion  
3. a lover  
4. a brother  
5. a father  
6. a master  
7. a chef  
8. an electrician  
9. a carpenter  
10. a plumber  
11. a mechanic  
12. a decorator  
13. a stylist  
14. a sexologist  
15. a gynaecologist  
16. a psychologist  
17. a pest exterminator  
18. a psychiatrist  
19. a healer  
20. a good listener  
21. an organizer  
22. a good father  
23. very clean  
24. sympathetic  
25. athletic  
26. warm  
27. attentive  
28. gallant  
29. intelligent  
30. funny  
31. creative  
32. tender  
33. strong  
34. understanding  
35. tolerant  
36. prudent  
37. ambitious  
38. capable  
39. courageous  
40. determined!  
41. true  
42. dependable  
43. passionate  
44. compassionate  

WITHOUT FORGETTING TO:  
45. give her compliments regularly  
46. love shopping  
47. be honest  
48. be very rich  
49. not stress her out  
50. not look at other girls  
AND AT THE SAME TIME, YOU MUST ALSO:  
51. give her lots of attention, but expect little yourself  
52. give her lots of time, especially time for herself  
53. give her lots of space, never worrying about where she goes!  
IT IS VERY IMPORTANT:  
54. Never to forget:  
* birthdays  
* anniversaries  
* arrangements she makes  
 

HOW TO MAKE A MAN HAPPY 
1. Show up naked  
2. Bring food  
 

 
 

 

Un avion décolle. 
Le pilote est juif. Le co-pilote, lui, est chinois. 
C'est leur premier vol ensemble. 
Un silence de plomb règne dans la cabine de pilotage.  
L'harmonie n'est pas au rendez-vous. 
Une fois la vitesse de croisière atteinte, le pilote actionne le 
pilote automatique, s'enfonce dans son fauteuil et murmure: 
«Les Chinois me font tous chier ! » 
«Vous, pas aimer Chinois. Pourquoi?»  le co-pilote de répondre : 
«Ils ont bombardé Pearl Harbour!» 
«Non, Chinois pas bombardé Pearl Harbour, mais Japonais!» 
«Japonais, Chinois, Viets_qu'est-ce que ça peut bien faire? Vous 
êtes tous pareils...» 
 Un autre lourd silence s'abat encore dans la cabine. 
«Moi, pas aimer Juifs » de murmurer à  son tour le Chinois. 
«Ah oui, et pourquoi donc?» 
«Juifs, couler Titanic! 
«Non, mais faut être malade: les Juifs n'ont jamais coulé le 
Titanic!»  
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 «C'est un iceberg qui l'a coulé !» 
«Iceberg, Goldberg, Rosenberg_ tous pareils...» 
 

Một đêm tối trời ở một làng quê hẻo lánh, một khách bộ hành 
nhỡ độ đường ghé vào một căn nhà xin thuê phòng nghỉ qua 
đêm. Chủ nhà từ chối vì nhà chỉ có hai phòng, một của hai vợ 
chồng và một của cô con gái. 
- Tôi có thể nằm trên một chiếc ghế hay một xó xỉnh nào đó cũng 
được! - Người khách nằn nì. 
Ái ngại cho người khách lạ, ông chủ nhà đưa khách vào nhà và 
nói: 
- Thôi được! Tôi thấy anh có vẻ đàng hoàng... Anh có thể ngủ 
chung phòng với con gái tôi nhưng với điều kiện là anh không 
được làm gì nó! 
Người khách đồng ý ngay không chút suy nghĩ. Chủ nhà dẫn anh 
ta lên gác, vào một căn phòng nhỏ, dặn dò: 
- Anh có thể nằm bất kỳ nơi nào trong phòng nhưng xin nhớ cho 
là không được làm gì với con gái của tôi đấy! 
Người khách trải áo xuống sàn và nằm xuống nhưng loay hoay 
mãi mà không thể ngủ được vì sàn nhà quá cứng và trời thì lạnh. 
Nhắm chừng cô gái đã ngủ say, anh ta rón rén lại bên giường. Lay 
lay cô gái vài cái không thấy phản ứng gì, anh ta leo lên giường 
đánh một giấc say sưa. 
Hôm sau, người khách dậy sớm, cảm ơn ông bà chủ nhà tốt bụng 
rồi xin thanh toán tiền trọ để tiếp tục lên đường. 
- Anh không cần trả tiền. Thật bất tiện phải để anh nằm chung 
phòng với con gái tôi. Ông chủ nhà nói. 
- Ông tốt quá! Xin cảm ơn ông! Người khách nói và hỏi thêm, Sao 
trời lạnh thế mà suốt cả đêm con gái ông  bà chẳng chịu đắp 
chăn, làm thân thể cô ấy giá như đồng ấy... 
- Xin thứ lỗi! - Ông chủ nhà nói nhỏ - Vì hôm nay là ngày chúng tôi 
đưa cháu ra nghĩa trang của làng. 

 
POURQUOI N’Y ONT-ILS PAS PENSE PLUS 
TÔT … 
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A little boy and a little girl attended the same school and became 
friends. 
Every day they would sit together to eat their lunch. They 
discovered that they bothbrought chicken sandwiches every day! 
This went on all through the fourth and fifthgrades, until one day 
he noticed that her sandwich wasn't a chicken sandwich. 
He said : 'Hey, how come you're not eating chicken, don't you like 
it anymore?' 
She said : 'I love it but I have to stop eating it.' 
'Why?' he asked. 
She pointed to her lap and said : 'Cause I'm starting to grow little 
feathers down there!' 
'Let me see' - he said. 
'Okay'  - and she pulled up her skirt. 
He looked and said : 'That's right. You are! Better not eat any 
more chicken.' 
He kept eating his chicken sandwiches until one day he brought 
peanut butter. He said to the little girl: 'I have to stop eating 
chicken sandwiches, I'm starting to get feathersdown there too!'   
                         
She asked if she could look, so he pulled down his pants for her! 
She said, 'Oh, my God, it's too late for you! You've already got the 
NECK and GIZZARDS!!! 
 

 
 

 

One truck driver was doing his usual delivery to CAMH (Institute 
of mental health) 
He discovered a flat tire when he was about to go home. 
He jacked up the truck and took the flat tire down. 
When he was about to fix the spare tire, he accidentally dropped 
all the bolts into the drain. 
As he can't fish the bolts out, he started to panic. 
One patient happened to walk past and asked the driver what 

happened. 
The driver thought to himself, since there's nothing much he can 
do; he told the patient the whole incident. 
The patient laughed at him & said "can't even fix such a simple 
problem... no wonder you are destined to be a truck driver..." 
Here’s what you can do, take one bolt each from the other 3 tires 
and fix it onto this tire. Then drive to the nearest workshop and 
replace the missing ones, easy as that" 
The driver was very impressed and asked "You're so smart but 
why are you here at the IMH?" 

Patient replied: "Hello, I stay here because I'm crazy not 

STUPID!" 
 

...A LA PORTEE DE TOUTES LES BOURSES !!! 

 
ou bien :  ...A PORTEE DE LA  BOURSE ??? 
 

 

DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ONT PROUVE 
QUE BOIRE DE L’ALCOOL APPORTE LES MÊMES 
BENEFICES QUE LE YOGA EN TERME DE RELAXATION 
 
LA PREUVE EN IMAGE 
 

 

Savasana - Position de relaxation totale    
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Balasana - Position qui apporte une sensation de paix et 

de calme 
 
 

 

Setu Bandha Sarvangasana - Cette 

position apaise le cerveau et étire vos jambes 
 
 

 

Marjayasana - Cette position stimule le bas du 

ventre et la colonne vertébrale 
 
 

 

Halasana - Excellent pour les douleurs du dos et les 

insomnies 

 

Dolphin - Excellent pour le bassin, Thorax, jambes et 

bras 
 
 

 

Salambhasana - Très bon exercice pour stimuler les 

lombaires, les jambes et les bras. 
 
 

 

Ananda Balasana - Cette position est excellent 

pour le bassin 
 
 

 

Malasana -  Excellent pour les genoux et muscles du 

dos 
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Alors commençons à boire !!! 
 

Aux enseignants en activité (mais aussi aux 

retraités et … aux parents !!!)  
Ne dites plus.   

Aujourd'hui, les parents sont très susceptibles aussi voici quelques 

recommandations faites par l'inspection aux enseignants.  

Vous ne devez plus dire : « Il est paresseux » 
Mais plutôt : « Il ne présente aucune appétence génétique 

manifeste pour le travail scolaire et se montre réfractaire à toute 

dépense d'énergie intempestive. »  
Vous ne devez plus dire : « Il ne fait rien. » 
Mais plutôt : « On ne trouve nulle trace concrète, ni même 

virtuelle, de son activité débordante mais sa volonté de bien faire 

commence à être perceptible. »  
Vous ne devez plus dire : « Il dort en classe. » 
Mais plutôt : « Il connaît un léger décalage horaire et son horloge 

biologique semble réglée sur l'heure estivale de l'hémisphère 

sud. »  
Vous ne devez plus dire : Il ne sait rien ». 
Mais plutôt : « L'impression cognitive résiduelle n'est pas encore 

qualifiable mais on constate des progrès méthodologiques dans 

l'ouverture d'un cartable. »  
Vous ne devez plus dire : « Il est nul ». 
Mais plutôt : « Les objectifs pédagogiques sont inadaptés à ses 

potentialités mais sa marge de progression n'en demeure pas 

moins substantielle. » 
 

A lawyer asked, "Michael, why is it that whenever that you 
ask one of your people a question, he answers with another 
question?" 
"Who told you that?" asked Michael. 
 

Conan went to trial for armed robbery. The jury foreman 
came out, announcing "Not guilty." 
"Grand!" shouted Conan. "Does this mean I can keep the 
money?" 
 

A colleen asks: "Could I be trying on that dress in the 
window?" 
Shopgirl: "I'd prefer you use the dressing room." 
 
Un Français qui va pisser, il se lave les mains avant ou après ? :  
PENDANT. 
 

Comment fait un Français pour se suicider ? 
- Il se tire une balle à 15 centimètres au-dessus de la tête en plein    
dans son complexe de supériorité ....... 
 

Comment appelle-t-on quelqu'un qui parle trois langues ?  
- Un trilingue.. 
Comment appelle-t-on quelqu'un qui parle deux langues ? 
- Un bilingue. 
Comment appelle-t-on quelqu'un qui ne parle qu'une langue ? 
- Un Français. 
 

Pourquoi en France, dit-on : "Aller aux toilettes", alors qu'en 
Belgique, on dit : "Aller à la toilette" ? 
- Parce qu'en France, il faut en faire plusieurs avant d'en trouver 
une propre. 

 
 

 
 

 
 

 

Pourquoi les Français aiment-ils tant les histoires belges ? 
- Parce qu'elles les font rire trois fois : La première quand on les 
leur raconte, La deuxième quand on les leur explique, et la 
troisième quand ils les comprennent. 
 

Pourquoi les français ont-ils le dos qui pue ? 
- A force de péter plus haut que leur cul. 
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Après avoir créé la France, dieu trouva que c'était le plus beau 
pays du monde. Ca allait faire des jaloux. Alors, pour rétablir 
l'équilibre, il a créé les français. 
 

Pourquoi un français boit toujours la tasse quand il nage ? 
- Parce que même dans l'eau ils sont obligés d'ouvrir leur grande 
gueule. 
 

Vous savez comment on fait pour sauver un français de la noyade 
? 
- Non, ben tant mieux. 
 

Quelle est la différence entre Nelson Mandela et un membre du 
gouvernement français ? 
- Nelson Mandela a été en prison AVANT d'être élu. 
 

Pourquoi les français ont-ils VRAIMENT des raisons d'être fiers 
d'être champions du monde ? 
- Parce que c'est bien la première fois qu'ils arrivent à baiser les 
Brésiliens ailleurs qu'au bois de Boulogne. 
 

Un Anglais, un Américain et un Belge sont dans un bar à Paris. Ils 
discutent et s'amusent et sont tous d'accord pour penser que 
c'est un endroit plaisant, mais qu'il y a mieux. 
 Alors l'Anglais dit : "c'est bien fun ici, mais à Londres, j'en connais 
un bien mieux qui s'appelle 'Chez Andrew'. Là, tu achètes ta 
première bière, tu achètes ta deuxième bière, et Andrew lui-
même te paye la troisième !" 
 

 Mais l'Américain dit : "j'veux pas vous embêter, mais j'en connais 
un encore mieux ! Y'a un bar à New York qui s'appelle 'Chez John'. 
Tu achètes ta première bière et John te paye la deuxième. Tu 
achètes ta troisième bière et John te paye la quatrième !" 
 

 Alors le Belge dit : "vous pensez que c'est un endroit tripant ? 
Ecoutez bien ça : chez nous, il y a un bar qui s'appelle 'Chez Jef 
Vanderbrul'. Vous ne me croirez pas, mais, "Chez Vanderbrul", tu 
te fais payer ta première bière, tu te fais payer ta deuxième bière, 
tu te fais payer ta troisième bière, tu te fais payer ta quatrième 
bière, et là tu peux aller dans une chambre au deuxième étage... 
Et tu baises gratos!" 
 "Incroyable disent les deux autres. Est-ce que ça t'es réellement 
arrivé à toi ?" 
 "Non, répond le Belge, mais c'est arrivé à ma soeur" 
 

C'est un petit canard tout triste sur un lac et en train de pleurer. 
Arrive un crocodile qui lui demande : 
- Hé, Canard, pourquoi pleures-tu ? 
- Sniff, sniff, j'sais pas qui je suis, j'sais pas qui je suis... sniff, sniff... 
- Hé bien... t'es un canard, bien sur, dit le crocodile, regarde, bec 
jaune, plumes, pattes palmées, bref ça montre que t'es un canard 
quoi ! 
- Chic alors, j'suis un canard ! Rétorque le petit canard tout 
content de savoir qui il est, et demande à son tour : 
- Dis, et toi, tu es quoi ? 
- Devine ! dit le crocodile. 
- Hum... dit le canard, il passe la tête sous l'eau et dit : 
- Pas de  couilles, queue agitée, petits bras, grande gueule, veste 
en cuir... ... ... T'es Français ?? 

Différence entre policiers! 

Question: Comment fait-on pour voir la différence entre un 
policier  canadien, un policier américain et un policier australien? 
Mise en situation: Vous marchez dans une rue déserte avec votre 
femme  et vos deux enfants. Soudainement, un type dangereux 
arrive devant  vous avec un énorme couteau et vous regarde 
droit dans les yeux en  criant des obscénités. Il lève le couteau et 
charge. Vous avez votre  arme de service 9 mm sur vous et vous 
êtes un expert dans le tir de  précision. Vous n'avez que quelques 
secondes pour réagir avant qu'il  ne vous atteigne, vous et votre 
famille. Que faites-vous? 
LE POLICIER CANADIEN 
Réponse:.... (analyse de l'information).,, Est-ce que son couteau 
est  un Kirpan cérémonial?.. Préfère-t-il parler anglais ou 
français? Est-ce que cela va avoir un impact sur mes chances 
d'une promotion?... Est-ce que cela n'est qu'une manière de dire 
qu'il paye mon salaire  et qu'il veut mon emploi? Est-ce que les 
médias vont faire un profil  de sa vie pour dire qu'il était aimé de 
tout le monde même de son  chien? Est-il un membre de gang de 
rue incompris de la société? Est-il un nouvel immigrant au pays 
et il ne sait pas comment  approcher la police? .. Est-il un nouvel 
individu en probation qui a  mal été réintégré dans la société? 
Est-ce que cela va être vu comme  du profilage racial et vais-je 
perdre mon emploi ?...  
Est-il une victime du syndrome alcolo-fœtal et il ne comprend 
pas ce  qu'il fait à cause de cela ? Donc je vais le prévenir 
gentiment de  déposer son arme pendant qu'il s'approche.  
LE POLICIER AUSTRALIEN 
Réponse: ..BANG 
LE POLICIER AMÉRICAIN 
Réponse:.. BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG 
BANG BANG BANG  
BANG BANGBANG BANG BANG click...  
reload... BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG 
BANGBANG BANG BANG BANG  
BANG BANG BANG click click click click 
 

Người bình tỉnh.  
Ba người bạn, Mỹ; Pháp và Việt, ngồi uống càphê ở một quán 
Cafê nọ, hết đề tài để nói, bỗng một anh hỏi :  
- Theo mấy anh định nghĩa thì thế nào là một NGƯỜI BÌNH TĨNH 
?  Này nhé, ví như các anh đi làm về thấy vợ mình đang làm tình 
với người đàn ông lạ thì các anh sẽ làm gì ?  
Anh Mỹ lên tiếng:  Tôi rút súng ra. NGƯỜI BÌNH TĨNH là tôi không 
bắn đôi gian phu dâm phụ đó.  
Anh Pháp: Mais non, Tôi rút súng ra. NGƯỜI BÌNH TĨNH là tôi 
không bắn đôi gian phu dâm phụ đó và nói, xin lỗi ông bà, ông bà 
cứ tiếp tục.  
Anh Việt: "Theo tôi thì: Tôi rút súng ra, tôi không bắn đôi gian 
phu dâm phụ đó và nói, xin lổi ông bà, ông bà cứ tiếp tục. Mà cái 
thằng đó còn tiếp tục được thì NÓ mới là NGƯỜI BÌNH TĨNH.  
 

Qu'est-ce qui se passe quand une mouche tombe dans une tasse 
de café? 
L'Italien - jette la tasse et s'en va en rage. 
Le Français - jette la mouche et boit le café. 
Le Chinois - mange la mouche et jette le café. 
Le Russe - boit le café avec la mouche; c'est un extra sans frais 
supplémentaire... 
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L'Israélien - vend le café au français, la mouche à la Chine et 
achète pour lui-même une nouvelle tasse de café. Avec le 
bénéfice des ventes, il met au point un dispositif qui empêche les 
mouches de tomber dans le café. 
Le Palestinien - accuse Israël d'avoir mis une mouche dans son 
café, dénnonce l'agression à l'ONU, fait une demande de prêt aux 
Nations-Unies pour financer l'achat d'une nouvelle tasse de café, 
utilise l'argent pour acheter des explosifs...... Et puis: Il fait sauter 
la cafétaria où l'italien, le français, le chinois et le Russe sont tous 
en train d'expliquer à l'israélien qu'il doit donner sa tasse de café 
au palestinien...  
 

Quelle est la différence entre un Corse et Claude François? 
- Tu ne verras jamais un Corse mourir avec une ampoule à la 
main. 
 

Comment est le drapeau communiste Corse ? 
- Rouge, mais sans les outils. 
 

Un jeune Corse vient de passer l'oral du bac. Dès qu'il rentre à la 
 maison, son père l'attend anxieusement et lui demande : 
- Alors ça c'est bien passé ? 
- Très bien papa ! Tu peux être fier de ton fils ! 
Ils m'ont interrogé pendant 2 heures , je n'ai rien dit ! 
 

Un corse montre à son fils une collection de machines à faire du 
saucisson d'âne. 
Il y a la machine de l'arrière-grand-père, du grand-père, du grand-
oncle, etc. 
Avec le temps et l'expérience, elles se sont perfectionnées.. 
Le garçon demande: 
- Il n'y a pas une machine moderne où on met le saucisson et il en 
ressort un âne? 
- Mais bien sûr que si, fiston: 
- c'est ta mère! 
 

C'est un corse qui va voir son docteur et qui lui dit : 
- En ce moment, je ne sais pas ce qui se passe mais j'ai des 
insomnies  terribles. 
- Et vous vous réveillez souvent ? 
- Oh putaing ! Tous les deux trois jours 
 

Un journaliste interviewe un paysan corse : 
- Dites-moi, comment faites-vous pour tracer les routes ici ? 
- bah, on lâche un âne et on regarde par où il passe dans la 
montagne.... et c'est là qu'on fait passer la route. 
- et si vous n'avez pas d'âne ? 
- ah.....beh là, bien sûr, on prend un ingénieur !! 
 

Savez-vous pourquoi les Corses sont petits ? 
Parce qu'on leur a dit que lorsqu'ils seraient grands ils iraient 
travailler !! 
 

Une femme vient porter plainte pour viol dans un commissariat. 
- « Pouvez-vous me décrire votre agresseur ? » 
- « Comme il faisait nuit, ce n'est pas facile mais je peux  
néanmoins vous dire qu'il était Corse ! ». 
- « Qu'est-ce quoi vous permet de dire cela ? » 
- « C'est moi qui ai fait tout le travail !!! » 

Quelle est la partie de la voiture la plus dangereuse ? 
- La conductrice... 

Qu'est-ce que les Ovnis et les hommes intelligents ont en 
commun ?  
- Tout le monde en parle mais personne ne les a jamais vus 
-- 
Pourquoi les hommes ne peuvent pas attraper la maladie de la 
vache folle?  
- Parce que les hommes sont des cochons 
-- 
Un célibataire est un homme qui a raté l'occasion de rendre une 
femme misérable. 
 
Les points communs entre les maris et les tondeuses à gazon ?  
- Ils sont difficiles à démarrer, ils sont malodorants, et  ils ne 
fonctionnent pas la plupart du temps.  
--  
Quelles est la différence entre un jeune marié et un chien ?  
- Après un an, le chien est encore excité en vous voyant rentrer. 
-- 
Pourquoi les hommes donnent un petit nom à leur pénis ?  
- Parce qu'ils veulent appeler par son prénom la personne qui 
guide toutes leurs décisions. 
- 
Pourquoi est-ce si difficile pour les femmes de trouver des 
hommes sensibles,  
attentionnés et présentant bien ?  
- Ils sont déjà pris. 
-- 
Savez-vous c'est quoi la différence entre un homme et un 
homard?  
- Il n'y en a pas ils ont tout les deux tout dans la queue et rien 
dans la tête!!! 
-- 
Pourquoi les hommes ne font pas de crise à la ménopause ?  
- Parce qu'ils restent coincés à l'adolescence. 
-- 
Une dame se dispute avec son mari:  
- Tu marches comme une bête, tu travailles comme une bête, tu 
conduis comme une bête, tu manges comme une bête,  tu dors 
comme une bête. Si on faisait le concours du plus bête,  tu serais 
le deuxième! Etonné, le mari demande:  
- Et pourquoi pas le premier ?  
- Parce que tu es trop bête ! 
-- 
Une femme n'oubliera jamais les hommes qu'elle aurait pu avoir;  
un homme n'oubliera jamais les femmes qu'il n'a pas pu avoir. 
-- 
Un gars va chez le médecin pour de violents maux de tête. Le 
médecin lui dit :  
- J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que 
vous avez une tumeur au cerveau qui n'est pas opérable. La 
bonne, c'est que notre hôpital est à la pointe dans la recherche 
sur la transplantation de cerveaux, et que par bonheur, un 
couple vient de décéder dans un accident de voiture et nous 
disposons de deux cerveaux en parfait état. Vous pouvez choisir 
celui que vous voulez. Le cerveau masculin coûte 500 000 Francs, 
et le cerveau de la femme coûte 100 000 francs...  
Le gars ne sait pas comment choisir:  
- Comment ça se fait qu'il y ait une telle différence de prix entre 
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les deux cerveaux ?  
- C'est parce que le cerveau de la femme est usé, alors que celui 
de l'homme n'a jamais servi. 
-- 
Quel est le point commun entre un ex-mari et un appendice 
enflammé?  
- Les deux vous ont fait très mal, et après qu'on les ait enlevés, 
vous vous rendez compte  
qu'ils ne vous servaient à rien. 
-- 
Pourquoi les hommes sont comme les toilettes publiques?  
- Ou bien ils sont occupés, Ou bien ils sont pleins de merde, Ou 
bien ils sont hors service 
-- 
Les hommes c'est comme les casseroles, il faut les prendre par la 
queue. 
 

Một cô gái sắp lấy chồng. Sau khi biết được vị hôn phu của cô rất 
coi trọng cái trinh cô bèn đến thú thực với bác sĩ là cô đã lỡ đánh 
mất cái trinh từ thời mới trổ mã. Cô năn nỉ bác sĩ tìm phương 
pháp chữa giúp cho. 
Bác sĩ nhăn mặt, suy nghĩ rồi trả lời: 
- Rất khó! Nhưng tôi có thể chữa được nếu cô chịu điếc cả đời vì 
tôi giải phẩu... lấy cái nhĩ tai của cô thay thế vào cái màng trinh 
đã mất. 
Thiếu nữ ưng thuận và bác sĩ áp dụng lối chữa kể trên một cách 
hoàn hảo. 
Sau ngày cưới ít lâu, người chồng cô đến thăm một người bạn 
bác sĩ. Hai người vốn quen biết nhau từ trước. Bác sĩ hỏi thăm: 
- Thế nào ông bạn? Vợ chồng đều mạnh khỏe cả chớ? 
- Cám ơn bác sĩ. Chúng tôi nhờ trời đều được mạnh khoẻ cả . 
Nhưng có lẽ mai này, tôi sẽ phải dắt nhà tôi lại để bác sĩ coi giùm 
cho. 
- Bà nhà bị sao vậy? 
- Thưa bác sĩ, nhà tôi không đau ốm gì, nhưng bị nặng tai lắm... 
Mà lạ nhứt là mỗi khi tôi nói, nhà tôi cứ dạng hai chân ra ... hình 
như để ... nghe. 
 

Chuyện vui về cuộc thi hoa hậu Saigon: Phần ứng xử 
Mấy cô này đối đáp thực là hay... 
Trong cuộc thi hoa hậu ở Sàigòn, có 3 người đẹp vào chung kết 
để thi ứng xử : 
1 cô là công nhân xuởng lắp ráp xe đạp, 1 cô nữa là công nhân 
hãng bia, cô thứ 3 thuộc xuởng lắp ráp tủ lạnh National. 
Cô công nhân xuởng lắp ráp xe đạp đuợc bắt thăm ứng xử 
truớc.. 
Ban giám khảo hỏi: 
- Cô hay cho biết theo quan niệm của mình,ngưuời đẹp khác xe 
đạp chỗ nào ? 
Cô này trả lời: - Thưa ban giám khảo và thưa tất cả quí vị (chúm 
chím cuời duyên), đối với xe đạp thì phải đạp pê-đan lấy trớn rồi 
mới leo lên cuỡi, còn với đàn bà nói chung thì phải làm ngược lại 
ạ! 
Khán giả đồng thanh vỗ tay tán thuởng. 
Kế tiếp ban giám khảo hỏi cô công nhân hãng bia : 
- Cô hay cho biết chỗ khác nhau giữa phụ nữ và chai bia ? 
Cô này trả lời : 
- Thưa quí vị, theo ý em thì chai bia được đong đầy truớc khi 

đóng nút, còn phụ nữ thì đuợc đóng nút trước đấy ạ ! 
Cử toạ vỗ tay vang dậy và có tiếng huýt sáo như điên. 
Ðến cô thí sinh của hãng tủ lạnh National: 
Trước câu hỏi tương tự của ban giám khảo, các bạn đoán xem 
cô ta sẽ trả lời ra sao để nói lên sự khác biệt giữa tủ lạnh và đàn 
bà? 
Cô thí sinh thứ ba này mắt sáng long lanh, trả lời : 
- ...Theo em thì có 1 điểm khác biệt nhỏ như thế này: Thường 
thì nguời ta cho vào tủ lạnh miếng thịt lúc nó còn mềm, để rồi 
lúc lấy ra nó trở thành cứng. Còn đối với đàn bà thì nguợc lại, 
miếng thịt cho vào thì cứng, đến lúc lấy ra thì đã hoá mềm... (cô 
lấy vạt áo che miệng cười). 
Cả hội trường vỗ tay vang dậy. 
 

Une mère à sa fille : 
« Les voisines disent que tu couches avec ton fiancé ! » 
-  La fille :  « Les gens sont des mauvaises langues. Il suffit de 
coucher avec  quelqu'un pour qu'aussitôt on dise que c'est ton 
fiancé ! 
 

Dark in here 
A woman takes a lover home during the day while her husband is 
at work.  Her 9-year old son comes home unexpectedly, sees 
them and hides in the bedroom closet to watch.  
The woman's husband also comes home. She puts her lover in 
the closet, not realizing that the little boy is in there already. The 
little boy says, 'Dark in here.' 
The man says, 'Yes, it is.' 
Boy: 'I have a baseball.' 
Man: 'That's nice' 
Boy: 'Want to buy it?' 
Man: 'No, thanks.' 
Boy: 'My Dad's outside.' 
Man: 'OK, how much?' 
Boy: '$250 
In the next few weeks, it happens again that the boy and the 
lover are in the closet together. 
Boy: 'Dark in here.' 
Man: 'Yes, it is.' 
Boy: 'I have a baseball glove.' 
The lover, remembering the last time, asks the boy, 'How much?' 
Boy: '$750 
Man: 'Sold.' 
A few days later, the Dad says to the boy, 'Grab your glove, let's 
go outside and have a game of catch.'  
The boy says, 'I can't, I sold my baseball and my glove.' 
The Dad asks, 'How much did you sell them for?' 
Boy: '$1,000 
The Dad says, 'That's terrible to overcharge your friends  $1000 is 
way more than those two things cost. I'm taking you to church, 
to confession..'  
They go to the church and the Dad makes the little boy sit in the 
confessional booth, then closes the door. 
The boy says, 'Dark in here.' 
The priest says, 'Don't start that shit again;you're in MY closet 
now.' 
 



Amicale Epatente des …                                                                                                                    … Joyeux-Jeunes Retraités 

Le Canard épilé de l’Amicale Epatente des Joyeux-Jeunes Retraités    - 20 -  

Le coin des BD 
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Le coin « Jeux de mots »  
 

Quatre femmes prennent ensemble le café. 
La première est jalouse, 

La deuxième est nostalgique, 
La troisième romantique, 

Et la quatrième est vierge. 
Quelle quantité de lait chacune de ces femmes va-t-elle mettre dans 
son café ? Réfléchissez avant de répondre ! 

Pour la jalouse, un soupçon ! 
Pour la nostalgique, une larme ! 
Pour la romantique, un nuage ! 
Et pour la vierge ? ... un doigt ! 

 

Những thành ngữ có nhựng con số4 trong tiếng 
Việt 
 

Một cây làm chẳng nên non 

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao 

Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò 

Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy 

Tam thê , tứ thiếp 

Tam thập lục kế , tẩu vi thượng sách  

Ba chìm bảy nổi chín lênh đênh 

Nhất cữ lưỡng tiện 

Tam sinh hữu hạnh  

Tam sao thất bổn 

Tứ đức tam tùng 

Nhất tự vi sư, bán tự vi sư  

Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh 

Nhứt túy giải thiên sầu 

Đi một ngày đàng 

Học một sàn khôn. 

Khôn ba năm dại một giờ 

Mồng năm, Mười bốn, Hăm ba 

Đi chơi cũng lỗ, lựa là đi buôn 

Một giọt máu đào, hơn ao nước lã 

Một nắng hai sương 

Bên tám lạng bên nửa cân 

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ 

Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô 
Bách niên giai lão 

Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại 

Nhất tướng công thành, vạn cốt khô 

Thiên binh vạn mã 

Thiên Thu Vạn Tuế 

 
Anh Trọ trẹ ñi vô tiệm cắt tóc nử. Một cô thợ bước ra chào 
ñón bằng giọng Huế: 
- Chào anh, anh cặt ngắn hay cặt dài?  
Cũng bằng giọng Huế anh ta trả lời:  
                                                   
4 Thập = 10 
Bách = 100 
Thiên = 1,000 

Vạn = 10,000 

- Thưa cô tôi ... cặt ngắn  
- Ui cha mẹ ui, anh ñẹp trai như rứa mần răng cặt ngắn 
uổng quá!  cặt dài nhe anh  
- Ngắn hay dài chi kệ tôi. mà cặt ngắn bao nhiêu ,  
cặt dài thì bao nhiêu? 
- Dạ anh cho em hai chục, cặt dài thì 10 ñồng  
- Răng mà ñắt rứạ. Mấy chỗ kia họ chỉ ăn 15 ñồng thôị.  
- Dạ 20 ñồng là 20 ñồng.10 là 10 ñồng. Anh có cặt mô?  
Anh chàng có lẽ bị quê nên nói xẵng:  
- Không cặt. 
- Tôi chưa thấy ai như cái anh ni, mặt mày sáng sủa như 
rứa mà ba hồi cặt ngắn.....ba hồi cặt dài ...ba hồi thì không 
cặt 
 

Ami poète, bonjour !!!  
 

Une fermière du Rwanda,  
Qui était Hutu de surcroît,  
Quitta sa case et sa smala  
Pour le marché de Kampala.  
Elle voulait honorer sa tribu  
D'un beau chapon gras et dodu..  
 

Mais elle était peu fortunée,  
Et le marchand Tutsi, rusé,  
Refusa de baisser le prix  
Du chapon par elle choisi..  
 

Me le donnerais-tu,  
Dit la cliente Hutu,  
Contre une gâterie  
Sur ton beau bengali ?  
 

A voir, dit le vendeur,  
De cette gâterie quelle serait la valeur ?  
Vaudrait-elle un chapon ?  
Il m'en faudrait la preuve pour de bon.  
 

Aussitôt la bougresse s'enfouit sous le boubou,  
Et vite fait jaillir la sève du bambou.  
J'ai gagné le chapon, s'exclame l'innocente,  
la bouche encore pleine du produit de la vente.  
 

Que nenni lui répond le volailler acerbe.  
Tout comme la figure, le chapon tu as perdu,  
Car comme le dit notre si beau proverbe :  
"Turlute Hutu, chapon point eu".  
 
 
 

N’hésitez pas à nous envoyer  
vos poèmes préférés  

Les meilleurs seront nominés pour publication 
dans  

Le CLe CLe CLe Canardanardanardanard    EEEEpilépilépilépilé            
des Joyeuxdes Joyeuxdes Joyeuxdes Joyeux----Jeunes RetraitésJeunes RetraitésJeunes RetraitésJeunes Retraités    !!!!    
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Le coin de l’Histoire  

 
… l’Histoire via les affiches de cinéma … 
 
 

 
1942 - As time goes by – Louis Armstrong 
http://www.youtube.com/watch?v=Wo2Lof_5dy4 
http://www.youtube.com/watch?v=AY62QByUYJQ 
 
 

1946 - Night and day  - Frank Sinatra 

 
1952 - Singing in the rain – Gene Kelly 
http://www.youtube.com/watch?v=rmCpOKtN8ME 
 
 

 
1953 – Shane theme 
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1955 – Moon glow – The Mills Brothers 
 
 
 

 
1955 - Love is a many splendored thing – the 4 Aces 
http://www.youtube.com/watch?v=6kAshN_1Trk 
http://www.youtube.com/watch?v=G6G3L3jOSpU 

 
1956 – Que sera, sera  
http://www.youtube.com/watch?v=xZbKHDPPrrc 
http://www.youtube.com/watch?v=XjX7k2QoRX8 
 
 

 
1957 - An affair to remember – Nat King Cole 
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1959 – Pillow talk – Doris Day 
http://www.youtube.com/watch?v=giS4d78APx4 
 

 
1961 – Tender is the night – Tony Bennet 

 
1961 – Moon river – Andy Williams 
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1962 – Al di là – Emilio Pericoli 
http://www.youtube.com/watch?v=aGMC9A_k6zQ 
 

 
1965

5
 – Lara’s theme – Percy Faith 

http://www.youtube.com/watch?v=4Yd2PzoF1y8 
http://www.youtube.com/watch?v=XC2Bk8f8plU 

                                                   
5 L’Histoire s’est-elle arrêtée en 1965 ???  
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Le coin des jolies photos  
 

Rồng lá:  
Lộng lẫy, sang trọng, ñẹp thanh nhã! 
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Hình dáng của những con Rồng lá hết sức ña dạng. 
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Rồng Lá là một trong những ñộng vật ñẹp lộng lẫy và quý hiếm 
nhất trong thế giới biển cả. ðây là giống cá ñặc biệt chỉ có ở vùng 
biển Úc và là giống duy nhất trong chủng loại của chúng.  
Loài Rồng lá này ñặc biệt tìm thấy ở vùng biển Nam Úc (cũng là 
biểu tượng hải dương của Nam Úc). 
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Những động vật kỳ lạ ở Nam Cực 
 

 
Hai chuyên gia Sadie Mills và Niki Davey cầm những con sao biển 
có chiều ngang lên tới 60 cm. 
 

 
Đây có thể là một loài thủy tức mới. Phần đầu của nó có đường 
kính 6,5 cm, còn thân dài tới 100 cm. 
 

 
Một động vật bí ẩn bơi ở độ sâu 2.200 m. Con vật dài khoảng 50 
cm và có một vỏ cứng nhỏ trên lưng. 

 
Các nhà khoa học tìm thấy loài nhện biển mới này trong biển Ross 
thuộc Nam Cực. Nó có chiều dài tới 25 cm. Nhiệt độ thấp, ít kẻ 
thù, lượng oxy dồi dào trong nước biển là những lý do khiến 
chúng có kích thước lớn hơn so với phần lớn nhện biển. 
 

 
Con bạch tuộc này được phát hiện ở độ sâu khoảng 1.000 m trong 
biển Ross 
 

 
Người ta gọi sinh vật trong ảnh là dưa biển hoặc lợn biển. 
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Những sinh vật biển ñẹp kỳ lạ 
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Astronomy Photographer of the 
Year 

http://www.guardian.co.uk/science/gallery 
 

 
Part of Eta Carina, a vast nebula or cloud of dust and gas 
from which a new generation of stars is condensing 
 

 
Trails were left by stars as the Earth rotated during this 40-
minute exposure in Death Valley, California. The three 
distinct lines extending from the horizon on the left are stars 
in Orion’s Belt 
 

 

All the stars individually visible in this image are in our own 
Milky Way, while the galaxy Centaurus-A in the centre is 
millions of light years beyond. Centaurus-A has merged 
with another, smaller galaxy and the debris from this 
collision forms the rusty brown band of dust across its 
middle 
 

 
The Horsehead Nebula (centre) is a dark cloud of gas and 
dust in the constellation Orion. The gas, dust and other 
materials condense to form dense knots, which will 
eventually become stars and planets 
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The Northern Lights or aurora borealis. Auroras are caused 
when particles in the solar wind collide in the Earth's upper 
atmosphere. The planet's magnetic field funnels the particles 
down over the poles, giving rise to glowing curtains of 
coloured light 
 

 
The dark areas in this photograph of the moon are vast 
plains of solidified lava known as lunar seas (maria) because 
they were once believed to be filled with water 
 

 
Venus, Jupiter and the moon rise at sunset over the Nepean 
river, New South Wales, Australia. Exposure time: two hours 

 
Comet Holmes, whose orbit lies between Mars and Jupiter, 
can be seen roughly every seven years. The nucleus of a 
comet is a 'dirty snowball' just a few kilometres across, 
surrounded by a tenuous cloud of glowing dust 
 

 
Two 'blue-reflection nebulae' – clouds of dust that scatter 
the light of nearby stars. They are associated with young 
stars not more than a few million years old. A much older 
globular cluster of thousands of stars can be seen top right 
 

 
As the Earth spins during this 30-minute exposure  
centering the stars  around the sky’s south pole over Blue 
Mountains, Australia. The orange glow is caused by light 
pollution 
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Paon porte-bonheur 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

White Peacock Brings Good Luck  
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Le coin des photos drôles  

 

 
THIS IS WHAT SAD LOOKS LIKE 
 

 
THIS IS WHAT SORRY LOOKS LIKE 
 

 
PILE UP 

 
PRIVACY PLEASE 
 

 
Je ne peux répondre à aucun e-mail aujourd'hui. Mon 
clavier est  bloqué... et la souris a disparu...   
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THESE WILL MAKE YOU SMILE! 

 
HOW WAS YOUR CEREAL THIS MORNING? 

 
HOW TO HANDLE A PROBLEM NEIGHBOR 

 
The Ass Family 

 
Boy Genius! 
 

 
Good Reason to Wear Pajamas to Bed!!! 
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Latest Grill Accessories - These are a must have! 

 
Tattoo Of The Year 
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Le coin du savoir  
 

DDii ff ffeerreenntt  kknnoottss  ttoo  tt iiee  
yyoouurr  rruunnnniinngg  sshhooeess 
 

I have to be honest, I didn’t 
know there were so many 
different knots ... 
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Dating In Different Cultures  
Just so you know the rules... 
 
 

WHITE WOMEN: 

 
First date: You get to kiss her goodnight. 
Second date: You get to grope all over and make out a bit. 
Third date: You get to have sex but only when she wants to and 
only in the missionary position. 
 

IRISH WOMEN: 

 
First Date: You both get blind drunk and have sex. 
Second Date: You both get blind drunk and have sex. 
20th Anniversary: You both get blind drunk and have sex. 
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ITALIAN WOMEN: 

 
First Date: You take her to a play and an expensive restaurant. 
Second Date: You meet her parents and her Mom makes 
spaghetti & meatballs. 
Third Date: You have sex, she wants to marry you & insists on a 3-
carat ring. 
5th Anniversary: You already have 5 kids together & hate the 
thought of having sex. 
6th Anniversary: You find yourself a Mistress. 
 

CHINESE WOMEN: 

 
First date: You get to buy her an expensive dinner but nothing 
happens. 
Second date: You buy her an even more expensive dinner.  
Nothing happens again. 
Third date: You don't even get to the third date and you've 
already realized nothing is ever going to happen. 

INDIAN WOMEN: 

 
First date: Meet her parents. 
Second date: Set the date of the wedding. 
Third date: Wedding night. 
 
 
 
 
 
 

 

BLACK WOMEN: 

 
First Date: You get to buy her a real expensive dinner. 
Second Date: You get to buy her and her girlfriends a real 
expensive dinner. 
Third Date: You get to pay her rent. 
Tenth Date: She's pregnant by someone other than you. 
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MEXICAN WOMEN: 

 
First Date: You buy her an expensive dinner, get drunk on Tequila,  
and have sex in the back of her car. 
Second Date: She's pregnant. 
Third Date: She moves in. One week later, her mother, father, her 
two sisters, her brother, all of their kids, her grandma, her  
sister's boyfriend and his three kids move in and you live on  
rice and beans for the rest of your life in your home that used  
to be nice, but now looks like a home along the Tijuana strip. 
 

JEWISH WOMEN: 

 
First Date: You will have to spend all your money to impress her 
Second Date: You will take out a loan to keep up the image 
Third Date : You are broke, she finds someone wealthier 

ARAB WOMEN: 

 
First Date: Mother, Father, Brothers, Sisters, Cousins, Aunts, 
Uncles,  Friends and entire Arab community finds out. 
Second Date: Both of you are shot dead for dishonoring the 
family.  
No third date!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeu concours6 pour le 

Canard épilé 
Imaginez  et ajoutez  la 

séquence suivante .… : 
 

Viêtnamese WOMEN: 
First Date: You … 
Second Date: You … 
Third Date : You … 

                                                   
6 Tarif habituel : un Phở  ou un abonnement à vie au Canard épilé 
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Le coin « Cuisine »  

 

Phở Ta  số 14 Lê Qúy Đôn ( SàiGòn) 
Hôm nay tình cờ khai trương quán phở ta của mẹ Nguyễn Cao Kỳ 
Duyên, nhưng trùng hợp là lúc 9 giờ 9/9/2009 này con qua gặp 
khách hàng làm presentation. Làm xong tầm 11 giờ trưa nên con 
mời 3 người đi cùng ghé ăn "khai mạc" luôn. Quán số 14 Lê Qúy 
Đôn cách công ty làm có chừng 20 chục bước chân nên cũng tiện. 
 

 
 

Khi đến nơi thì trái với dự đoán là sẽ đông nhưng cuối cùng 
không hẵn là vậy, nói chung có lẽ vì sài gòn vừa dứt trận mưa và 
11 giờ sáng còn sớm chưa nhiều người ăn vào giờ này. Phòng ăn 
thì trang trí đèn và bàn, ghế tất cả bằng gỗ tái chế, sàn lát gạch 
khang trang.  
 

 
 

Bàn ăn chỉ gồm 1 đôi đủa + muỗng + khăn giấy lọai thường xếp 
tam giác + chai nước mấm, tương đen và tương đỏ. Ngày khai 
trương nên chỉ có duy nhất là phở ta, nhân viên nói gồm có 
tái,nạm, gầu và sách. Nhưng tô nào bưng ra cũng không có sách. 
Ngày mở màn nên được khuyến mại nữa ly nước coca hoặc 7up 
ướp lạnh.  
Cái chưa được: Có lẽ quán vừa mở, nên nhân viên chưa được 
đào tạo bài bản, cứ chạy loanh quanh như gà mắc cưởi, chạy tới 
chạy lui xị nhặng nhưng ngồi gần 5 phút không ai hỏi ăn gì. Nhờ 
đó bọn con tranh thủ ngắm mẹ NCKDuyên lâu lâu đi ra đi vào 

cười với thực khách. Đệ nhất phu nhân 1 thời thật sắc nước 
hương trời với các đường cong thật quyến rũ. Chính nhờ điều 
này mà làm cả bọn đỡ phải bực tức vì chờ lâu. 
 

 

Tô phở bưng ra được thiết kế hơi trũng sâu, kèm 1 đĩa rau gồm 
lá quế, ngò gai, rau thơm và giá đỗ có lặt gốc. Vị ngọt đậm đà 

nói chung cũng khá ngon.  
Ăn xong tới phần tính tiền mới thật là lâm ly, gọi mãi mới có 
người ra tính, trong khi nhân viên tiếp  tục chạy qua chạy lại 
cũng không thèm dọn bàn cho khách. Tới chừng tính thì 1 tô phở 
chừng ấy - gần 70,000. Cả bọn "ồ" lên 1 tiếng vì trứoc đó tụi này 
chơi trò "the price is high" thì giá cao nhất trong bọn đưa ra chỉ 
tầm 35,000 1 tô. Sau khi nhân viên lấy tiền xong, hóa đơn còn 
dư gần 15,000 thì đi luôn. Tụi này ngồi uống cạn ly nước, nghĩ 
15,000 không đáng nhưng tức tức, thà họ đem trả lại mình, rồi 
mình dùng "quyền" muốn poa ai thì poa, đằng này họ để khách 
chờ lâu, lại thu tiền, tiền dư không thèm thối lại. Đến khi cả bọn 
phản ánh, thì nhân viên mặt đồng phục áo trắng cũng chỉ biết 
nhăn mặt nói chờ. Đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, ôm cục 
tức anh ách và về, coi như gần 75,000/1 tô! 
Honestly, phở VN chỉ riêng sài gòn thì đã vô cùng đa dạng rồi, 
không kể các quán nhỏ lẻ thì thuộc hàng ngon và giá cao có thể 
kể đến phở tương lai, phở tàu bay, phở lệ, phở pasteur, phở 
quỳnh....Còn thương  hiệu lịch sự thì sài gòn có như phở vuông, 
phở 24, phở 2000. Ngon và lịch sự như phở 24 có mặt nhiều 
quốc gia, thì 1 phần combo cao nhất 45,000 nhưng phục vụ rất 
lịch sự, có thêm nước ngọt, bánh flan, khăn lạnh, trà gừng 
nóng....thì phở Ta ngoài địa  điểm 1 chổ duy nhất, lại khó 
tìm...thì phần dịch vụ cộng thêm và chất lượng có lẽ cần có thời 
gian lâu hơn mới có thể chiếm cảm tình dân việt vốn yêu thích 
ẩm thực và không đòi hỏi cao lắm. 
Phở Ta góp 1 phần rất nhỏ vào sự vô cùng phong phú ẩm thực 
sài gòn, nói là rất nhỏ thôi, vì dường như nó cũng không có gì 
đặc sắc và lẽ ra phở Ta sẽ nên ấn tượng thực khách ngay lần 
đầu, thì nó gây cho người ta cảm giác như "một đi không bao 
giờ quay lại".. 

 

Đi ăn khai trương nhà hàng Phở Ta 
Sáng thứ Tư, 9 tháng 9, 2009,  vào lúc 9 giờ sáng, nhà hàng Phở 
Ta của bà Đặng Tuyết Mai, cựu phu nhân của cựu phó Tổng Thống 
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Nguyễn Cao Kỳ đã tưng bừng khai trương tại địa chỉ 14 Lê Quý 
Đôn, Quận 1, TP HCM. 
Với chủ trương nâng cấp phở, một món ăn bình dân VN trở thành 
“nét văn hóa thưởng thức thức ăn truyền thống Việt cao cấp”, phở 
của bà Tuyết Mai đã gây ấn tượng mạnh khi tọa lạc trong một biệt 
thự (dĩ nhiên) rất tráng lệ, xứng tầm … quốc tế. 
Mặc dù có những tin đồn từ kẻ xấu ngoài nước cho biết buổi khai 
trương chỉ dành cho giới … biệt thự có giấy mời, Người Utah vẫn 
không tin. Phở Ta phải dành cho dân ta. Mà dân ta đại đa số là dân 
nghèo. Lẽ nào dân ta lại không phải là những người đầu tiên được 
hưởng giây phút lên đời của món phở, nhất là khi nó lại được nấu 
bởi bàn tay ngà ngọc của một cựu mỹ nhân phu nhân?  
Với bản tính cẩn trọng của một người làm tin, trước khi xuất hành, 
Người Utah bèn đi một vòng trên mạng, kiểm tra tất tần tật những 
thông tin trong nước để chắc chắn nguồn tin có giấy mời là tin đồn 
thất thiệt.. Quả nhiên, mặt trận miền Nam rất yên tĩnh, tịnh không 
có một tin xấu nào như thế J.  
Để chắc ăn hơn, thay vì có mặt lúc 9 giờ sáng như báo chí loan tải, 
Người Utah nhẩn nha đợi đến 11 giờ mới đi cho khỏi [bị] đông.  
11h30, Người Utah đã có mặt tại biệt thự phở.  
Ngửa mặt ngó lên bầu trời xanh lồng lộng, mặt tiền tòa biệt thự 
ngạo nghễ với tên thương hiệu “Phở Ta by Đặng Tuyết Mai”, trong 
lòng Người Utah dâng lên niềm hãnh diện khôn tả. Hãnh diện 
không kém cựu phu nhân của cựu phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ 
khi trang trọng đóng dấu ấn “by Đặng Tuyết Mai” dành cho…. dân 
ta.   

 
 

Huy hoàng quá phở của ta ơi ….  Từ nay, “phở VN có thể sánh 

ngang hàng với món Kim Chi của Hàn quốc hay Sushi của Nhật 

Bản” rồi. 
Hàng chục vòng hoa chúc mừng rực rỡ bày dọc lối vào cho thấy tất 
cả lòng yêu quý của thực khách dành cho chủ nhân phở biệt thự, 
một phụ nữ với tấm lòng yêu quê hương cực kỳ, dù “Ở bên kia có 

an nhàn đến đâu thì vẫn gọi là bên Mỹ”, nên đã “quyết định trở về 
Việt Nam nấu phở với thương hiệu rất gần gũi: Phở Ta” 
Với niềm tin mạnh mẽ và trong sáng ấy, Người Utah phăng 
phăng tiến vào. 
“Phải có giấy mời sao?” 
“Vâng, vì sợ khách đông quá, không phục vụ kịp nên chúng tôi chỉ 
dành cho những người có giấy mời” 
Té ra là thế! “Bọn hải ngoại” sao gì cũng biết trong khi báo chí 
trong nước thì cứ gọi là im như thóc.  

Người Utah nghĩ tới 40,000 đồng phí tắc xi vừa trả, tiếc của kỳ 
kèo: 
“Nhà tôi ở xa lắm” 
Nhân viên tiếp tân tươi cười nhẫn nại: 
“Thế thì mai lại nhé” 
Người Utah mất cả hứng: 
“Mai tôi đi rồi” 
Nhân viên tiếp tân dịu … hiền mà cương quyết, thuộc bài trơn 
như nuốt cháo hoa: 
“Xin thông cảm. Chúng tôi sợ không đủ phở cho tất cả thực khách 
nên không thể để quý vị vào. Hay là tối nay trở lại nhé” 
Người bạn đi cùng kéo tay Người Utah: “Không ăn được Phở Ta 
thì ta ăn Phở Nem vậy!” 
Vừa đi được vài bước, tiếng trống lùng tùng xèng bỗng náo động 
cả không gian. Quay lui, thì ra đội trống mặc đồng phục đỏ chói 
chang túc trực bên ngoài nãy giờ đã đến giờ hành động. Rất nhịp 
nhàng, đội trống xoay mông ra ngoài đường, nơi lúc nhúc dân ta 
đang tất bật chạy kiếm cơm trên đường Lê Quý Đôn. 
Lùng tà lùng tùng xèng… èng … e… e … èng ..ng … ng .. 
Trống đánh tưng bừng trong không khí lễ hội hoành tráng, phục 
vụ cho khách biệt thự của phở biệt thự.  
Trên lầu cao, chủ nhân phở biệt thự yêu kiều và quý phái trong 
bộ đồ tím, ngó xuống đoàn trống và dân chúng bên dưới. 

 
 

 

Et vous, caneton éveillé 
Racontez-nous vos expériences !!! 
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Le coin des curiosités  
 
Burj Dubaï : la plus haute tour du monde 
en images 

05/08/2009 | Mise à jour : 08:39 

D'une hauteur finale de 818 mètres, la tour dubaiote sera 
définitivement achevée au mois de septembre. Retour sur 
l'histoire du plus haut défi du génie-civil jusqu'à présent réalisé 
dans le monde. 
 
 
 

 
Cette vue, prise en juin 2009, figure parmi celles qui montrent 
Burj Dubaï son aspect le plus abouti. La réalisation doit s'achever 
en septembre, et l'ouverture pourrait avoir lieu début décembre. 
 

 
Des grues et des tours à perte de vue : voilà ce qui fait le paysage 
de Dubaï depuis plusieurs années. L'émirat espère devenir, d'ici 
quelques années, la première destination mondiale du tourisme 
de luxe et l'un des pôles internationaux du tourisme d'affaires. 
 

 
La hauteur finale de la tour est de 818 mètres. Par temps clair, sa 
pointe est visible à 95 km à la ronde. 
 
 

 
Un aperçu, pris en mars 2009, de ce que sera le rez-de-chaussée 
de Burj Dubaï. 
 

 
Bassins aux allures tropicales et fontaines géantes agrémentent 
la vue au pied de la tour 
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Photo prise d'hélicoptère en octobre 2006. 
 

 
Aperçu des fondations en mars 2005 

 
 

Các loại rau quả hình thù kỳ quặc7 
 

 
Trái lê hình em bé là sản phẩm do ông nông dân Gao 
Xianzhang, tại làng Hexia, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) lai tạo 
                                                   
7 Suite de « Le trésor des jardins »  du Canard 
épilé n° 4 du 25-1-2009 

 
 

 
Những quả táo có biểu tượng của hãng Apple Mac do một 
người trồng táo và cũng là "fan" của Apple Mac tại Fuji, 
Nhật Bản lai tạo. 
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Các loại dưa hấu hình thù khác lạ ñược lai tạo ở Nhật 
 

 
Dưa chuột hình ngôi sao, trái tim giúp món salad thêm phần 
hấp dẫn. 
 

 
Giống cây kỳ lạ cho ra quả tự nhiên giống hệt thân hình 
người phụ nữ ở Petchaboon, Thái Lan. Loài cây này có tên 
gọi Nareepol. Trong tiếng Thái Naree có nghĩa là cô gái 
hoặc phụ nữ và pol có nghĩa là cây. 
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Quả bầu hình con rắn tại Montreal, Canada 
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Maths 'no better than in 1970s' 
01:18 GMT, Saturday, 5 September 2009 02:18 UK 

Pupils are no better at maths now than they were 30 years ago - 

despite a rise in exam grades, a study suggests. 
Researchers asked 3,000 11 to 14-year- olds in England to sit 
maths exams taken by pupils in 1976, and compared their scores 
with the earlier results.  
Analysis suggested there was little difference between the two 
generations. But among pupils from the previous generation 
taking O-level maths, less than a quarter gained a C or above, 
compared to 55% in GCSEs last year.  
'Teaching to the test' Dr Jeremy Hodgen, of King's College, 
London, who lead the research team, suggested the disparity 
between unchanged ability and the increase in grades was partly 
down to schools' obsession with Sats results and league table 
positions.  
He said: "There's a great deal of teaching to the test, so that in 
trying to increase scores, schools develop an understandable 
focus on the test, so there's a narrowing of the curriculum." He 
also said mainstream schools today had a higher proportion of 
lower-achieving pupils, whereas in the 1970s many of these pupils 
would have been in special schools.  
The researchers found some differences in the abilities of the two 
groups of pupils in different areas of mathematics.  
Today's secondary school pupils were much more familiar with 
decimals than they were 30 years ago. On the other hand, 
fractions appeared to be much harder for today's pupils, the study 
suggested.  
'Hard work' Thirty years ago, pupils would sometimes convert 
decimals into fractions to solve a problem, but those taking the 
tests now did the reverse, researchers found.  
Schools Minister Diana Johnson said another independent report 
showed pupils in England making real progress in maths and that 
GCSE standards were rigorously monitored.  
"We do not think that research based on tests in a small number 
of specific topics taken in 11 schools by 11 to 14-year-olds is a 
good way to judge standards in the maths GCSE - an exam which 
tests the full breadth of the curriculum and that is taken by older 
pupils from all schools in the country.  
"Improved mathematics attainment is down to pupils' hard work 
and excellent teaching. This is further reflected by the fact that 
more and more young people are going on to study mathematics 
and further mathematics at AS-level and A-level."  
The research is being presented at the British Educational 
Research Association conference in Manchester on Saturday.  

 

Pigeon 'faster than broadband' 
10:03 GMT, Thursday, 10 September 2009 11:03 UK 

Broadband promised to unite the world with super-fast data 

delivery - but in South Africa it seems the web is still no faster 

than a humble pigeon. 
A Durban IT company pitted an 11-month-old bird armed with a 
4GB memory stick against the ADSL service from the country's 
biggest web firm, Telkom.  
Winston the pigeon took two hours to carry the data 60 miles - in 
the same time the ADSL had sent 4% of the data.  
Telkom said it was not responsible for the firm's slow internet 

speeds.  
The idea for the race came when a member of staff at Unlimited 
IT complained about the speed of data transmission on ADSL.  
He said it would be faster by carrier pigeon.  
'No cats allowed' Winston took off from Unlimited IT's call 
centre in the town of Howick to deliver the memory stick to the 
firm's office in Durban.  
According to Winston's website there were strict rules in place to 
ensure he had no unfair advantage.  
They included "no cats allowed" and "birdseed must not have 
any performance-enhancing seeds within".  
The firm said Winston took one hour and eight minutes to fly 
between the offices, and the data took another hour to upload 
on to their system.  
Mr Rolfe said the ADSL transmission of the same data size was 
about 4% complete in the same time.8  
South Africa is one of the countries hoping to benefit from three 
new fibre optic cables being laid around the African continent to 
improve internet connections.  
 

Centenarian desires 23rd husband 
16:00 GMT, Monday, 14 September 2009 17:00 UK 

A 107-year-old Malaysian woman has said she wants to get 
married again, for the 23rd time, as she fears her husband wants 
to leave her, says a report. 
 

 
 

When Wook Kundor married four years ago to a man 70 years 
her junior their wedding photos made regional media.  
But now she fears her husband will not return home after 
completing treatment for drug addiction in Kuala Lumpur.  
'Insecurity' - Wook Kundor, who lives in northern Kuala 
Terengganu state, said she planned to visit her husband - 
Muhammad Noor Che Musa - if her neighbours would drive her 
to the capital, where he is receiving voluntary treatment.  
She said she would re-consider her plans if the 37-year-old told 
her he still had feelings for her.  
Speaking to The Star newspaper in Malaysia she said: "Lately, 
there is this kind of insecurity in me.  "I realise I am an aged 
woman... My intention to re-marry is to fill my forlornness, and 
nothing more than that."  

                                                   
8 Pour le même poids, Winston aurait pu porter une clé-mémoire 
de 1TB  ( au lieu de  4GB ) et serait 250 fois encore plus véloce. 
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Her husband, who used to be her lodger, had previously said it 
was "God's will" that he fell in love with his wife to be.  
She told reporters she felt "lonely" without her husband, ahead of 
the Muslim feast at the end of Ramadan.  
 

 
Cụ Mek và người chồng kém cụ 70 tuổi.  

 

Cụ bà cho biết, mặc dù cảm thấy không yên tâm nhưng cụ sẵn sàng 
chờ đợi chồng mà không nghĩ tới một người đàn ông nào khác, nếu 
Mohd cũng đáp lại tình cảm của cụ. 
Cụ Mek còn tâm sự cụ rất buồn khi phải sống xa chồng và muốn tới 
thăm Mohd nếu những người hàng xóm cho cụ đi nhờ xe lên Kuala 
Lumpur.  
Cụ cũng nói cụ không có ý định tìm kiếm một người đàn ông đẹp 
trai nhưng cần một ai đó bên cụ suốt những năm tháng còn lại của 
cuộc đời. “Tôi nhận ra rằng mình đã trở thành một phụ nữ già cả. 
Tôi không còn là một cô gái trẻ hay sở hữu một thân hình gợi cảm 
để hấp dẫn ai đó.. Ý định tái hôn của tôi là để bù đắp nỗi cô đơn và 
chỉ thế mà thôi”. 
Tuy nhiên, cụ đã từ chối nói về các cuộc hôn nhân trước đó và 
không tiết lộ cụ có bao nhiêu người con. Cụ chỉ nói là con cái đều 
đã có tuổi và đang sống cùng các cháu. 
 

Watermelon 'has same effect as Viagra' 
14:38 GMT, Wednesday, 9 July 2008 15:38 UK 

Eating watermelon has a similar effect on the body to Viagra, 
according to researchers in the US. 

 
It's down to a chemical called citrulline which is found in the juicy 
fruit.  Citrulline is an organic compound which affects the body's 
blood vessels in the same way as the sex enhancement pills.  It 
helps relax the blood vessels which means blood gets around the 
body more easily.  

The research comes from the US' Texas Fruit and Vegetable 
Improvement Centre. Dr Bhimu Patil led the research. He said: 
"We've always known that watermelon is good for you, but the 
list of its very important healthful benefits grows longer with 
each study.  
"Watermelon may not be as organ specific as Viagra... but it's a 
great way to relax blood vessels without any drug side-effects."  
It's also claimed watermelons are good for your heart and 
immune system.  The vast majority of watermelon (92%) is made 
up of water. But the remaining

9
 8% is loaded with the anti-

oxidant lycopene which is also good for your skin.  

 
 

Où sont les toilettes ? Demandez à 
l’iPhone 

samedi 19 septembre 2009, 10:06 

Après avoir cherché en vain des WC gratuits lors d’un voyage en 
Italie, le co-fondateur d’une société bordelaise spécialisée dans 
les applications en ligne, a eu l’idée de créer un service pour 
iPhone appelé “Où sont les toilettes?”. 
Cette première base mondiale de toilettes publiques permet de 
situer, grâce au GPS, les lieux d’aisance les plus proches, où que 
l’on se trouve sur la planète. L’application calcule même 
l’itinéraire le plus court pour y parvenir. 
Lancée début mai, avec une base de données de quelque 700 
toilettes, cette application, dont le téléchargement est gratuit, 
enregistre désormais 20.000 références grâce à la contribution 
des adeptes de l’iPhone. 
« Toilet Finder », en anglais, a déjà fait l’objet d’environ 200.000 
téléchargements et, chaque semaine, ce sont plus de 1.000 
nouveaux WC qui sont signalés par des utilisateurs à travers la 
planète, selon la société bordelaise BeTomorrow. 
« Nous sommes étonnés devant un tel succès », reconnaît Sylvie 
Clin, directrice de cette société créée en 2002 et qui compte 
désormais 29 salariés. 
Les utilisateurs de l’application, disponible en quatre langues 
(français, anglais, espagnol et allemand), proviennent 
majoritairement de France (44 %), de Grande-Bretagne (23 %) et 
d’Allemagne (11 %). 
« Nous commençons également à voir des Américains l’utiliser », 
remarque Simon Treny, les yeux rivés sur l’écran de son 
ordinateur où des petites têtes signalent, sur une mappemonde, 
où se trouvaient les 200 derniers utilisateurs de son application. 
Cet ingénieur responsable du projet « Où sont les toilettes ? » 
passe environ trente minutes par jour à modérer le site. Il attend 
notamment que des toilettes soient signalées par plusieurs 
personnes avant de les intégrer dans sa base de données. 
« Une nouvelle version de l’application va prochainement sortir, 
elle permettra à chacun d’attribuer une note aux toilettes en 
fonction de certains critères (propreté, accessibilité aux 
handicapés) », explique Mme Clin. 
Jusqu’à présent, l’application, qui a été mise au point en trois 
semaines, n’a pas rapporté d’argent à la société bordelaise 
spécialisée dans les applications online sur le web et les 
téléphones mobiles. 

                                                   
9 Certains vietnamiens affirment : « Không bổ trên thì bổ dướỉ !! 
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« C’était pour nous l’occasion de démarrer une ligne de produits 
pour l’iPhone », affirme la directrice. 
Pour encourager les participants à apporter de nouvelles 
contributions, un concours

10
 « symbolique » des photos les plus 

insolites, lointaines, originales ou lointaines de toilettes vient 
d’être lancé. « Nous avons déjà reçu une dizaine de photos, l’une 
d’elles montre des toilettes du fin fond de la Mongolie et une 
autre d’un cabinet situé sur une plage de rêve d’une île grecque », 
se félicite la directrice de la société. 
 

Phụ Nữ Có Thể Đứng Đái 
Với sản phầm này, các bạn gái sẽ thấy kín đáo, thuận tiện hơn, 
không phải ngồi 'xổm' hay cúi xuống. 
Bạn cảm thấy ái ngại khi mỗi lần ngó qua các nhà vệ sinh ở 
những nơi công công, đặc biệt là đối với phụ nữ. P-Mate là một 
loại sản phẩm mới giúp phụ nữ chúng ta có thể ‘tiểu tiện’ đứng 
một cách dễ dàng giống như những người đàn ông. Với P-Mate, 
các bạn gái sẽ cảm thấy kín đáo, thoải mái và thuận tiện hơn, 
không cần phải ngồi ‘xổm’ hay cúi xuống, đặc biệt là đối với phụ 
nữ đang mang thai. 

 
P-Mate rất nhỏ gọn, có thể mang theo bất cứ nơi đâu mà bạn 
muốn. Nó rất thích hợp với các chuyến đi xa như du lịch, cắm 
trại hoặc bất kỳ một hoạt động ngoài trời nào, nơi mà bạn không 
thể tìm thấy một chiếc nhà vệ sinh. Đặc biệt, P-Mate sẽ giúp bạn 
không còn cảm giác khó chịu khi phải ngồi trong căn phòng vệ 
sinh trật trội, không sạch sẽ như trên xe lửa, ôtô hay máy bay. 
Ngoài ra, sản phẩm này còn rất hữu ích đối với các bênh viện, 
nhiều bệnh nhân cảm thấy khó khăn trong việc lấy mẫu nước 
tiểu để xét nghiệm, nhưng với P-Mate bạn có thể dễ dàng thực 
hiện được điều đó.  
Sản phẩm này rất thích hợp đối với Việt Nam, khi mà tình trạng 
nhà vệ sinh công cộng khiến nhiều người khi mới nhìn vào kinh 
hoàng thốt lên rằng: “Cố ‘nhịn’ còn hơn là ‘đi’ “. Là nơi để giải 
quyết những nhu cầu thiết yếu của người dân, nhưng nhà vệ 
sinh công cộng cả ở nông thôn, lẫn các thành phố lớn của nước 

                                                   
10 Absence de toilette ou toilette (plus qu’) insalubre aussi éligibles 
pour concourir ??? 

ta vẫn chưa đáp ứng nổi nhu cầu đó. Bẩn, mất vệ sinh, xuống 
cấp… còn là những từ đi liền với nhiều nhà vệ sinh hiện nay. 
 

   
 

LadyBag mobile toilet designed for 
handbags 

September 4, 2009 3:56 PM 

German inventors have created a portable toilet for women to 

carry around in their already congested handbags. Makers of 
the LadyBag claim it means women will no longer have to queue 
up at loos or squirm on disgusting bog… instead they can pee in a 
bag. The plastic bag - which folds to the size of a chocolate bar - 
contains special granules that are said to absorb urine solidifying 
it into a firm gel. 

 
 

 
Designers add that because of a oval opening designed for the 
female anatomy it can be used "standing, sitting or squatting" 
and even in a car, though not when driving.  
A spokesperson for LadyBag said: "You can use LadyBag while 
standing, sitting or squatting. "The design of the oval opening is 
perfect for female anatomy and assures safe and hygienic use. 
"The super-absorbers, special granules within quickly absorb the 
urine and trap it inside." 
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Le coup de cœur de la Rédaction  

Québec, l’hymne à l’automne 

Stanislas Fautré 

 
La Mauricie, l’été des Indiens comme on dit au Québec, les érables et les trembles. 

 

 
Le lac Blanc, (entre la Mauricie et de Lanaudière)  
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la Pourvoirie du Lac Moreau ( Laurentides) 
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A perte de vue s’étendent d’immenses tas de minerais de fer. Nous sommes au coeur de Parker Point, dans le port de 
Dampier, à l’ouest de l’Australie-Occidentale,. Depuis peu, les capacités du port  de Rio Tinto, le géant minier anglo-
australien ont été considérablement augmentées pour atteindre 140 millions de tonnes annuelles. 
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Ba con rận hút máu một con lợn, tranh nhau ăn, ñem nhau ñi 
kiện. Một con rận khác gặp, hỏi: "Ba anh kiện nhau về việc gì 
thế?" 
Ba con rận ñáp: "Chúng tôi kiện nhau, vì tranh nhau một chỗ 
ñất màu mỡ". 
Con rận kia nói: "Tôi tưở ng các anh chẳng nên tranh lẫn nhau 
thế làm gì. Các anh chỉ nên lo ñến con dao của người ñồ tể 
giết lợn, ngọn lửa của bó rơm thui lợn mà thôi". 
Ba con rận nghe ra, biết là dại, thôi không ñi kiện nữa, cùng 
nhau quần tụ, làm ăn với nhau, dù no, dù ñói, cũng không bỏ 
nhaụ Con lơ.n thành ra mỗi ngày một gầy, người ta không làm 
thịt, cứ ñể nuôi, ba con rận nhờ thế mà no ñủ mãị 

Cổ học Tinh hoa 


