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ngày Mậu thìn tháng Quý
m Tân Mão (11
Quý tỵ năm
(11 tháng Tư Âm Lich)

Le mot du Rédacteur
Chers Canes et Canetons

Ça y est : nous sommes le vendredi 13/ 11 tháng Tư Âm Lich
et avant-hier, c’était mercredi 11-5 –c’est mathématique,
indiscutable …n’est ce pas ?—: Ouf ! Nous l’avons échappé
belle, et la Ville éternelle également … quoique …oui,
échappé..mais à quoi ? ( suite à la page 7 )

Dernière blague ----------------- Last joke
The first half ( of the life ) of John DOE

En attendant (les répliques ?) : Bonne lecture …
Joyeusement vôtre !
Golden_Mountain et Scribouillard

Dernières nouvelles ----------- Last news
Le 11 mai 2011, un violent séisme sur la capitale
italienne, suivi d'autres secousses plus dévastatrices
encore
( suite à la page 7 )

Dernières nouvelles ----------- Last news
Avant dernière blague -Next to last joke
- Mon disque dur est fêlé !
- Et y'a quoi a l'écran ?
- Ben que mon disque est fêlé ! ….
- Hard drive failure !
( suite à la page 17 )

For
For

The second half ( of his life ) see page 68
The full ( life of ) John DOE : see page 20

Dernière blague ----------------- Last joke
Dernier test --------------------- Last quizz
L’autobus roule-t-il vers la gauche ou vers la droite ?

Avant dernière blague -Next to last joke

Pas évident, hein?

( suite à la page 18 )

Dernier test --------------------- Last quizz
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C’est déjà l’été !!!

Mùa phượng
ph ng ñỏ
Le temps des Flamboyants
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S

C’est l’été et c’est dans

Faut savoir :

Le Canard épilé

C’est pas l’éte ???
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Des coincoins pour vous ...
Dartmoor sheep dyed
orange to deter theft
13 April 2011

John Heard, who has lost 200 sheep from his farm near
Okehampton, has dyed 250 blackface ewes after an
idea his son James got from farmers in Scotland.
He said the sheep's highly identifiable coats, which are
harmless to the animals, had put the rustlers off.
The National Farmers' Union has reported an increase
in sheep thefts due to the high price of lamb.
Mr Heard said: "James was working in Scotland and
saw some sheep which had been dyed.
"It's put an end to the rustling because it makes people
think twice about it."
He said the dye, which will have almost grown out by
shearing time in July, also helped manage the sheep on
the moor by making them easier to spot.

Le premier film X en
3D attire les foules
14 avril 2011

Des Hongkongais se sont précipités jeudi dans les
cinémas pour la sortie en salle du premier film érotique
en 3D relief, produit par une société de production de
Hong Kong.

3D Sex end Zen: Extreme Ecstasy tourné en
cantonais, est un film qui a coûté 30 millions de dollars
de Hong Kong (2,67 millions d'euros), et a été produit
par Stephen Shiu Jnr, président de One Dollar
Production. Le film est basé sur une oeuvre de la
littérature érotique chinoise du 17e siècle, La chair
comme tapis de prière.
Grâce au procédé 3D, les spectateurs, équipés de
lunettes spéciales, ont l'impression que les actrices se
trouvent à quelques centimètres d'eux, a indiqué le
producteur. De nombreux spectateurs, parmi lesquels
beaucoup de femmes, faisaient la queue jeudi pour être
les premiers à découvrir le film.
Le film est un remake de Sex and Zen, sorti en 1991, à ce
jour le plus grand succès du cinéma hongkongais pour
adultes. Le film sortira vendredi à Taïwan et a suscité
l'intérêt dans plusieurs pays asiatiques, au Japon et en
Corée du Sud ainsi qu'en Europe et aux Etats-Unis, selon
son producteur.
D'autres films érotiques en 3D doivent être tournés
prochainement. Le réalisateur italien Tinto Brass, maître
du genre, a annoncé la production d'un remake de
Caligula, son grand succès sorti en 1979.
Le groupe américain Hustler prévoit de son côté de
sortir une parodie porno en 3D du film de science-fiction
Avatar.

Rome attend l'apocalypse
pour le 11 mai
16.04.11 | 14h00

Selon les journaux, les blogs et les nombreux sites
Internet qui multiplient les informations sur le présumé
séisme, il s'appelle Raffaele Bendandi, mais n'est plus là
pour se défendre. Mort en 1979, à 86 ans, ce sismologue
autodidacte, aurait prévu à la date du 11 mai 2011 un
violent séisme sur la capitale italienne, suivi d'autres
secousses plus dévastatrices encore pour 2012.
Hanté par les catastrophes sismiques fréquentes en
Italie, cet homme a élaboré une théorie "cosmique"
selon laquelle les secousses seraient provoquées par
l'alignement donné de certaines planètes autour de la
Terre. De la même façon que la Lune influe sur les
marées, des masses planétaires conditionneraient les
oscillations de la croûte terrestre. Pour Bendandi, il
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suffirait de calculer la position des astres pour prévoir les
tremblements de terre.

MALGRÉ LES DÉMENTIS, LA RUMEUR
GROSSIT
Snobé par les scientifiques de l'époque, le sismologue
amateur mais entêté a déposé ses prévisions devant un
notaire de Faenza, sa ville natale. Deux d'entre elles se
réalisèrent à la date prévue. Mais la communauté
académique continua de l'ignorer. Solitaire, il retourna à
ses travaux répétant : "Rien n'arrive par hasard sur la
Terre." Seulement voilà, le "coupable" ne l'est pas. Du
moins pour Paola Lagorio, qui dirige l'Observatoire de
géophysique Raffaele Bendandi. "Il n'a jamais fait aucune
prévision de ce type, explique-t-elle. Dans ses archives, il
y a effectivement une série de dates entre 1996 et 2013,
mais elles concernent les mouvements solaires." Depuis
quatre ou cinq mois la voilà obligée de démentir, de
rassurer. "Ce n'est pas facile. Je ne peux pas dire aux gens
de rester chez eux non plus. On ne sait jamais..."
Alors, la faute à qui ? La réputation maléfique du chiffre
11 ? Exorcisme collectif pour effacer les peurs du récent
tremblement de terre du Japon et de celui - le 6 avril
2009 - à L'Aquila où de nombreuses alertes ont été
ignorées par les autorités compétentes ? Malgré les
démentis des scientifiques, la rumeur grossit. Une page
Facebook a été ouverte au nom de "Peut-être un
tremblement de terre à Rome" avec un certain succès. A
Ciampino, au sud de la capitale, des tracts ont été
distribués, invitant la population à passer la nuit dehors
"deux jours avant et trois jours après" la date de la
catastrophe présumée. La protection civile a dû démentir
l'hypothèse d'une alarme. En vain apparemment.

Jesus
Christ's
Last
Supper
'was
on
a
Wednesday'
18 April 2011 Last updated at 12:02 GMT

Prof Humphreys says Jews would never mistake the
Passover meal for another
Christians mark Jesus Christ's Last Supper on Maundy
Thursday, but new research suggests it took place on the
Wednesday before his crucifixion.
Colin Humphreys of Cambridge University says
discrepancies in the Gospels of Matthew, Mark and Luke
as compared with John arose because they used an older
calendar than the official Jewish one.
He concluded the date was 1 April AD33.

This could also mean Jesus' arrest, interrogation and
separate trials did not all take place on one night only.
Prof Humphreys believes his findings could present a
case for finally fixing Easter Day to the first Sunday in
April.

In his new book, The Mystery Of The Last Supper, the
metallurgist and materials scientist uses Biblical,
historical and astronomical research to address the
fundamental inconsistency about the event.
While Matthew, Mark and Luke say the Last Supper
coincided with the start of the Jewish festival of
Passover, John claims it took place before Passover.
"This has puzzled Biblical scholars for centuries. In fact,
someone said it was 'the thorniest subject in the New
Testament'," he told the BBC's Today programme.
"If you look at all the events the Gospels record between the Last Supper and the Crucifixion - there is a
large number. It is impossible to fit them in between a
Thursday evening and Friday morning."
"But I found that two different calendars were involved.
In fact, the four gospels agree perfectly," he added.
Prof Humphreys argues that Jewish people would never
have mistaken the Passover meal for another meal
because it is so important.
He suggests that Matthew, Mark and Luke used an oldfashioned Jewish calendar - adapted from Egyptian
usage at the time of Moses - rather than the official
lunar calendar which was in widespread use at the time.
"In John's Gospel, he is correct in saying the Last Supper
was before the Passover meal. But Jesus chose to hold
his Last Supper as a Passover meal according to an
earlier Jewish calendar," Prof Humphreys said.
The Last Supper was therefore on Wednesday, 1 April
AD33, according to the standard Julian calendar used by
historians, he concluded.
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Le "pénis de titan" a
éclos en Suisse
Smelly corpse flower
draws thousands
23.04.11 | 16h38

Elle a commencé à frémir vendredi 1soir vers 22 heures.
Son pistil long de deux mètres s'est déployé dans l'air
humide, entouré d'une couronne de couleur violet
pourpre. Un arum titan, également appelé le "pénis de
titan" et considéré comme une des plus grandes fleurs au
monde, s'est ouvert dans la nuit de vendredi à samedi au
jardin botanique de Bâle, en Suisse.
Cette plante tropicale pousse habituellement dans la
forêt de Sumatra en Indonésie et mesure généralement
entre 1,5 et trois mètres, selon le jardin botanique de
Bâle où des milliers de personnes s'étaient rendues pour
assister à cet évènement rare.

Ainsi, en Suisse, le tubercule a eu besoin de 17 ans pour
atteindre ce poids. Mais une fois éclose, la fleur se fane
en quelques jours, parfois même en une seule nuit,
préviennent les botanistes suisses. Le tubercule ne
meurt toutefois pas, et donne même habituellement
une nouvelle fleur trois ans après sa première floraison.
La plante apprécie les milieux humides, ainsi que les
températures allant de 23 à 33 degrés Celsius. Elle est
considérée comme menacée par les scientifiques. Il en
existe 134 exemplaires dans les jardins botaniques de
plusieurs pays, dont 78 aux Etats-Unis.
Thousands of people are flocking to the northern Swiss
city of Basel to see a giant, stinky flower bloom for the
first time.
The amorphophallus titanum - known as corpse flower
because it exudes a smell of rotting flesh - is the first to
blossom in Switzerland in 75 years.
The Basel Botanical Gardens expects the 6.6ft (2m) plant
to attract 10,000 people whilst in bloom.
The bloom is set to wilt late Saturday2 or Sunday.
Worldwide, there have been only 134 recorded blooms
from artificial cultivation, according to AP news agency.
The flower first began to poke out of the soil in March,
and in the past few days it had been growing at about
six centimetres a day,
Its mother plant last bloomed in the Frankfurt Palm
Garden in 1992.
Originally native to the tropical rainforests on the
Indonesian island of Sumatra, the plant requires a humid
climate to grow and rarely blossoms, even in the wild.
The flower's smell, said to be a cross between burnt
sugar and rotting flesh, is designed to attract insects for
pollination.

Samoa to jump forward
in time by one day
9 May 2011

L'"Amorphophallus titanum" est connu pour sa taille
exceptionnelle, mais aussi pour son odeur de charogne.
Une fois éclose, la fleur dégage en effet des senteurs
cadavériques pour attirer les insectes qui la pollinisent. Et
pour être sûre que ces derniers la repèrent, la plante
réchauffe son pistil de neuf degrés.
En outre, afin de pouvoir entamer sa première floraison,
le tubercule de la plante doit peser environ vingt kilos.
1

22-4-2011

2

23-4 or 24-4-2011
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The South Pacific island nation of Samoa is to jump
forward in time by one day in order to boost its
economy.
Samoa will do this by switching to the west side of the
international date line, which it says will make it easier
for it to do business with Australia and New Zealand.
At present, Samoa is 21 hours behind Sydney. From 29
December it will be three hours ahead.
The change comes 119 years after Samoa moved in the
opposite direction.
Then, it transferred to the east side of the
international date line in an effort to aid trade with the
US and Europe.
However, Australia and New Zealand have increasingly
become Samoa's biggest trading partners.
Samoan Prime Minister Tuilaepa Sailele Malielegaoi
said: "In doing business with New Zealand and
Australia, we're losing out on two working days a
week.
"While it's Friday here, it's Saturday in New Zealand
and when we're at church Sunday, they're already
conducting business in Sydney and Brisbane."
Samoa is located approximately halfway between New
Zealand and Hawaii and has a population of 180,000
people.

C’est vrai puisque c’est dans
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Le coin littéraire

aurons une semaine tout à nous ma reine...

… de la littérature que vous ne trouverez nulle part
ailleurs …

La maîtresse Florence qui est professeur
appelle aussitôt l'élève auquel elle donne
des cours particuliers et lui dit :
- Manuel j'ai beaucoup trop de travail la
semaine prochaine je ne pourrais pas
assurer tes cours particuliers. Ne viens pas
en cours
Manuel appelle son grand-père et lui dit :
- Grand-père la semaine prochaine je n'ai
pas cours. Mon professeur Florence a
beaucoup de travail. Cela tombe bien on va
enfin
pouvoir
passer
une
semaine
ensemble.

Et la boucle
bouclée ! !!

est

Un directeur de société appelle sa secrétaire
et lui dit :
- Vanessa j'ai un séminaire à Rome pendant
une
semaine
et je veux
que
vous
m'accompagniez. Vous connaîtrez ainsi
mieux notre société et nos associés...
Veuillez préparer le voyage s'il vous plaît.
Vanessa la secrétaire appelle son mari et lui
dit :
- Philippe mon chéri je pars pendant une
semaine à Rome avec mon directeur pour
un séminaire. Tu resteras seul mon chéri
sois patient !
Aussitôt Philippe le mari de Vanessa appelle
sa maîtresse et lui dit :
- Florence mon trésor la sorcière part à
l'étranger pendant une semaine. Nous

Le grand-père (qui n'est autre que le
Directeur du début de l'histoire) rappelle sa
secrétaire Vanessa et lui dit :
- Vanessa suspendez la préparation du
voyage à Rome je vais passer la semaine
prochaine en compagnie de mon petit-fils
que je n'ai pas vu depuis bien longtemps.
Nous n'irons pas au séminaire. Annulez
toutes les réservations hôtel avion etc.
Vanessa la secrétaire rappelle son mari et
lui dit :
- Philippe ce clown de directeur a changé
d'avis il vient d'annuler le voyage. Rome
c'est fichu.
Le mari rappelle aussitôt sa
Florence et lui dit :
- Mon amour excuse moi
passerons pas
la semaine
ensemble. Le voyage de ma
femme a été annulé !

maîtresse
nous ne
prochaine
conne de

La professeur Florence appelle aussitôt son
élève Manuel et lui dit :
- Manuel écoute bien j'ai pu arranger mon
emploi du temps. La semaine prochaine je
pourrai assurer tes cours particuliers
habituels.
Le
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directeur de société) et lui dit :
Grand père cette "lourdasse" de
professeur vient de me dire que la semaine
prochaine elle pourra me donner ses cours
particuliers ! Excuse-moi je ne pourrais pas
passer la semaine prochaine en ta
compagnie.
Le grand-père
(directeur de société)
rappelle sa secrétaire Vanessa et lui dit :
- Mon petit-fils Manuel vient de me dire qu'il
ne pourra pas être avec moi la semaine
prochaine : Il reprend ses cours.
Reprenez la préparation du voyage les
réservations pour le séminaire à Rome :
Nous y allons.
Thân gửi anh chị em đọc để cùng suy ngẫm và ...cười3

HỊCH KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ
Khoa học đại vương Trần Công Nghệ

Ta cùng các ngươi
Sinh ra phải thời bao cấp
Lớn lên gặp buổi thị trường.
Trông thấy:
Mỹ phóng Con thoi lên vũ trụ chín tầng
Nga lặn tàu ngầm xuống đại dương nghìn thước
Nhật đưa rô bốt na nô vào thám hiểm lòng người
Pháp dùng công nghệ gen chế ra cừu nhân tạo.
Thật khác nào:
Đem cổ tích biến thành hiện thực
Dùng đầu óc con người mà thay đổi thiên nhiên!
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau
như cắt, nước mắt đầm đìa
Chỉ giận chưa thể đuổi kịp nước Nga, vượt qua nước
Mỹ, mà vẫn chỉ hơn Lào, hao hao Băng la đét.
Dẫu cho trăm thân này phơi trên sao Hỏa, nghìn xác
này bọc trong tàu ngầm nguyên tử, ta cũng cam lòng.

Các ngươi ở cùng ta,
Học vị đã cao, học hàm không thấp
Ăn thì chọn cá nước, chim trời
Mặc thì lựa May Mười, Việt Tiến
Chức nhỏ thì ta… quy hoạch
3

… enfin : riez si vous le pouvez !!!
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Lương ít thì có lộc nhiều.
Đi bộ A tít, Cam ry
Hàng không Elai, Xi pic.
Vào hội thảo thì cùng nhau tranh luận
Lúc tiệc tùng thì cùng nhau “dô dô”.
Lại còn đãi sỹ chiêu hiền
Giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, ai cũng có phần,
không nhiều thì ít.
Lại còn chính sách khuyến khoa
Doanh nghiệp, giáo viên, trí thức, nông dân nhận cúp,
nhận bằng còn thêm tiền thưởng.
Thật là so với:
Thời Tam quốc bên Tàu, Lưu Bị đãi Khổng Minh,
Buổi hiện đại bên Nga, Pu tin dùng Mét vê đép,
Ta nào có kém gì?

Thế mà, nay các ngươi:
Nhìn khoa học chậm tiến mà không biết lo
Thấy công nghệ thụt lùi mà không biết thẹn
Giáo sư ư? Biết “Thần đèn” chuyển nhà mà chẳng
chạnh lòng
Tiến sỹ a? Nghe “Hai lúa” chế tạo máy bay sao không
tự ái?
Có người lấy nhậu nhẹt làm vui
Có kẻ lấy bạc cờ làm thích
Ham mát xa giống nghiện “u ét đê”
Ghét ngoại ngữ như chán phòng thí nghiệm
Chỉ lo kiếm dự án để mánh mánh mung mung
Không thích chọn đề tài mà nghiên nghiên cứu cứu
Ra nước ngoài toàn muốn đi chơi
Vào hội thảo chỉ lo ngủ gật
Bệnh háo danh lây tựa vi rút com pu tơ
Dịch thành tích nhiễm như cúm gà H5N1
Mua bằng giả để tiến sỹ, tiến sy
Đạo văn người mà giáo sư, giáo sãi.
Thử hỏi học hành như rứa, bằng cấp như rứa, thì
mần răng hiểu được chuyện na niếc na nô?
Lại còn nhân cách đến vậy, đạo đức đến vậy, thì có
ham gì bút bút nghiên nghiên.

Cho nên
“Tạp chí hay” mà bán chẳng ai mua
“Công nghệ tốt” mà không người áp dụng.
Đề tài đóng gáy cứng, chữ vàng, mọt kêu trong tủ sắt
Mô hình xây tường gạch, biển xanh, chó ị giữa đồng
hoang.
Hội nhập chi, mà ngoại ngữ khi điếc, khi câm?
Toàn cầu chi, mà kiến thức khi mờ, khi tỏ?
Hiện đại hóa ư? vẫn bám đít con trâu
Công nghiệp hóa ư? toàn bán thô khoáng sản
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Biển bạc ở đâu, để Vi na shin nổi nổi chìm chìm
Rừng vàng ở đâu, khi bô xít đen đen đỏ đỏ
Thật là:
“Dân gần trăm triệu ai người lớn
Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”!

Nay nước ta:
Đổi mới đã lâu, hội nhập đã sâu
Nội lực cũng nhiều, đầu tư cũng mạnh
Khu vực có hòa bình, nước ta càng ổn định
Nhân tâm giàu nhiệt huyết, pháp luật rộng hành lang
Thách thức không ít, nhưng cơ hội là vàng!
Chỉ e:
Bệnh háo danh không mua nổi trí khôn
Dịch thành tích chẳng làm nên thương hiệu.
Giỏi mánh mung không lừa nổi đối tác nước ngoài
Tài cờ bạc không địch nổi hắc cơ quốc tế.
Cặp chân dài mà nghiêng ngả giáo sư
Phong bì mỏng cũng đảo điên tiến sỹ.
Hỡi ôi,
Biển bạc rừng vàng, mà nghìn năm vẫn mang ách đói
nghèo
Tài giỏi thông minh, mà vạn kiếp chưa thoát vòng lạc
hậu.

Nay ta bảo thật các ngươi:
Nên lấy việc đặt mồi lửa dưới ngòi pháo làm nguy;
Nên lấy điều để nghìn cân treo sợi tóc làm sợ
Phải xem đói nghèo là nỗi nhục quốc gia
Phải lấy lạc hậu là nỗi đau thời đại
Mà lo học tập chuyên môn
Mà lo luyện rèn nhân cách
Xê mi na khách đến như mưa
Vào thư viện người đông như hội
Già mẫu mực phanh thây Gan ruột, Tôn Thất Tùng
chẳng phải là to
Trẻ xông pha mổ thịt Bổ đề, Ngô Bảo Châu chỉ là
chuyện nhỏ
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Mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm.
Chẳng những tên tuổi ta không hề mai một,
Mà thương hiệu các ngươi cũng sử sách lưu truyền.
Trí tuệ Việt Nam thành danh, thành tiếng
Đất nước Việt Nam hóa hổ, hóa rồng
Lúc bấy giờ các ngươi không muốn nhận huân
chương, phỏng có được không?
Nay ta chọn lọc tinh hoa bốn biển năm châu hợp
thành một tuyển, gọi là Chiến lược
Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời ta
dạy bảo thì suốt đời là nhà khoa học chính danh.
Nhược bằng không tu thân tích trí, trái lời ta khuyên
răn thì muôn kiếp là phường phàm phu tục tử.

Vì:
Lạc hậu, đói nghèo với ta là kẻ thù không đội trời
chung
Mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn trừ hung,
không lo rửa nhục
Chẳng khác nào quay mũi giáo mà đầu hàng, giơ tay
không mà thua giặc.
Nếu vậy rồi đây khi nước Việt hóa hổ, hóa rồng, ta
cùng các ngươi há còn mặt mũi nào đứng trong trời
đất này nữa?
Cho nên mới thảo Hịch này
Xa gần nghiên cứu
Trên dưới đều theo!

Được thế thì:
Kiếm giải thưởng “Phiu” cũng chẳng khó gì
Đoạt Nô ben không là chuyện lạ
Không chỉ các ngươi mở mặt mở mày, lên Lơ xút,
xuống Rôn roi
Mà dân ta cũng hưng sản, hưng tâm, vào Vi la, ra Rì
sọt.
Chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn
thu
Mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng,
Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí,

C’est vrai puisque c’est dans
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Le coin des BD

Un
très
supplice

long
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Le Canard épilé ???
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Le coin du rire

Le Bêtisier des Hot Lines
- Vous me dites "pas de majuscules pour le mot de
passe", c'est bien ça ...?
- Exact.
- Et, les chiffres, je les mets en minuscule aussi ?
- Bonjour, je n'arrive pas à me connecter chez vous ...
- D'accord, on va régler tout ça, tout d'abord, j'ai
besoin de savoir si vous êtes sur 3-1, 95, 98 ou XP.
- Non monsieur, je suis sur Paris, 75
- Je ne trouve plus l'endroit ou j'ai installé votre
produit.
- Double-cliquez sur le Poste de Travail, s'il vous plait.
- C'est où, ça ?
- A l'écran, avez-vous une icône "Poste de Travail" ?
- Je ne comprends rien du tout, pourquoi me parlezvous de poste de travail ?
- Vous n'avez pas de poste de travail ?
- Non monsieur ! Je suis retraité, moi ...
- Je suis en train de m'inscrire sur votre site, mais je ne
comprends pas tout...
- D'accord, on va voir ça ensemble.
- On me demande de saisir les coordonnées de
l'endroit d'où j'appelle, un numéro de téléphone ... Je
mets quoi ?
- Vous mettez le numéro de téléphone de l'endroit
d'où vous vous connectez... De chez vous quoi...
- D'accord... Voila... Ensuite, on me demande une
ville...
- Vous mettez les coordonnes de l'endroit d'ou vous
appelez.
- Donc, je mets ma ville...
- Oui...
- Voila... Et maintenant on me demande un code
postal.. - …
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- Allo ? je mets quoi ?
- (agacé) Votre code postal !
- (sincèrement désolé) Excusez-moi si je vous embête,
mais je ne connais pas grand-chose à l'informatique,
vous savez...
- Monsieur, faites [CONTROL] [ALT] [SUPPR].
- Ah oui, je connais ça. (on entend en fond click click
click click…..)
- Que se passe-t-il a l'écran Monsieur ?
- Ben rien
- Recommencez [CONTROL] [ALT] [SUPPR] - click click
click click...
- Et maintenant
- Toujours rien...
- Comment faites-vous la manipulation ?
- Ben j'appuie sur les touches "C", "O","N" ,"T"
,"R","O","L" et après sur "A", "L","T" puis sur "S","U"
,"P" ,"P" et enfin "R".
- (silence…)
- Y faut peut-être l'accent sur CONTROL, non ?
- Ca me met nom d'utilisateur ou mot de passe
incorrect
- Fermez la fenêtre Monsieur s'il vous plait. - Euh oui,
c'est vrai qu'il y a du bruit dehors...
- Bonjour, j'ai mon Nescafé qui ne marche pas ...
- Heu je suis désole Madame, mais nous ne faisons
pas de support pour les appareils électroménager...
- Non non !!! C'est Nescafé pour Internet ...
- (???)... Heu ??? Vous ne voulez pas parler de
Netscape par hasard???
- Oui c'est bien ça ! Netscape ... Nescafé ... c'est la
même chose ...

ET
ENFIN
CELLE
QU'ON
ATTENDAIT, LA PERLE DES PERLES ...
Une petite histoire enregistrée dans un
service Hotline d'assistance :
- XXX computer assistant ; que puis-je pour vous ?
- Et bien j'ai un problème avec WordPerfect.
- Quelle sorte de problème ?
- Et bien j'étais en train de taper et soudain tout est
parti.
- Parti ?
- Ca a disparu.
- Mmm. Et a quoi ressemble votre écran a présent ?

Le Canard épilé de l’Amicale Epatente des Joyeux-Jeunes Retraités
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- A rien.
- A rien ?
- Il est vide ; il se passe rien quand je tape.
- Vous êtes toujours dans WordPerfect ou vous en êtes
sorti ?
- Comment je sais ?
- Pouvez-vous voir le prompt C:? a l'écran ?
- C'est quoi un "prompte-ce"
- Laissez tomber. Pouvez-vous bouger le curseur à
l'écran
- Y a pas de curseur. Je vous ai dit, il se passe rien
quand je tape.
- Est-ce que votre moniteur est allume ?
- C'est quoi un moniteur ?
- Le truc avec l'écran qui ressemble a une télé. Est-ce
qu'il y a une petite lumière qui vous dit qu'il est allumé
?
- Je ne sais pas.
- Et bien regardez a l'arrière de votre moniteur et
regardez ou va la prise de courant. Vous pouvez voir
- Je pense...
- Bien ! Suivez le cordon jusqu'a la prise, et dites-moi si
elle est branchée.
- Oui.
- Derrière le moniteur, avez-vous remarque qu'il y
avait deux câbles branches a l'arrière ?
- Non.
- Et bien il y en a deux. regardez a nouveau et trouvez
le deuxième.
- ..Oui, c'est bon.
- Suivez-le et dites-moi s'il est solidement branche a
l'ordinateur.
- Je ne peux pas l'atteindre.
- Oh. Pouvez-vous le voir ?
- Non.
- Même en vous penchant ou en vous mettant a
genoux ?
- Oh non, c'est juste que je n'ai pas le bon angle, il fait
si sombre.
- Sombre
- Oui, le bureau est éteint, la seule lumière vient de la
fenêtre.
- Et bien allumez la lumière.
- Je ne peux pas.
- Pourquoi ! ?
- Parce qu'il y a une panne de courant.
- Une panne... Ah ! Voila la raison. Est-ce que vous
avez encore les manuels et les boites et l'emballage
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que vous avez eus avec l'ordinateur ?
- Heu... Oui, c'est dans le placard.
- Bien ! Allez les chercher, débranchez votre système,
emballez-le comme c'était quand vous l'avez eu. Et
apportez-le au magasin ou vous l'avez acheté.
- Vraiment ? C'est si sérieux ?
- J'en ai peur.
- Et qu'est-ce que je leur dis ?
- Dites-leur que vous êtes trop con pour posséder un
ordinateur.

Le type de la hotline a été renvoyé.4
On n'a pas de pétrole mais un cerveau

Un test d'école maternelle
Dans quelle direction roule l'autobus ci-dessous?
Vers la gauche ou vers la droite?

Pas évident, hein?
Regarde de nouveau l'illustration, bien attentivement,
cette fois! Tu ne sais toujours pas?
Cette même question a été posée, dans le cadre d'une
étude, à des enfants de maternelle.
90 % d'entre eux ont répondu :
« L'autobus va vers la gauche »
Et lorsqu'on leur a demandé d'expliquer pourquoi ils
pensaient que l'autobus allait vers la gauche5 plutôt
que vers la droite, ils ont répondu:
« Parce qu'on ne voit pas la porte, pour sortir de
l'autobus! »
Vous vous sentez comment, là?
Je sais. Moi aussi.

C'est pourtant vrai !!!

Comment voulez vous que
nos petits nous écoutent!
puisque :
4
5

(NDLR) – vous y croyez ? vous ?
NDLR : si la question, répétitive par essence, es
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Tarzan vit à moitié à poil...

Aladin est le roi des voleurs...

Cendrillon rentre à minuit...

Batman conduit à 320km/h...

Pinocchio passe son temps à
mentir...

La Belle au bois dormant est
une grande flemmarde...
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The first

half ( of the life ) of John DOE

Le “haut” de Johnny

Blanche Neige vit avec 7 mecs...

The 2nd

half ( of the life ) of John DOE

Le “bas” de Johnny

Le petit Chaperon rouge
n'écoute pas sa mère......

John DOE

! right ?

Faut pas s'étonner après si les gosses font des
conneries !!!!

Johnny ! sans doute aucune !
Le Canard épilé de l’Amicale Epatente des Joyeux-Jeunes Retraités
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Camp de nudistes
Un prêtre avait été convié à célébrer l'office du
dimanche dans un camp de nudistes.
On l'interrogea, à la fin de la messe :
Quelle a été votre impression de vous trouver ainsi
devant cinq cents personnes totalement dévêtues ?
J'étais inquiet, " avoua-t-il.
Pour quelle raison ?
Je me demandais où mes fidèles allaient trouver
l'argent au moment de la quête.

… Joyeux-Jeunes Retraités

Petite annonce parue dans
la presse

Faut pas parler au
chauffeur ..... !
Le passager d'un taxi se penche vers l'avant pour poser
une question au chauffeur et lui touche l'épaule
doucement pour attirer son attention.
Le chauffeur lâche un cri, perd le contrôle du véhicule,
évite un autobus de justesse, monte sur le trottoir et
s'arrête à quelques centimètres de la vitrine d'un
magasin !
Pendant quelques instants c'est le silence, puis le
chauffeur, d'une voix tremblante:
- Je regrette, mais vous m'avez vraiment fait peur !
Le passager s'excuse en disant qu'il ne pensait pas
qu'un simple touché sur l'épaule pourrait l'apeurer
autant. Le chauffeur répond :
- Ne vous excusez pas, c'est entièrement de ma faute
....
C'est ma première journée de taxi ... Pendant 25 ans,
j'ai conduit un corbillard !

Bravo les mecs !!!
Marriage Humor6:
Wife:
'What are you doing?'
Husband:
Nothing.
Wife:
'Nothing...? You've been reading our marriage
certificate for an hour.'

6

You might have read these before, you've got
to read them once more..... It would make your
day !
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Husband:
'I was looking for the expiration date.'
Wife:
'Do you want dinner?'
Husband:
'Sure! What are my choices?'
Wife:
'Yes or no.'

… Joyeux-Jeunes Retraités

Il fallait juste lui laisser la
priorité....!!!!

Wife:
'You always carry my photo in your wallet.. Why?'
Hubby:
'When there is a problem, no matter how great, I look at
your picture and the problem disappears.'
Wife:
'You see how miraculous and powerful I am for you?'
Hubby:
'Yes! I see your picture and ask myself what other
problem can there be greater than this one?'
Stress Reliever
Girl:
'When we get married, I want to share all your worries,
troubles and lighten your burden.'
Boy:
'It's very kind of you, darling, but I don't have any
worries or troubles.'
Girl:
'Well that's because we aren't married yet.
Son:
'Mum, when I was on the bus with Dad this morning, he
told me to give up my seat to a lady.
Mom:
'Well, you have done the right thing.
Son:
'But mum, I was sitting on daddy's lap.'
A newly married man asked his wife, 'Would you have
married me if my father hadn't left me a fortune?'
'Honey,' the woman replied sweetly, 'I'd have married
you, NO MATTER WHO LEFT YOU A FORTUNE!
Girl to her boyfriend: One kiss and I'll be yours
forever.
The guy replies: 'Thanks for the early warning.'
A wife asked her husband: 'What do you like most in
me, my pretty face or my sexy body?'
He looked at her from head to toe and replied: I like
your sense of humour!'

Hé oui,
Il fallait juste lui laisser la
priorité....!!!!
priorité....!!!!    
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Nỗi buồn 5 bò
Một anh Lão (cỡ hơn năm bó gì đó - 50+ ,
chắc cỡ tui) tỏ vẻ hơi lo ngại về sự
lãng tai của bà vợ già.
Anh Lão định khuyên vợ đi thử "Hearing
Aids" nhưng lại sợ vợ mích lòng.
Anh Lão hỏi ý kiến của bác sĩ gia đình
về vấn đề này, thì bác sĩ chỉ cho một
cách thử “độ điếc” của bà vợ như sau:
"Bác về nhà, khi thấy vợ Bác thì Bác
đứng cách xa khoảng 40 ft rồi hỏi vợ
môt câu với giọng nói bình thường –
nghĩa là không to cũng không nhỏ. Nếu
thấy vợ không trả lời thì Bác tiến sát
lại ở khoảng cách 30 ft rồi hỏi lại;
nếu vợ Bác lại không trả lời thì cứ
tiến lại gần chõ 20 ft , rồi 10 ft...
Xong Bác cho tôi biết ở khoảng cách bao
nhiêu thì vợ Bác trả lời để tôi biết
tình trạng lãng tai của vợ Bác trầm
trọng như thế nào?"
Anh Lão hí hửng về nhà thấy bà vợ già
đang đứng trong bếp rửa chén và
sửa soạn cơm chiều. Anh Lão đứng ở
khoảng cách 40ft, và như Bác sĩ chỉ
dẫn, hỏi bà vợ với giọng bình thường:
"Em ơi! Em cho anh ăn cơm tối cái gì?"
Chẳng nghe thấy bà vợ trả lời gì cả,
anh Lão liền tiến tới chỗ 30 ft lập lại
câu hỏi:
"Em ơi! Em cho anh ăn cơm tối cái gì?"
Cũng lại không nghe thấy tiếng trả lời
trả vốn gì, anh Lão tiến lại chỗ 20ft,…
rồi 10 ft và hỏi cùng một câu hỏi và
không nghe câu trả lời.
Cuối cùng anh Lão tiến đến sát ngay sau
lưng vợ và hỏi:
"Em ơi! Em cho anh ăn cơm tối cái gì?"
Bà vợ quay lưng lại nói:
"Tôi đã nói với Bố nó lần này là lần
thứ năm rồi là tối nay nhà MINH ăn cơm
dzới "thịch kho hộch dzịch" ( thịt kho
hột vịt) mà sao Bố nó cứ hỏi hoài vậy?"
Anh Lão thẫn thờ:
- "?!?! không lẽ mình điếc ????!"
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Le coin « Jeux de mots »

Vive les gonnes
Si dans la cour de récréation quand tu étais un gentil
petit boson grignet,tu jouais aux gobilles,
Si Guignol et Gnafron t'ont fait rire,
Si tu sortais avec ta berthe à la main quand le laitier
passait, Si entre deux allées au coin d'une traboule
une fenotte avec de beaux tétets te propose sa
rosette pour accompagner ta flûte avec une molette
de beurre à conditionque tu lui rinces le corgnolon
avec un canon à la douce chaleur d'un phare,
Si après tout ça vous décidez de vous faire péter la
miaille dans une cadole à l'abri du cagnard ou d'une
radée,
Si tu ne chasses pas le miron résidant dans ces lieux à
coups de gadins,
Si le lendemain matin pour la remercier tu lui mets
une pogne dans sa panière,
Si tu sais que les gratons viennent d'un cayon ou
d'une caye,
Si tu décides de te faire un mâchon dans un bouchon,
en commençant par des carottes rouges ou bien un
clergeon accompagné d'une petite crique (ou encore
d'un groin d'âne accompagné de gendarmes) suivi
d'un tablier de sapeur ou d'une quenelle (voire d'un
gratin de cardons) et en finissant par une cervelle de
canut sans veson, le tout arrosé d'un pot de
beaujolpif,
Si tu n'as pas peur de poquer, faire un carreau ou un
brochet et si tu sais te tenir à cacaboson sans faire un
patacul pour réussir un biberon, et en évitant les
grattons afin d'avoir la gagne,
Si tu connais la ficelle pour grimper Fourvière et si tu
sais dérambouler sur une rampe de la Croix Rousse
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comme faisaient les canuts,
Si chaque fois que tu es en voiture derrière un 42 qui
trafique tu te dis qu'il fait malice avec ses poteaux
carrés,
Si tu sais te servir d'une patte mouille pour nettoyer
ou d'une filoche pour aller faire tes commissions à la
Halle et ramener un Jésus, un claqueret, quelques
porots ou des clinquettes,
Si tu as été réveillé le matin par le bruit du camion
des âniers ou par le cri du pati,
Si les noms de Berliet, les frères Lumière, Bocuse,
Bernarchon, Mérieux, Pradel, l'abbé Pierre, St
Exupéry, te sont familiers,
Si tu connais ou a vécu tout ça, c'est que tu n'es plus
dans les brouillards du Rhône et que tu es bien un
vrai gône de Lyon.
Et comme disait la mère Cottivet :
« En descendant, montez donc voir le petit comme
il est grand !!!»
Mais tout l'monde
l'monde peuvent pas êt'de Lyon, y'en faut
ben d'un peu partout.
>>>>>ça continue :...
Cherches-tu femme fidèle et douce
Prends la ficelle pour la Croix-Rousse
Si te la veux vive et gentille
Prends le tramevet de la Guille
Si tu l'espères sage et pas fière
Grimpe de pied jusqu'à Fourvière.
Mais si te veux bonheur et paix
Remplis ta cave de beaujolais ! ...
Bảng phân công việc, ñọc không có dấu phẩy
(Virgule) mới vui ...

Bảng Phân Công
Ở Nhà Hàng
Có một nhà hàng thường ñông khách , vì vậy việc
nấu nướng phải thuê rất nhiều người và phải ñược
chuyên môn hóa công việc . Một hôm , trên bảng
phân công làm món thịt chim bồ câu , người ñầu
bếp ñã ghi như sau :
" Cô Lan cắt tiết Anh Hùng nhổ lông cô Ngọc
luộc trứng Anh Sơn mổ bụng cô Đào lột da
Anh Hải rửa chim cô Lài bóp mềm cô Thắm
bằm nhừ cô Tuyết xào giòn " .
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Bảng phân công này chỉ thiếu duy nhất những
dấu phẩy ( phết )

Ca ne dure pas longtemps

Qu’est ce le sexe ?
SELON LES INGÉNIEURS
C'EST LA MACHINE LA PLUS PARFAITE
Parce qu’une seule personne peut mener le projet à
son terme
SELON LES ARCHITECTES
C'EST UNE ERREUR
Parce que les WC sont trop près de la salle de jeux
SELON LES HOMMES POLITIQUES
C'EST LA DÉMOCRATIE PARFAITE
Parce que chacun à tour de rôle
obtient ce qu’il désire
SELON LES ÉCONOMISTES
C'EST UN MAUVAIS INVESTISSEMENT
Parce qu'il y entre plus de matière que ce qu'il n’en
sort
SELON LES MATHÉMATICIENS
C'EST L'ÉQUATION MATHÉMATIQUE PARFAITE
Parce que la femme élève le membre à sa puissance
maximale, le met entre parenthèses, lui extrait le
facteur commun et le réduit ensuite à son expression
minimale
SELON LES MÉDECINS
C'EST UNE MALADIE
Parce que l’on finit toujours dans le lit
SELON LES AVOCATS
C'EST UNE INJUSTICE
Parce qu'il y a toujours un (une) qui arrive
Avant l'autre à la pleinitude

Hein
Que c' est pas
vrai????

1.

Les hommes
les vacances.

sont

comme

2.
Les hommes sont comme
les bananesPlus ça vieillit et moins
c'est dur.

3.
Les hommes sont comme
le temps
Tu ne peux rien faire pour le changer.

4.
Les hommes sont comme les
nuagesQuand ils s'en vont, on peut
espérer une bonne journée.

5.
Les hommes sont comme
le café.
Les meilleurs sont chauds, forts et te
maintiennent réveillée toute la nuit.Les
autres te tapent sur les nerfs.

6.
Les hommes sont comme
les ordinateurs.
Dur à comprendre et constamment
sans mémoire.
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7.
Les hommes sont comme
la publicité.
Ne jamais croire un mot de ce qui est
dit.

8.
Les hommes sont comme
les comptes en banque.
Sans argent, ils ne génèrent aucun
intérêt.

9.
Les hommes sont comme les
brosses à dents. Sans le manche, ils ne
servent à rien.

… Joyeux-Jeunes Retraités

12.
Les hommes sont comme
les places de stationnement.
Toutes les bonnes places sont déjà
prises, les seules disponibles sont
celles des handicapés.

13.
Les hommes sont comme
les élastiques.
Il s' étirent et ils pètent.

14.
Les hommes sont comme le
mascara.
Ils se barrent à la moindre émotion.

10.
Les hommes sont comme
les tempêtes de neige.
On ne sait jamais quand ça arrive,
combien de centimètres ils donneront et
combien de temps ça durera.

15.
Les hommes sont comme l'
horoscope.
Ils vous disent toujours
quoi faire, et habituellement ils se
trompent.

11.
Les hommes sont comme
les photocopieurs.
Ils servent que pour la reproduction.

16.
Les hommes sont comme le
téléphone.
Ils sont toujours occupés.
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ciment
Après avoir été étendu, ils prennent
parfois beaucoup de temps à durcir.
17.
Les hommes sont comme
un caramel.
C' est bon mais collant.
22.
Les hommes sont comme
les allumettes.
Dès que tu les chauffes, ils perdent la
tête.
18.
Les hommes sont comme de
l' essence.
Des pieds à la ceinture, c' est du super ;
de la ceinture aux épaules, c' est de l'
ordinaire ; et des épaules à la tête, c' est
du sans plomb.

19
Les hommes sont comme la
tondeuse à gazon
Ils démarrent difficilement, émettent des
odeurs nauseabondes et sont en panne
la moitié du temps.

23.
Les hommes sont comme
les avions.
C' est la queue qui les dirige.

24.
Les hommes sont comme
les chats.
Tous les deux ont peur de l'aspirateur.
Maintenant faites savoir7 aux femmes
incroyables que vous connaissez, et
aux éventuels hommes compréhensifs,
sympathiques et amusants que vous
avez la chance de connaître !!!!!!!!!!

20.
Les hommes sont comme le
magnétoscope.
Avance, recule, avance, recule, stop,
éject.

21.

Les hommes sont comme le

7

En leur transférant ce remarquable
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Demende d'aide allah moutouelle
Demende d'aide au resto du coeur
Demende d'aide allah bé pierre
Preparation de l'allocation vieilless
Le professeur demande à l'élève le temps auquel sont
conjugués les verbes de la phrase qui suit: « Ils ne
voulurent pas avoir d'enfant, mais ils en eurent six. »
L'élève répond : « C'est du préservatif imparfait. »

Nouveau type de

C.V.

Bijour blairo,
Ji cherch toujour du boulot, alors j'ti donne
mon curi cul homme vite fé, pourque si t'a
une plank t'mla refile.
FORMASSION ET DIPLOME
Tout-petit a 16 ans : école (maternel allah
6 éme)
Nationalité franssaise obtenu
automatiqument a 18 ans
R.M.I dimandé et obtinu à 18 ans
Carte Orange gratuite et ciné gratos
obtenu a 18 ans par la Région Ille de
fransse
Carte de Chomeur obtenu a 19 ans allah
Sédic
FORMASSION CONTINU ET STAGES
Préparassion du droit au logement
opposable é premiaire anné (DALO)
Stage découverte du travail dans
l'administration é Interompu a cause que jé
fé une alergie
Demende d'aide allah commune
Demende d'aide allah region

EXPERIANCE PROFESIONNEL
Ji konnais des jens qui travail
Mon pére allah travaillé chez Renault et
sa compte pour deux
Je suis un peu dans le bizness
LANGUE ETRANGAIRE
Franssais : parlé, lu (Loto, Rapido, TacO-Tac, Morpion, PMU)
Arabe du 93 : parlé (pas lu parsque la
Franssaise des jeu a pas)
Verlan : bilangue
ACTIVITES
TV (Tief1 et Canhal +)
Dormir
Surveillence de ma soeur
PMU, Mercredi / Samedi : Loto
&Euromillions, Rapido 11 :00-12 :00 et 16
:00-17 :00 du mardi au jeudi, uniquement
(sa esplique pourquoi je répons pas
toujours,fo suivre le tirage !!). Bonto, belote
et 421 sur demande uniquement
Mosquée
Cherché le pain aussi
RECHECHE
Un truc qui me sort de la gallaire, et ké
payé pareil que quand je ven du shit (1000
€/j), mais qui me laisse beaucou de liberté
et qui me prend pas la teuté.
Si ta un bon plan Q, je pren aussi

Demende d'aide allah ssurance
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- 28 -

Amicale Epatente des …

Le coin du savoir

Giấy 100 USD mới...
Ngày 21/4 vừa qua, ñồng tiền 100 USD
mới ñã chính thức ra mắt công chúng
tại Mỹ. Cùng nhìn lại lịch sử phát triển
qua ảnh của tờ bạc 100 USD từ thời
Cách mạng Mỹ ñến nay.
Với mục ñích ngăn chặn nạn làm giả, ñồng
100 USD ñược thiết kế lại với nhiều họa tiết
khó bắt chước hơn. Dự kiến, ñồng tiền này
sẽ chính thức ñược ñưa ra lưu thông từ ngày
2/10/2011.
Hãy cùng nhìn lại lịch sử phát triển qua ảnh
của tờ bạc 100 USD – ñồng tiền có mệnh
giá lớn nhất của nước Mỹ hiện có trong lưu
thông – từ thời Cách mạng Mỹ ñến nay.

Trong thời kỳ Cách mạng Mỹ (thế kỷ 18),
ñồng Đô la Continental ñược phát hành ñể
trang trải chi phí cho chiến tranh. Đồng bạc
này ñược bảo ñảm duy nhất bởi niềm tin
mong manh vào chính quyền cách mạng khi
ñó. Đồng Đô la Continental không in các
cảnh báo chống giả, nhưng một số ñồng bạc
khác cùng thời do các tiểu bang của Mỹ
phát hành có mang những dòng chữ cảnh
báo sẽ giáng tội chết cho những kẻ in giả
tiền.
Trong những năm ñầu tiên của Hợp chủng
quốc Hoa Kỳ, ñịnh chế gần với một ngân
hàng trung ương nhất mà nước này có là
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“Bank of the United States”. Đầu tiên, ngân
hàng này ñược Chính phủ liên bang trao
quyền in tiền trong giai ñoạn từ 19711811, tiếp ñó là giai ñoạn 1816-1836.

Sau ñó, “Bank of the United States” ñã
ñược chính quyền bang Pennsylvania trao
quyền in tiền ở bang này, phát hành tờ 100
USD như ở hình trên.

Trong khoảng thời gian giữa Cách mạng và
Nội chiến Mỹ, tiền giấy do các nhà băng
phát hành chiếm phần lớn lượng tiền giấy
lưu thông ở nước này. Hệ thống tiền tệ này
có xu hướng dẫn tới hiện tượng rút vốn ồ ạt
tại các ngân hàng, vì các ngân hàng thường
không có ñủ vàng bạc ñể bảo ñảm cho
ñồng tiền mà họ phát hành. Nhiều ngân
hàng ñã ñổ vỡ, bao gồm ngân hàng Manual
Labor Bank – ngân hàng phát hành tờ 100
Đô la này.

Trong thời Nội chiến, cả hai phe miền Bắc
và miền Nam ñều phát hành tiền giấy ñể có
tiền chi cho cuộc chiến, dù tiền in ra không
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ñược bảo ñảm bằng vàng hay bạc. Đây là tờ
100 Đô la do phe miền Bắc phát hành năm
1863.

Đây là ñồng tiền 100 Đô la do phe miền
Nam phát hành năm 1862 trong cuộc Nội
chiến Mỹ. Sau khi phe miền Nam thất bại
trong cuộc chiến này, ñồng tiền do họ phát
hành trở nên vô giá trị.

Hệ thống Dự trữ Liên bang Mỹ ñi vào hoạt
ñộng vào năm 1913 khi ñạo luật Cục Dự
trữ Liên bang ñược thông qua. Vào năm
1914, FED phát hành ñồng tiền ñầu tiên,
bao gồm tờ bạc 100 Đô la này.

Vào năm 1929, kích thước của ñồng USD
giảm từ 190×80 mm về 156×66 mm, kích
thước của ñồng tiền này ngày nay.
Sau Nội chiến, một số phe phái chính trị ở
Mỹ chuộng vàng, trong khi một số khác lại
chuộng bạc. Đồng 100 Đô la này ñược bảo
ñảm bằng bạc từ năm 1880.

Dòng chữ “In God We Trust” ñược sử dụng
lần ñầu tiên trên ñồng USD vào năm 1957,
với tờ bạc 1 USD ñược bảo ñảm bằng bạc.
Tờ 100 USD bắt ñầu mang dòng chữ này
vào năm 1966.
Được thiết lập từ thời Nội chiến, hệ thống
Ngân hàng Quốc gia cho phép các ngân
hàng ñược in và phát hành tiền theo thiết
kế và ñịnh dạng của Chính phủ liên bang.
Vào thời ñó, ñã có hơn 12.000 ngân hàng
cùng lúc ñược phát hành tiền. Tuy nhiên,
vào năm 1935, hệ thống này ñã bị hủy bỏ.
Đây là tờ 100 Đô la phát hành năm 1902 từ
ngân hàng Dakota National Bank of
Yankton.
Le Canard épilé de l’Amicale Epatente des Joyeux-Jeunes Retraités

- 30 -

Amicale Epatente des …

Đáp trả sự xuất hiện của những ñồng bạc
“siêu giả”, tờ 100 USD ñã ñược thiết kế lại
vào năm 1996, với ảnh chân dung lớn hơn,
cùng với hình in chìm và mực chuyển màu.
Thiết kế này ñược duy trì cho tới tận lần
ñiều chỉnh mới ñây.

Tờ 100 USD với thiết kế mới ñược xem là
một “tác phẩm” công nghệ ñỉnh cao. Đồng
tiền này sẽ chính thức ñược ñưa vào lưu
thông vào ngày 2/10/2011.

Chó Ngao Tây Tạng
Chó ngao Tây Tạng là một loài chó được người Tây
Tạng nuôi và huấn luyện để bảo vệ gia súc và bảo vệ
cuộc sống của những người dân bản địa trên vùng núi
Himalaya khỏi những con thú hoang như chó sói, hổ,
gấu và để canh gác các tu viện ở Tây Tạng. Chó ngao
Tây Tạng được cho là "Chúa tể của thảo nguyên” và
được mô tả như "To hơn chó soí, mạnh hơn báo hoa
và nhanh hơn hươu nai". Có khả năng chó ngao Tây
Tạng là tổ tiên của 1 số giống Mastiff ngày nay.

Phát hiện - Loài chó Tây Tạng được tình cờ phát
hiện bởi hai nhà thám hiểm người Ý tại ngôi làng
Jhangihe, toạ lạc ở độ cao 5200m so với mực nước
biển giữa khu tự trị Tây Tạng. Trong thế kỷ 18, sau khi
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thám hiểm vùng núi Himalaya, các nhà thám hiểm
thường mang chó ngao Tây Tạng về nước như là
món quà quý cho Hoàng gia. Năm 1820, vua Anh Quốc
là George IV được tặng 1 con; 14 năm sau, vua
William IV được tặng một cặp khác; tiếp đến năm
1847, một con chó ngao Tây Tạng cũng được gửi tặng
cho Nữ hoàng Victoria….
Hình dáng - Chó ngao Tây Tạng có kích thước khá
đồ sộ. Cao ít nhất 71 cm đối với chó đực. Nặng
khoảng từ 64-82kg. Lông : Với bộ bộ lông 2 lớp, lớp
lông ngoài mềm và dài còn lớp lông trong bông như
len. nó có thể thích nghi với mọi thời tiết khắc nghiệt
nhất. Chó ngao Tây Tạng có phần lông ở cổ đặc trưng
trông như bờm sư tử. Màu: đen, đen -nâu, đen -vàng,
xám hoặc vàng. Đuôi: luôn cuộn cao trên lưng. Đầu:
phẳng, không có nếp nhăn. Hình thế cân đối và oai
vệ.
Đặc điểm - Lì lợm, trung thành, đặc biệt chỉ nghe
một chủ, chỉ trung thành tuyệt đối với 1 chủ nhân duy
nhất. Chó ngao Tây Tạng cũng trưởng thành rất
chậm. Con cái từ 3-4 năm mới bắt đầu chu kì sinh sản
, còn con đực cũng từ 3-5 năm mới phát dục và có
khả năng giao phối. Các nhà khoa học cho rằng đây
chính là giống chó săn tinh khôn nhất hiện nay, từng
bị giới động vật học hiện đại cho là đã tuyệt chủng.
Loài chó này đã hiện hữu cách đây 5000 năm và được
xem như là giống chó có bộ Gen cổ xưa nhất trên thế
giới hiện nay.
Chó Ngao Tây Tạng được giới nuôi chó Trung Quốc và
thế giới đặc biệt ưa thích.
Các loại Ngao tây tạng - sắp xếp theo đẳng cấp và độ
quý hiếm
Vừa rồi, một đại gia Trung quốc mua một con Ngao
Tây tạng loại pha giữa tiểu sư và đại sư đầu, tuy
nhiên có bộ lông màu đỏ hơi nâu rất hiếm, giá nhẹ
nhàng ở khoảng 1 triệu 5 dollars. Loại này phải nuôi
từ nhỏ vì chỉ trung thành với một ông chủ mà thôi,
không có second hand.
Chó Ngao trong dan gian ta gọi là con Nghê, thường
được thấy tạc tượng và trưng bày trên các cửa điện
hoặc mái ngói cá chùa chiền, am điện v.v... Chó Ngao
trong huyền thoại còn là loài chó ở âm phủ khi mà tội
nhân rớt vào cửa ngục đó thì bị chúng xúm lại cắn xé
và ăn thịt ( chắc tội nhậu thịt cày lúc còn sống )

1. Ngao Vương hổ đầu tuyết
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Lông đầu ngắn (hói), có bờm. Đa phần có mầu nâu
đỏ, rất hiếm con có mầu trắng.

4. Hổ đầu
Thuộc hàng thượng phẩm, lông tuyết bạc, có bờm sư
tử. Là con đầu đàn trong đàn ngao. Thông minh và
dũng mãnh, có thể chỉ huy các ngao khác canh giữ lãnh
thổ, bảo vệ thú nuôi bằng cách phân chia vị trí, dàn
trận chiến đấu chống lại sói và gấu ngựa.

2. Đại sư đầu

Đầu giống đầu hổ, không có bờm. Chủ yếu là mầu
đen và đen - nâu.

Một vài hình ảnh đẹp về Ngao Tây
Tạng:

Lông đầu dài, có bờm. Đại sư đầu chỉ có 2 mầu: Nâu
vàng và đen.

3. Tiểu sư đầu
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CHIM DÒNG DỌC
RỒNG RỘC (Ploceidae)
Chim Dòng Dọc là một loài chim khá quen
thuộc với miệt vườn Nam bộ, là loài chim
làm tổ kỹ càng, cầu kỳ, duyên dáng và có
lẽ ñẹp nhất trong vô số các loài chim.
Chim mái có loại tổ riêng, kín ñáo, phong
cách rất… mái, chim trống có loại tổ riêng
thông thoáng, cẩu thả trông rất… trống.
Vì phải giữ và ủ ấm trứng qua mưa gió,
bão giông, cú vọ, rắn rết… nên tổ Dòng
Dọc mái trông như những chiếc túi hình
chuông, bên hông phình ra, nối liền với một
cái ống tròn, phồng lên như ống tay áo của
các chị, dài dễ chừng một ñến vài ba tấc,
buông thõng, hướng xuống phía mặt ñất
làm cái “cửa” có một không hai, ñể chúng
chui ra chui vào ñẻ rồi ấp trứng, nuôi con…
Từ xa, tổ chim mái trông như những cái
dấu chấm hỏi treo lơ lửng giữa trời. Còn tổ
của mấy chàng ñực rựa thì ñơn giản hơn
nhiều. Giông giống cái mũ chóp úp, như
những chiếc lồng nhỏ ñược ñan dệt rối
hơn, thô hơn, và vì ẩu tả nên cũng “hiện
sinh” hơn, ngộ nghĩnh hơn với một chiếc
cầu nhỏ bắc ngang, hơi võng xuống làm
chỗ ñậu. Nếu ñược mục kích các “kiến trúc
sư” Dòng Dọc xây “nhà”, ta sẽ thấy chúng
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lựa chọn chất liệu kỹ càng cho tổ ấm lý
tưởng của mình thế nào. Chúng cần mẫn
cắp từng cọng cỏ - tươi có, khô có - lên rồi
nhả ra, lựa cọng khác rồi lại bỏ xuống, ñến
vài ba lần mới chọn ñược một cọng thật
vừa ý, ngậm cho thật chặt bay về tổ.
“Nhà” của các kiến trúc sư Dòng Dọc
thường ñược treo trên những cành cây
sao, bần, gừa, da, sộp, tràm hoặc các bụi
cỏ voi. Vào những ngày mưa gió, nhìn nhà
của chúng ñong ñưa tưởng chừng sắp rơi
xuống ñất mà thương. Thế nhưng chẳng
có chiếc nào rơi rụng cả, những chiếc tổ
trông rất mong manh ấy cứ thế bám chặt
lấy các cành cây, kiên gan, bền bĩ, trêu
ngươi, như một cuộc triển lãm các tác
phẩm nghệ thuật sắp ñặt lạ lùng, tuyệt hảo
giữa không trung.

Mi xem chim làm ti.
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Jé né savé pô !
C’est vrai puisque c’est dans

Le Canard épilé
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Le coin des peintures

STEVE HANKS
“O mestre da Aquarela”
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“A arte vem de um profundo senso de
direção interior. Ela começa com uma
reavaliação de sua própria vida, de uma
busca pela fonte dos impulsos, o mistério de
tudo. Eu me julgo um realista emocional.
Emoção é o que eu quero retratar. O
realismo é apenas a minha maneira de fazêlo.”
Le Canard épilé de l’Amicale Epatente des Joyeux-Jeunes Retraités
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Récapitulatif

: des peintures de
Tranh làng Đông
ông HỒ
H dans le Canard épilé n°27
Anna Kostenko dans le Canard épilé n°28
Denis Peterson dans le Canard épilé n°29
Eliseo Oliveras dans le Canard épilé n°30
Thomas Kinkade dans ce Canard épilé n°31
Julien Dupré dans le Canard épilé
épilé n°32
Pino Daeni dans le Canard épilé n°33
Steve Hanks dans le Canard épilé n°34
Le Canard épilé de l’Amicale Epatente des Joyeux-Jeunes Retraités
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Le coin « Cuisine »
Những món ăn mắc tiền
nhất

… Joyeux-Jeunes Retraités

mát, kem tươi tất cả đều là loại đắt tiền. Cái giá 19
triệu đồng cho 1 chiếc bánh

1. Nấm Matsutake - 1000 đô/pound (~38 triệu
đồng/1 kg)

Bagel đặc biệt này thực ra không phải là quá khó
hiểu, nếu chúng ta nhìn vào những nguyên liệu làm
nên nó. Trong đó thì Nấm Truýp trắng là loại nấm quý
và đắt nhất trên thế giới. Nó chính là loại thực phẩm
đắt nhất trên thế giới.

3. Bánh Frittata - 1000 đô/1 cái

Loại nấm Matsutake này rất đắt tiền chủ yếu là do nó
rất hiếm. Trước đây, loại nấm này rất phổ biến vào
mùa thu ở Nhật Bản, tuy nhiên ngày càng xuất hiện
nhiều loại thuốc trừ sâu trên các thân cây nơi nấm
Matsutake sinh sống. Vì vậy số lượng nấm đã bị giảm
đi đáng kể. Hiện nay nông dân Nhật Bản vẫn chưa tìm
ra được cách nuôi trồng Matsutake.

2. Bánh Bagel đắt nhất thế giới - 1000 đô/1
cái
Loại bánh Bagel này được làm bởi bếp trưởng khách
sạn Tây New York, ông Frank Tujague. Loại bánh này
được phủ lên trên nấm Truýp trắng, quả Goji, pho
Le Canard épilé de l’Amicale Epatente des Joyeux-Jeunes Retraités
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Món ăn sáng đắt tiền này bao gồm trứng, tôm hùm và 10
ounces (khoảng 3 lạng) trứng cá muối mà mỗi ounce trứng
cá muối có giá khoảng 1,2 triệu đồng. Trong menu của nhà
hàng món còn rất nhiều món đắt tiền khác nữa...

4. Bò bít tết Wagyu - 2.800 đô/1 suất

Đây là món ăn đến từ Nhật Bản, được làm từ loại bò vô
cùng đặc biệt tại Nhật Bản. Loại bò này được chăn nuôi
hết sức kì công. Được nuôi dưỡng bằng bia, và được mát
xa bằng tay để đảm bảo những thớ thịt đúng tiêu chuẩn
không có mỡ thừa... Bạn có thể thưởng thức món ăn này
tại nhà hàng Craftsteak, New York, nước Mỹ với giá là 2800
đô la Mỹ (khoảng hơn 53 triệu đồng).

5. Samundari Khazana, món cà ri đắt nhất
thế giới - 3200 đô/1 suất

… Joyeux-Jeunes Retraités

cả các nguyên liệu đắt nhất mà họ có. Món ăn gồm có cua
Devon, nấm truýp trắng, cà chua, trứng cá muối Beluga.
Ngoài ra còn có tôm hùm Scotland, bào ngư... Tất cả
những nguyên liệu đó dễ dàng làm cho chúng ta hiểu
được rằng vì sao món ăn này đắt đến vậy.

6. "Pizza Hoàng gia 007" - 4200 đô/1 cái

Có thể nói chiếc pizza đường kính 30cm này là loại bánh
pizza đắt nhất thế giới. Với những nguyên liệu đắt như là
tôm hùm được ướp trong rượu Cognac, trứng cá muối
ngâm trong rượu sâm banh, cá hồi hun khói, thịt nai
rừng... Ngoài những thành phần đó ra còn có những lá
vàng 24 cara được dát mỏng. Không biết có ăn được
những lá vàng này không nhỉ?

7. Dưa hấu Dansuke - 6100 đô/1 quả

1 nhà hàng ở Bombay, Ấn Độ đã làm ra món ăn này với tất

1 quả dưa hấu Dansuke ở Nhật Bản đã trở thành quả dưa
hấu đắt nhất thế giới với giá 6.100 đô la Mỹ (khoảng 115
triệu đồng). Đây là loại dưa hấu đen chỉ trồng được trên
đảo Hokkaido ở Nhật Bản. Trong mỗi vụ thu hoạch chỉ có
khoảng 65 quả trên khắp cả đảo. Những người trồng loại
dưa này nói rằng nó có độ ngọt lớn gấp nhiều lần dưa hấu
thường.
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- 46 -

Amicale Epatente des …

… Joyeux-Jeunes Retraités

125.000 Euro (khoảng 3 tỷ đồng) để mua được 1 cây nấm
truýp trắng khổng lồ. Nói là khổng lồ nhưng cây nấm đó
chỉ nặng khoảng 1,5kg thôi!

8. Dưa vàng Yubari - 22.782 đô/2 quả

Không biết chất lượng ra sao nhưng sở dĩ giá của nó đắt
vậy là do nó được bán trong 1 cuộc đấu giá tại Nhật Bản,
năm 2008.

9. Trứng cá muối Almas - 25.000 đô/1kg

Civet passes on secret
to luxury coffee
Đây là món ăn rất hiếm và đắt tiền đến từ Iran, trong tiếng
Iran thì Almas nghĩa là kim cương. Loại trứng này lấy từ
loài cá tầm trắng hơn trăm năm tuổi rất quý hiếm. Vì vậy
không khó hiểu khi tại Anh món ăn được bán với giá
khoảng 25.000 đô la Mỹ (475 triệu đồng)/1 kg.

10. Nấm trắng Truýp - 160.406 đô/1,5kg
Đây là loại nấm vô cùng quý giá. Nó rất hiếm có và vì thế
được gọi là vua của các loài nấm. Báo chí đã đăng tải thông
tin 1 ông trùm bất động sản tại Hồng Kông đã bỏ ra

One of the world's most exclusive types of coffee comes
from the hills and mountains of South East Asia.
But this coffee is definitely not to everyone's taste - it is
made from beans which have been eaten and then
excreted by small cat-like animals called civets.
Even if you can stomach the fact that this coffee comes
from faeces, you still have to stomach the cost - bags of
coffee beans can fetch up to $800 (£500) per kilogramme
in Japan or the US, and coffee shops in New York sell just
one cup for about $50.
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already knew it tasted better than regular coffee."

But Vie and Basil Reyes believe it is a price worth paying.
The Reyes pay groups of villagers in six different areas of
the Philippines to collect civet droppings

They have been running their coffee business for more than
six years, and they still believe there is something special
about beans that have passed through a civet.
"Even if I've drunk lots of other types of coffee, then at the
end of the day I drink a cup of civet coffee, I can
immediately taste the difference," said Vie. "It looks
different, it smells different, and most importantly it tastes
different."
Coffee connoisseurs usually give two reasons for civet
coffee's unique taste - the fact that the civets self-select the
juiciest coffee cherries, which in turn give the best beans,
and the fact that - once inside the civet - these beans are
fermented by enzymes in the stomach.
After being thoroughly washed and roasted, the end
product lacks the bitterness of some ordinary coffees and
has a soft, chocolaty flavour.
Labour-intensive
The Reyes got the idea for their business, Café Alamid alamid is the local name for civet - after discovering that
there was already a growing industry in Indonesia.
But when they spoke to people living in the Philippines'
coffee-growing areas, they found that the locals were
already well aware of the benefits of civet coffee - in fact
they'd been drinking it for centuries. They just didn't know
there was a market for it. "They considered it as a lower
grade coffee. They thought the bad coffee was on the
ground, the premium coffee was on the tree," explained Mr
Reyes.
"Since they couldn't sell it, that's what they drank - they

The couple now pay groups of villagers in six different
areas of the Philippines to collect civet droppings.
At $20/kg, collecting civet poo is a good if unusual source
of income for people living in areas where there are often
few other options for employment.
It is a good source of employment for the Reyes too.
Roasted beans can sell for several hundred dollars a kilo,
depending on their quality.

Vie Reyes works in her home-cum-production factory in
the outskirts of Manila
Other companies have also started sourcing civet
droppings, and some even capture and cage civets to make
the process less labour-intensive.
In Indonesia, where the civet coffee industry is more
established, there are now many of these small-scale civet
farms.
But some coffee connoisseurs doubt whether droppings
from caged civets have the same quality as those from wild
civets.
"It the civet is in a cage, it eats whatever it's fed - it doesn't
select the best beans the way it would do in the wild," said
Peter Slack, from the Specialty Coffee Association of
Indonesia.

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

- 48 -

Amicale Epatente des …

Then, of course, there are farmers who try to pass off
ordinary coffee beans as beans which have been eaten by
the civet.
"With the prices people are people in some places, of
course there will be fakes," said Mr Slack.
Meanwhile, year by year, demand increases. Most
customers are in Asia - especially Japan, Taiwan and South
Korea - although high-end restaurants and gourmet stores
in the US and Europe are becoming interested too.
In her home-cum-production factory in the outskirts of
Manila, Vie Reyes is baffled at how much shops and
restaurants in some parts of the world can charge for civet
coffee.
"There was someone who approached me here, and he
wanted to become a distributor for the UK. He said that
civet coffee in the UK sells for about £40 a cup," she said.
"I told him that's incredible."

… Joyeux-Jeunes Retraités

Nhà giàu hay ăn sơn hào hải vị, có lúc họ bị cơ hàn,
kinh tế không đầy đủ mà trúng lúc bạn đến chơi nhà,
người chồng bèn bảo vợ có món gì ăn vẫn sang mà
phải rẻ nhưng phải làm được thật nhiều món ăn để
bữa ăn phong phú.

Cơm muối Huế”
Lần đầu tiên tại Festival nghề 2011, món cơm muối
Huế đặc sắc gần như thất truyền từ lâu đã xuất hiện
trở lại với sự kỳ công của đầu bếp, nghệ nhân Huế.
Người "thổi hồn" để tái sinh lại món cơm muối Huế
tại gian hàng cùng tên trong không gian ẩm thực Huế
là cô giáo, Viện sĩ danh dự Viện Hàn lâm ẩm thực Pháp
- Hoàng Thị Như Huy với vai trò cố vấn, đầu bếp Đặng
Văn Sơn, ca trưởng bếp KS Festival (TP Huế) cùng
những phụ bếp và phục vụ thuộc trường CĐ Nghề Du
lịch Huế và trường Âu Lạc.
Rất cầu kỳ, một thực đơn 200.000đ cho một người ăn
gồm 5 món hoàn toàn đều được ăn với muối. Thứ
nhất là tôm rang muối ăn với muối ớt xanh. Thứ hai là
cháo ngũ sắc được làm từ 5 loại ngũ cốc thiên nhiên
là: đậu đỏ, đậu đen, kê, gạo trắng và gạo tím (món
này được ăn kèm với muối trắng được ủ trong ché 10
năm). Thứ ba là món xôi 3 màu Phượng Hoàng ăn với
muối mè vàng. Thành phần xôi gồm xôi trái gấc, xôi
khoai tía, xôi lá dứa - mỗi miếng xôi là hình một chiếc
lông chim Phượng Hoàng giữa có nhân đậu xanh vàng.
Thứ tư là món chính: cơm trắng ăn với một lúc 9 loại
muối như: muối tiêu, muối cá thu, muối tôm, muối
mè, muối ruốc bò.... và món cuối tráng miệng gồm
bưởi da xanh, dưa hấu, xoài được chấm với muối mơ
làm từ muối và trái mơ từ Hà Nội.
Khách cùng lúc với dùng cơm muối phải uống thêm
nước chè gừng mát để làm dịu đi vị mặn của muối.
Theo bà Huy, nguồn gốc của bữa cơm muối xuất phát
từ Huế. Ăn cơm muối không phải là người hèn ăn
mà xuất phát từ những gia đình danh gia vọng tộc.

Đầu bếp Đặng Văn Sơn với mâm cơm muối Huế

Người vợ Huế vốn giỏi nấu ăn bèn nghĩ ra muối là
thứ gia vị thiết yếu nhất, nếu kết hợp được với các
loại ngũ cốc, rau dưa và một ít cá thịt, hải sản là có
thể làm ra được rất nhiều món ăn mà không tốn tiền
là bao. Từ đó, cơm muối Huế ra đời với hàng chục
món ăn từ muối hấp dẫn.

Cô Hoàng Thị Như Huy (áo dài đỏ) giới thiệu đến du khách
bữa cơm muối Huế
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Theo đầu bếp Sơn, món cơm muối ăn mùa hè khác
với mùa đông khi người nấu phải chọn những món
nào mang tính hàn (mát) để phù hợp với cái nóng.
Như các món muối cá thu, muối tôm, muối mơ rất dễ
ăn bắt buộc phải có trong thực đơn đãi khách.
“Để nấu được cơm muối, phải kỳ công khoảng 3 ngày
với sự trợ giúp 5 bếp phụ, hay 5 ngày nếu như một
đầu bếp nấu, nhanh lắm cũng chỉ hơn 2 ngày. Vì vậy
khi khách đặt ăn cơm muối thì phải báo trước nếu
không phải chờ” - anh Sơn chia sẻ.
Hiện tại, bà Huy đã làm được tổng cộng 27 món ăn từ
muối. Bà Huy tiết lộ “muối nếu để lâu sẽ là 1 vị thuốc,
có tác dụng bồi bổ sức khỏe khi nấu ăn. Toàn bộ loại
muối tôi nấu đều là muối loại 1 từ Phan Rang. Trong
đợt Festival này, tôi có mong muốn là đem lại cho du
khách những nét đặc trưng nhất về món ăn độc đáo
này và cũng để gìn giữ, bảo lưu món cơm muối Huế
không bị mất đi trong kho tàng ẩm thực xứ Huế”.
Được biết, hiện ở Huế chỉ còn dưới 5 nghệ nhân có
thể nấu được món cơm muối này.
Rất thú vị, 5 món ăn từ muối của bà Huy bày cho
khách cũng được bà thi vị hóa bằng thơ ca như sau:

Cháo ngũ sắc ăn với muối trắng ủ 10 năm

Rồng con ngậm muối biển khơi
Sum vầy chén ngọc rạng ngời lúa ơi!
Phượng hoàng tung cánh thảnh thơi
Cơm lành cửu vị mặn mòi chân quê
Quà thơm cuối buổi tiễn chào
Ngọt cay chua mặn đậm tình tri ân”

Di đây là cn cnh nhng món ăn t
mu i c a ba “Cơm mu i Hu ”:

Xôi 3 màu ăn với muối mè vàng

C’est appétissant et c’est dans
Món tôm rang muối chấm với muối ớt tươi
Le Canard épilé de l’Amicale Epatente des Joyeux-Jeunes Retraités
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Một mâm cơm muối với cơm trắng và 9 món muối

Muối mè đậu

Muối cá thu

Muối đậu khuôn

Muối đậu với thịt

Muối ruốc bò
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C’est vrai puisque c’est dans

Le Canard épilé

Trái cây ăn với muối mơ

Phải uống với chè xanh ngâm gừng mát mới hạ
được khát khi ăn cơm muối

On mange ça ?

C’est joli
joli et c’est dans

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

- 52 -

Amicale Epatente des …

… Joyeux-Jeunes Retraités

Le coin des voyages

Golden Temple ( Hamandir Sahib )
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~1870 – ( Lee-Warner Collection )
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Lâu ñài Potala ở Lhasa
Lâu đài này được tạp chí USA Today và chương trình truyền
hình “Good Morning America” bình chọn là một trong bảy
“kỳ quan mới” của thế giới.
Theo các chuyên gia, lâu đài Potala ở Lhasa, thủ phủ của cao
nguyên Tây Tạng (Trung Quốc) được chọn vì nó mang ý
nghĩa quan trọng trong lịch sử tôn giáo và là một trong số
các công trình kiến trúc quý hiếm của thời Tây Tạng cổ còn
sót lại.
Nằm phía Tây thành phố Lhasa, dựa vào núi Hồng Lĩnh, bao
quanh lâu đài Potala còn có những cánh đồng, làng mạc và
sông ngòi.
Tường của lâu đài dày từ 1 mét trở lên, có chỗ dày đến 5
mét, dùng những hòn đá to để khảm vào.
Trên những vách của lâu đài đều có các bích họa với những
màu sắc rực rỡ, nghệ thuật phong phú nhiều chủng loại.
Trong lâu đài được bày trí mấy ngàn tượng Phật to nhỏ –
đúc bằng vàng, bạc, đồng... với cách tạo hình rất sinh động.

Lâu đài Potala cao 117 mét, gồm 13 tầng, còn được coi là
biểu tượng của thành phố Lhasa. Chữ Potala là dịch âm của
chữ Phổ Đà La, nghĩa là cung điện nơi ngự của Bồ Tát. Đứng
bất kỳ hướng nào ở Lhasa, du khách cũng có thể thấy được
quần thể lâu đài tráng lệ, nguy nga.
Bên trong lâu đài có Thánh điện Potala - dinh thự thiêng
liêng nhất ở lâu đài.

Lâu đài chiếm diện tích khoảng 130.000 mét vuông với 1.500
gian phòng, chứa hơn 10.000 Phật điện, 20.000 tượng điêu
khắc lăng mộ của 8 vị Lạt Ma cùng rất nhiều bức tranh quý.
Toàn bộ kiến trúc lâu đài đều làm bằng đá và gỗ:

Kim Loan điện Potala - nơi đồ sộ nhất, cao rộng thênh thang
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được kiến tạo để có thể chứa 5.000 người trong những dịp
lễ long trọng.
Có rất nhiều nghệ thuật điêu khắc chạm trỗ nhiều màu sắc
và những bức họa ghi chép những sự kiện về Đức Phật
theo truyền thống văn học nhân gian và đời sống của
những người Tây Tạng thời xưa.
Trong lâu đài còn có gian trưng bày những chiếc tủ xưa,
đủ kiểu lạ mắt; nhiều bộ đồ gia dụng đủ màu làm bằng
vàng, bạc, sứ, men... của các thời đại và của nhiều nước
khác cũng có mặt...

… Joyeux-Jeunes Retraités

con gái của vua Đường Thái Tông. Được biết, lâu đài đã
bị phá hủy hầu hết vào thời Trung Cổ và đến thế kỷ 17
mới được Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 5 xây dựng lại.

Người Tây Tạng xây dựng lâu đài khéo đến nỗi nhìn từ
xa, du khách tưởng đó là một phần của thiên nhiên. Có
bức tường xây dựng nghiêng về phía trong, các cửa sổ
ở dưới rộng hơn, còn phía trên thon nhọn trông giống
đỉnh một ngọn đồi.

Trên nóc lâu đài có 8 tháp Vàng biểu tượng cho mỗi Lạt
Ma, có tháp phải dùng đến 9 vạn lượng vàng.
Bên trong các tháp trang hoàng sặc sỡ dưới ánh sáng
chan hòa của bức họa công chúa Văn Thành, nhiều tượng
phật, đồ thờ cúng như lư hương, đèn, ấn nhà Thanh...
toàn làm bằng vàng, bạc, đồng, hạt trai, mã não và nhiều
loại đá quý khác.

Trong đó có một tháp gắn hơn 2.000 hạt trai lấp lánh đủ
màu sắc.
Lâu đài Potala được xây dựng vào thế kỷ thứ 7, đánh dấu
cuộc hôn nhân gắn kết hai dân tộc Hán – Tạng giữa quốc
vương Thổ phồn Songzanganbun và Văn Thành công chúa
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Lâu đài Potala còn là một kho tàng văn hóa Phật giáo Tây
Tạng, từ khi nơi đây có một cuốn kinh Phật được viết bằng
tay với chữ bằng vàng.
Lâu đài Potala xứng đáng với tước hiệu triển lãm nghệ
thuật và viện bảo tàng, nó cũng là biểu tượng sự uyên
thâm và quyền lực của người Tây Tạng.
Mỗi năm, các tín đồ Lạt Ma giáo đi bộ quanh lâu đài ít
nhất một lần. Họ phải đi theo chiều kim đồng hồ để lúc
nào Thánh điện Potala cũng ở bên tay phải họ, vì đây là
phía tốt và may mắn nhất.
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hơn mặt bằng chung của thôn, mỗi một cung lại có một
gò đất khá cao, đứng từ trên gò có thể quan sát khá rõ
toàn cảnh của thôn và cũng là mô hình biến hóa khôn
lường của Bát Quái trận. Gia Cát Đại Sư trước khi qua
đời có để di huấn là không được thay đổi nguyên dạng.

Thôn bát quái của
c a hậu
h u duệ
du
Gia Cát Lượng
L ng
Vào cuối đời Tống, đầu nhà Nguyên (khoảng năm 1300),
hậu duệ đời thứ 27 của Gia Cát Lượng là Gia Cát Đại Sư
bắt đầu lập thôn Bát Quái tại Lan Khê, Triết Giang.
Thôn Gia Cát hay Bát Quái, tọa lạc tại thị trấn Lan Khê,
tỉnh Triết Giang, được mệnh danh là "Trung Quốc đệ
nhất thôn". Đây cũng chính là trung tâm sinh sống của
hậu duệ Khổng Minh Gia Cát Lượng nổi tiếng thời Tam
Quốc.

Trung tâm thôn bát quái là một hồ nhỏ. có hình xoáy âm
dương, còn gọi là hồ thái cực

Người dân vẫn sinh hoạt, giặt rũ bên hồ Chuông

Toàn cảnh thôn bát quái nhìn từ trên cao
Thôn lấy cái hồ lớn (chung trì, nửa nước nửa đất) hình
thái cực làm trung tâm, 8 con đường từ hồ toả ra thành
"nội bát quái". Hồ Chuông là hình ảnh thái cực với hai
nửa âm dương rõ rệt, nằm ở trung tâm và là điểm trũng
nhất của thôn Bát Quái.
Phía ngoài thôn lại đắp 8 tòa núi nhỏ hình thành "ngoại
bát quái" bao bọc.
Từ con đường vành khuyên ven hồ có 8 ngả đường
chính dẫn ra các hướng thông với vành đai ngoài, tạo
thành tám cung Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài,
Càn. Đường vành đai ngoài bao bọc thôn Bát Quái cao

Kiến trúc trong thôn bát quái
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Trải qua hơn 800 năm dâu bể, lượng người trong thôn
tăng lên nhiều, nhưng tổng thể cửu cung bát quái không
hề thay đổi.
Trong thôn có đền thờ Thừa tướng Gia Cát Lượng, hoa
viên, 3 nhà bia, 18 sảnh đường, 18 giếng, 18 ao, hơn 200
phòng ốc đều là kiến trúc cổ đời Minh, Thanh rất độc
đáo.

Bát quái điền tự nhiên thuộc thôn Vạn Phong, Hưng
Nghĩa, Quý Châu

Đền thờ Khổng Minh Gia Cát Lượng
Thửa ruộng nơi Tống Huy Tông cày được thiết kế thành
đồ hình Bát quái với ý nghĩa cầu mong cho vua chúa nhà
Tống phúc thọ dồi dào, người nông dân mùa màng tươi
tốt. Người dân thôn NgọcHoàng vẫn cấy hái, canh tác
ngay trên thửa ruộng đặc biệt này. Ngoại trừ vòng tròn
âm dương ở giữa được trồng trà Long Tỉnh, một loại trà
đặc sản của Hàng Châu và đã nổi tiếng khắp thế giới,
trên 8 cung vòng ngoài, theo mùa vụ trong năm người ta
cấy lúa, trồng đậu,vừng, ớt, bốn mùa xanh tốt.

Con cháu Gia Cát đời đời đều theo lời giáo huấn của tổ
phụ " không làm lương tướng, tất làm lương y" nên
nhiều đời theo nghề thuốc.
Tư tưởng âm dương, bát quái là một đặc trưng nổi bật
làm nên văn hóa Trung Hoa ăn sâu vào trong tiềm thức
mọi người, để lạ i dấu ấn trên nhiều lĩnh vực. Cùng với
Bát Quái thôn, cũng trong địa bàn Triết Giang còn có
ruộng Bát Quái tọa lạc tại phía nam núi Ngọc Hoàng
ngoại ô Hàng Châu.
Các nhà trong thôn mặt đối nhau, đuôi liền nhau,
đường nối nhau, rất thoáng mà kỳ thực kín đáo. Địa
hình xung quanh nhìn giống như cái nồi, bốn phía cao,
giữa thấp.Người ngoài vào thôn, nếu không có người
quen dẫn đường thì lẩn quẩn không biết lối ra.

Bát Quái thôn còn lưu giữ rất nhiều ngôi nhà cổ có kiến
trúc từ thời nhà Minh
Được xây dựng từ thời Nam Tống, nhưng kiến trúc các
công trình, nhà cửa của thôn Bát Quái còn bảo tồn gần
như nguyên vẹn những đặc điểm nổi bật của kiến trúc
thời nhà Minh. Giữa những ngôi nhà cổ có rất nhiều
Ruộng Bát Quái ở phía nam núi Ngọc Hoàng ngoại ô
ngõ ngách nhỏ, nhà nọ thông sang nhà kia, khúc khuỷu
Hàng Châu
quanh co, chỗ tưởng ngõ thông hóa ra lại là ngõ cụt,
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biến hóa tài tình dường như không theo quy luật nào.
Nhà thư pháp Gia Cát Cao Phong, cháu đời thứ 42 của
Gia Cát Lượng cho biết, trong thôn "đêm không cần
đóng cửa, ngoài không nhặt của rơi".
Năm 1925, chiến tranh ác liệt dội sát bên thôn Bát Quái
nhưng không có viên đạn nào lọt vào thôn. Khi quân
Nhật tấn công xuống phía nam, đại quân kéo qua đại lộ
Long Cương nhưng không phát hiện ra thôn này

C ảnh chuà t ượng Phật
Trên n úi Nga Mi8 &
Lạc Sơn Đại Phật9

8

9

Voir le

Canard épilé

n°30 – 15-4-2011, page 67

Emei, Lèshān Dàfó
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Nga Mi sơn là một trong Tứ đại Phật giáo danh sơn10.
cuả Phật Giáo.
Vị Bồ Tát bảo trợ của Nga Mi sơn là Samantabhadra,
trong tiếng Việt còn được gọi là Phổ Hiền bồ tát.

Golden Temple on Mt. Emei - Kim Đỉnh Nga Mi Sơn11

10
11

Canard épilé n°30 – 15-4-2011, page 73
Voir le Canard épilé n°30 – 15-4-2011, page 68

Voir le
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Bức tượng đá đối mặt với Nga Mi sơn, và dòng sông
chảy dưới chân

Đỉnh cao nhất của Nga Mi sơn là đỉnh Vạn Phật của
ngọn núi chính Kim Đỉnh, với độ cao 3.099 m. Với địa
thế cao chót vót, phong cảnh đẹp nên người ta nói tới
Nga Mi sơn như là "Nga Mi thiên hạ tú".

Là một trong Tứ đại Phật giáo danh sơn, tại Nga Mi
sơn có khoảng 26 ngôi chùa; miếu, trong đó có 8 ngôi
chùa; miếu lớn là cơ bản nhất. Người ta cho rằng Nga
Mi sơn chính là đạo tràng của Phổ Hiền bồ tát.
Nga Mi sơn cùng bức tượng đại Phật Lạc sơn, bức
tượng Phật tạc trên vách đá lớn nhất thế giới ở núi
Thê Loan, được UNESCO công nhận là Di sản thế giới
ngày 6 tháng 12 năm 1996.
Lạc Sơn Đại Phật ( Lèshān Dàfó), còn gọi là Lăng Vân
Đại Phật hay Gia Định Đại Phật, là tượng Phật bằng
đá cao nhất thế giới. Bức tượng Phật Di Lặc này được
tạc vào vách đá Thê Loan của núi Lăng Vân, nằm ở chỗ
hợp lưu của ba con sông là Mân Giang, Đại Độ và
Thanh Y ở miền nam tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc,
cách địa cấp thị Lạc Sơn khoảng 3 km về phía đông.

Công việc tạc bức tượng này được khởi đầu vào năm
713, do một nhà sư Trung Quốc là hòa thượng Hải
Thông chỉ huy. Ông hy vọng rằng Phật có thể giúp làm
cho nước sông êm đềm tạo thuận lợi cho tàu thuyền
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đi lại trên sông. Theo truyền thuyết, khi nguồn tài trợ
cho công trình bị đe dọa, ông đã tự khoét mắt để tỏ
lòng mộ đạo và sự ngay thẳng của mình. Công việc
này chỉ được các môn đồ của ông hoàn thành sau 90
năm. Dường như là công trình xây dựng khổng lồ này
đã tạo ra nhiều đá được bóc tách ra khỏi vách đá và
trầm lắng xuống lòng sông, làm cho các dòng chảy bị
biến đổi và vì thế làm cho tàu bè qua lại an toàn hơn.
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Khu vực Nga Mi sơn có nhiều sương mù, thiếu nắng,
lượng mưa dồi dào.
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parfaitement fonctionnel pour qu’il ressemble à un
bateau qui coule. Le bateau de 6,5m (21’) a été
acouplé en deux ( ?) avec une quille et des moteurs
rajoutés afin qu’il puisse rester en position de couler
tout en étant en parfait fonctionnement de
navigation.

Je parie que les gardes
côtes vont l’adorer !
Le « Love Love » a été construit pour ressembler à un
bateau qui coule
L’artiste français Julien Berthier a dessinné un bateau

Berthier a traversé la Manche avec son bateau (ou
demi-bateau) puis a navigué autour de l’Europe,
obtenant de nombreuses offers de secours de la part
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de gens charitables le croyant en détresse.
Le designer et artiste a dessiné et fabriqué cette
installation
flottante
en 2007. Il
appela
sa
création Love Love.

C’est pas vrai !
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Le coup de cœur de la Rédaction
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The second half ( of the life ) of John DOE

The first half ( of his life ) see page 1
The full ( life of ) John DOE : see page 20

For
For

Flammenbaum im Kibbuz Ginnossar in Israel
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