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N° 45 – 15-Avril-2012                                                     ngày  Bính Ng ọ tháng Giáp Thìn n ăm Nhâm Thìn (25 tháng 3 Âm Lich) 
 

Le mot du Rédacteur
 

Chers Joyeux-Jeunes Canes et Canetons, 
Dear sexagenarians, 
Et maintenant : Bonne lecture … 

                                     Joyeusement vôtre ! 
Golden_Mountain et Scribouillard 

 
    

Dernière blague  -----------------  Last  joke  
Les critiques sont comme les eunuques 
dans un harem. Ils savent comment on 
fait, ils l'ont vu faire, mais ils sont 
incapables de le faire eux-mêmes.  

Brendan Behan 
Dernière blague  -----------------  Last  joke  
    

    

DernièreDernièreDernièreDernièressss    actualités (1) actualités (1) actualités (1) actualités (1) ----------------------------------------------------        Last Last Last Last newsnewsnewsnews    
    

Une jeune fille blonde de dix huit ans va 
voter pour la première fois de sa vie, et c'est 
pour l'élection présidentielle 2012 !  Elle se 
rend au bureau de vote et se fait expliquer la 
marche à suivre. Elle va dans l'isoloir tire le 
rideau. 
Stupeur dans le bureau de vote: les habits 
de la demoiselle, puis ses sous-vêtements 
sont posés sur la tringle à rideau de l'isoloir ! 
On s'inquiète et le responsable du bureau de 
vote ouvre le rideau et voit la demoiselle 
intégralement nue. 
Innocemment, elle lui dit:  « On m'a dit que 
quelque soit le candidat,  j'allais me faire 
baiser..... Alors j'attends ….. »    
    

DernièreDernièreDernièreDernièressss    actualités (1) actualités (1) actualités (1) actualités (1) ----------------------------------------------------        Last Last Last Last newsnewsnewsnews    
    
    

C’est vrai puisque c’est dans C’est vrai puisque c’est dans C’est vrai puisque c’est dans C’est vrai puisque c’est dans     

Le Canard épiléLe Canard épiléLe Canard épiléLe Canard épilé 

Sortez de Votre LéthargieSortez de Votre LéthargieSortez de Votre LéthargieSortez de Votre Léthargie    

C'est le Printemps!C'est le Printemps!C'est le Printemps!C'est le Printemps!    
Spring into the SpringSpring into the SpringSpring into the SpringSpring into the Spring    
And Have a NicAnd Have a NicAnd Have a NicAnd Have a Nice Day!e Day!e Day!e Day!    

    

Dernières actualités (Dernières actualités (Dernières actualités (Dernières actualités (2222) ) ) ) ------------------------------------------------        Last newsLast newsLast newsLast news    

    

Dernières actualités (Dernières actualités (Dernières actualités (Dernières actualités (2222) ) ) ) ------------------------------------------------        Last newsLast newsLast newsLast news    
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C’est le Prntemps !!! 

Mùa HoaMùa HoaMùa HoaMùa Hoa    Anh Anh Anh Anh Đào2012ào2012ào2012ào20121111    
ttttại Thi Thi Thi Thủ    đôôôô    Hoa ThHoa ThHoa ThHoa Thịnh nh nh nh Đốnnnn........ 
     

 
 

 
 

 

                                                   
1 Voir le Canard épilé  n°30 – 15-4-2011, pages 1, 2 et 23 
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HanamiHanamiHanamiHanami    & & & & 
Sakura Sakura Sakura Sakura ----    2012201220122012    
 

 
 

 

 
 

When do they bloom? 
The most important factor in determining the 
blooming time of cherry trees is the 
geographical location. Basically, the milder the 
climate, the earlier the blossoms open. 
On Japan's southern, subtropical islands of 
Okinawa, cherry blossoms open as early as 
January, while on the northern island of 
Hokkaido, they bloom as late as May. In most 
major cities in between, including Tokyo, Kyoto 
and Osaka, the cherry blossom season typically 
takes place in early April. 
Furthermore, the blooming time of cherry trees 
differs from year to year depending on the 
weather. If the weather during the months and 
weeks preceding the cherry blossom season is 
mild, blossoms will open early. If it is cold, 
blossoms will open later. From year to year, the 
start of the blooming season can vary by as 
much as two weeks. 

How long do they bloom? 
The cherry blossom season is relatively short. 
Full bloom (mankai) is usually reached within 
about one week after the opening of the first 
blossoms (kaika). Another week later, the 
blooming peak is over and the blossoms are 
falling from the trees. Strong wind and rain can 
cut the blooming season even shorter. 

Cherry blossom forecasts 
Every year, weather services and the media, 
including japan-guide.com, closely follow the so 
called "cherry blossom front" as it slowly moves 
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northward. Note that the front indicates the 
opening of the first blossoms (kaika) rather than 
the arrival of full bloom (mankai).  
 

 
 

Of course, not every tree in a city opens on the 
same day, as trees in shadowy places, for 

example, bloom several days later than trees in 
sunny places.. 
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Les abords du ministère de la défense à Tokyo, où des batteries de missiles Patriot sont 
toujours déployées pour intercepter uen éventuelle fusée nord-coréenne 
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Le coin des poèmes  

 

CƠM hay  

PHỞ ? 
 Nguyễn Hải (Sài Gòn 11/2011 

Một hôm trong bữa cơm, ông chồng thủ thỉ 
với vợ bằng thơ: 
Ăn mãi cơm nhà, ngán tận hông 
Thèm sao bát phở quán bên sông 
Phở ngon, đậm chất vi dinh dưỡng 
Xin phép bà, tôi thử được không? 
 
Bà vợ nghe xong, hiểu ý chồng. Hơi tức tối, 
nhưng vẫn thủ thỉ lại với chồng: 
Cơm nhà còn dẻo trong nồi đồng 
Phở chỉ thơm tho mùi viễn vông 
Bổ dưỡng gì đâu, toàn bột ngọt 
Cơm mình chất lượng lắm nghe ông! 
 
Ông chồng tiếp tục nài nỉ vợ, nhưng lần này 
kiên quyết hơn: 
Cơm nhà lạt lẽo, chẳng say nồng 
Phở đấy dẻo dai, đúng ý ông 
Thôi cứ để tôi qua nếm thử 
Một tô chỉ tốn có vài đồng? 
 
Bà vợ lần này tức ra mặt, nên gặn giọng kiên 
quyết lại vơi chồng: 
Phở nấu giò heo chưa cạo lông 
Ăn vào bệnh chết đó nghe ông? 
Ham chi của lạ, mắc vào "Ếch" 
Chỉ có cơm nhà, bảo đảm không? 
 
Ông chồng thấy khuyên vợ không có áp phê, 
nên lớn tiếng hơn thua: 
Nói mãi mà bà chưa chịu thông? 

Tôi qua nếm thử chút cay nồng 
Rồi mai khi đói dùng cơm lại 
Thổi lửa, chung cơm tình vợ chồng. 
 
Bà vợ lần này bốc hỏa thật sự, cơn "Hoạn 
Thư" đã đỉnh điểm: 
Cơm nhà chán cũng ăn nghe ông? 
Đừng có mon men, phở với nồng 
Cơm lạt thì bà thêm mắm, muối 
Phở kia béo ngọt, cũng là không? 
 
Cha hàng xóm bên nhà nghe được cuộc tranh 
luận nãy giờ, vội hô sang: 
Kề cận bên nhà, tôi cứ trông 
Mong rằng nếm thử cơm nhà ông? 
Ông chê thì để tôi vài bát! 
Tôi nếm thử xem có ngọt không? 
 
Bà vợ cha hàng xóm nghe thế, cũng lên tiếng 
nói với chồng mình: 
Cơm khét nhà người, chi việc ông? 
Nhà mình có thiếu cháo cơm không? 
Chớ mà ăn vụng, coi chừng đấy? 
Bà biết thì roi mây tét mông... 
 

Ông chồng lúc này cũng bực mình lên tiếng: 
Cơm khét, cơm khê cũng kệ ông 
Đứa nào bước tới, chết nghe không? 
Chưa ăn, ông để dành khi đói 
Đừng tưởng ông đây, hết mặn nồng? 
 

Bà vợ được thế, nên hù chồng: 
Sáng dạ ra chưa, cái bụng ông? 
Cơm mình lắm kẻ vẫn đang trông 
Cơm nhà thơm phức ra ngoài ngõ 
Để hở trộm vào, rinh mất không? 
 

Ông chồng lúc này xuống nước, âu yếm vợ 
nói ngọt: 
Tôi hết thèm rồi, phở với nồng 
Cơm mình đậm chất, để cho ông 
Từ đây dùng mãi tới đầu bạc 
Tôi thử bà thôi có biết không...  
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Le coin des photos  

CCCCảnh nh nh nh đẹp p p p SAIGONSAIGONSAIGONSAIGON    + !!!+ !!!+ !!!+ !!!    
TrTrTrTrần Vin Vin Vin Việt Trìnht Trìnht Trìnht Trình    

    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Sài Gòn nhìn tSài Gòn nhìn tSài Gòn nhìn tSài Gòn nhìn từ    Diamond Island, qDiamond Island, qDiamond Island, qDiamond Island, quuuuận 2.n 2.n 2.n 2.    

    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ÐÐÐÐường phng phng phng phố    nhìn tnhìn tnhìn tnhìn từ    ÐÐÐÐại hi hi hi học Luc Luc Luc Luật, qut, qut, qut, quận 4.n 4.n 4.n 4.        

C’est joli C’est joli C’est joli C’est joli et et et et c’est dans c’est dans c’est dans c’est dans     

Le Canard épiléLe Canard épiléLe Canard épiléLe Canard épilé 
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Ảnh chnh chnh chnh chụp tp tp tp từ    Vincom Center, quVincom Center, quVincom Center, quVincom Center, quận 1.n 1.n 1.n 1.    

    
Ảnh chnh chnh chnh chụp tp tp tp từ    Vincom Center, quVincom Center, quVincom Center, quVincom Center, quận 1n 1n 1n 1....    

    
ÐÐÐÐường phng phng phng phố    nhìn tnhìn tnhìn tnhìn từ    Kenton, quKenton, quKenton, quKenton, quận 7.n 7.n 7.n 7.    
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ảnh chnh chnh chnh chụp tp tp tp từ    Havana, quHavana, quHavana, quHavana, quận 1.n 1.n 1.n 1.    

    
                                                                                                                                                                                                                                Dòng sông nhìn tDòng sông nhìn tDòng sông nhìn tDòng sông nhìn từ    ttttầng 50 Bitexng 50 Bitexng 50 Bitexng 50 Bitexco Financial Tower, quco Financial Tower, quco Financial Tower, quco Financial Tower, quận 1.n 1.n 1.n 1.    

    
                                                                                                                                                                                                                        Khung cKhung cKhung cKhung cảnh nhìn tnh nhìn tnh nhìn tnh nhìn từ    ttttầng 50 Bitexco Financial Tower, qung 50 Bitexco Financial Tower, qung 50 Bitexco Financial Tower, qung 50 Bitexco Financial Tower, quận 1.n 1.n 1.n 1.    
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Ảnh chnh chnh chnh chụp tp tp tp từ    ttttầng 45 Bitexco Financial Tower, qung 45 Bitexco Financial Tower, qung 45 Bitexco Financial Tower, qung 45 Bitexco Financial Tower, quận 1.n 1.n 1.n 1.    

    
Sài Gòn Sài Gòn Sài Gòn Sài Gòn đêm nhìn têm nhìn têm nhìn têm nhìn từ    Saigon Pearl, quSaigon Pearl, quSaigon Pearl, quSaigon Pearl, quận 1.n 1.n 1.n 1.    

    
Ảnh chnh chnh chnh chụp tp tp tp từ    chung cchung cchung cchung cư    H3, quH3, quH3, quH3, quận 4.n 4.n 4.n 4.    
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Ảnh chnh chnh chnh chụp tp tp tp từ    Diamond Plaza, quDiamond Plaza, quDiamond Plaza, quDiamond Plaza, quận n n n 1.1.1.1.    

    
ChChChChụp tp tp tp từ    ThThThThủ    Thiêm, quThiêm, quThiêm, quThiêm, quận 2.n 2.n 2.n 2.    

    
ChChChChụp tp tp tp từ    ThThThThủ    Thiêm, quThiêm, quThiêm, quThiêm, quận 2.n 2.n 2.n 2.    
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Ảnh chnh chnh chnh chụp tp tp tp từ    Vincom Center, QuVincom Center, QuVincom Center, QuVincom Center, Quận 1.n 1.n 1.n 1.    
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Le coin littéraire   

… de la littérature que vous ne trouverez nulle par t 
ailleurs … 
 

 

 
 

 

AAAAinsiinsiinsiinsi    FFFFininininissentissentissentissent    …………    
… l… l… l… leseseses    CCCContesontesontesontes    dededede    FFFFéeséeséesées....     

 

KiKiKiKiếp cp cp cp cầm cam cam cam ca    
 

«  Khi biết anh mang kiếp cầm ca, đêm đêm 

phòng trà ....... »  
 

Chàng bán mì gỏ vừa hát ngêu ngao vừa bưng 
bát mì vào nhà lảo thầy bói nổi tiếng ở chợ 
Dakao. 
Ngày nào, cũng vào giờ nầy, là phài có bát mì 
cho ông, bao năm nay cứ thế. 
Lần nầy hơi khác một tí, thay vì rút êm sau khi 
đặt tô mì lên bàn, chàng bán mì gỏ ngần ngừ tí 
rồi ngập ngừng hỏi: 
- Dạ thưa ông, con muốn xin ông bói cho con 
một quẽ tương lai nhưng con không có tiền. 

Lảo thầy bói nhìn chàng mì gỏ thương hại rồi 
bảo : 
- Lại đây,  đưa bàn tay ra xem. 
Sau khi ngắm nghía, nghiên cứu kỷ bàn tay, 
lảo thầy bói phán cho 1 câu duy nhất: 
- Số mầy mang kiếp cầm ca. 
Waw, chàng mì gỏ cám ơn rối rít và chân đi 
như bay bổng, vì chàng vẩn thích làm ca sỉ 
hơn là bán mì gỏ , nay nghe lảo thầy bói xác 
nhận cho tương lai mình thì còn chờ đợi gì 
nửa. Từ đó chàng không bán mi gỏ nửa mà 
chú tâm vào việc học ca hát với rất nhiều phí 
tổn và dần dần xe mì cũng phải bán đi.  
Chàng tự nhũ: "Nay mai nổi tiếng thì nhà xe 
sang trong, biết bao cô mê, v.v............... 
Than ôi, trời phụ lòng người, vì không có tài 
nên dù bao cố gắng, chàng mì gỏ vần không 
nổi tiếng, ngày càng xuống dốc và cuối cùng 
phải cầm lon đi xin ăn với cây đàn guitar. 
Một ngày kia, đi xin ăn ngang chợ Dakao, 
chàng ghé vào trách lảo thầy bói: 
- Ông nói tôi mang kiếp cầm ca, bây giờ phải 
đi xin ăn để sinh sống qua ngày, thế thì có 
trúng đâu. 
Ông thầy bói lại nhìn chàng ăn xin với đôi mắt 
thương hại, móc tiền trong túi ra bỏ vào lon 
và phán cho 1 duy nhất : 

- Chú mầy cầm ca hay cầm lon thì 

nó cũng thế thôi. 
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Le coin du rire  

 

        
 

 

La Blague du jour:  
Un homme rentre de voyage d'affaire, un jour 
plus tôt. Il est tard et il prend un taxi.  
Près de la maison, il demande au chauffeur s'il 
veut être témoin parce qu'il pense que sa femme 
le trompe et qu'elle est en ce moment avec son 
amant . Ce dernier accepte, contre 150€.  
Ils entrent sans bruit, ouvrent doucement la 
porte de la chambre, le mari allume la lumière et 
enlève la couverture du lit. Il découvre sa femme 
avec l'amant. Hors de lui, il sort le pistolet et le 
braque contre la tête de l'amant.  
Sa femme hurle :  
"- Ne tire pas, ne tire pas ! Je t'ai menti ! Je n'ai 
pas hérité l'argent de ma tante...  
C'est LUI qui a acheté la Ferrari que je t'ai 
offerte, notre yacht aussi, la maison au bord du 
lac et tous les billets des grands matchs auxquels 
tu assistes ! Il paye même nos impots !"...  
Le mari, désemparé, baisse le pistolet et se 
tourne vers le chauffeur de taxi :  
- Tu ferais quoi à ma place?  

- Moi ? Je remettrai la couverture 
pour qu'il ne prenne pas froid ! 
 

Proof That Men Have 
Better Friends!  

Friendship among Women :  
A woman didn't come home one night. The 
next morning she told her husband that she 
had slept over at a friend's house. The man 

called his wife's 10 best friends. None of 
them knew anything about it. 
Friendship among Men :  
A man didn't come home one night. The 
next morning he told his wife that he had 
slept over at a friend's house. The woman 
called her husband's 10 best friends. Eight 
confirmed that he had slept over, and two 
said he was still there! 
 

FairiesFairiesFairiesFairies !!! 
  

 
 

40 years of marriage..  
A married couple in their early 60s are 
celebrating their 40th wedding anniversary in 
a quiet, romantic little restaurant.  
Suddenly, a tiny yet beautiful fairy appeared 
on their table. She said, 'For being such an 
exemplary married couple and for being loving 
to each other for all this time, I will grant you 
each a wish.' 

 
The wife answered, 'Oh, I want to travel 
around the world with my darling husband  
The fairy waved her magic wand and - poof! - 
two tickets for the Queen Mary II appeared in 
her hands.  
The husband thought for a moment: 'Well, 
this is all very romantic, but an opportunity 
like this will never come again. I'm sorry my 
love, but my wish is to have a wife 30 years 
younger than me.  
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The wife, and the fairy, were deeply 
disappointed, but a wish is a wish.  

 

 
 

So the fairy waved her magic wand and poof!... 
The husband became 92 years old.  

The moral of this story: Men who 
are ungrateful bastards should remember 
fairies are female....2.  

 
 

DE QUOI ROUGIR - 3 HISTOIRES 
VRAIES. 
PARFOIS, MIEUX VAUT SAVOIR LA 
FERMER !!!!! 
                                                   
2 Les vietnamiennes sont déjà au courant ! ( en 
2009 déjà !!! ),  les américaines sont en retard !!! 
voir  Le Canard épiléLe Canard épiléLe Canard épiléLe Canard épilé  n°6 du 20-3-2012, page 

28 et 29. 

LA PREMIERE : 
A la pause déjeuner lors d'une réunion des 
grands pontes d'EDF, au moment de boire le 
champagne, un des directeurs dit : 
"  Savez-vous  qu'à  l'origine,  la  forme  des  
coupes  à  champagne  est  la  reproduction  du  
galbe  du  sein  de Mademoiselle de Maintenon 
? " 
Tout ce beau monde s'esbaudit devant tant 
d'érudition de la part de ce directeur, quand 
après un blanc, une des directrices demande : 
" Et pour les flûtes ? " 
Un ange passe dans l'assemblée, puis tout le 
monde éclate de rire en regardant la 
malheureuse rouge de honte. 

LA DEUXIEME : 
Une présentatrice du journal télévisé, le 
lendemain d'un jour où il aurait dû neiger mais 
où cela ne fut pas le cas, s'est retournée vers le 
Monsieur météo pour lui demander : 
" Alors, Laurent, où sont les 20 centimètres que 
vous m'avez promis hier soir ? " 
Non seulement, le monsieur météo a dû quitter 
le studio, mais également la moitié de l'équipe 
télévisée qui était écroulée de rire.. 

LA DERNIERE : 
Dans une classe de biologie, le professeur 
explique que le sperme contient un taux de 
glucose très élevé. Une jeune fille de première 
année lève la main et pose la question : 
- Si je comprends bien, vous êtes en train de 
dire qu'il y a autant de glucose dans le sperme 
que dans le sucre 
- C'est vrai. 
La jeune fille réfléchit un peu puis relève la 
main et demande : 
- Dans ce cas, pourquoi cela n'a-t-il pas un 
goût de sucre ? 
Après quelques secondes d'un silence étonné, 
la classe entière éclate de rire, et la pauvre 
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fille, prenant conscience de ce qu'elle vient de 
dire malencontreusement, vire au rouge 
brique, ramasse ses affaires, et sort de l'amphi. 
Cependant, sur le chemin de la sortie, elle 
entend la réponse du professeur, très pince-
sans-rire : � � � � � � � � � � � �  
 
 

She named him    Dick!Dick!Dick!Dick!    
 

 
 

She named him    Dick!Dick!Dick!Dick!    
 
 

 

� � � 

- Mademoiselle, c'est parce que les papilles 
gustatives sont sur le bout de la langue, et non 
au fond de la gorge. 
 

 
 

 

WORLD SURVEY 
BY PHONE 

 

Last month a world-wide survey was conducted 
by the UN. 
The only question asked was: "Could you please 

give your honest opinion about solutions to the 

food shortage in the rest of the world?"  

The survey was a massive failure because of 

the following:  

1. In Eastern Europe they didn't know what 
"honest" meant.  
2. In Western Europe they didn't know what 
"shortage" meant.  
3. In Africa they didn't know what "food" 
meant.  
4. In China they didn't know what "opinion" 
meant.  
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5. In the Middle East they didn't know what 
"solution" meant.  
6. In South America they didn't know what 
"please" meant.  
7. In the USA they didn't know what "the rest of 
the world" meant.  
8. In Vietnam they didn’t know what is “give”. 

9. In Canada they hung up as soon as they heard 
the Indian accent.  
 

 
 

 

Perles 2011 
 

LA PRÉHISTOIRE 
- Les hommes préhistoriques portaient le 
nom d'Homos comme, par exemple, les 
Homos Sexuels 
- Ils savaient déjà enterrer leurs morts 
dans des trous. 
- Ils ont commencé à faire des flèches 

en bronze car le bois n'est pas un métal 
très solide. 
- Ils décoraient leurs cavernes grâce à 
des stylos exprès pour écrire sur la 
pierre. 

GUERRES MONDIALES 
- La drôle de guerre, cependant, n'a fait 
rire personne. 
- Les soldats se cachaient pour éviter 
l'éclatation des obus. 
- Les avions lançaient des espadrilles 
contre l'ennemi. 
- A la fin, les hommes commençaient à 
en avoir marre d'être tués. 
- Après la défaite, les Français prirent 
comme chef le maréchal Pétrin. 
- Le 11 novembre, tous les morts de la 
guerre fêtent la victoire. 
- Sur les champs de bataille, on voit les 
tombes de ceux qui sont tombés, c'est 
pourquoi on les appelle des pierres 
tombales. 

MOYEN AGE 
- Les paysans étaient obligés de jeûner 
à chaque repas. 
- La famine était un grave problème 
pour ceux qui n'avaient rien à manger. 
- Au Moyen Age, la bonne santé n'avait 
pas encore été inventée. 
- Les Moyenâgeux avaient les dents 
pourries comme Jacquouilles. 
- La mortalité infantile était très élevée 
sauf chez les vieillards. 

JEANNE D'ARC 
- Son nom vient du fait qu'elle tirait à 
l'arc plus vite que son ombre. 
- On l'appelait "La Pucelle" car elle était 
vierge depuis son enfance. 
- Jeanne détestait les Anglais à qui elle 
reprochait de l'avoir brûlée vive. 

SCIENCES PHYSIQUES 
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- Les atomes se déplacent dans le 
liquide grâce à leur queue en forme de 
fouet. 
- La climatisation est un chauffage froid 
avec du gaz, sauf que c'est le contraire. 
- Une bouteille d'eau explose s'il gèle 
car, sous l'effet du froid, l'eau devient un 
explosif. 
- Le passage de l'état solide à l'état 
liquide est la niquéfaction. 
- Quand on a un corps et qu'on le lâche, 
il se casse la gueule. 
- Un kilo de Mercure pèse pratiquement 
une tonne. 
- Le cheval-vapeur est la force d'un 
cheval qui traîne sur un kilomètre un 
litre d'eau bouillante. 
- Un avion dépasse le mur du son quand 
l'arrière va plus vite que l'avant. 

CHIMIE 
- Le gaz sulfurique sent très mauvais. 
On n'a jamais entendu une odeur 
pareille. 
- Pour rendre l'eau potable, il faut y 
ajouter de l'alcool à 90°. 
- L'acier est un métal plus résistant que 
le bois. 

MATHÉMATIQUES 
- Un polygone est une figure qui a des 
côtés un peu partout. 
- Pour trouver la surface, il faut 
multiplier le milieu par son centre. 
- Cette figure s'appelle un trapèze car on 
pourrait y suspendre quelqu'un. 
- Un triangle est un carré qui n'a que 
trois bordures. 

SCIENCES ET NATURE 
- Le chien, en remuant de la queue, 
exprime ses sentiments, comme 
l'homme. 
- Les lapins ont tendance à se reproduire 
à la vitesse du son. 
- Pour faire des oeufs, la poule doit être 

fermentée par un coq. 
- L'artichaut est constitué de feuilles et 
de poils touffus plantés dans son 
derrière. 

LE CORPS HUMAIN 
- Le tissu tissé autour de notre corps est 
le tissu tissulaire. 
- Le tissu cellulaire est le tissu que les 
prisonniers fabriquent dans leur cellule. 
- Le fessier est un organe en forme de 
coussin qui sert à s'asseoir. 
- C'est dans les chromosomes qu'on 
trouve le jeune homme (génome). 
- Quand on a mal en haut du derrière 
c'est qu'on a un long bagot. 
- Les ambidextres sont des gens qui ont 
dix doigts à chaque mains. 
- L'os de l'épaule s'appelle la canicule. 
- C'est dans les testicules que se 
développent les supermatozoïdes. 
- La femme a un sexe pareil que 
l'homme, mais rentrés à l'intérieur. 
- Quand une femme n'a plus de règles, 
c'est la mésopotamie. 
- L'alcool est mauvais pour la 
circulation.  
Les ivrognes ont souvent des accidents 
de voitures. 
- Au cours de la respiration, l'air rentre 
par devant et ressort par le derrière. 

LES MALADIES 
- Pour aider les enfants à aller aux 
toilettes, on leur met des suppositoires 
de nitroglycérines.(Séverine, 20 ans, 
Ecole de soins infirmiers). 
- La plus contagieuse est la vermicelle. 
- Quand on a plus de dents, on ne peut 
mâcher que des potages. 
- L'opération à coeur ouvert, c'est 
quand on ouvre la poitrine de la tête 
aux pieds. 
- A l'école le médecin est venu pour le 
vaccin anti-titanic. 
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- Dans les écoles, les médecins 
vaccinent contre le BCBG. 
VOCABULAIRE 
- Quand on est amoureux de sa mère, 
c'est le complexe d'Adipeux. 
- Quand on ne veut pas être reconnu, on 
voyage en coquelicot. 
- Le métier des fonctionnaires consiste à 
fonctionner. 
- Les hommes qui ont plusieurs femmes 
sont des polygones 
 

 
 

 

Pensées profondes... 
  

Je n'ai jamais abusé de l'alcool, il a toujours été 
consentant 
  
On dit toujours qu'il faut boire avec Modération,  
mais putain c'est qui ce Modération ?!! 
  
Je me demande si les chinois qui font du 
tourisme à Paris savent qu'ils achètent des 
souvenirs fabriqués chez eux 

.  
L'alcool est comme Activia : c'est actif à 
l'intérieur et ça se voit à l'extérieur 
  
Si vous parlez à Dieu, vous êtes croyant.  
S'il vous répond, vous êtes schizophrène 
  
Kadafi est parti sans dire au revoir, c'est pas 
Tripoli de sa part.  
C'est écrit dans la presse si tu libyen.  
  
Les américains ont Steve Jobs, nous on a Paul 
Emploi. 
  
L'alcool ne résout pas les problèmes, ceci dit 
l'eau et le lait non plus. 
  
5 fruits et légumes par jour, ils me font marrer.  
Moi, à la troisième pastèque, je cale. 
  
L'alcool tue mais combien sont nés grâce à lui ? 
  
Ma femme et moi on a connu 25 ans de 
bonheur, après on s'est mariés. 
  
La pression, il vaut mieux la boire que la subir 
  
Jésus changeait l'eau en vin. 
Tu m'étonnes que 12 mecs le suivaient partout. 
  
Zoé demanda à Robinson de la croire et 
Robinson Crusoé 
  
Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à 
moi. 
 

Examen 0  

Je lui aurai donné 2 rien que pour la 

logique !!!!!  
 

Cet étudiant a eu 0 à son examen  
 

Q1. Dans quelle bataille Napoléon est-il mort? 

R. Dans la dernière. 
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Q2. Où a été signé la Déclaration de 
l'indépendance? 
R. Au bas de la page. 

Q3. La rivière Ravi coule dans quel état? 

R. Liquide. 
Q4. Quelle est la principale cause du divorce? 

R. Le mariage. 

Q5. Quelle est la principale raison d'un échec? 

R. Un examen. 

Q6. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas manger 
pour déjeuner? 
R. Le diner ou le souper. 

Q7. Qu'est ce qui`ressemble à une moitié de 
pomme? 
R. L'autre moitié. 
Q8. Si tu immerges une pierre rouge dans la mer 
bleu, que va-t-elle devenir? 

R. Simplement mouillée. 

Q9. Comment peux-tu passer 8 jours sans 
dormir? 

R. Sans problème, tu dors la nuit. 

Q10. Comment peux-tu soulever un éléphant 
avec une seule main? 

R. Tu trouveras jamais un éléphant avec une 
seule main. 
Q11. Si tu as 3 pommes et 4 oranges dans une 
main puis 4 pommes et 3 oranges dans l'autre 
main, qu'est-ce que tu as? 

R. De très grandes mains. 

Q12. Si 8 hommes construisent un édifice en 10 
heures, combien de temps prendront 4 hommes 
pour construire ce même édifice? 

R. Aucun temps, l'édifice est déjà construit. 

Q13. Comment peux-tu laisser tomber un oeuf 
cru sur un plancher de béton sans le casser? 

R. De toutes façons, un plancher de béton, ça 
casse rarement! 
 

Le Français 2012 
 

* * Ramadan : Ce que disait Eve pour faire 
avancer le bateau 
* * Expatriées : Anciennes petites amies mal 
rangées 

* * Théologie : Mais café au travail 
* * Châtaigne : Félin méchant 
* * Le Petit Poucet : Le gosse était constipé 
* * Les poubelles : Les moutons aussi 
* * 1 de perdu, 10 de retrouvés : Ça ne 
marche qu'avec les kilos 
* * Cédille : Invention stupide créée par un 
certain Monsieur Duçon 
* * Allégorie : Fait d'encourager un gros 
singe 
* * Ferrailleur : Agir dans un autre endroit 
* * Chandail : Jardin plein de gousses 
* * Saint Ignace : Fête des cheveux 
* * Syntaxe : Fête des impôts 
* * Dimanche : T-shirt de poulpe 
* * Fêtard : Il faut rentrer se coucher 
* * Incontournable : Personne conne 
pouvant pivoter 
* * Coûts totaux : Arme blanche pour 
bégayeur 
* * Courgette : Mode d'emploi du lancer de 
javelot 
* * Mercato : Maman pratiquante 
* * Sismique : Salaire élevé car 
correspondant à six fois le salaire * 
minimum en France 
* * Élastique : Pour que ce soit propre 
* * La moustache : Le ketchup aussi 
* * Patois Nîmois : Mais c'est qui alors ? 
* * L'humeur : Pas de panique, les autres 
voyelles sont toujours en vie 
* * Le romarin : Inverse du pet terrestre 
* * Groupe sanguin : Les loosers du Loto 
* * Les petits poissons rouges : Non, ils sont 
verts 
* * Simba : C'est qu'il est plus fort que moi 
* * Pomme dauphine : Pomme de terre 
arrivée deuxième à Miss Patate 
* * Un skieur alpin : Le boulanger aussi 
* * Considéré : Tellement il est con, il n'en 
revient pas lui-même 
* * Terre des hommes : Parce qu'il est 
impossible de faire taire des * femmes 
* * Le crayon à papier : Donc il coule 
* * Théorie : Pays le plus agréable à vivre 
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car en Théorie, tout va bien 
* * Chapitre : Matou rigolo 
* * Chinchilla : Emplacement réservé aux 
chiens pour faire leurs besoins 
* * Portail : Cochon Thaïlandais 
* * Serviette : Cerf vietnamien 
* * Amsterdam : La femme du hamster 
* * Calcutta : Quelle chance tu as 
* * Népalais : Beau bébé* * Gabon : Mec 
vraiment trop sympa 
* * Liban : Canapé clic-clac 
* * Perroquet : Accord du paternel 
* * Melon : Cri de la vache qui dure 
longtemps 
* * Yes, week-end : Phrase prononcée par 
Obama le vendredi soir 
* * Pompier : Personne qui brûle tous les 
feux pour aller éteindre un 
* incendie 
* * Mon amiral : Mon copain rouspète 
* * La maitresse d'école : L'institutrice prend 
l'avion 
* * Les ciseaux à bois : Les chiens aussi 
* * Les tôles ondulées : Les vaches aussi 
* * Libyen : Bon en lecture 
* * La camisole : La drogue rend solitaire 
* * Le gospel : L'enfant a un coup de soleil 
* * Péniche : Zizi portugaiche 
* * Panpan : La blague à 2 balles 
* * Aventurier : Maintenant tu ne ris plus 
* * Un poussin : Égale 2 
* * Un parrain : Chacun son tour 
* * Un enfoiré : Une année de perdue 
* * Le Massif Central : Le gros au milieu 
* * Fractions de bonheur : Déposer sa moitié 
dans un car et prendre un * demi en 
compagnie d'un tiers 
* * La Bosnie : C'est quand ta patronne ne 
veut pas avouer ses torts 
* * Le mascara : Déguisement pour rongeurs 
* * Chauffeur de corbillard : Pilote décès 
* * Il faut s'y faire : Expression utilisée pour 
les chevaux à six pattes 
* * Se faire à l'idée : Faire l'amour avec 
Johnny ou David 

* * Bonduelle : Combat intéressant 
* * N'importe quoi : Personne de petite taille 
dont on ne sait pas ce * qu'il a dans les 
mains 
* * Un ingrat : Un petit gros 
* * Bâtiment : Si ti dit pas la vérité 
* * Maths et dessin : Cours favoris des 
étudiants 
* * Entrer dans l'arène : Action permettant 
d'assurer la descendance * du royaume 
* * Téquila : Interpellation d'un inconnu chez 
soi 
* * Salsa : Chose pas très propre 
* * Cramponner : Douleurs nasales 
* * Gévaudan : Ce que l'on dit à mamie 
quand on a enfin retrouvé son * dentier 
* * Jennifer : Ni table à repasser 
* * Sandra : La couverture pique 
* * Ted et Bill : Deux frères pas très futés 
* * James Dean : Le soir, comme tout le 
monde 
* * Ingrid Betancourt : Femme qui ne 
comprenait rien à l'école 
* * Nathalie Baye : Parce qu'elle est fatiguée 
* * Patricia Kaas : Mais elle ne répare 
jamais 
* * Jodie Foster : Personne avec qui il ne 
faut pas parler le Jeudi 
* * Philippe Manœuvre : Mais il n'a toujours 
pas réussi à se garer 
 

L'amour  à tous les âges3  
    
   * Une femme de 20ans est comme un 
ballon de rugby : 30 hommes lui courent 
 après. 
   * Une femme de 25ans est comme un 
ballon de foot : 22  hommes lui courent 
après. 
   * Une femme de 30ans est comme un 
 ballon de basket : 10 hommes lui 
courent après. 
   * Une femme  de 40ans est comme une 
balle de base-ball : 1 homme lui court 
                                                   
3 (juste  pour sourire......un peu !) 
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après. 
   * Une femme de 50ans est comme une 
balle de tennis : chaque homme  l'envoie 
à l'autre. 
   * Une femme de 60ans est comme une 
balle  de golf : on s'applique à l'envoyer le 
plus loin possible. 

   Eh oui! c'est comme  ça…  
 

 
 

 

Marriage Counseling for 

Fishermen 
After 35 years of marriage, a husband and wife 
came for counseling. When asked what the 
problem was, the wife went into a passionate, 
painful tirade listing every problem they had 
ever had in the years they had been married. 
On and on and on: neglect, lack of intimacy, 
emptiness, loneliness, feeling unloved and 
unlovable, an entire laundry list of unmet needs 
she had endured. 

Finally, after allowing this for a sufficient length 
of time, the therapist got up, walked around the 
desk and after asking the wife to stand, 
embraced and kissed her passionately as her 
husband watched with a raised eyebrow.The 
woman shut up and quietly sat down as though 
in a daze.The therapist turned to the husband 
and said, 'This is what your wife needs at least 3 
times a week. Can this be done?' 
'Well, I can drop her off here on Mondays and 
Wednesdays, but on Fridays, I fish.' 
 

 
 

 

Le chat de la concierge (mignon) 
Une dame va entrer dans son immeuble quand 
elle voit le chat de la concierge courir partout, 
dans l'escalier, sur les toits, puis dans la cour. 
Intriguée, elle demande à la concierge : 
- Mais qu'est-ce qu'il a votre chat à courir ainsi ? 
- Je l'ai fait castrer hier ! 
- Et alors ? 
- Ben... depuis ce matin, il annule tous ses 
rendez-vous ! 
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An 85-year-old couple had been married for 60 
years. Though they were far from rich, they 
managed to get by because they watched their 
pennies.  
Though not young, they were both in very good 
health, largely due to the wife's insistence on 
healthy foods and exercise for the last decade.  
One day their good health didn't help when they 
went on a rare vacation and their plane crashed, 
sending them off to Heaven.  
They reached the Pearly Gates and Saint Peter 
escorted them inside. He took them to a 
beautiful mansion furnished in gold and fine silks 
with a fully stocked kitchen and a waterfall in the 
master bath. A maid could be seen hanging their 
favorite clothes in the closet.  
They gasped in astonishment when he said, 
"Welcome to Heaven. This will be your home 
now." The old man asked Peter how much all 
this was going to cost. "Why, nothing," Peter 
replied, "Remember, this is your reward in 
Heaven."  
The old man looked out the window and right 
there he saw a championship golf course, finer 
and more beautiful than any ever built on Earth.  
"What are the greens fees?" grumbled the old 
man.  
"This is heaven," St. Peter replied. "You play for 
free, every day...."  
Next they went to the clubhouse and saw the 
lavish buffet lunch with every imaginable cuisine 
laid out before them from seafood to steaks to 
exotic deserts, free flowing beverages.  
"Don't even ask," said St. Peter to the man. "This 
is Heaven, it is all free for you to enjoy."  
The old man looked around and glanced 
nervously at his wife.  
"Well, where are the low fat and low cholesterol 
foods and the  
decaffeinated tea?" he asked.  
"That's the best part," St. Peter replied. "You can 
eat and drink as much as you like of whatever 
you like and you will never get fat or sick. This is 

Heaven!'  
The old man pushed, "No gym to work out at?"  
"Not unless you want to," was the answer.  
"No testing my sugar or blood pressure or..."  
"Never again. All you do here is enjoy yourself."  
The old man glared at his wife and said, "You 
and your damn bran flakes. We could have been 
here 10 years ago!" 
 

 

Le Canard épilé  ??? 
 

 

( on dit : Merci le Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé ) 
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Le coin du savoir (-vivre) 
 

    

ATTENTION : LES YEUX... DE PAQUES ! 
 

  

Les statues de l'île de Paques déjà mystérieuses 
possèdent un corps ! 
 

 
 

 

La découverte ne date pas d’hier mais depuis 
quelques semaines refait surface sur internet : 
les statues de l’ile de Pâques ont un corps !  
 

 
 

Alors qu’elles sont vraisemblablement connues 
pour avoir une grosse tête, ces statues recèlent 
visiblement de nombreux secrets puisque plus 

de la moitié de leur taille est enfouie sous terre 
et révèle l’existence d’un corps et de mains. 
Si on attribue au couple Routledge la 
découverte des parties enterrées des statues de 
l’ile de Pâques, un groupe privé de recherches a 
récemment excavé une des statues pour y 
découvrir de nombreuses écritures sur le corps. 
Située dans l’océan Pacifique, cette ile 
volcanique a été découverte par le navigateur 
néerlandais Jakob Roggeveen, le jour de Pâques 
de l’an 1722, et est devenue ensuite possession 
Chilienne en 1888. Si de nombreux mystères 
entourent l’ile de Pâques, la découverte de ces 
écritures enfouies sous terre risquent de 
relancer de nombreux débats. 
En effet, si les scientifiques sont presque tous 
d’accord pour dire que c’est à la suite d’un 
écocide que la population (environ 4000) de l’ile 
a disparue, qu’en est-il de ces géants de Pierre 
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enfouis sous terre ? L’ont-ils été dès le départ 
par les Rapanui (premières civilisations de l’île) 
ou bien le temps a t’il eu raison de ceux-ci ? 
 

 
 

L'hypothèse la plus vraisemblable est qu'un raz 
de marée ancien a balayé l'île et sa civilisation 
ancienne, qui se perd dans la nuit des temps, est 
là, sous nos pieds de touristes inconscients du 
trésor caché qui nous attend. Les statues n'ont 
pas été enterrées, mais le déluge a du transporté 
et amené tant de débris, de poussières et de 
terre que la civilisation a disparue comme 
effacée d'un seul coup. On pense ici au mythe de 
l'Atlantide et du continent de Mu dont les 

légendes4 refont surface avec cette découverte 
exceptionnelle. 
 

 
 

 

                                                   
4 Sans oublier : le Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé  n°17  –  5-4-

2010,  page 41 : Giants found in 
Greece  
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Difference between 

Westerners and

Asians 
(1) Opinion 

Westerners: Talk to the point 
Asians: Talk around the circle, especially if 
opinions are different  
   

(2) Way of Life 

Westerners: individualism, think of himself or 
herself.  
Asians: enjoy gathering with fami ly and friends, 
solving their problems, and know each other's 
business.  
 

C’est vrai puisque c’est dans C’est vrai puisque c’est dans C’est vrai puisque c’est dans C’est vrai puisque c’est dans     

Le Canard épiléLe Canard épiléLe Canard épiléLe Canard épilé 
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(3) Punctuality  

Westerners: on time.  
Asians: in time. 
 

(4) Contacts  

Westerners: Contact to related person only. 
Asians: Contact everyone everywhere, business 
very successful.  
 

(5) Anger 

Westerners: Show that I am angry.  
Asians: I am angry, but still smiling... (Beware!) 
 
 

(6) Queue when Waiting 

Westerners: Queuing in an orderly manner. 
Asians: Queuing?! What's that? 
 

(7) Sundays on the Road 

Westerners: Enjoy weekend relaxing peacefully. 
Asians: Enjoy weekend in crowded places, like 
going to the mall. 
 

(8) Party 

Westerners: Only gather with their own group.  
Asians: All focus on the one activity that is 
hosted by the CEO. 
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(9) In the restaurant 

Westerners: Talk softly and gently in the 
restaurant. 
Asians: Talk and laugh loudly like they own the 
restaurant. 

(10) Travelling 

Westerners: Love sightseeing and enjoy the 
scenery.  
Asians: Taking picture is the most important; 
scenery is just for the background.  

(11) Handling of Problems 

Westerners: Take any steps to solve the 
problems.  
Asians: Try to avoid conflicts, and if can, don't 
leave any trail.  

(12) Three meals a day 

Westerners: Good meal for once a day is 
sufficient. 
Asians: At least 3 good meals a day. 

(13) Transportation  

Westerners: Before drove cars, now cycling for 
environmental protection.  
Asians: Before no money and rode a bike, now 
got money and drive a car  

(14) Elderly in day-to-day life  

Westerners: When old, there is snoopy for 
companionship.  
Asians: When old, guarantee will not be lonely, 
as long as willing to babysit grandkids.  
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(15) Moods and Weather  

Westerners: The logic is: rain is pain.  
Asians: More rain, more prosperity  
 

(16) The Boss 

Westerners: The boss is part of the team.  
Asians: The boss is a fierce god.  
 

(17) What's Trendy 

Westerners: Eat healthy Asian cuisine. 
Asians: Eat expensive Western cuisine.  

(18) The Child   

Westerners: The kid is going to be independent 
and make his/her own living. 
Asians: Slog whole life for the kids, the centre of 
your life. 
 

 

 
 

Que de  
chinoiseries! 
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Le coin des « urban 
legends5 » 
 

Japan Developed 

Atom Bomb; 
Russia Grabbed Scientists 

 

    
Copyright 1946 by the Atlanta Constitution and David Snell. 

 

Actual Test Was Success 
Japan developed and successfully tested an 
atomic bomb three days prior to the end of the 
war. 
She destroyed unfinished atomic bombs, secret 
papers and her atomic bomb plans only hours 
before the advance units of the Russian Army 
moved into Konan, Korea, site of the project. 
Japanese scientists who developed the bomb are 
now in Moscow, prisoners of the Russians. They 
were tortured by their captors seeking atomic 
"know-how." 
The Konan area is under rigid Russian control. 
They permit no American to visit the area. Once, 
even after the war, an American B-29 

                                                   
5 Voir : 
le Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé  n°8 – 27-5-2009, page 53     

le Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé  n°9 – 29-6-2009,  page 84     

le Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé  n°17 – 14-2-2011,  page 41  

Superfortress en route to Konan was shot down 
by four Russian Yak fighters from nearby 
Hammung Airfield. 
I learned this information from a Japanese 
officer, who said he was in charge of counter 
intelligence at the Konan project before the fall 
of Japan. He gave names, dates, facts and 
figures on the Japanese atomic project, which I 
submitted to United States Army Intelligence in 
Seoul. The War Department is withholding 
much of the information. To protect the man 
that told me this story, and at the request of the 
Army, he is here given a pseudonym, Capt. 
Tsetusuo Wakabayashi.  
The story may throw light on Stalin's recent 
statement that America will not long have a 
monopoly on atomic weapons. Possibly also 
helps explains the stand taken by Henry A. 
Wallace. Perhaps also, it will help explain the 
heretofore unaccountable stalling of the 
Japanese in accepting our surrender terms as 
the Allies agreed to allow Hirohito to continue 
as puppet emperor. And perhaps it will throw 
light new light on the shooting down by the 
Russians of our B-29 on Aug. 29, 1945, in the 
Konan area. 
When told this story, I was an agent with the 
Twenty-Fourth Criminal Investigation 
Department, operating in Korea. I was able to 
interview Capt. Wakabayashi, not as an 
investigator or as a member of the armed 
forces, but as a newspaperman. He was advised 
and understood thoroughly, that he was 
speaking for publication. 
He was in Seoul, en route to Japan as a 
repatriate. The interview took place in a former 
Shinto temple on a mount overlooking Korea's 
capital city. The shrine had been converted into 
an hotel for transient Japanese en route to their 
homeland. 
Since V-J Day wisps of information have drifted 
into the hands of U.S. Army Intelligence of the 
existence of a gigantic and mystery-shrouded 
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industrial project operated during the closing 
months of the war in a mountain vastness near 
the Northern Korean coastal city of Konan. It was 
near here that Japan's uranium supply was said 
to exist. 
This, the most complete account of activities at 
Konan to reach American ears, is believed to be 
the first time Japanese silence has been broken 
on the subject. 
In a cave in a mountain near Konan, men worked 
against time, in final assembly of genzai 
bakuden, Japan's name for the atomic bomb. It 
was August 10, 1945 (Japanese time), only four 
days after an atomic bomb flashed in the sky 
over Hiroshima, and five days before Japan 
surrendered. 
To the north, Russian hordes were spilling into 
Manchuria.  
Shortly after midnight of that day a convey of 
Japanese trucks moved from the mouth of the 
cave, past watchful sentries. The trucks wound 
through valleys, past sleeping farm villages. It 
was August, and frogs in the mud of terraced 
rice paddies sang in a still night. In the cool 
predawn Japanese scientists and engineers 
loaded genzai bakudan aboard a ship in Konan. 
Off the coast near an inlet in the Sea of Japan 
more frantic preparations were under way. All 
that day and night ancient ships, junks and 
fishing vessels moved into the anchorage. 
Before dawn on Aug. 12 a robot launch chugged 
through the ships at anchor and beached itself 
on the inlet. Its passenger was genzai bakudan. A 
clock ticked. 
The observers were 20 miles away. This waiting 
was difficult and strange to men who had 
worked relentlessly so long who knew their job 
had been completed too late. 

OBSERVORS BLINDED BY FLASH 
The light in the east where Japan lay grew 
brighter. The moment the sun peeped over the 
sea there was a burst of light at the anchorage 

blinding the observers who wore welders' 
glasses. The ball of fire was estimated to be 
1,000 yards in diameter. A multicolored cloud of 
vapors boiled toward the heavens then 
mushroomed in the stratosphere.  
The churn of water and vapor obscured the 
vessels directly under the burst. Ships and junks 
on the fringe burned fiercely at anchor. When 
the atmosphere cleared slightly the observers 
could detect several vessels had vanished.  
Genzai bakudun in that moment had matched 
the brilliance of the rising sun in the east. 
Japan had perfected and successfully tested an 
atomic bomb as cataclysmic as those that 
withered Hiroshimo and Nagasaki. 
The time was short. The war was roaring to its 
climax. The advancing Russians would arrive at 
Konan before the weapon could be mounted in 
the ready Kamikaze planes to be thrown against 
any attempted landing by American troops on 
Japan's shores. 
It was a difficult decision. But it had to be made.  
The observers sped across the water, back to 
Konan. With the advance units of the Russian 
Army only hours away, the final scene of this 
gotterdammerung began. The scientists and 
engineers smashed machines, and destroyed 
partially completed genzai bakudans. 
Before Russian columns reached Konan, 
dynamite sealed the secrets of the cave. But the 
Russians had come so quickly that the scientists 
could not escape.  
This is the story told me by Capt. Wakabayashi.  
Japan's struggle to produce and atomic weapon 
began in 1938, when German and Japanese 
scientists met to discuss a possible military use 
of energy locked in the atom. 
No technical information was exchanged, only 
theories. 
In 1940 the Nisina Laboratory of the Institute of 
Physical and Chemical Research in Tokyo had 
built one of the largest cyclotrons in the world. 
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(Cyclotrons found in Tokyo by the invading Yanks 
were destroyed). 

THOUGHT ATOMIC BOMB RISKY 
The scientists continued to study atomic theory 
during the early days of the war, but it was not 
until the Unites States began to carry the war to 
Japan that they were able to interest the 
Government in a full-scale atomic project. 
Heretofore, the Government had considered 
such a venture too risky and too expensive. 
During the years following Pearl Harbor, Japan's 
militarists believed the Unites States could be 
defeated without the use of atomic weapons. 
When task forces and invasion spearheads 
brought the war ever closer to the Japanese 
mainland, the Japanese Navy undertook the 
production of the atomic bomb as defense 
against amphibious operations. Atomic bombs 
were to be flown against Allied ships in Kamikaze 
suicide planes. 
Capt. Wakabayashi estimated the area of total 
destruction of the bomb at one square mile. 
The project was started at Nagoya, but its 
removal to Korea was necessitated when the B-
29's began to lash industrial cities on the 
mainland of Japan.  
"I consider the B-29 the primary weapon in the 
defeat of Japan" Capt. Wakabayashi declared. 
"The B-29 caused our project to be moved to 
Korea. We lost three months in the transfer. We 
would have had genzai bakudan three months 
earlier if it had not been for the B-29." 
The Korean project was staffed by about 40,000 
Japanese workers, of whom approximately 
25,000 were trained engineers and scientists. 
The organization of the plant was set up so that 
the workers were restricted to their areas. The 
inner sanctum of the plant was deep in a cave. 
Here only 400 specialists worked. 

KEPT IN DARK ON EACH OTHER'S 

WORK 
One scientist was master director of the entire 

project. Six others, all eminent Japanese 
scientists were in charge of six phases of the 
bomb's production. Each of these six men were 
kept in ignorance of the work of the other five. 
(Names of these scientists are withheld by Army 
censorship).  
The Russian's took most of the trained 
personnel prisoner, including the seven key 
men. One of the seven escaped in June, 1946, 
and fled to the American zone of occupation in 
Korea. U.S. Army Intelligence interrogated this 
man. Capt. Wakabayashi talked to him in Seoul. 
The scientist told of having been tortured by the 
Russians. He said all seven were tortured. 
Capt. Wakabayashi said he learned from this 
scientist that the other six had been removed to 
Moscow. 
"The Russians thrust burning splinters under the 
fingertips of these men. They poured water into 
their nasal passages. Our Japanese scientists will 
suffer death before they disclose their secrets 
to the Russians," he declared. 
Capt. Wakabayashi said the Russians are making 
and extensive study of the Konan region. 
When Edwin Pauley of the War Reparations 
Committee, inspected Northern Korea, he was 
allowed to see only certain areas, and was kept 
under rigid Russian supervision. 
On Aug. 29, 1945, an American B-29 headed for 
Konan with a cargo of food and medical 
supplies, to be dropped over an Allied prisoner 
of war camp there. Four Russian Yak fighters 
from nearby Hammung Airfield circled the B-29 
and signaled the pilot to land on the Hammung 
strip. 

PILOT REFUSES; REDS FIRE 
Lt. Jose H. Queen of Ashland, KY., pilot, refused 
to do so because the field was small, and 
headed back toward the Saipon base, to return 
"when things got straightened out with the 
Russians." Ten miles off the coast the Yak 
fighters opened fire and shot the B-29 down. 
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None of the crew of 12 men were injured, 
although a Russian fighter strafed but missed 
Radio Operator Douglas Arthur.  
The Russian later told Lt. Queen they saw the 
American markings but "weren't sure." 
because sometimes the Germans used 
American markings and they thought the Japs 
might too. This was nearly two weeks after the 
war ended. 
Capt. Wakabayashi said the Japanese Counter 
Intelligence Corps at least a year before the 
atom bombing of Hiroshima learned there was 
a vast and mysterious project in the mountains 
of the eastern part of the United States. 
(Presumably the Manhattan project at Oak 
Ridge, Tenn). They believed, but were not sure, 
that atomic weapons were being produced 
there.  
On the hand, he said, Allied Intelligence must 
have know of the atomic project at Konan, 
because of the perfect timing of the Hiroshimo 
bombing only six days before the long-
scheduled Japanese naval test. 
Perhaps here is the answer to moralists who 
question the decision of the United States to 
drop an atomic bomb.  
The Japanese office, the interpreter and I 
sipped aromatic green tea as Capt. 
Wakabayashi unfolded his great and perhaps 
world-shaking story. His eyes flashed with 
pride behind the black-rimmed glassed. When 
the interview ended, he ushered us to the door 
and bowed very low. 

When Japs Tested Atom Bomb— 
This was the war map of Korea in August, 1945, 
when the Russian spearhead pushed down the 
western coast in the drive on Konan, site of the 
Japanese atomic project. The atomic test was 
made at an unchartered inlet in the Sea of Japan. 
Today the 38th parallel just above Seoul divides 
Russian occupied territory from American. 

Konan remains tightly under Russian control. 
Russian proximity to Konan prompted the Japs 
decision to destroy the bomb.  
 

 
Korea in August 1945 
 

 
Japanese cyclotron  
 

AT WORK ON ATOM—Japan is known 
to have worked on Atomic energy as evidenced 
by this picture printed in 1940 showing an 
atom-smashing cyclotron. Such equipment was 
discovered by the U.S. Army after Japan's 
surrender and was destroyed by the Army then. 
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News to Me Groves says 

of Japanese Atom 

Bomb. 
Washington, Oct. 2 (UP). 

Major General Leslie Groves, Chief of the atom 
bomb Manhattan project said Wednesday night 
when informed of reports that Japan explored a 
test A-bomb three days before surrender. 
"I would be very much interested if the story 
were true." 
"It's all news to me."  
War Department officials declined immediate 
comment on the story carried by the Atlanta 
Constitution which said that the writer, recently 
returned from duty with a criminal investigation 
detachment, had given his information to the 
American Army Intelligence Unit in Seoul, Korea. 
Dr. Carl T. Compton, President of Massachusetts 
Institute of Technology, told a Senate Committee 
a year ago that Japan had been trying to develop 
an A-bomb but that the effort failed for two 
reasons: Japanese physicists reached mistaken 
conclusions, B-29 attacks demolished the 
laboratory where such experiments were being 
conducted. 
American forces entering Japan after the 
surrender of the nation discovered a cyclotron 
(an atomic splitting device used by laboratories) 
and destroyed the instrument. 
Many military experts concerned with atomic 
development contend that Germany was far 
more advanced than any other nation except the 
American, British and Canadian teams in the race 
to produce an A-bomb.  
German scientists were known to have made 
substantial strides in research before the military 
collapse of the Reich. Indeed it is recorded that 
non-Nazi scientists who fled Germany 
contributed valuable knowledge to the research 
which ended in production of the first A-bomb in 
New Mexico 

Japan Sought Peace 

Through Russia Nearly 

Month Before First A-

Bomb. 
New York, Oct. 2---(UP). 

America's submarines and pre-atomic bombers 
had Japan so thoroughly whipped that the 
Emperor sought peace through neutral Russia 
nearly a month before Hiroshimo's destruction. 
Long before that, Japan had periodically tried to 
make peace with China. 
The inside Japan story is told in "The Lost War" 
published Wednesday by Alfred A. Knopf. The 
author is Masuo Kato prominent Japanese 
correspondent for 20 years. Kato was in 
Washington for Domei News Agency when the 
war started, and was repatriated. When Domei 
was dissolved after the war, the American 
educated Kato became managing editor of the 
Kyodo News Agency.  
Writing in traditional newspaper important 
things first style, Kato starts his book with this 
lead paragraph: 
The thunderous arrival of the first atomic bomb 
at Hiroshima was only a coup de grace for an 
empire already struggling in particularly 
agonizing death throes. The world's newest and 
most devastating of weapons had floated out of 
the summer sky to destroy a city at a stroke, but 
its arrival had small effect on the outcome of 
the war between Japan and the United States. 

CITES BUNGLING. 
Kato assured Allied readers, already aware of 
their own "bureaucratic bungling" during the 
war, that the totalitarian Japan's bungling was 
far worse. He describes incessant Army-Navy-
civilian jealousy, the drafting of vital skilled 
workers for frontline duty, and poor planning in 
almost all phases of the war effort. Even 
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Cabinet members were kept from knowing Allied 
progress against Japan. 
He records a little bitterly the Japanese Army's 
absurd effort to hide the truth even when the 
nation was all but crushed. Because of this he 
believes no people could hate its leaders more 
than the Japanese people hated their military by 
the spring of 1945. 
Revealing that Emperor Hirohito finally 
overruled the military clique that had dominated 
him throughout the war, Kato relates the 
surrender developments in these words: 
Japan's diplomatic maneuvering for peace dated 
from the negotiations by Russia in April 1945, 
that her neutrality agreement with Japan had 
lost its significance in view of the war between 
Japan and Russia's allies. 

KONOYE SEE EMPEROR 
Prince Konoye was received in audience by the 
Emperor on July 12, 1945, and ordered to go to 
Moscow. On the following day the Foreign Office 
notified Moscow that the Emperor was desirous 
of peace and that Konaye would be sent to 
Russia in that connection. No reply was 
forthcoming but it was hoped by the Japanese 
Government that Premier Stalin and Foreign 
Minister Molotov would transmit to Britain and 
the Unites States at the Potsdam Conference 
Japan's desire to discuss peace.  
 

BOEING 797BOEING 797BOEING 797BOEING 797    
The Air travel industry for the next 

100 years.  
It can comfortably fly 10,000 Miles at Mach 0.88 
or 654 mph  with 1000 passengers on board ! 
They have kept this secret long enough. This 
shot was taken last month by an amatuer 
photographer. 
The radical Blended Wing design has been 
developed by Boeing in cooperation with the  

NASA Langley Research Center. 
 

 
 

The mammoth plane will have a wing span of 
265 feet compared to the 747’s 211 feet, and is 
designed to fit within the newly created 
terminals used for the 555 seat Airbus A380, 
which is 262 feet wide. The new 797 is in direct 
response to the Airbus A380 which has racked 
up159 orders, but has not yet flown any 
passengers. 
 There are several big advantages in the 
"Blended Wing & Fuselage" design, the most 
important being the ‘Lift to Drag’ ratio which is 
expected to increase by an amazing 50%, 
resulting in an overall weight reduction of the 
aircraft by 25%, making it an estimated 33% 
more fuel efficient than the A380, and thus 
making the Airbus's $13 Billion Dollar 
investment look pretty shaky. 
"High Airframe Rigidity" is another key factor in 
the "Blended Wing & Fuselage" technology. It 
reduces turbulence and creates less stress on 
the airframe which adds to fuel efficiency, 
giving the 797 a tremendous 10,000 Mile range 
with 1,000 passengers on board cruising 
comfortably at Mach 0.88 or 654 MPH, which 
gives it another advantage over the tube-and-
wing designed A380's 570 MPH.  
There are several big advantages to the blended 
wing design, the most important being the lift 
to drag ratio which is expected to increase by an 
amazing 50%, with overall weight reduced by 
25%, making it an estimated 33% more efficient 
than the A380, and making Airbus’s  $13 billion 
dollar investment look pretty shaky. High body 
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rigidity is another key factor in blended wing 
aircraft, it reduces turbulence and creates less 

stress on the air frame which adds to efficiency, 
giving the 797 a tremendous 8800 nautical mile  
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range with its 1000 passengers flying 
comfortably at mach .88 or 654 mph cruising 
speed (another advantage over the Airbus tube-
and-wing designed A380’s 570 mph) 
Boeing is preparing this 1000 passenger Jet Liner 
that could reshape the Air Travel Industry. Its 
radical "Blended Wing & Fuselage" design has 
been developed by Boeing in cooperation with 
NASA Langley Research Centre. The mammoth 
aircraft will have a wing span of 265 feet 
compared to 211 feet of its 747, and its been 
designed to fit within the newly created Air 
Terminals for the 555 seat Airbus A380, which is 
262 feet wide. 

  

 
  

 
  

The new 797 is Boeing's direct response to the 
Airbus A380, which has racked up orders for 159 
already. Boeing decided to kill its 747X 
Stretched Super Jumbo in 2003 after little 
interest was shown for it by Airline Companies, 
but continued to develop its "Ultimate Airbus 
Crusher", the 797 at its Phantom Works 
Research Facility in Long Beach, California.  
The Airbus A380 had been in the works since 
1999 and has accumulated $13 Billion in 
development costs, which gives Boeing a huge 
advantage. More so because Airbus is thus 
committed to the older style tubular structure 
for their aircraft for decades to come. 
The exact date ! for introduction of the 797 is as 
yet unclear, but the battle lines are clearly 
drawn in the high-stakes war for future civilian 
aircraft supremacy. 
 

 

  
 

 

Lisez et faites lire  

Le Canard épiléLe Canard épiléLe Canard épiléLe Canard épilé    
 

Regardez et faites regarder 

Le Canard épiléLe Canard épiléLe Canard épiléLe Canard épilé 
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Le coin des BD 

Il est essentiel 
de voir les images 

jusqu’au bout 
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Moralité : si tu si tu si tu si tu calcules calcules calcules calcules bien,bien,bien,bien, 20 Ricard ne ne ne ne 

font pas plus de mal qu'font pas plus de mal qu'font pas plus de mal qu'font pas plus de mal qu'    1 canette de Coca ! 
 
 

C’estC’estC’estC’est    : : : : SOOOOOOOOO SWEEEEEEET        

etetetet    c’est dans c’est dans c’est dans c’est dans     Le Canard épiléLe Canard épiléLe Canard épiléLe Canard épilé 
 
 

Lisez et faites lire  

Le Canard épiléLe Canard épiléLe Canard épiléLe Canard épilé    
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Le coin du savoir 

10 loài hoa hiếm 
nở nhất hành tinh 
Có một số loài hoa chỉ còn vài cá thể trên thế 
giới, vì vậy nếu người nào có cơ hội được chiêm 
ngưỡng những bông hoa tuyệt đẹp của chúng thì 
đó là điều may mắn vô cùng. 

10. Jade Vine - Hoa móng cọp 

 
Loài hoa này có nguồn gốc từ Philippines, có tên 
khoa học là Strongylodon macrobotrys, thuộc họ 
đậu. Ở Việt Nam, người ta hay gọi là Hoa móng 
cọp (hoặc Dây hoa cẩm thạch). Thuộc họ đậu nên 
Jade Vine sử dụng rất nhiều đạm để nuôi dưỡng, 
phát triển. Thế nên trong môi trường tự nhiên, 
chúng thường xuyên bị thiếu chất, dẫn đến yếu 
dần đi, trơ trọi thân cành và không thể đâm hoa 
kết trái bình thường. 

9. Rafflesia arnoldii - Hoa vua 
Sở dĩ gọi Rafflesia arnoldii là hoa vua bởi chúng 
là loài hoa lớn nhất thế giới. Người ta từng đo 
được bông to nhất có đường kính tới 1,4 mét và 
nặng 50kg. Khi mới nở, chúng có mùi rất thơm, 
nhưng chỉ vài ngày sau lại phát ra mùi thịt thối 
rữa. Nhờ mùi thối này, ruồi nhặng và côn trùng 
đã xúm lại giúp chúng thụ phấn. Được biết, 

 Rafflesia arnoldii chỉ mọc ở những khu rừng  
nhiệt đới. 

 
8. Silene tomentosa 

 
Silene tomentosa là chi nhỏ của loài hoa Cẩm 
chướng, rất quý hiếm và chỉ được tìm thấy trên 
các vách đá cao của Gibraltar. Năm 1992, các 
nhà thực vật học tuyên bố loài hoa này đã tuyệt 
chủng. Nhưng 2 năm sau, một nhà leo núi đã tìm 
ra một cá thể trên vách núi đá cao chót vót. Nhờ 
đó chúng mới được nhân giống. 

7. Franklinia alatamaha 
Franklinia alatamaha, được biết đến với cái tên 
cây Franklin có cánh thơm, hình chén, màu 
trắng. Nó được tìm thấy bởi nhà thực vật học tới 
từ Philadelphia là John và William Bartram. Tuy 
nhiên, chúng đã bị tuyệt chủng kể từ những năm 
1800. Mãi đến gần đây, các nhà khoa học mới 
tìm thấy một vài cá thể, và theo thống kê, hiện  
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chỉ có đúng 3 cây nở hoa. 

 
Franklinia alatamaha, được biết đến với cái tên 
cây Franklin có cánh thơm, hình chén, màu trắng. 
Nó được tìm thấy bởi nhà thực vật học tới từ 
Philadelphia là John và William Bartram. Tuy 
nhiên, chúng đã bị tuyệt chủng kể từ những năm 
1800. Mãi đến gần đây, các nhà khoa học mới 
tìm thấy một vài cá thể, và theo thống kê, hiện 
chỉ có đúng 3 cây nở hoa. 

6. Lotus berthelotii 

 
Đây là loài hoa rất đẹp và được xếp vào loại rất 
hiếm từ năm 1884. Chúng được coi là hoàn toàn 
tuyệt chủng trong tự nhiên. Hiện Lotus 
Berthelotii chỉ được nuôi và nhân giống trong  

các phòng thí nghiệm. 

5. Cosmos atrosanguineus - Cúc 
vạn thọ Socola 

 
Giống với Lotus Berthelotii, loài Cúc vạn thọ 
Socola này được cho là không còn tồn tại trong 
tự nhiên hơn 100 năm nay. Phải có bàn tay chăm 
sóc của con người chúng mới có thể tồn tại. Vào 
mùa Hè, những cánh hoa thường toát ra mùi 
socola rất thơm. 

4. Kokai cookei 

 
Đây là loài cây rất hiếm, chỉ có ở Hawaii. Nó 
được phát hiện năm 1860, khi đó chỉ có đúng 3 
cá thể. Đến năm 1950, cây Kokai cuối cùng 
(trong 3 cây được tìm thấy) đã chết và được coi 
là tuyệt chủng. Đến năm 1970, người ta lại tìm 
được một cá thể nữa, tiếc rằng nó đã bị phá hủy 
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trong một vụ cháy 8 năm sau đó. Rất may, các 
nhà sinh vật học đã cứu được một nhánh cây và 
từ đó nhân giống thành 23 cây tồn tại cho đến 
ngày nay. 

3. Cypripedium calceolus 

 
Một nhánh hoa này có giá bán khoảng 5.000 
USD, chừng đó là đủ để thấy chúng quý giá đến 
mức nào. Ở Anh, người ta coi loài hoa lan này là 
bảo vật quốc gia và được bảo vệ rất nghiêm ngặt. 
Không phải ai cũng có thể nuôi dưỡng loài này 
dù có hạt giống trong tay. Muốn nó phát triển 
phải ghép cùng với một loại nấm - nguồn cung 
cấp dinh dưỡng gián tiếp. 

2. Epipogium aphyllum - Lan ma 

 

Loài hoa lan này không có lá nên không thể tự 
quang hợp, tự phát triển mà phải lấy dinh dưỡng 
từ một loại nấm cấy ghép trên thân. Sở dĩ gọi là 
“ma” bởi chúng có thể sống dưới lòng đất nhiều 
năm (các nhà sinh vật học từng tin rằng chúng 
đã tuyệt chủng) và chỉ nở hoa khi hội tụ tất cả 
các điều kiện. Điều đó lý giải tại sao những 
người chơi lan chỉ mong một lần trong đời được 
nhìn thấy loài hoa này nở. 

1. Middlemist camellia - Hoa trà 

 
Trên thế giới chỉ còn duy nhất 2 cá thể của hoa 
trà này, một ở khu vườn tại New Zealand và một 
được trồng trong nhà kính của Anh. 
 

20 of the World's Most 20 of the World's Most 20 of the World's Most 20 of the World's Most 

Beautiful LibrariesBeautiful LibrariesBeautiful LibrariesBeautiful Libraries    
 

20 thư viện đẹp 
nhất thế giới 
 

Abbey Library St. Gallen, Switzerland 
Real Gabinete Portugues De Leitura, Rio De 
Janeiro, Brazil 
Trinity College LIbrary, Dublin, Ireland 
Melk Monastery Library, Melk, Austria 
Jay Walker's Private Library, Ridgefield, USA 
Rijkmuseum Library, Amsterdam, Holland 
Library of Parliament, Ottawa, Canada 
Strahov Monastery - Theological Library, 
Prague, Czech Republic 
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Herzog August Library, Wolfenbüttel, 
Germany 
Biblioteca Geral University of Coimbra, 
Coimbra, Portugal 
Wiblingen Monastary Library, Ulm, Germany 
Stiftsbibliothek Klosterneuburg, 
Klosterneuburg, Austria 
Central Library, Seattle, USA 
Library of the Benedictine Monastery of 
Admont, Austria 
George Peabody Library, Baltimore, USA 
National Library, Belarus 
Riksdagen Library, Swedish Parliament Library, 
Stockholm, Sweden 
Sansovino Library, Venice, Italy 
Old British Reading Room, British Museum, 
London, England 
Library of Congress, Washington, DC, USA 
 

 

 

 
Thư viện Hoàng Gia Bồ Đào Nha, Río 
de Janeiro, Brazil  
 
 
 
 
 
Thư viện Abbey St. Gallen, Thụy Sỹ  
� � � 
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Thư viện Trinity College, Dublin, Ireland  

 

 
Thư viện Jay Walker´s Private , 
Ridgefield, Connecticut, USA 
 

The founder of technology think tank 
Walker Digital, Jay Walker set out to 
create a space dedicated to the human 
imagination. about 3,600 square feet filled 
with landmark and bejeweled books, an 
original Sputnik 1 satellite hanging from 
the ceiling, a chandelier from a James 
Bond film, and three levels packed with 
even more rare artifacts … 
 

 
 
 
 

Thư viện Melk Monastery, Melk, Úc  
� � � 
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Thư viện Rijkmuseum, Amsterdam, Hà 
Lan  
 
 
 
 
 
 

Thư viện Strahov Monastery – 
Theological, Prague, Cộng Hòa Czech  

� � � 

 
Thư viện Parliament (Thư viện Nghị 
viện), Ottawa, Canada  
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Thư viện Herzog August, Wolfenbüttel, 
Germany  
 
 
 
 
 

 
Thư viện Geral thuộc trường Đại học 
Coimbra, Coinbra, Bồ Đào Nha  

 
Thư viện Wiblingen Monastery, UIm, 
Germany 

 
Thư viện Klosterneuburg, Austria 
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Thư viện trung tâm, Seattle  

 
Thư viện Benedictine Monastery of 
Admont, Áo  

 
Thư viện George Peabody, Baltimore, Mỹ 

 
Thư viện Quốc gia, Belarus  
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Thư viện Riksdagen – Thư viện của Nghị 
viện Thụy Điển, Stockholm, Thụy Điển  
 

 
Thư viện Sansovino, Venice, Italy  
 

 
Old British Reading Room, British 
Museum, London, Anh Quốc  

 
Thư viện Quốc hội, Library of Congress 
(L.O.C), Washington DC, Mỹ  
 
 

 
 

Don‘t forget  … The 
world’s greatest bookshops 

in     le Canard épiléle Canard épiléle Canard épiléle Canard épilé 

n°24  –  30-4-2009,  pages 63-64  
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Le coin des peintures 
 

John PughJohn PughJohn PughJohn Pugh    
 

 
Main Street, Los Gatos, CaliforniaMain Street, Los Gatos, CaliforniaMain Street, Los Gatos, CaliforniaMain Street, Los Gatos, California  - Tout ce 
que vous voyez est peint sur un mur ! Même la 
femme qui jette un coup d ’oeil...  
 

 
Taylor Hall, California State University, Taylor Hall, California State University, Taylor Hall, California State University, Taylor Hall, California State University, 
Chico, CaliforniaChico, CaliforniaChico, CaliforniaChico, California  - Les colonnes, style dorique, 
sont peintes sur un mur plat...  
 

 
Valentine’s DayValentine’s DayValentine’s DayValentine’s Day, a mural unveiled during the  
Global Mural Conference in Twentynine Palms, Twentynine Palms, Twentynine Palms, Twentynine Palms,     

CaliforniaCaliforniaCaliforniaCalifornia  - Valentin le taureau et un vautour  
attendent que l'artiste se réveille.  
 

 
"Café Trompe L’oeil", San Jose , California "Café Trompe L’oeil", San Jose , California "Café Trompe L’oeil", San Jose , California "Café Trompe L’oeil", San Jose , California     
Peinture murale qui s'appelle : "L'Art qui imite la 
vie qui à son tour imite l'Art qui imite la vie". 
La cliente à la table est peinte, et... elle ne quitte 
pas sa place à l'heure de fermeture.  
 

 
Santa Cruz , California  Santa Cruz , California  Santa Cruz , California  Santa Cruz , California  ----    Baie dans une Baie dans une Baie dans une Baie dans une 
bouteillebouteillebouteillebouteille : même le spectateur fait partie de la 
peinture  
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Sarasota County Health Center, FloridaSarasota County Health Center, FloridaSarasota County Health Center, FloridaSarasota County Health Center, Florida  - 
Ceci semble une agréable aire de repos le long de 
la promenade pour tes pauvres pieds. Eh non, ce 
n'est qu'un peinture murale, parfaitement plate...  
 

 
Winslow, Arizona  Winslow, Arizona  Winslow, Arizona  Winslow, Arizona  ----    "Slowin' Down To Take a "Slowin' Down To Take a "Slowin' Down To Take a "Slowin' Down To Take a 
Look"Look"Look"Look" - Tout est faux. Tout est peint sur un mur 
plat et sans fenêtres !  
 

 
Honolulu, HawaiiHonolulu, HawaiiHonolulu, HawaiiHonolulu, Hawaii  - Pour peindre ce mur il a 
fallu à l'artiste deux mois de travail dans un 
studio pour faire le plan. Ensuite il a fallu six mois 
de peinture et l'assistance de 11 autres peintres 
pour arriver au résultat que vous voyez. Les 
personnes représentent la reine Liliuokalani, 
dernière reine du Hawaii, et le duc Kahanamoku, 
que l'on appelle le père du surfing.  
 

NhNhNhNhững bng bng bng bức tranh c tranh c tranh c tranh 
llllộng lng lng lng lẫy vy vy vy về        ����    ���� 

các locác locác locác loạiiii    chimchimchimchim    
 

 
Vẻ đẹp “quý tộc” của Rirflebird 

 
Vẻ kiêu hảnh của chim thiên đường (Rird – 
of – Paradise) 
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Chim rẻ quạt “hoàng gia” (Royal 
Flycatcher) và một con Manakin mũ đỏ 

 
Chim Tanager ở Trung Mỹ, Nam Mỹ 

 
Chim vàng anh (Oriole)  

 
Chim Cuckoo sóc (Squirrel Cuckoo) 
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Chim Motmot Mexico 

 
Một tổ chim Anhinga và những con cò 

 
 

 
Đại bàng đầu hối rượt chim ưng biển 
 

 
Cò thì đỏ 
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Những con diệc đầu đen và đầu vàng 

 
Diệc bạch lớn 

 
Diệc bạch lông tuyết 

 
Bồ nông 
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Chim thiên đường xanh 
 
 

 
Chim thiên đường ngực xám 
 
 

 

 
Chim thiên đường có 12 sợi lông mảnh ở 
đuôi 
 
 

 
Chim Sicklebill 
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Một loại chim thiên đường 
 
 

 
Chim Astrapia với cái đuôi dài như 2 dải ruy 
– băng 

 
Ngỗng Canada 
 

 

 
 

Joli de joliJoli de joliJoli de joliJoli de joli    !!!!!!!!!!!!    
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Le coin des voyages (1)  

 

    

Hamilton Pool PreserveHamilton Pool PreserveHamilton Pool PreserveHamilton Pool Preserve    
 

Hamilton Pool Preserve is a natural pool that was created when the dome of an underground river 
collapsed due to massive erosion thousands of years ago. The pool is located about 23 miles (37 km) 
west of Austin, Texas off Highway 71. Since the 1960s, Hamilton Pool has been a favorite summer 
swimming spot for Austin visitors and residents. Hamilton Pool Preserve consists of 232 acres 
(0.94 km2) of protected natural habitat featuring a jade green pool into which a 50-foot (15 m) 
waterfall flows. The pool is surrounded by huge slabs of limestone that rest by the water's edge; 
large stalagtites grow from the ceiling high above. The ceiling and surrounding cliffs of the grotto are 
home to moss, maidenhair fern and cliff swallows. The Ashe juniper (cedar) uplands of the preserve 
are home to the endangered golden-cheeked warbler.[1] 
 

Tai bang Texas, Mỹ, hồ nước Hamilton được ví như cảnh sắc thiên đường dưới hạ giới với nhiều điểm 
độc đáo. Hamilton Pool gồm cả hồ nước dưới mặt đất và trên mặt đất.  Bên trên hồ là một thác nước 
cao 15m tuyệt đẹp làm phong cảnh thêm huyền ảo. "Thiên đường" này đã hình thành cách đây hàng 
ngàn năm do hệ quả của quá trình một vòm đá vôi bị xói mòn và sụt lở. Nguồn nước của hồ được dẫn 
từ dòng sông ngầm Pedernales gần đó. 
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Geyser Black Rock Geyser Black Rock Geyser Black Rock Geyser Black Rock (Nevada) USA(Nevada) USA(Nevada) USA(Nevada) USA    
Publié le 31/05/2011 à 23:25 par decouverteetnature  

 

Le Geyser Fly est situé dans un ranch privé, le Fly Ranch. du (désert de) Black 
Rock Desert au nord de Reno, dans l’État du Nevada aux États-Unis. 
Ce curieux geyser est né en 1916 dans cette zone aride du Nevada quand les habitants 
des lieux décidèrent de creuser des puits avec l’espoir de trouver de l’eau pour 
abreuver le bétail et irriguer les terres. En creusant un puit dans le Black Rock Desert 
(le Désert du Rocher Noir) ils rencontrèrent une nappe d’eaux thermales à plus de 
200°C, les sources d’eaux chaudes étant très fréquentes dans la région. 
Bien que le trou se soit bouché quelques décennies plus tard, en 1964, des 
scientifiques ont voulu étudier comment on pouvait profiter de l’énergie thermique 
de la zone et un geyser a commencé à jaillir de l’ancien puits. On observera 
l’impressionnant jaillissement des eaux chaudes du Geyser Fly et surtout, apprécier ses 
magnifiques couleurs vertes, rouges et oranges, dues, selon les experts, aux algues 
thermophiles qui se sont mêlées aux sédiments de carbonate de calcium qui ont formé 
en plusieurs années cette étrange stalagmite de 4 mètres de haut dans le désert. 
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Vườn đá lạ ở Ấn Độ 
 

Chandigarh Rock GardenChandigarh Rock GardenChandigarh Rock GardenChandigarh Rock Garden    
 

Vườn đá Nek Chand là một hình ảnh thu nhỏ của 
trí tưởng tượng và sự sáng tạo phong phú của 
nghệ nhân Nek Chand. 
 

 
 

Thành phố Chandigarh được biết đến với khu 

vườn đá điêu khắc tuyệt đẹp, với tên gọi là Nek 
Chand, được đặt theo tên của người sáng lập ra 
nó.  
Vào năm 1957, Nek Chaud đã chính thức thực 
hiện dự án của mình ấp ủ bấy lâu nay. Khu vườn 
đá rộng trải dài hơn 64 mẫu Anh bao gồm các 
tác phẩm điêu khắc làm từ những nhiều loại vật 
liệu phế thải khác nhau là kết quả của một quá 
trình sáng tạo kì công của ông và trông khu vườn 
giống như một phòng triển lãm ở ngoài trời. 
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Đó là lần đầu tiên Nek Chand đặt chân đến thành 
phố Chandigarh, lúc ấy nơi đây chỉ là một bãi đất 
trống, hoang được chính phủ Ân Độ sử dụng làm 
nơi xử lí rác thải công nghiệp và của hộ gia đình 
trong các thành phố lân cận. Ông được chính phủ 
giao cho một công việc liên quan đến vấn đề xử lí 
rác thải. 
 

 

 
 

 
 

 
 

Vào năm 1957, Nek Chand đã chính thức bắt 
đầu làm việc trên dự án mơ ước của mình: biến 
số rác thải thành nguyên liệu có ích cho công 
trình của mình. Ông thu thập các loại vật liệu 
thải ra như kim loại để chế tác hình dạng của con 
người, động vật và những sinh vật tưởng tượng 
khác.  
Ông bắt đầu công việc bí mật của mình tại một 
góc khuất trong khu vực gần rừng, nơi mà các 
công trình xây dựng không được phép thi công. 
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Ông cũng thu thập thêm những tảng đá có hình 
dạng độc đáo tại các con sông và hồ gần đó để 
làm phong phú thêm nguồn vật liệu của mình. 
 

 
 

 
 

 
 

Trong vòng một vài năm, Nek Chand đã có một 
bộ sưu tập lớn về đồ phế thải. Đây là nguyên liệu 
chính để ông tạo ra hàng trăm tác phẩm điêu khắc 

mang tính nghệ thuật. Ông thực hiện công việc 
điêu khắc vào những ngày cuối tuần và tăng dần 
tốc độ làm việc lên, bất cứ khi nào rảnh, thậm 
chí ban đêm ông cũng vẫn miệt mài làm công 
việc yêu thích này.  
 

 

 
 

 
 

Cuối cùng ông cũng đã hoàn tất công việc xây 
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dựng một vương quốc bí mật của mình đó là 
những túp lều, cung điện, gian hàng và hàng trăm 
tác phẩm điêu khắc khác. 
 

 
 

 
 

Nek Chand đã che giấu công trình mà mình xây 
dựng nhiều năm liền để tránh sự nhòm ngó của 
mọi người, nhất là các cơ quan có thẩm quyền ở 
địa phương. Nhưng ngày nay vườn đá là một 
trong những địa điểm du lịch phổ biến nhất ở Ấn 
Độ, với hơn 3.000 du khách tham quan mỗi ngày. 
Khi đến khu vườn đá, đi bộ dọc theo khu vườn, 
bạn sẽ nhận ra các tác phẩm điêu khắc với những 
hình dạng khác nhau. Đó là những sinh vật huyền 
ảo có tính chất thần thoại đã được tạo ra từ các ve 
chai, kính, gạch, đá, nồi gốm, sành sứ, các thiết bị 
điện bị hỏng…Cùng với những thứ đó, bạn cũng 
không thể rời mắt khỏi các tác phẩm điêu khắc 
khác như nhạc sĩ và vũ công. Tất cả đều được 
làm bằng rác thải. Thật khó tin đối với những ai 

chưa một lần viếng thăm nơi này, vì không ai có 
thể nghĩ những vật liệu phế thải này lại là 
nguyên liệu lí tưởng cho khu vườn. 
 

 
 

Khu vườn thu hút một lượng khách tham quan 
khá lớn không chỉ vì sự độc đáo của những tác 
phẩm điêu khắc đa dạng trong ý tưởng, mà còn 
thêm một khía cạnh quan trọng khác nữa, đó là 
tác phẩm điêu khắc làm toát lên vẻ đẹp của thiên 
nhiên và tôn vinh di sản văn hóa tinh thần của 
người Ấn Độ. Những bức tượng của động vật ở 
đây cho thấy sự đa dạng phong phú của động vật 
hoang dã và một số di tích kiến trúc ở Ấn Độ 
cũng được tác giả đưa vào tác phẩm điêu khắc 
của mình, khiến cho vườn đá Nek Chand càng 
nổi bật hơn, không chỉ vẻ đẹp bên ngoài mà còn 
ý nghĩa bên trong. Điều này đã để lại một ấn 
tượng sâu sắc trong lòng du khách khi ghé thăm 
nơi đây. 
Tô điểm thêm vẻ đẹp của khu vườn là các con 
suối và thác nước dệt xung quanh các tòa nhà và 
lối đi lại. Bạn cũng sẽ nhìn thấy các bức tường 
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được dựng lên bằng các chậu đất nung xinh xắn. 
Đi trên con đường đầy bóng mát được lát đá cuội, 
tưởng chừng như ta lạc vào mê cung hay bước 
vào một thế giới thần tiên đầy quyến rũ và mê 
hoặc. Một khu vườn mà không có bất cứ một cây 
hoa nào, là địa điểm của lễ hội Teej truyền thống 
được tổ chức hằng năm 
 

 
 

Giờ đây người ta vẫn đánh giá cao về khả năng 
sáng tạo của Nek Chand, thay vì xử lí rác thải 
theo cách thông thường thì ông Nek Chand đã 
biến chúng thành những vật liệu hữu ích. Tái chế 
và sử dụng rác thải vừa một công đôi việc, vừa 
bảo vệ môi trường lại vừa có được sản phẩm điêu 
khắc tuyệt vời. Kết quả của một quá trình miệt 
mài làm việc, giờ đây những tác phẩm của ông 
được cả thế giới biết đến sự ngưỡng mộ sâu sắc 
Được coi là hiện thân của trí tưởng tượng mới và 
lạ, vườn đá ở thành phố Chandigarh là một tác 

phẩm nghệ thuật hiếm thấy, không thể đánh 
đồng hay so sánh với bất cứ thứ gì khác trên thế 
giới 
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Le coin des voyages (2) 

 

VVVVề    Tây BTây BTây BTây Bắc c c c 
ttttắm tiênm tiênm tiênm tiên6666     ............ 

Hải Bình 

 
 

Giới ham du lịch bụi thường mê mải vùng đất 
Tây Bắc, không chỉ bởi vẻ đẹp hoang sơ của núi 
rừng, mà còn cả sự “hoang sơ” của con người 
nơi đây. 
 

 
 

Những cô gái dân tộc ngực trần, khỏa mình dưới 
suối, hồn nhiên như thể chỉ có trời và đất, là hình 
ảnh đẹp và quyến rũ nhất của rừng núi. 
Nhưng đó là chuyện của chục năm trước. Giờ 
đây, văn minh đã từ "trên trời rơi xuống" tận 

                                                   
6 Voir  le Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé  n°12 – 23-9-2009,  

page 8 - HUYỀN THOẠI TẮM TIÊN TÂY BẮC 

những bản làng xa tít mù khơi, qua sóng phát 
thanh, truyền hình, rồi những con đường được 
mở vào tận bản làng, khiến nhiều phong tục, tập 
quán của đồng bào mất đi, trong đó, tục tắm 
suối cũng mai một rất nhanh. 
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 đường 
cong tuyệt mỹ. Con gái Thái dịu dàng, hiền 
thục... 
 

 
 

 
 

Mới nghe có vẻ như thô và phàm tục, nhưng với 
những người đã 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 đi vẻ lung linh huyền ảo. Tây 
Bắc sẽ phần nào kém đi vẻ đẹp dung dị nhưng vô 
cùng lãng mạn, nên thơ.Giờ đây, tìm được một 
con suối, nơi mà các thiếu nữ khỏa tấm thân 
ngọc ngà trong làn nước trong mát hiếm 
lắm.Những cô gái dân tộc ngực trần, khỏa mình 
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dưới suối, hồn nhiên như thể chỉ có trời và đất, là 
hình ảnh đẹp và quyến rũ nhất của rừng núi. 
 

 
 

 
 

 

Đến Tây Bắc, bên con sông Nậm Nhé, ta có thể 
nhận ra bản Thái qua những đặc điểm như cọn 
nước, cối nước, những điệu múa xoè liên tu bất 
tận và cả những mó nước yên bình kín đáo, nơi 
những cô gái dân tộc Thái thả mình vào dòng 

nước thiên nhiên mát lạnh. 
Thật khó tưởng tượng nổi khi trên các khe nước, 
suối nguồn của Mường Pồn, Mường Lay, 
Mường Tè, thị xã Lai Châu mất đi bóng dáng 
của con gái Thái đi "tắc nặm" (vác nước), "pây 
áp nậm" (đi tắm suối)? Nếu thế thì khác gì núi 
rừng Tây Bắc không còn hoa ban.  
Người Thái rất coi trọng những nguồn nước 
xung quanh họ và coi đó như một sản vật linh 
thiêng mà thần linh ban tặng. Những nét sinh 
hoạt của người Thái đều gắn liền với dòng nước 
từ giã gạo, ăn uống, giết mổ và cả việc tắm táp. 
Sau mỗi buổi lao động 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 đúc hàng ngàn 
năm mới có được. Bao nỗi mệt nhọc trôi theo 
dòng nước, con người như được tiếp thêm nguồn 
năng lượng mới. 
Nếu các chàng trai thường chọn nơi vực sâu, 
nước xiết để vẫy vùng thỏa sức trai thì các cô 
gái lại tìm nơi dòng chảy nông hơn, kín đáo. Các 
cô quay mặt vào bờ, ý tứ cởi cúc áo, chiếc váy 
lúc này được kéo cao che kín khuôn ngực thanh 
tân, lội xuống nước tới đâu váy được nâng dần 
lên đến đó. Cho đến khi dòng nước đủ che kín 
thân mình, các cô gái khéo léo quấn chặt váy 
trên đầu như một bông hoa, dù bơi lội, đùa 
nghịch, chiếc váy vẫn không thể rơi được. 
 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, để rồi cứ mộng mơ, khao khát 
một cuộc sống bình dị, yên vui - ước mơ cháy 
bỏng của bao đời? Để rồi những ai được chiêm 
ngưỡng vẻ đẹp của suối nguồn Tây Bắc trong 
một chiều các cô gái Thái tắm tiên, chợt thấy 
mình trong sáng hơn, thanh cao hơn, như được 
hòa mình cùng đất và người của Tây Bắc huyền 
thoại... 
Đầu mỗi bản Mường ven lối mòn đều có ống 
bương dẫn nước từ khe suối và mỗi con suối đều 
có bến tắm riêng dành cho phụ nữ - không che 
chắn, nhưng có lẽ đã thành lệ: không có người 
đàn ông nào dám bước vào thế giới riêng dành 



Amicale Epatente des …                                                                                                                    … Joyeux-Jeunes Retraités 

Le Canard épilé de l’Amicale Epatente des Joyeux-Jeunes Retraités    - 76 -  

cho phụ nữ. Trước đây lúc đi tắm, con gái Thái 
thường vác theo ống bương nước lá thơm để 
tráng người - bây giờ đã được thay thế bằng xà 
phòng thơm. 
 

 
 

Vào chiều tà nóng nực dọc suối Nậm Lay - con 
suối từ Mường Tùng chảy dọc Mường Lay và thị 
xã Lai Châu thường hay gặp cô gái váy cuốn đội 
đỉnh đầu tắm tiên phơi mình trên dòng suối mát. 
Nếu bạn "vô tình" phải lội qua gần chỗ tắm, họ 
sẽ thả váy xuống dần theo mực nước - cạp váy 
lửng lên bờ. 
Ngay từ những bước đầu tiên lội xuống dòng 
nước suối trong vắt, chiếc váy xoè dần được nâng 
lên theo nhịp chân bước. Nước dâng lên đến đâu, 
chiếc váy được vén dần lên đến đó cho đến khi 
toàn bộ cơ thể đều được dòng suối nhẹ nhàng 
bao bọc lấy thì váy áo sẽ nằm trên đỉnh đầu. 
Dòng nước trong vắt chảy nhẹ nhàng chỉ vừa đủ 
để khiến mặt suối lăn tăn gợn sóng như muốn 
ngăn những ánh mắt tò mò của những chàng trai 
bản vô tình đi ngang. 
Đến khi tắm xong, váy áo rất hiếm khi bị ướt mà 
cơ thể thì đã được tắm táp thoả thích trong dòng 

nước mát. Váy áo lại được thả dần xuống theo 
bước chân cô gái Thái lên và tới gần bờ thì 
trang phục đã gần như chu chỉnh hoàn toàn. 
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Lúc này mái tóc mới được quan tâm đến, cô gái 
cúi gập người bên suối mà rũ tóc, quay tóc 
trong 
 làn nước trong lành tinh khiết như pha lê. 
Tắm tiên ở Tây bắc có lẽ là một nghệ thuật mà 
người con gái dân tộc Thái được học ngay từ 
khi bắt đầu biết khép nép thẹn thùng. Vẻ đẹp 
chân chất, trong sáng đến mức thánh thiện của 
các cô gái Thái đã trở thành nguồn đề tài và 
cảm hứng vô tận cũng như làm nên sức sống 
cho bao tác phẩm thơ, ca, nhạc, họa… 
 

 
 

Nhiều áng văn thơ, ca khúc như: Tiễn dặn 
người yêu - (trường ca dân tộc Thái), Nhớ vợ, 
Em tắm, đều lấy bối cảnh sông suối để ca ngợi 
vẻ đẹp của người con gái Thái. Bài thơ Em tắm 

của Bạc Văn Ùi, dân tộc Thái, được bình chọn 
là một trong 100 bài thơ hay nhất của thế kỷ 
hai mươi: 

Sao anh lại rình 
Trộm xem em tắm 

Da của em ngần trắng 
Da của mẹ, của cha 
Tay của em lấm lem 
Tay của than của bụi 
Tay của rừng của núi 

Tay của đất của nương 
Em tắm xong lại sạch 

Vẫn ngát thơm hoa rừng 
Da của em trắng ngần 

Là của anh tất cả 
Không phải người xa lạ 

Việc gì mà trộm xem 
Em tắm suối giữa mường 

Tắm trong mối yêu thương 
Có anh đang đứng giữ 
Chớ để Tây đến mường 

Ở một nơi khác: người Thái ở Tú Lệ (Yên Bái) 
ngày nay vẫn giữ nét sinh hoạt truyền thống 
tắm hồn nhiên bên dòng suối Tú Lệ và trở 
thành những nàng tiên giữa trời đất. 
Lữ khách tới đây cũng có thể cùng tắm, các 
chàng trai cũng được phép tắm chung, được 
hòa mình vui đùa giữa thiên nhiên, nghỉ ngơi 
hay thư giãn. Tuy nhiên tuyệt đối phải giữ 
khoảng cách và không được có những hành vi 
xấu, nếu không sẽ bị trai bản và chính quyền 
trừng phạt. 
Không chỉ ở Tây Bắc mà ở nhiều vùng cao 
khác, cả ở Tây Nguyên: phụ nữ vẫn khỏa trần 
tắm suối sau buổi lao động cực nhọc trên rẫy. 
Ở nhiều nơi vào buổi chiều tà, hàng chục sơn 
nữ bỏ công cụ lao động trên những tảng đá lớn 
rồi hồn nhiên trút xiêm y như chốn không 
người.  
Các sơn nữ phơi làn da trắng ngần ngồi trên 
tảng đá, khua chân dưới nước, nói cười rổn 
rảng, khiến cảnh đại ngàn âm u trở nên đẹp 
như một câu chuyện cổ tích, đó thực là một 
bức họa thiên nhiên tuyệt tác. Nhìn từ xa mọi 
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thứ đều mờ ảo trước mắt, chỉ có làn da của các 
sơn nữ là nổi bật giữa cảnh hoang sơ chập 
choạng trong bóng chiều tà... khiến dòng suối 
già nua, trầm mặc cũng trở nên lung linh, 
huyền ảo. Nếu tình cờ xuất hiện người lạ, các 
sơn nữ vơ vội quần áo mặc ngay dưới nước 
hoặc núp sau những tảng đá.  
Văn minh ngày nay đã vào tận những bản làng 
xa xôi hẻo lánh cộng với những ánh mắt tò mò 
của người miền xuôi khiến nhiều phong tục, tập 
quán của đồng bào mất đi, trong đó, tục tắm 
suối cũng mai một rất nhanh. 
 

Tôi khám phá 
Thiên Đường7 
 

Tháng 4 vừa rồi làm 1 chuyến du ngoạn miền 
Trung, tất cả thông tin, hành trình, lịch bay, 
khách sạn, hình ảnh chụp được, geotagging đều 
được thực hiện trên iPhone 4. Tôi muốn chia sẽ ở 
đây để giới thiệu với mọi người 2 thứ: 
- vẻ đẹp "ngỡ ngàng" của động Thiên Đường ở 
Quảng Bình. 
- sự "lợi hại" của những apps phục vụ du lịch của 
iPhone 4. 
Và chúng ta bắt đầu: 
Tất cả hình ảnh của chuyến đi trên Maps... 

Ở đâu? :  
Từ Đồng Hới, đi thẳng đường HCM khoảng 30km 
sẽ đến ngã 3 rẽ vào bến đò vào Phong Nha. Từ 
ngã 3 đoạn rẽ vào Phong Nha – Kẽ Bàng, đi thẳng 
đường Hồ Chí Minh, đến gần ngã 3 Đông Dương 
(thực chất là điểm giao của đường HCM Đông và 
HCM Tây) thì rẽ trái. Đầu ngã rẽ có biển ghi 
“Động Thiên đường” rất to. Đi thẳng hoài khoảng 

                                                   
7 “ Je découvre la Paradis” 

16km là đến khu resort đang xây dựng của công 
ty Trường Thịnh. Gửi xe đi bộ thêm khoảng 
1.5km và leo 524 bậc thang là đến cửa động. 
 

Từ cổng bến thuyền vào Phong Nha... 
 

Núi sông xanh rì và rất mát… 
 

C’est C’est C’est C’est féeriqueféeriqueféeriqueféerique    et et et et c’est dans c’est dans c’est dans c’est dans     
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Có những đoạn đường trời đang hanh mát bỗng 

nhiên có những làn gió rất lạnh, người ta nói đó 

là “gió động”. Đi ngang đường mà thấy mát mát 

là biết có động đâu đó quanh mình rồi. 
 

Đường vào động đẹp như mơ... 
 
. 
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Ngã 3 vào động Phong Nha 
 

 

Lời khuyên: Đừng nên tiết kiệm 60,000 đi xe vào thẳng chân núi, vì 524 bậc thang là rất phê. 
 

Lưu ý: Đoạn đường từ ngã 3 đường HCM vào động Thiên đường phải nói là rất đẹp. Đẹp tuyệt vời. Đôi 
khi bạn nên dừng lại hít thở, ngắm cảnh, hoặc thậm chí là tắm suối, vì nước rất mát và trong. Cảnh vật 
2 bên rất thiên nhiên, hùng vĩ, xanh mát. Đây là khu vực có nhiều động chưa được khai phá, thành ra 
có những đoạn đường trời đang hanh mát bỗng nhiên có những làn gió rất lạnh, người ta nói đó là 
“gió động”. Đi ngang đường mà thấy mát mát là biết có động đâu đó quanh mình rồi. 
 

Một cánh đồng cỏ có thể chạy xe vào và tắm suối... 
 

Đi khoảng 10km, gặp bảng chỉ dẫn quẹo trái vào Thiên Đường, đi 1 đoạn nữa sẽ tới Cầu Tróoc và 

thưởng ngoạn vẻ đẹp trùng đẹp của đất nước nơi đây. 
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Đi ra ngã 3 quẹo trái đường HCM 1 đoạn là đến cầu này (không nhớ là cầu gì, hic, chỉ biết là cảnh đẹp 

quá nên chụp lại)… 
 

 
Đường đi bộ lên hang Thiên đường... 
 

Đoạn cuối động, vẫn còn đang khai thác tiếp… 
 

Là cái gì? 
Năm 2005, khi phát hiện hang động này, các nhà 
thám hiểm của Hội Hang động hoàng gia Anh 
(BCRA) đã bàng hoàng vì vẻ đẹp thần tiên của 
hang, chỉ có thể thốt lên được hai tiếng: “Thiên 
đường!” Trong danh mục những hang động đẹp 
nhất thế giới, động Phong Nha được xếp hạng 
một trong hai hang động đẹp nhất thế giới với 

danh hiệu “đệ nhất động”. Tuy nhiên, khi các 
chuyên gia hang động tìm ra Thiên Đường, nhiều 
người đã cho điểm Thiên Đường đẹp gấp 10 lần 
Phong Nha.  
Động Thiên Đường là một động tại Vườn quốc 
gia Phong Nha-Kẻ Bàng, huyện Bố Trạch, tỉnh 
Quảng Bình. Động này đã được Hội Nghiên cứu 
hang động Anh quốc phát hiện năm 2005 và 
được đánh giá là động lớn nhất và đẹp nhất tại 



Amicale Epatente des …                                                                                                                    … Joyeux-Jeunes Retraités 

Le Canard épilé de l’Amicale Epatente des Joyeux-Jeunes Retraités    - 82 -  

Phong Nha-Kẻ Bàng. Đây là một động khô, không 
có sông ngầm chảy qua như động Phong Nha. 
Theo kết quả khảo sát sơ bộ của các nhà khoa 
học, so với động Phong Nha thì động Thiên 
Đường có chiều dài kỉ lục 31km (chỉ mới khai thác 
du lịch được 1.6km), với niên đại từ 300 – 400 
triệu năm trước và quy mô lớn hơn nhiều. Trong 
động Thiên Đường có nhiều khối thạch nhũ và 
măng đá kỳ ảo. Phần lớn nền đất trong động này 
là đất dẻo, khá bằng phẳng nên thuận tiện cho 
việc tham quan và thám hiểm. Nhiệt độ bên 
trong động Thiên Đường luôn chênh lệch so với 
bên ngoài khoảng 16 °C. 
Quả không hổ thẹn với tên gọi, động Thiên 
Đường đứng đầu bảng xếp hạng hang động quốc 
tế vì tính thẩm mỹ, khoa học lẫn vẻ lộng lẫy, 
khoáng đạt, với nhiều tầng thạch nhũ đẹp say 
lòng. Khai trương ngày 3-9-2010 nhưng đến ngày 
24-12-2010, động Thiên Đường mới mở cửa đón 
khách. 

Cổng xuống Thiên đường là đây... 

Có gì hay? 
Đến cửa động, thật bất ngờ, cửa chỉ nhỏ vừa đủ 
một người xuống, nằm dưới lèn đá cao hơn trăm 
mét trông rất ngoạn mục. Một cái dốc dẫn xuống 
nền động dài 15m, dốc được tạo rất cầu kỳ với 
vô vàn hạt thạch nhũ to tròn, hai bên dốc có 
nhiều dấu tích sập đổ, ngổn ngang những cột 
thạch nhũ chổng chơ như thể vừa trải qua một 
đợt kiến tạo. Chân chạm nền động, một cảm giác 
mát lạnh phả vào, cho dù ngoài trời đang nắng 
nóng, nhiệt kế mang theo chỉ 18 độ, nhiệt độ lý 
tưởng để thưởng ngoạn thiên nhiên. 
 

Đường lên lại "Hạ giới"... 
 

Mỗi khối thạch nhũ đẹp mỗi vẻ, không khối nào 
giống khối nào, đã tạo nên một thiên đường 
huyền hoặc. Nào Cung Thạch Hoa Viên với khối 
thạch nhũ như tượng đức mẹ đồng trinh tay bế 
hài đồng; nào Cung Giao Trì là nơi Ngọc Hoàng 
bàn việc nước với các cận thần, xung quanh là 
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tượng kỳ lân, chim phượng hoàng, ruộng bậc 
thang, nhà rơm.  
 

 

Độc đáo là Cung Quảng Hàn, nơi khối thạch nhũ 
rũ xuống trông như bức rèm the của tiên nữ. Hay 
Cung Quần Tiên Hội Tụ với cả quần thể tượng 
Phật A Di Đà, lạc đà hóa nghê châu, thầy trò 
Đường Tăng trên đường thỉnh kinh, linh vật mình 
ngựa đầu rồng, Phúc – Lộc – Thọ, tháp Phật. Có 
những cột nhũ lớn đường kính 1-2 m trông rất 
giống tượng Phật Bà Quan Âm. 
 

Đây có lẽ là quảng đường động dài nhất, và là 
tấm hình chụp Panorama đẹp nhất của mình 
trong động... 
 

Cung Giao trì với thạch nhũ hình 3 ông Phước Lộc 

Thọ

Cái này chắc là thạch “snack”, nhìn như mấy 

miếng bánh, hehe… 

 

Thạch "Phòng 
the"........
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Ấn tượng nhất là Tháp Liên Hoa với hình thù đặc 
sắc mà dưới mắt mỗi người, ở mỗi góc nhìn đều 
mang những hình thù khác nhau; người thì bảo 
trông giống như cây thông Noel, người bảo giống 
tòa sen… Thật ra đó là khối thạch nhũ được hình 
thành từ những giọt nước bắn tung tóe không 
theo quy luật nào. 

 

Cổng Thiên Đường. 

Cao nhất là Cung Đại Thánh Đường, 

Thạch “Nhà rông” 
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Suối trong động... 

Cung Quần Tiên Hội Tụ 

Lời khen cho nhà đầu tư Trường 

Thịnh 
Không chỉ ngạc nhiên khi thưởng lãm một kỳ 
quan của đất trời mà tôi còn bất ngờ trước sự 
sạch sẽ, quy củ, đầu tư xây dựng công phu, 
chăm sóc kỹ lưỡng của đơn vị quản lý khai thác 
động Thiên Đường – Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Trường Thịnh. Chắc là của tư nhân nên dàn 
nhân viên trong đồng phục bắt mắt đón khách 
rất nhiệt tình, được huấn luyện rất tốt, chào hỏi 
và mỉm cười rất dịu dàng như khách quý đến 
chơi, từ bác bảo vệ đến anh quản lý. Sau khi giới 
thiệu những nét chung về hang động, hướng 
dẫn viên đưa chúng tôi đi sâu vào trong hang 
qua tuyến cầu thang gỗ hàng trăm bậc được 

xây dựng và lắp đặt công phu dài hơn 1 km. 
 

 

 

Không như các quần thể hang động khác tại 
Việt Nam, nhà đầu tư đã tôn trọng tự nhiên tối 
đa, ngay cả đèn chiếu sáng cũng là ánh sáng 
trắng nhằm giữ nguyên màu sắc tự nhiên, tươi 
mới của hang động. Trên toàn bộ đường tham 
quan, chúng tôi đều đi trên những thang gỗ tự 
nhiên chứ không để mài mòn nền động như 
những nơi khác. Cô hướng dẫn viên giải thích 
làm như vậy để khách dễ đi lại, bảo quản nền 
động không bị tàn phá. 
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Le coin « Cuisine »  

 

Sài G òn Ẩm Thực Lang Thang Ký –  

tặng những tâm hồn ăn uống 

Đặc sản tiến vua8 

nổi tiếng của người Việt 
Để được đưa vào cung tiến vua, món ăn phải có 

giá trị dinh dưỡng cao và hương vị tuyệt vời 

hiếm thấy. Có thể nói, những món đặc sản tiến 

vua này là "vua" của các loại đặc sản. 

Nền ẩm thực phong phú của Việt Nam từ thời xa 
xưa đã sản sinh ra hàng trăm, hàng nghìn món ăn 
đặc sắc. Một phần nhỏ trong số những món ăn 
đó hưởng vị trí trang trọng đặc biệt khi được đưa 
vào cung đình để cung tiến các bậc vua chúa. 
Dưới đây là một số đặc sản tiến vua nổi tiếng ở 
Việt Nam: 
 

 
 

Là nơi phát tích của vương triều nhà Lý, Đình 
Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh) thường được gọi là đất 
vua. Đây cũng vùng đất của một đặc sản nổi 
tiếng, đã được đưa vào tận kinh đô Huế để tiến 

vua, đó là bánh phu thê. Đúng như tên gọi của 

mình (phu thê nghĩa là vợ chồng), món bánh này 
không lẻ chiếc mà đi theo cặp. Phía sau những 
lớp là chuối, chiếc bánh hiện ra với lớp vỏ làm 
bằng bột nếp óng ánh màu vàng tươi. Nhân bánh 

                                                   
8 « by appointment of His Majesty » … !!!  

là đỗ xanh giã nhuyễn, nhào đường, có thể cho 
thêm dừa. Hương vị của bánh ngọt ngào như 
duyện vợ chồng. 
 

 
 

Sâm cầm hồ Tây là món ăn nổi tiếng, đã đi 

vào câu ca dao “Dưa La, húng Láng, ngổ Đầm/Cá 
rô Đầm Sét, sâm cầm Hồ Tây" của đất Thăng 
Long. Quan niệm dân gian cho rằng loài chim 
này di trú từ phương Bắc về phương Nam, chúng 
đào ăn nhân sâm trên đỉnh các núi cao ở Trung 
Quốc, Hàn Quốc nên được gọi là sâm cầm. Đó là 
lý do thịt Sâm cầm được cho là một món ăn đại 
bổ. Đây cũng là một món ăn khoái khẩu của vua 
Tự Đức. Tương truyền, làng Nghi Tàm bên hồ Tây 
được lệnh mỗi năm phải tiến vua 40-50 con chim 
Sâm cầm, nếu thiếu sẽ bị phạt nặng. 
 

 
 

Nếu Sâm cầm là niềm tự hào của hồ Tây thì cá 

Anh vũ là thương hiệu bất hủ của ngã ba sông 
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Bạch Hạc (Việt Trì, Phú Thọ). Với những thớ thịt 
trắng, quánh và đặc biệt là khối sụn môi giòn sần 
sật, cá anh vũ được người sành ẩm thực cho là 
ngon hơn bất kỳ loài cá nào của sông nước. Vì 
vậy, từ xa xưa, cá anh vũ đã được dùng làm thức 
tiến ăn tiến vua, được các bộ chính sử ghi lại. 
Cũng giống như sâm cầm hồ Tây, ngày nay cá 
Anh vũ đã gần như biến mất tại nơi vùng nước 
gắn với danh tiếng của mình. 
 

 
 

Sau mỗi bữa ăn đầy sơn hào hải vị, vua chúa ngày 
xưa tráng miệng bằng gì? Một trong những câu 

trả lời là chè long nhãn hạt sen phố Hiến 

(Hưng Yên). Nguyên liệu chính của món chè tiến 
vua này là những quả nhãn lồng phố Hiến, loại 
nhãn có hương vị thơm quý phái, cùi dầy, ăn 
giòn, ngọt hơn bất cứ các loại nhãn nào khác. 
Bên cạnh nhãn lồng, đất Hưng Yên còn có một 

đặc sản tiến vua đặc sắc khác là gà Đông Tảo. 

Là giống gà quý chỉ có ở huyện Khoái Châu, gà 
Đông Tảo còn được gọi là gà chân voi đôi chân to 
sần sùi như chân voi, thân hình chắc nịch. Giống 
gà này rất khó nuôi, đòi hỏi phải kỳ công chăm 
sóc và gà càng già càng quý, thịt ăn thường có 
mùi vị thơm ngon đặc trưng không lẫn với bất kỳ 
loại gà nào. Gà Đông Tảo có thể được nấu thành 

nhiều món, nhưng độc đáo nhất là món “vảy 

rồng hầm thuốc bắc” làm từ đôi chân to quá 

khổ của chúng. 

Mắm tép Hà Yên (huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa) là một đặc sản quý và độc đáo ở 
vùng chiêm trũng xứ Thanh, thời xưa thường 
được dùng để tiến vua. Để làm loại mắm này, các 
chức sắc địa phải cử người đến tận khe Gia Giã, 
làng Cổ Đam (vùng Bỉm Sơn bây giờ) để đánh 
riêng một loại tép quý, là tép riu nhỏ, có mầu 
trong xanh. Khi nấu nước mắm cũng phải chọn 
người nấu giỏi nhất vùng. Khi hoàn thành mắm 
có ánh vàng, sóng sánh như mật ong. 
 

 
 

Tương truyền, vào thời Trần, từ phủ Thiên 
Trường đến ngoài thành Nam Định, nhiều vùng 
là quê hương, thái ấp của vua quan nhà Trần. 
Cảm kích trước tài năng và đức độ của các bậc trị 
nước, dân thành Nam đã trồng một sản vật quý 

để dâng vua, đó chính là chuối ngự. Vẫn còn 

được trồng chọ đến ngày nay, chuối Ngự cho quả 
rất nhỏ, khi chín có màu vàng ướm như tơ tằm, 
mùi thơm ngát, vị ngọt thanh tao đầy quyến rũ... 
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Cốm làng Vòng, sản vật đặc trưng của đất 

Thăng Long đã nổi tiếng từ cách đây 1.000 năm, 
khi được đưa vào cung tiến vua các triều Lý.  
Ngày nay, cứ mỗi mùa thu món ăn chơi làm từ 
lúa non này lại theo các gánh hàng rong ruổi 
khắp các phố phường Hà Nội. Cốm Vòng thường 
được mua về ăn với chuối chín hoặc nấu chè cốm. 
Đây cũng là nguyên liệu chính của bánh cốm 
Hàng Than, một món ăn cũng rất đậm chất Hà 
Nội. 
 

 
 

 
 

Trắng nõn và mềm giòn như giá đỗ, hương vị hài 

hòa, rau muống Linh Chiểu (huyện Phúc Thọ, 

Hà Nội) thời xưa rất được các bậc vua chúa ưa 
thích. Bởi vậy, giống rau này còn có tên gọi khác 
là rau muống tiến vua. Để bảo đảm chất lượng, 
việc chăm sóc rau rất kỳ công và vất vả, đất trồng 
rau phải nằm sát sông, được hưởng mạch nước 
sủi trong vắt và phù sa sông Hồng bồi đắp. Do 

việc chăm sóc phức tạp, hiệu quả kinh tế không 
cao, ngày nay giống rau đặc sản này đang dần bị 
mai một. 
 

 
 

 
 

 

 
 

Được làm từ nước dãi của những con chim 

yến, yến sào (tổ chim yến) là một đặc sản có  
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hương vị rất hấp dẫn và giá trị dinh dưỡng cao. 
Từ thời xưa, yến sào đã được khai thác tại các 
đảo Yến ở ngoài khơi tỉnh Khánh Hòa để cung 
tiến các vua chúa. 

Thêm một món  ngay tại Huế : Bưởi 

Thanh Trà 
 

 
 

Theo báo Sài Gòn, giữa cố đô Huế, có một ngôi 
làng mướt xanh màu hoa lá bưởi Thanh Trà - thứ 
trái cây chỉ của riêng Huế. Bưởi Thanh Trà mệnh 
danh là "nữ hoàng" các loại cây ăn trái tại cố đô 
Huế có từ bao giờ, đến người lớn tuổi nhất 
phường Thủy Biều, TP Huế không nhớ rõ. Nhưng 
chuyện Minh vương Nguyễn Phúc Chu (1675-
1725, vị Chúa Nguyễn đời thứ 6) ăn hết trái bưởi 
Thanh Trà ngay giữa làng Lương Quán nay thuộc 
phường Thủy Biều, thì vẫn lưu truyền, và sau đó 
trở thành nông sản tiến vua.  
Báo SGGP viết về chuyện này qua đoạn ký sự như 
sau.  
Chuyện kể rằng, một lần du ngoạn sông Hương 
bằng thuyền thấy non nước hữu tình, có hoa 
thơm trái ngọt, Chúa Nguyễn Phúc Chu ghé thăm 
làng Lương Quán. Dân làng ngắt trái bưởi Thanh 
Trà làm lễ vật dâng chúa thưởng thức. Vừa ăn 
xong, chúa tấm tắc khen ngon và lệnh cho dân 
làng mở rộng trồng thêm.  
Từ đó, cứ vào giữa tháng 7 âm lịch hàng năm, 
trái bưởi Thanh Trà chín rộ, dân làng Lương Quán 

lại chọn ra những quả ngon nhất mang vào kinh 
thành tiến vua chúa để được ban thưởng.  
Bưởi Thanh Trà trở thành nông sản tiến vua từ 
thời Chúa Nguyễn. Nhiều người cho rằng, Thanh 
Trà là giống bưởi đất Bắc, khi đến Huế nhờ vào 
chất đất, nước sông Hương và thời tiết đan xen 
giữa hạn hán, bão lũ và mưa dầm đã tạo nên vị 
ngọt thanh không lẫn vào đâu. 
Bưởi Thanh Trà thường nặng trên dưới 1kg, hình 
quả lê, vỏ màu vàng nắng. Người sành ăn dùng 
dao sắc gọt lớp vỏ phần cuống, dùng tay lột từng 
lớp vỏ tách lấy phần ruột để thưởng thức mùi 
thơm hạt tinh dầu bắn ra từ vỏ. Riêng phong 
cách ăn thì mỗi người một kiểu. Người năng nổ 
nhiệt tình nhanh nhẹn lột vỏ, loại hột và đưa múi 
bưởi Thanh Trà vào miệng nhai ngấu nghiến mới 
khoái. Người khác nhẹ nhàng lấy múi bưởi nhỏ 
đã lột vỏ, đưa vào miệng nhai nhè nhẹ như sợ 
hương vị ngòn ngọt, thanh thơm sớm tan. 
Ngoài ra, tép trái bưởi Thanh Trà đem trộn với 
mực khô nướng chín làm món gỏi Thanh Trà. 
Món gỏi này ăn với cơm cũng ngon, song độc 
chiêu hơn nếu nhâm nhi với ly rượu làng Chuồn 
thì tuyệt vời. 
Diện tích trồng bưởi Thanh Trà ở phường Thủy 
Biều (chủ yếu tại hai làng Lương Quán và Nguyệt 
Biều) khoảng 140ha, dự định tăng lên 200ha 
trong năm nay. Trái bưởi Thanh Trà nặng 0.7-
1kg, bán trên thị trường 25 ngàn-30 ngàn 
đồng/trái (tăng gấp 3-4 lần so với trước khi Cục 
Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận 
thương hiệu sản phẩm với tên gọi "Thanh Trà 
Huế" vào năm 2007). Tổng thu nhập từ bưởi 
Thanh Trà lên đến 8 tỷ đồng mỗi năm, đã giúp 
kinh tế 750 gia đình tại Thủy Biều thoát nghèo.  
Cũng theo báo SGGP, thương hiệu bưởi Thanh 
Trà đã có mặt tại 12 điểm siêu thị và đại lý ở Hà 
Nội, Đà Nẵng và TPSG nên vào chính vụ thu 
hoạch vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu khách 
hàng. Tuy nhiên, không vì thế mà người dân nơi 
đây nôn nóng mở rộng diện tích và áp dụng các 
biện pháp thâm canh để tăng doanh thu. 
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Le coin pour enfants9  
 

Finger Monkeys  
  

 
  

These little guys are native to rain-forests of 
Brazil, Peru, Bolivi , Ecuador and Colombia . 
(Source: Buzzle) 
 

 
 

Finger monkeys are, as in reality, pygmy 
marmosets. 
They are also known by the names "pocket 
monkey"and "tiny lion". 
This cute little primate hugs and grips on to your 
finger so tight that they pull on your heartstrings 

                                                   
9 On est   enfant  de 7 à 77 ans  ( rappel ) 

and you wish you could take them home with 
you. 
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Here's a fact: The finger monkey is the tiniest 
living primate in the world. It's so small that it 
can hold on to your finger. 

These primates belong to the family 
Callitrichidae, species Cebuella and genus C. 
pygmaea. 
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PEACOCK 

FISH 
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C’est C’est C’est C’est joli joli joli joli     
etetetet    c’est dansc’est dansc’est dansc’est dans    

Le Canard épiléLe Canard épiléLe Canard épiléLe Canard épilé 
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C’est C’est C’est C’est joli etjoli etjoli etjoli et    c’est c’est c’est c’est     dansdansdansdans    

Le Canard épiléLe Canard épiléLe Canard épiléLe Canard épilé 
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--  

Piranha !!!  
 

 

“Cá hổ” Piranha chính là một loại tàu tuần 
tra không người lái tàng hình (USV) hiện 
đại nhất của Mỹ hiện nay  

 

Piranha là loại tàu không người lái mới ra 
mắt của Mỹ trong năm 2011, nhưng đã 
nhanh chóng được Hải quân nước này đưa 
vào sử dụng  
 

 

Piranha được trang bị tên lửa phòng không 
hiện đại để tiêu diệt mục tiêu khi cần  
 

 

 

"Cá hổ" Piranha có thể hoạt động trong 
vòng 40 ngày mà không cần phải bổ sung 
nhiên liệu  
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Hình ảnh 3D của Piranha  
 

 

Piranha phóng tên lửa tiêu diệt mục tiêu  
 

 

Theo thiết kế loại tàu này có chiều dài 
16,2m với trọng lượng khoảng 4.400kg 

Đây là loại tàu trinh sát không người lái tiên 
tiến có thể đạt vận tốc tối đa lên tới 83 km/h  
 

Hình ảnh một chiếc Piranha được "thả" 
bằng đường không  
 

Hình ảnh một chiếc Piranha tại cảng 
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Phần mũi tàu của Piranha 

USV Piranha có thiết kế khá giống với loài 
"cá hổ" nổi tiếng ở Amazon  
 

C’est C’est C’est C’est p’têt vrai …p’têt vrai …p’têt vrai …p’têt vrai …    
… et… et… et… et    c’est c’est c’est c’est aussi aussi aussi aussi dansdansdansdans    

Le Canard épiléLe Canard épiléLe Canard épiléLe Canard épilé 

 

 

Hình ảnh một chiếc Piranha đang trên 
đường làm nhiệm vụ sau khi tách khỏi tàu 
mẹ  
 

Piranha unmanned Surface Vehicle, (boat 
would be easier, but hey). The stealthy looking 
craft is 54′ long yet weighs less than 9,000-
pounds due to its carbon fiber construction, 
giving it ten times the range, three times the 
payload and 75 percent improved fuel 
efficiency over aluminum vessels of similar 
size, according to the company. The 8,400-
pound boat can steam for 3,000 miles and 
carry 15,000 pounds of cargo. 
The Piranha can be outfitted with everything 
from ISR gear to perform harbor patrol duties 
or even weapons allowing it to screen for 
threats to larger vessels 
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