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Le mot du Rédacteur
 

Chers Joyeux-Jeunes Canes et Canetons, 
Pas grandes choses à lire mais beaucoup d’images à voir , 
Et  néanmoins comme toujours :  Bonne lecture … 

                                     Joyeusement vôtre ! 
Golden_Mountain et Scribouillard 

 

Spring into    the Springthe Springthe Springthe Spring    
And Have    aaaa    Nide Day!Nide Day!Nide Day!Nide Day!    
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Regardez, admirez, humez, sentez, bref…vivezvivezvivezvivez    lelelele    PrintempPrintempPrintempPrintempssss    !!!!!!!!!!!!  
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C’est le Printemps !!! 

ENJOY THE SPRING AROUND THE WORLD...   
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Thưởng th ức những bông hoa xuân  mới nở 
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Beautiful Spring Flowers 
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Cherry Blossoms - Võ Lăng - Taiwan 

台灣武陵的櫻花璀璨登場武陵 
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“ I admire the sight seer's behavior and considerat ion for a clean environment.  
NO litters or paper wastes flying around and all tr ails were kept so natural and clean. “  
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Le coin du savoir (-vivre) 
 

WHAT IS EATEN IN WHAT IS EATEN IN WHAT IS EATEN IN WHAT IS EATEN IN 
ONE WEEK ONE WEEK ONE WEEK ONE WEEK 

AROUND THE AROUND THE AROUND THE AROUND THE 
WORLDWORLDWORLDWORLD    

 
Italy: The Manzo family of Sicily 
Food expenditure for one week: 214.36 Euros or 
$260.11 

 
 
Germany: The Melander family of Bargteheide 
Food expenditure for one week: 375.39 Euros or 
$500.07 

 
United States: The Revis family of North 

Carolina Food expenditure for one week  
$341.98 

 

 
Mexico: The Casales family of Cuernavaca  
Food expenditure for one week: 1,862.78 
Mexican Pesos or $189.09 

 
 
 
 
 

Poland: The Sobczynscy family of Konstancin-
Jeziorna Food expenditure for one week: 582.48 
Zlotys or $151.27 
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Egypt : The Ahmed family of Cairo 
Food expenditure for one week: 387.85 Egyptian  
Pounds or $68.53 

 
 
Ecuador : The Ayme family of Tingo 
Food expenditure for one week: $31.55 

 
 
Bhutan : The Namgay family of Shingkhey 
Village - Food expenditure for one week: 224.93 
ngultrum or $5.03 

 

Chad : The Aboubakar family of Breidjing Camp 
Food expenditure for one week: 685 CFA Francs 
or $1.23 

 
 

 

 
 

Don't know about you, Don't know about you, Don't know about you, Don't know about you,     
but right about now, but right about now, but right about now, but right about now,     

I'm counting my blessings!I'm counting my blessings!I'm counting my blessings!I'm counting my blessings!    
 

 

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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Le coin littéraire   

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

 

 
 

 

TTTTà Áoà Áoà Áoà Áo bbbbay ay ay ay bbbbên Trên Trên Trên Trời i i i 

Quê Quê Quê Quê Đất Khácht Khácht Khácht Khách
1  

                                                   
1 Voir   

le Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé  n°12 – 23-9-2009,  page 75 - 

Chinese girl in ÁChinese girl in ÁChinese girl in ÁChinese girl in Áo Dài  o Dài  o Dài  o Dài      
le Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé  n°12 – 23-9-2009,  page 76     
ÁÁÁÁo Dài Viêt Nam o Dài Viêt Nam o Dài Viêt Nam o Dài Viêt Nam ----    new designnew designnew designnew design    
le Canard épiCanard épiCanard épiCanard épilélélélé  n°17 – 5-4-2010,  page 16 - 

Áo dài nữ sinh trên đường 
tuyệt chủng 
le Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé  n°38 – 1-12-2011,  page 20 - 

Áo dài trong thÁo dài trong thÁo dài trong thÁo dài trong thơ    và nhvà nhvà nhvà nhạcccc        
le Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé  n°41 – 22-1-2012,  page 113 

- Áo Dài Việt Nam 

Hoàng Huy Giang  

  Nơi tôi sống trời đang vào tháng tư. Tháng của 
những ngày thu vương vấn nhuộm chút bâng 
quơ để cho những con đường chong chanh 
trong bộ áo vàng hoe của lá chẳng mấy chốc 
chuyển sang một màu đỏ tía, thẫm lịm lối đi. 
Màu đỏ của lá chợt hừng lên dưới trời chiều 
hanh hanh chút nắng, vội vàng ẩn mình khi 
hoàng hôn xuống vội. Và cơn gió sang mùa 
không ngần ngại cuốn nhanh những chiếc lá 
vàng đỏ xào xạc cuống quít bước chân.  
Tôi thả bộ dọc theo con đường ra bãi đậu xe. 
Tiếng gió rì rào ve vãn bên tai như niềm vui 
đang hiện hữu nơi tôi. Tôi đưa một bàn tay lùa 
nhẹ mái tóc còn bàn tay kia níu vội tà áo chực 
tung bay theo gió về một khoảng không vô 
định. Áo dài và tôi. Áo dài và gió. Sự dằng co 
giữa tôi và gió tạo thành một niềm vui bưng bít 
trong lòng.  
 

 

Xa quê hương người ta thường nhớ đủ thứ. 
Nhớ những người thân yêu. Nhớ nhà cửa, nhớ 
con đường xưa đã bao lần đi qua, nhớ bạn bè 
của thời đánh đinh, đánh đáo. Và trong tôi cũng 
vậy. Một khi cơn nhớ cuộn lên như sóng lớp 
thủy triều thì ôi thôi bao nhiêu là nỗi nhớ ồ ạt 
trở về. Từ những ngày ấu thơ đến những ngày 
mới lớn. Từ những hàng phượng đầu mùa đầy 
ắp nụ non đến những con đường hiu hắt ánh 
đèn đêm. Biết bao hình ảnh lần lượt lướt qua 
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ký ức. Thật vậy! Bất cứ cái gì của Sài Gòn, của 
những ngày xa xưa tôi đều nhớ cả. Càng nhớ 
bao nhiêu, tôi lại càng yêu Sài Gòn bấy nhiêu. 
Mà yêu Sài Gòn bao nhiêu thì tôi lại càng trân 
quý chiếc áo dài bấy nhiêu. Thế là tôi trở về tìm 
kiếm trong tôi hình ảnh cố hữu của chiếc áo mà 
xa quê hương rồi tôi mới thấy quý nó thật sự.  
Mỗi quốc gia trên thế giới, kể cả những bộ lạc ở 
những nơi thâm sơn cùng cốc đều có sắc phục 
riêng của họ. Đối với phụ nữ Việt Nam, chiếc áo 
dài là một trang phục và cũng là một sắc phục 
thật độc đáo vì nó mang đủ các tính chất: kín 
đáo, sang trọng, trữ tình, lãng mạn, thanh nhã, 
thướt tha, dịu dàng mà chị em phụ nữ Việt hẳn 
phải hãnh diện mỗi khi mặc. Chiếc áo dài mà 
ngày nay mỗi lần được dịp mặc là mỗi lần tôi 
thấy cả một khoảng trời xanh của thời con gái, 
của lứa tuổi đôi mươi, của quãng đời xuân sắc 
được dịp sống lại trong tôi.  
Tôi nhớ lúc còn nhỏ, lúc ấy chắc tôi chỉ chừng 
sáu hoặc bảy tuổi, mỗi lần thấy người chị họ 
của tôi ghé chơi sau buổi chiều tan học, tha 
thướt dáng nét yêu kiều trên chiếc xe Velo Solex 
là tôi cũng lục đục bày trò chơi mặc áo dài và lái 
xe sắt. Tôi lấy hai chiếc ghế lùn, bằng sắt, cao 
khoảng ba tấc, đặt nối đuôi nhau và gác một 
chiếc ghế con bằng gỗ mà mẹ tôi vẫn ngồi nhặt 
rau, vào giữa hai chiếc ghế sắt làm yên xe. Rồi 
tôi lấy hai chiếc khăn tắm, một quàng vào trước 
ngực và một quàng vào sau lưng để làm áo dài. 
Thế là tôi có được chiếc áo dài làm bằng khăn 
lông với hai tà áo lết phết dưới đất. Tuy hơi dài 
quá khổ nhưng tôi cũng có được chiếc áo dài 
như ai. Sau vườn nhà tôi có một cây chuỗi ngọc, 
quanh năm lá luôn xanh và hoa nhỏ màu tím 
thẫm từng chùm bốn mùa nở rộ. Mùi hoa thơm 
thoang thoảng như mùi bánh khảo luôn mời gọi 
những chú ong bướm say tình bay lượn. Về 
phía con gái, tôi là nhỏ nhất nhà nên ba tôi 
thương tôi lắm. Cứ mỗi lần chơi mặc áo dài là 
ba tôi lại hái một cụm hoa chuỗi ngọc cài lên tóc 
tôi. Thế là tôi được mặc áo dài, được cài hoa 
trên tóc và lái xe yểu điệu giống người chị họ 

tôi.  
Có phải tôi và chiếc áo dài có duyên có nợ nên 
chiếc áo dài luôn quấn quít bên tôi? Và có phải 
tôi và màu tím hoa chuỗi ngọc có nợ có duyên? 
Nên nền tím thẫm luôn sống mãi nơi tôi trên tà 
áo dài qua bao tháng năm trôi giạt dòng đời.  
Lúc còn sống ở quê nhà không bao giờ tôi quan 
tâm đến giá trị cũng như chẳng bao giờ tôi tìm 
hiểu về cội nguồn của chiếc áo. Giờ đây nhớ 
trời quê khi sống trên đất khách, tôi mới nhận 
được chân giá trị của chiếc áo và cảm thấy thật 
hãnh diện mỗi khi mặc, dù ngày xưa nơi quê 
nhà tôi đã từng mặc nó hằng bao nhiêu năm 
trời.  
Nơi tôi định cư không có phép nghỉ lễ Tết 
Nguyên Đán hằng năm như ở quê nhà. Và 
những ngày Tết đến thường xảy ra trong tuần 
nên năm nào cũng vậy, nếu đi làm trong ngày 
mùng Một Tết tôi đều mặc áo dài. Đây là dịp 
mà những người bạn đồng nghiệp của tôi 
được dịp ngắm nghía và trầm trồ chiếc áo dài 
tôi đang mặc.  
 

 
 

Nhớ một lần tôi phải đi tham dự một buổi họp 
lớn tổ chức tại hội trường của một khách sạn 
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lớn nằm ven bờ biển Glenelg tại Adelaide, thành 
phố nơi tôi đang sống. Buổi sáng hôm ấy, thấy 
trời đẹp thế là tôi nẩy ý mặc áo dài. Tôi chọn 
chiếc áo màu tím thẫm. Khi đến nơi tôi định đậu 
trong nhà đậu xe của khách sạn. Nhưng nhìn 
thấy trời đẹp, nắng nhè nhẹ nên tôi đậu xe bên 
đường để được dịp đi bộ.  
Vâng! Hôm ấy trời ban mai nắng dịu. Cái nắng 
của một ngày cuối hạ. Nắng thoi thóp không gay 
gắt như những tháng về trước lại có một chút 
gì hanh hanh của những ngày chớm thu. Từng 
sợi nắng đổ ngập lối đi, đổ dài trên tôi, tóc và 
áo. Gió ban mai gợn mùi nước biển thoảng nhẹ 
thổi về đẩy đưa hai tà áo nhẹ bay bay, để lộ 
chiếc quần sa tanh lụa trắng muốt. Tôi thanh 
thản bước đi trong nắng. Còn nắng quấn quít 
bên tôi theo từng bước chân ngập ngừng trên 
con đường đá dăm rệu rạo. Và đằng sau cặp 
kính râm, tôi chừng thấy được những đôi mắt 
tò mò, những gương mặt nhìn theo, những nụ 
cười cảm nhận. Khi tôi sắp đến nơi, một người 
đàn bà 'tóc vàng' đi ngược chiều dừng lại hỏi tôi 
với một cung cách nhã nhặn, lịch sự, bằng tiếng 
Anh,:  
- Cô đi đám cưới phải không? . . . . Chiếc áo cô 
đang mặc đẹp quá. Rất lịch sự và rất đẹp.  
Rồi bà đưa tay vuốt lớp vải mềm mịn trên cánh 
tay tôi. Tôi mỉm cười nhìn xuống chiếc áo tôi 
đang mặc. Chiếc áo dài màu tím than, đơn giản 
không trang hoàng sặc sỡ. Tôi lắc đầu trả lời:  
- Tôi đi tham dự buổi khánh thành đổi tên của 
cơ quan Uniting Care.  
Bà lập lại:  
- Cái áo đẹp quá. Rất là lịch sự.  
Rồi bà hỏi tiếp:  
- Cô đến từ nước nào ?  
Sau khi nghe tôi trả lời, người đàn bà lạ bên 
đường còn nấn ná hỏi thêm về văn hóa Việt, 
điều mà tôi rất hãnh diện để nói, để ca tụng mỗi 
khi có ai hỏi đến. Thấy không còn đủ thì giờ để 
lan man câu chuyện tôi chỉ nói sơ và xin lỗi khiếu 
từ bà khách lạ rồi vội vã bước đi. Khi đến cổng 
khách sạn tôi quay đầu nhìn lại. Người đàn bà 

'tóc vàng' lạ mặt vẫn còn trông theo. Tôi cảm 
động và thấy vui trong lòng làm sao. Khi bước 
vào hội trường, rất nhiều cặp mắt hướng về 
phía tôi. Tôi đoán là họ đang ngưỡng mộ chiếc 
áo tôi đang mặc, chiếc áo mang tính chất 
truyền thống của dân tộc Việt. Điều đó làm tôi 
cảm thấy thật hãnh diện và thích thú.  
Thật vậy, chiếc áo với phần trên ôm sát tấm 
thân thon thả của phụ nữ để hai tà bay lửng lơ 
cuốn quít theo làn gió trông thật thơ mộng, 
thật trữ tình đã là nguồn cảm hứng cho biết 
bao tâm hồn nghệ sĩ, phong phú hóa kho tàng 
thơ, văn, nhạc, họa, nhiếp ảnh trong nền văn 
học nghệ thuật Việt Nam như cố thi sĩ Nguyên 
Sa đã ngất ngây gửi hồn trong hai tà áo người 
tình:  

Có phải em mang trên áo bay 
hai phần gió thổi một phần mây 

hay là em gói mây trong áo 
rồi thở cho làn áo trắng bay ? 
                         Nguyên Sa  - 'Tương Tư' 

Còn Nguyễn Tất Nhiên đã hãnh diện đề cao nét 
trang nhã, đài các của tà áo dài Việt Nam đáng 
là đại diện cho sắc phục phương đông.  

Tháng giêng em áo dài trang nhã 
Tỉnh lỵ còn nguyên nét Việt Nam 

Đài các chân ngà ai bước khẽ 
Quyện theo tà lụa cả phương đông 

Nguyễn Tất Nhiên - 'Tháng Giêng, Chim' 
Khoảng trời xanh với những mộng mơ lãng 
mạn ươm kín sách vở học trò cùng tà áo dài 
trắng trinh nguyên đã được biết bao tâm hồn 
thi nhân chở chuyên tâm sự như nhà thơ Luân 
Hoán đã một thời vướng mắc suy tư, để rồi dù 
dòng đời trôi chảy ông vẫn không quên những 
gì đã xảy ra nơi sân trường mắt biếc:  

em có nhớ trong sân trường bữa ấy 
giờ ra chơi em phơi nắng chiều đông 

gió bấc khô làm đôi má se hồng 
cùng chúng bạn em ngồi quanh gốc phượng 

tà áo trắng xoè như đôi cánh lượn 
trải dịu dàng trên cỏ mượt mà xanh 
      Luân Hoán - 'Trong Sân Trường Bữa Ấy 
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Và Bảo Cường cũng cùng một hoài niệm như 
Luân Hoán đã chắt chiu trong lòng bao kỷ niệm 
xa xưa của thời áo trắng:  

Ngày xưa áo lụa tung bay 
Tóc em theo gió vờn mây cuối trời 

Trường Tiền áo trắng tinh khôi 
Em nghiêng nón... giấu nụ cười làm duyên 

                           Bảo Cường - 'Áo trắng ngày xưa 
 

 

Trong khi Thanh Trắc Nguyễn Văn đã nhẹ nhàng 
trách hờn người yêu bé nhỏ của quãng đời học 
trò đã vội quên tháng ngày xưa cũ, quên con 
đường dẫn lối đến trường, tìm vui nơi bờ bến 
lạ.  

Con đường xưa đi học 
Hai đứa giờ hai nơi 

Em theo người xứ la. 
Anh lưu lạc phương trời. 

Em quên thời áo trắng 
Rơi nỗi buồn đâu đây 
Con đường anh trở lại 

Thăm thẳm một màu mây. 
Thanh Trắc Nguyễn Văn - 'Con đường xưa đi 

học' 
Thường khi nói đến tà áo trắng rất nhiều 
người nghĩ đến mái trường thân yêu, đến phấn 
bảng học trò, đến tiếng ve gọi hè sang, đến 
hàng phượng vĩ với những bông hoa trĩu nặng 
thắm đỏ sân trường. Và màu đồng phục cho 
nhiều trường trung học nữ ở Việt Nam thường 
là màu trắng. Nhưng cũng có một số ít trường 
chọn màu xanh. Và màu tím cũng được chiếu 
cố. Điển hình là trường Gia Long đã một thời 
mang tên là 'Trường Nữ Sinh Áo Tím' từ ngày 
thành lập vào năm 1915 cho đến 1952. Đến 
năm 1953, đồng phục áo dài tím được thay thế 
bằng chiếc áo trắng với phù hiệu của trường - 
đóa mai vàng - khâu lên trên áo.  
Dù những tà áo dài trắng được ca ngợi nhiều 
trong thi văn thật sâu đậm nhưng điều này đã 
không làm xóa mờ nét dáng thanh dịu của tà áo 
dài xanh biêng biếc mà bao thi nhân, nhạc sĩ 
cũng đã hoà tiếng lòng của mình trong từng cõi 
thi tứ diệu vợi như nhà thơ Mường Mán đã 
thố lộ tâm tình khi nhớ về những ngày xưa cũ.  

Mùa cốm xa rồi hương còn đây 
Sâm cầm về đâu cánh nghiêng trời 

Biếc xanh tà áo em qua ngõ 
Gói cả sông hồ thương nhớ ai. 

                        Mường Mán - 'Với Xuân Hà Nộí 
Thử vòng quanh thế giới âm nhạc, qua những 
nhạc phẩm Áo Lụa Hà Đông (Ngô Thụy Miên), 
Ngàn Thu Áo Tím (Hoàng Trọng), Tà Áo Cưới 
(Hoàng Thi Thơ), Tà Áo Tím (Hoàng Nguyên), Tà 
Áo Trắng (Trần Ngọc Lân), Tà Áo Đêm Noel 
(Tuấn Lê), Tà Áo Em Bay (Nguyễn Dũng) v.v. 
chúng ta hẳn sẽ thấy một số nhạc sĩ đã chuyên 
chở lòng mình qua hình ảnh tà áo dài trong 
dòng nhạc của họ. Đặc biệt nhạc sĩ Đoàn Chuẫn 
đã đưa hình ảnh 'tà áo xanh' vào cung phím rất 
nhiều. Đối với nhạc sĩ, màu xanh biểu tượng 
cho những ước mơ, cho những đợi chờ, cho 
từng gợi nhớ chấp chới trong từng tiết điệu 
âm giai.  
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Anh mong chờ mùa Thu 
Tà áo xanh nào về với giấc mơ 

Mầu áo xanh là mầu Anh trót yêu 
Người mơ không đến bao giờ 
Đoàn Chuẩn- Từ Linh - 'Thu Quyến Rũ' 

Với bao tà áo xanh, đây mùa thu, 
Hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ, 
Lá vàng, từng cánh, rơi từng cánh, 
Rơi xuống âm thầm trên đất xưa.. 

Đoàn Chuẩn-Từ Linh - Gửi Gió Cho Mây Ngàn 
Bay'  

Em còn nhớ, anh nói rằng: 
Khi nào em đến với anh, 

Xin đừng quên chiếc áo xanh ... 
Đoàn Chuẩn- Từ Linh - 'Tà Áo Xanh') 

Thật vậy, kể từ khi trôi giạt xứ người tôi mới 
thấy trân quý và lưu tâm đến giá trị của chiếc áo 
dài Việt Nam. Chiếc áo tiềm ẩn sắc thái quê 
hương mà những ngày còn lê lết ở mái trường 
Trung học tôi nào để ý đến. Ngày ấy, đã rất 
nhiều lần vì ham nhảy dây tôi đã cột vạt trước, 
vạt sau thành nắm tay để không bị vướng mắc 

lúc chơi nên bị cha Tổng Giám Thị quở phạt khi 
thấy tà áo của tôi nhăn nhúm trông thật thảm 
thương lúc đứng chào cờ.  
Đi tìm cội nguồn của chiếc áo dài Việt Nam thật 
khó mà khẳng định được là chiếc áo dài thân 
thương của chúng ta có từ bao giờ. Nhưng dựa 
vào sự mô tả của chiếc áo dài đầu tiên với dáng 
hình tương tự như chúng ta thấy ngày nay, có 
người cho rằng áo dài có từ thập niên 30 của 
thế kỷ thứ XX do họa sĩ Cát Tường tạo kiểu.  
Theo tài liệu thì trong quyển "Relation de la 
Nouvelle Mission des Péres de la Compagnie de 
Jesus au Royaume de la Cochinchine", xuất bản 
tại Lille năm 1631, giáo sĩ Cristoforo Borri đã mô 
tả cách trang phục của người Việt vào đầu thế 
kỷ thứ XVII qua chiếc áo dài rằng, mặc dù sống 
trong vùng nhiệt đới những người Việt ăn mặc 
rất kín đáo. Họ mặc năm, sáu cái áo dài, áo nọ 
phủ lên áo kia, mỗi cái một màu. Cái thứ nhất 
dài đến mắt cá chân, còn những cái khác từng 
lớp và từng lớp khoác ở ngoài, ngắn dần và 
ngắn dần. Đó chính là chiếc áo mớ ba, mớ bảy 
của phụ nữ Việt còn thấy ở các làng quê Việt 
Nam như ở Quan Họ / Bắc Ninh. Đàn ông cũng 
mặc năm, sáu lớp áo dài lụa. Phần dưới thắt 
lưng của mấy lớp áo ngoài được cắt thành 
những dải dài gọi là các dải cánh sen. Lúc đi lại, 
các dải áo quyện vào nhau khi gió thổi bay tung 
lên trông thật đẹp mắt.  

Ngún ngỡn như anh thuyền chài 
Áo ngắn mặc ngoài áo dài mặc trong.(*) 

Có giả thuyết cho rằng áo dài Việt Nam xuất 
phát từ phương Bắc khi chúa Nguyễn Phúc 
Khoát ở Đàng Trong xưng là Vũ Vương vào năm 
1744 đã bắt quan, dân phải mặc lễ phục lấy 
mẫu từ "Tam Tài Đồ Hội" của nhà Minh, Trung 
Hoa. Tuy nhiên, áo dài không phải là lễ phục mà 
chỉ là một loại thường phục trang trọng có thể 
mặc để tiếp khách hay đi chơi.  

Áo dài chớ tưởng là sang 
Bởi không áo ngắn phải mang áo dài (*) 

Trong quyển "Chín Chúa - Mười Ba Vua Triều 
Nguyễn" xuất bản năm 1997 ông Tôn Thất Bình 
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cũng viết là chiếc áo dài được hình thành từ đời 
chúa Nguyễn Phúc Khoát. Nguyên chúa Nguyễn 
Phúc Khoát nghe người Nghệ-An truyền câu 
sấm: "Bát đại thời hoàn trung nguyên" (tám đời 
trở về trung nguyên), thấy từ Đoan Quốc Công 
đến nay vừa đúng tám đời bèn xưng hiệu lấy 
thể chế áo mũ trong Tam Tài Đồ Hội làm kiểu 
mà tạo ra chiếc áo dài. Thế là do tinh thần độc 
lập, muốn dân chúng trong địa phận mình cai trị 
mang y phục riêng để phân biệt với miền Bắc. 
Sách Đại Nam Thực Lục Tiền Biên cũng có chép 
sự kiện chúa Vũ Vương ở phương Nam bắt dân 
gian cải cách y phục vào khoảng năm 1744.  
 

 
 

Giả thuyết vừa nêu trên trái ngược với một 
bằng chứng cho thấy là chiếc áo dài đã có trước 
khi chúa Nguyễn Phúc Khoát xưng Vương. Đó là 
bức tượng Ngọc Nữ tạc từ thế kỷ XVII ở chùa 
Dâu, Thuận Thành, Bắc Ninh. Qua bức tượng 
này chúng ta có thể thấy là chiếc áo dài phụ nữ 
mặc thời đó cùng với các dải cánh sen, giống 
mấy lớp áo bên ngoài bị cắt thành các dải dài 
bên dưới thắt lưng như giáo sĩ Borri đã mô tả. 
Tuy nhiên, nếu dựa theo truyền thuyết thì tiền 
thân của chiếc áo dài ngày nay đã có từ thời Hai 
Bà Trưng. Năm 39 sau Công nguyên, Hai Bà khởi 

quân đánh đuổi quan Thái thú Tô Định và quân 
nhà Hán. Khi cưỡi voi lâm trận Hai Bà Trưng đã 
mặc áo dài hai tà giáp vàng, che lọng vàng và 
trang sức thật lộng lẫy.  
Chiếc áo dài đã trải qua nhiều gian truân theo 
cùng mệnh nước. Vấn nạn thứ nhất là bao 
nhiêu mưu toan đồng hóa dân ta của bọn ngoại 
xâm phương Bắc qua một nghìn năm bị Trung 
Hoa cai trị. Thứ đến là ảnh hưởng của thực dân 
Pháp trong ngót một thế kỷ bị đô hộ.  
Và gần đây nhất, chiếc áo dài thân thương của 
chúng ta đã chịu sự dập vùi cùng chung với 
thân phận con người theo hoàn cảnh chính trị 
và xã hội trên phần đất quê hương Việt Nam. 
Vì áo dài không thích hợp với công việc lao 
động cho nên sau năm 1954, chiếc áo dài đã 
biến mất trên nửa phần đất tổ quốc nơi miền 
Bắc trong khi tại miền Nam Việt Nam hai tà áo 
dài vẫn tiếp tục tung bay nơi công sở, trong học 
đường hay ngoài đường phố. Khi cuộc chiến 
chấm dứt trên quê hương vào cuối tháng Tư 
năm 1975 thì chiếc áo dài cũng cùng chịu chung 
phận số với người dân miền Nam và chỉ được 
phục hồi từ dạo cuối thập niên 80 sau khi đất 
nước được cởi mở dần.  
Mặc dù đã nổi trôi theo dòng lịch sử nhưng 
chiếc áo dài của phụ nữ Việt Nam ta không 
những vẫn trường tồn mà còn được hoàn mỹ 
thêm ra. Điều đó chứng tỏ là tinh thần bất 
khuất của dân tộc Việt đã được thể hiện qua 
chiếc áo dài.  
Nói đến trang phục phụ nữ đặc thù của những 
quốc gia Á châu, chúng ta có thể kể đến chiếc 
Kimono của người Nhật hoặc chiếc áo Sường 
Xám của người Trung Hoa. Về thẩm mỹ, chiếc 
Kimono quá kín đáo, quá gò bó thân hình người 
phụ nữ, còn chiếc áo Sường Xám mặc dù có 
phần khêu gợi nhưng thiếu phần thanh tao, dịu 
dàng của phụ nữ. Trong khi đó, chiếc áo dài của 
ta vừa kín đáo, vừa gợi cảm lại vừa thướt tha, 
vừa uyển chuyển. Thân áo bó sát lấy thân hình, 
tôn vinh những đường cong mềm mại của vóc 
dáng người phụ nữ Việt Nam. Thêm vào đó, 
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thân áo xẻ hơi cao, để lộ một chút thân mình 
phía trên cạp quần. Hai tà áo dài xuống ngang 
nửa ống chân, quấn quít từng bước đi theo làn 
gió thoảng. Nói chung, áo dài của ta vượt trội 
hơn những trang phục Á châu khác, bằng chứng 
là tại hội chợ quốc tế Osaka, năm 1970 tại Nhật 
Bản, chiếc áo dài phụ nữ Việt Nam với các vạt 
áo bay lượn trong gió đã được quan khách quốc 
tế trầm trồ khen ngợi và đem lại vinh dự cho 
phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa và chiếc áo dài 
của Trương Quỳnh Mai được chọn là trang phục 
dân tộc đẹp nhất tại Tokyo vào năm 1995.  
 

 
 

Có phải em mang trên áo bay 
hai phần gió thổi một phần mây 

hay là em gói mây trong áo 
rồi thở cho làn áo trắng bay ? 

                        Nguyên Sa - 'TươngTư' 
Về hình dạng, chiếc áo dài đã thay đổi rất nhiều 
qua bao thế kỷ để có được dáng nét mỹ miều 
như ngày nay. Sau đây ta thử nhìn qua những 
dạng chính theo thứ tự thời gian.  
Trước hết, ngoại trừ truyền thuyết về Hai Bà 
Trưng mặc áo hai tà, theo một số nhà nghiên 
cứu chiếc áo dài đầu tiên là áo Giao Lãnh. Áo 

gồm bốn thân, mặc phủ ngoài yếm lót; nhưng 
khi mặc, hai thân trước để giao nhau chứ 
không buộc lại, với thêm một thắt lưng mầu 
buông thả. Vì chiếc áo này tương tự áo tứ thân 
về dáng hình cho nên có người cho rằng hai 
loại áo này là một. Vậy ta hãy xét kỹ về chiếc áo 
tứ thân xem sao, vì đây là chiếc áo đã tồn tại cả 
mấy nghìn năm, mặc cho bao thăng trầm của 
lịch sử.  
Ngày xưa, vì kỹ thuật còn thô sơ nên vải được 
dệt thành khổ hẹp. Muốn may thành một cái 
áo, phải ráp bốn mảnh lại với nhau. Do đó mới 
có cái tên 'áo tứ thân'. Áo gồm hai mảnh đằng 
sau khâu lại giữa sống lưng làm thành sống áo, 
với mép nối của hai thân áo được dấu vào phía 
trong. Hai thân trước được buộc lại với nhau 
và để thõng xuống thành hai tà áo ở giữa, nên 
không cần cài khuy khi mặc. Bình thường, gấu 
áo được vén lên, chỉ khi có đại tang, như tang 
chồng hay tang cha mẹ, mới thả xuống và mép 
vải để lộ ra ngoài thay vì dấu vào trong. Áo tứ 
thân thường được mặc với áo yếm, với một 
dải vải thắt ngang lưng, đầu vấn khăn và đội 
nón quai thao.  
Tùy theo mục đích, chiếc áo tứ thân mang màu 
sắc khác nhau. Ngoài đồng ruộng hay trong 
những phiên chợ, chiếc áo tứ thân có màu nâu 
non, nâu già hoặc đen, mặc với váy vải thô 
nhuộm bùn. Nhưng trong những dịp hội hè 
đình đám, cưới hỏi, áo được may bằng hàng 
the, nhiễu, thao, lụa, khoác bên ngoài chiếc 
yếm đỏ thắm hay hồng đào và phủ lên chiếc 
váy lĩnh hoa chanh hoặc váy sồi có thắt lưng 
màu lá mạ hay màu cánh chả bay lượn trong 
gió. Còn về yếm, ngoài những màu vừa kể còn 
có màu nâu để mặc đi làm thường ngày ở nông 
thôn và yếm trắng mặc thường ngày ở thành 
thị.  
Về ý nghĩa, ta có thể tìm thấy trong các bài 
tham khảo những lời giải thích là bốn thân của 
chiếc áo tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu của 
hai vợ chồng, và buộc hai tà trước lại với nhau 
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tượng trưng cho tình nghĩa vợ chồng âu yếm, 
quấn quít bên nhau.  

Đêm hè gió mát trăng thanh 
Em ngồi canh cửi còn anh vá chài 

Nhất thương là cái hoa lài 
Nhì thương ai đó áo dài tấm thân 

Gặp người sao có một lần 
Để em thương nhớ tần ngần suốt năm (*) 

Áo tứ thân vẫn còn tồn tại ở một số địa 
phương, nhất là ở thôn quê, cho đến ngày hôm 
nay.  
Đến đời vua Gia Long, vào đầu thế kỷ XIX, kiểu 
áo ngũ thân bắt đầu phổ biến trong giới phụ nữ 
quyền quý. Kiểu này giống như áo tứ thân, 
nhưng kín thân vì hai vạt trước được may liền 
thành một vạt lớn dọc theo sống áo như vạt 
sau; cộng thêm một vạt con nằm dưới vạt 
trước về phía bên phải. Vạt con nối với hai vạt 
trước nhờ cổ áo có bâu đệm, và cài kín lại bằng 
năm chiếc khuy. Tay áo may nối phía dưới 
khuỷu tay cũng vì cùng một lý do như thân áo, 
đó là vì ngày xưa các loại vải tốt như gấm, lụa 
chỉ dệt được rộng nhất là 40 cm. Cổ, tay và thân 
trên áo thường ôm sát người, trong khi tà áo 
may rộng ra từ sườn đến gấu và không chiết eo. 
Gấu áo may võng, vạt rất rộng, trung bình là 80 
cm ở gấu, cổ áo chỉ cao khoảng 2-3 cm.  
Về ý nghĩa thì ngoài ý nghĩa của bốn thân áo 
chính như đã nêu trong phần áo tứ thân, thân 
thứ năm hay vạt con tượng trưng cho người 
mặc áo. Năm chiếc khuy áo tượng trưng cho 
Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí và Tín, năm đạo làm người 
theo Khổng Giáo.  

Áo dài năm nút hở bâu 
Để coi người nghĩa làm dâu thế nào (*) 

Từ chiếc áo ngũ thân, chiếc áo dài biến dạng với 
vạt con được thu gọn lại để trở thành chiếc áo 
dài mà chúng ta thấy ngày nay. Và dĩ nhiên, hai 
thân trước và sau không còn phải nối sống nữa. 
Tuy nhiên, nhiều phần của chiếc áo dài đã thay 
hình đổi dạng trong thế kỷ XX. Cho đến đầu thế 
kỷ XX, phần đông áo dài phụ nữ thành thị đều 
may theo kiểu ngũ thân.  

 

 
 

Khi thực dân Pháp bắt đầu đô hộ nước ta vào 
cuối thế kỷ XIX, văn hóa Tây Phương cũng bắt 
đầu du nhập vào Việt Nam, đưa đến việc thay 
chữ Nho bằng chữ Quốc Ngữ và những đua đòi 
theo văn hóa Tây Phương mà điển hình là ở Hà 
Nội. Vì là một phần của văn hóa Việt Nam cho 
nên chiếc áo dài truyền thống cũng là đề tài của 
sự đổi mới. Các màu thông dụng như nâu, đen 
được thay bằng các sắc màu tươi sáng hơn, 
gây sôi nổi trong dư luận quần chúng thời ấy.  
Đến khoảng thập niên 1930, chiếc áo dài có 
một số thay đổi, mà nổi tiếng nhất phải kể đến 
kiểu áo Lemur của họa sĩ Nguyễn Cát Tường, 
một thành viên của Tư. Lực Văn Đoàn. (Chữ 
Lemur viết trại theo danh từ Pháp 'le mur' có 
nghĩa là 'cái tường', tương tự như tên 'Cát 
Tường'). Nhóm Tự Lực Văn Đoàn đã dùng hai 
tờ báo Ngày Nay và Phong-Hóa để truyền bá tư 
tưởng cải cách văn hóa, xã hội của nhóm. Cũng 
trong tờ Phong-Hóa họa sĩ Cát Tường đã cổ võ 
cho sự thay đổi về quan niệm trong cách ăn 
mặc: "Các nhà đạo đức thường nói: Quần áo 
chỉ là những vật dụng để che thân thể ta khỏi 
gió mưa, nắng lạnh, ta chẳng nên để ý đến cái 
đẹp, cái sang của nó làm gì. Theo ý tôi, quần áo 
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tuy dùng để che thân thể, song nó có thể là tấm 
gương phản chiếu ra ngoài cái trình độ trí thức 
của một nước. Muốn biết nước nào có tiến bộ, 
có mỹ thuật hay không, cứ xem y phục của 
người nước họ, ta cũng đủ hiểu". Kiểu áo Lemur 
cho thấy ảnh hưởng của Âu châu, mặc dù áo 
vẫn giữ nguyên phần áo dài với cổ cao, không có 
eo. Những thay đổi gồm cổ áo khoét hình trái 
tim, cổ bẻ và một cái nơ ở trước cổ; vai bồng; 
tay nối ở vai, tay măng-sét; gấu áo cắt kiểu sóng 
lượn nối vải khác màu hay đính ren diêm dúa; 
khuy áo may dọc trên vai và sườn bên phải. Vì 
những đặc tính táo bạo như vậy cho nên có giới 
nghệ sĩ hay giới ăn chơi thời đó mới dám mặc. 
Và cũng vì lý do đó chiếc áo Lemur đã sớm đi 
vào quên lãng vào khoảng năm 1934. Một điểm 
khác biệt nữa so với áo dài thời trước đó là vạt 
áo không còn phải nối sống nữa vì hàng vải 
nhập cảng có khổ rộng hơn hàng nội hóa thời 
đó.  
Khi kiểu Lemur lan đến thủ đô Huế, một số các 
cô tân thời đã chạy theo kiểu này, làm đề tài 
cho bài vè sau đây:  

Vè vẻ vè ve 
Nghe vè 'mốt' áo 
Bận áo lơ-muya 
Đi giày cao gót 

Xách bóp-tờ-phơi 
Che dù cánh dơi 
Đi chơi Cụ Ngáo 

Ăn cháo không tiền 
Cởi liền lơ-muya! 

Đi đôi với chiếc áo dài mới là một vài cải cách 
khác, đó là nhiều phụ nữ tân thời không còn 
nhuộm răng đen nữa, tóc vấn trần hoặc búi lỏng 
và rẽ ngôi lệch. Đây là cơ hội để nhà thơ Tú Mỡ 
ở Hà Nội nhại bài Mười Thương để châm biếm:  

Một thương tóc lệch đường ngôi 
Hai thương quần trắng, áo mùi, khăn 'san' 

Ba thương hôm sớm điểm trang 
Bốn thương răng mọc hai hàng trắng phau 

Năm thương lược Huế cài đầu 
Sáu thương ô lụa ngả màu thanh thiên 

Bảy thương lắm bạc nhiều tiền 
Tám thương động tí 'nữ quyền' giở ra 

Chín thương cô vẫn ở nhà 
Mười thương... thôi để mình ta thương mình! 

Một cải cách táo bạo khác cần được lưu ý đó là 
kiểu áo dài nhấn eo, khiến chiếc áo ôm sát theo 
các đường cong tuyệt mỹ của phái nữ, do bà 
Trịnh Thục Oanh, một hiệu-trưởng của trường 
nữ Trung-học Hà-Nội, sáng tạo.  
 

 

Vào năm 1934, sau khi áo Lemur đến rồi đi, họa 
sĩ Lê Phổ đã cải tiến kiểu Lemur bằng cách dung 
hòa với kiểu áo ngũ thân cũ, bỏ đi những nét 
Tây phương như không tay phồng, cổ hở, 
không viền tròn vạt dài v.v. nhưng ôm sát thân 
người để hai tà áo mềm mại tự do bay lượn. 
Đây là kiểu áo rất gần với chiếc áo dài tân thời 
ngày nay. Những thay đổi từ chiếc áo dài Lê 
Phổ cho đến ngày nay được tóm tắt như sau:  
- Cuối thập niên 1950, bà Trần Lê. Xuân, vợ ông  
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Ngô Đình Nhu, xuất hiện trước công chúng 
trong kiểu áo dài cổ khoét kiểu thuyền và tay 
ngắn. Kiểu áo không được ưa chuộng mấy và 
rồi biến mất cùng với nền Đệ Nhất Cộng Hòa.  
- Khoảng thập niên 1960, nhà may Dung Dakao 
ở Sài Gòn tung ra kiểu áo dài tay Raglan, ráp tay 
xéo vai do đó bớt được những đường nhăn hai 
bên nách và đùn vải nơi vai. Đây là một cải tiến 
quan trọng và được ưa chuộng cho đến ngày 
nay. Đi với kiểu tay Raglan là nhiều kiểu biến 
chế lạ mắt như thân áo may bằng hàng dày, 
nhưng phía ngực và tay lại bằng hàng hàng 
mỏng; hoặc thân áo và hai tay là hai màu tương 
phản.  
- Đầu thập niên 70 -75 là thời kỳ của áo dài mini-
Raglan. Đó là áo dài raglan may với tà áo cao và 
gọn. Kiểu này rất được giới trẻ, nhất là các nữ 
sinh Sài Gòn ưa chuộng mãi cho đến ngày miền 
Nam thất thủ. Đối lại với kiểu mini-Raglan là 
kiểu maxi-Raglan tha thướt, dịu dàng, rất hợp 
với các bà.  
Ngoài ra, một số nhà may tại Sài Gòn còn tung ra 
thị trường kiểu áo dài ba tà gồm một vạt sau và 
hai vạt trước, với nút gài từ cổ xuống eo. Áo ba 
tà được mặc với quần ống voi, và không được 
ưa chuộng cho lắm vì không thích hợp với bản 
chất nhẹ nhàng của phụ nữ Việt Nam.  
Thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy chiếc áo dài có 
những canh tân quá đáng như hở ngực, hở cổ 
hoặc chỉ có một tay v.v. như các kiểu áo Tây 
phương. Những 'phát minh' loại này đã và sẽ bị 
đào thải nhanh chóng.  
Mong rằng những cải tiến, nếu có, sẽ nhắm vào 
việc duy trì phẩm chất thuần túy của chiếc áo 
dài quốc hồn quốc túy, vương mang linh hồn 
dân tộc Việt, cũng như làm tăng thêm giá trị mỹ 
thuật độc đáo, để cho chiếc áo dài thân thương 
của chúng ta mãi mãi không bao giờ bị lấn át bởi 
các trào lưu thời trang Tây phương, và sẽ giữ 
vững ngôi vị độc tôn với dáng nét kiêu sa không 
những ở quê nhà mà còn ở bất kỳ nơi nào trên 
thế giới.  
Nói tóm lại, trải qua mấy nghìn năm biển dâu 

chiếc áo dài Việt Nam đã được biến cải từ 
chiếc áo Giao Lãnh mộc mạc thành chiếc áo dài 
trang nhã, đài các, không những đã chiếm một 
địa vị quan trọng trong lịch sử lẫn trong văn hóa 
Việt; một thứ di sản văn hóa mang đủ tính chất 
nghệ thuật vừa thướt tha, vừa dịu dàng, vừa 
sang trọng, vừa lãng mạn, tôn vinh nét đẹp của 
phụ nữ Việt, không còn chỉ loanh quanh ẩn núp 
bên các đường phố Việt Nam, mà còn tự hào 
vươn mình tung bay trên nhiều phố phường 
dưới bầu trời thế giới hôm nay. Đó là nhờ công 
lao gìn giữ của cả dân tộc cũng như công sáng 
tạo của bao nhà họa kiểu.  
Hoàng hôn đang xuống chậm. Lãng đãng các 
sắc màu tím hồng hỗn hợp thấm đẫm chân 
trời. Thấp thoáng dưới bóng chiều bảng lảng, 
những tà áo dài nhẹ bay trong chiều nắng thu 
phai.  
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"Những Hình Ảnh Xưa", Nguyễn Khắc Ngữ, 
Nhóm Nghiên Cứu Sử Địa.  
"Relation de la Nouvelle Mission des Péres de la 
Compagnie de Jesus au Royaume de la 
Cochinchine", Cristoforo Borri, 1631, Lille  
"Phong-Hóa", số 86, 1934.  
"Chín Chúa - Mười Ba Vua Triều Nguyễn", Tôn 
Thất Bình, 1997, Nhà Xuất Bản Đà-Nẵng.  
"Chiếc Áo Dài Việt-Nam và Đạo Làm Người", 
Nguyễn Huỳnh.  
(*) Ca dao Việt Nam 
 

Lisez et faites lire  

Le Canard épiléLe Canard épiléLe Canard épiléLe Canard épilé    
 

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

    Le Canard épiléLe Canard épiléLe Canard épiléLe Canard épilé 
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Le coin de l’histoire  

Et voilà pourquoi la France a perdu en Et voilà pourquoi la France a perdu en Et voilà pourquoi la France a perdu en Et voilà pourquoi la France a perdu en 1919191914141414----18181818    

 
 

Proverbe mâconnais : Tir ailleurs  ou au même endroit, toujours des embouteillages.... 
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Le coin des BD le Golf !!! 
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Le coin des peintures 
 

Jia LuJia LuJia LuJia Lu    
 

 
Heavenly Light  

 
Contemplation 
 

 

 
Elegance 

 
Lilies 
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Self Realization 

 
Flamenco 
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Palace Performer 

 
Flying Veil 
 

 
 

 
Heaven’s Song 

 
Warm Winds 
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C’est C’est C’est C’est jolijolijolijoli    et et et et c’esc’esc’esc’est dans t dans t dans t dans     

Le Canard épiléLe Canard épiléLe Canard épiléLe Canard épilé 
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Récapitulatif :   des peintures de  
TTTTranhranhranhranh    lànglànglànglàng    Đông Hông Hông Hông HỒ    dans le Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé n°27     

Anna KostenkoAnna KostenkoAnna KostenkoAnna Kostenko       dans le   Canard épCanard épCanard épCanard épiléiléiléilé  n°28 

Denis PetersonDenis PetersonDenis PetersonDenis Peterson      dans le   Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé  n°29  

Eliseo Oliveras Eliseo Oliveras Eliseo Oliveras Eliseo Oliveras    dans le   Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé  n°30 

Thomas Kinkade  Thomas Kinkade  Thomas Kinkade  Thomas Kinkade   dans le   Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé  n°31 

Julien Dupré Julien Dupré Julien Dupré Julien Dupré    dans le   Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé  n°32 

Pino Daeni Pino Daeni Pino Daeni Pino Daeni         dans le   Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé  n°33 

Steve  HanksSteve  HanksSteve  HanksSteve  Hanks            dans le   Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé  n°34     

 
 

 
 

    ««««    MMMMagritteagritteagritteagritte    »»»»       dans le   Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé  n°35    

TTTToiles de maitresoiles de maitresoiles de maitresoiles de maitres    dans le Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé n°36 

Gustavo Poblete Gustavo Poblete Gustavo Poblete Gustavo Poblete    dans le   Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé  n°37 

Inner painting ArtsInner painting ArtsInner painting ArtsInner painting Arts dans le   Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé  n°38 

Leonid AfremovLeonid AfremovLeonid AfremovLeonid Afremov            dans le   Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé  n°39 
 
 



Amicale Epatente des …                                                                                                                    … Joyeux-Jeunes Retraités 

Le Canard épilé de l’Amicale Epatente des Joyeux-Jeunes Retraités    - 77 -  

 
 
 

Vladimir VolegovVladimir VolegovVladimir VolegovVladimir Volegov            dans le   Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé  n°40 

Direk KingnokDirek KingnokDirek KingnokDirek Kingnok        dans le   Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé  n°41 

PPPPierreierreierreierre----AAAAugusteugusteugusteuguste    RenoirRenoirRenoirRenoir        dans le   Canard Canard Canard Canard épiléépiléépiléépilé  n°42 

RRRRichardichardichardichard.S.J.S.J.S.J.S.Johnson ohnson ohnson ohnson dans le   Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé  n°43 

MMMM....    & I& I& I& I....    GarmashGarmashGarmashGarmash        dans le   Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé  n°44 

John. Pugh John. Pugh John. Pugh John. Pugh     dans le   Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé  n°45 

Jia Lu Jia Lu Jia Lu Jia Lu         dans ce    Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé  n°46 

… et au programme des prochains Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé   : 

…………    Fleurs …Fleurs …Fleurs …Fleurs …        dans le    Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé  n°47 

… … … … ImpressionistesImpressionistesImpressionistesImpressionistes    dans le   Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé  n°48 

SandroSandroSandroSandro    BotticelliBotticelliBotticelliBotticelli            dans le    Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé  n°49 

Le lusée Thyssen Le lusée Thyssen Le lusée Thyssen Le lusée Thyssen dans le    Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé  n°50 
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Le coin des sculptures 

Những mẫu hoa độc 
đáo làm từ... đất sét 
 
Mới du nhập về Việt Nam vài năm gần đây nhưng hoa đất 
Nhật Bản ngày càng chiếm được cảm tình của nhiều người vì 
sự lạ mắt, độc đáo, tươi tắn như hoa thật. Dưới đây là một số 
mẫu hoa bạn có thể chọn bày trong dịp Tết.  
 

 
 

Hoa đất được cắm theo phong cách Ikebana, 
nghĩa là mùa nào hoa nấy. Vì thế mùa xuân thích 
hợp với hoa mai, đào, hồ điệp hay các bình cắm 
có xu hướng vươn cao, um tùm nụ hoa và lá. Đặc 
biệt, những bình có màu sắc sỡ như đỏ, vàng... 
được nhiều người lựa chọn với hy vọng sẽ mang 
lại nhiều may mắn cho nắm mới.  
Đất sét trắng được nhập từ Nhật Bản, sau đó 
được pha trộn với các màu khác nhau để tạo nên 

các loại thân, cành, lá hoa, treo khô lên từ 4 đến 
5 tiếng. 
 

 
 

 
 

Hoa đất có màu sắc sặc sỡ, thậm chí theo nhiều 
người còn "đẹp hơn cả hoa thật", lại không cần 
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tưới tắm, chăm sóc công phu. Nếu bảo quản tốt 
những bình hoa này có tuổi thọ 3-10 năm.  
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Watermelon 
sculpture 
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Où sont vos vieux  
cordons téléphoniques  ?  
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Cup of TEA 
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C’est jolC’est jolC’est jolC’est joli puisque c’est dans i puisque c’est dans i puisque c’est dans i puisque c’est dans     

Le Canard épiléLe Canard épiléLe Canard épiléLe Canard épilé 
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Le coin « Cuisine »  

 

Sài Gòn Ẩm Thực Lang Thang Ký –  

tặng những tâm hồn ăn uống 

Bánh Canh 
 

Bánh canh Trảng Bàng  
Là một trong những món ăn nổi tiếng của Tây 
Ninh, món bánh canh Trảng Bàng được chế biến 
hết sức công phu, sợi bánh canh được làm bằng 
loại gạo quý nhất như gạo Nàng Thơm hay Gạo 
Đào. Gạo được ngâm qua đêm sau đó được mang 
xay nhuyễn và mang đi hấp chín thành những sợi 
bánh trắng tinh.   
 

 
 

Tô bánh canh Trảng Bàng có vị cay của ớt đỏ, 
tiêu đen, mùi thơm của hành xanh. Khi ăn vào sẽ 
có vị béo ngọt của thịt, độ dai nhưng mềm của 
sợi bánh canh cộng thêm vị chua cay mặn của 
nước mắm. Đặc biệt là những lát thịt heo mỏng 
được cắt khéo léo có cả da, gân thịt, giò heo, 
cùng nước lèo thơm ngọt, trong vắt đã làm nên 
sức hấp dẫn khó có thể cưỡng lại của bánh canh 
Trảng Bàng.  

Bánh canh Nam Phổ   
Đây là món bánh canh nổi tiếng của làng Nam 

Phổ, TP. Huế. Điều đặt biệt của bánh canh 
Nam Phổ chính là nước lèo của bánh canh phải 
có màu đỏ cam của gạch cua và tôm, đồng thời 
nước lèo phải sền sệt không quá lỏng cũng 
không quá đặc.  
 

 
 

Sợi bánh canh Nam Phổ cũng được làm bằng 
bột gạo, sợi bánh canh tròn và ngắn chứ không 
vuông và dài như bánh canh bột mì hay bánh 
canh bột lọc của miền Trung. Bánh canh được 
ăn cùng thịt heo vò viên nhỏ, gạch cua được 
xào chín và ăn cùng nước lèo thơm ngọt.  

Bánh canh bột xắt miền 
Tây 
 

 



Amicale Epatente des …                                                                                                                    … Joyeux-Jeunes Retraités 

Le Canard épilé de l’Amicale Epatente des Joyeux-Jeunes Retraités    - 90 -  

Bánh canh được làm từ gạo ngâm qua đem sau 
đó được xay nhuyễn thành bột nước rồi cho vào 
túi vải đăng cho thật ráo nước. Kế đến người ta 
cho bột ra mâm và nhồi bột thật đều tay sau cho 
không quá khô cũng không quá nhão.   
 Bánh canh bột xắt không được nấu cùng giò 
heo, thịt heo hay cua, tôm mà lại được nấu cùng 
thịt vịt và huyết vịt. Món bánh canh bột sắt 
được ăn cùng nước mắm gừng tạo nên mùi  
vị hấp dẫn, nức lòng khách gần xa.  

Bánh canh cua Huế   

 
 

Đây được xem là món ăn bình dị của xứ miền 
Trung, với cách làm rất đơn giản nhưng khi ăn 
vào lại vô cùng hấp dẫn. Để làm bột bánh canh 
người ta cho bột và muối vào nước nóng rồi nhồi 
cho đến khi bột có độ dẻo sau đó bột được cán 
dẹp và cắt từng miếng mỏng. Kế đến người ta 
đun nước sôi và cho bột bánh canh vào luộc.   
 Để có món nước dùng người ta hầm dùng xương 
ống heo đun thật chín, sau đó cho thịt cua đã xào 
qua với tỏi vào trong nước dùng, cuối cùng là thịt 
vò viên và thịt nạc.  

Bánh canh chả cá Nha 
Trang   

 Thưởng thức bánh canh chả cá nhất định không 
thể thiếu nước mắm Phan Rang, được tinh chế 
hoàn toàn từ cá cơm cộng thêm những sơi bún 
thanh mảnh, cùng chả cá chiên vàng giòn. Khi ăn 

vào ta sẽ cảm nhận mùi vị nước lèo được nấu từ 
hải sản biển tạo nên sức hấp dẫn kì lạ của bánh 
canh chả cá.   
 

 
 

Điểm nhấn của bánh canh chính là chả cá, để có 
chả cá thơm ngon thì phải dùng loại cá tươi ngon 
nhất: cá mối, cá thu, cá cờ, các chuồn… Chả cá 
có hai loại là chả hấp và chả chiên. Chả chiên có 
vị thơm giòn, chả hấp thì có độ dẻo ngọt tuỳ theo 
sở thích và khẩu vị của mỗi người. Bánh canh 
chả cá không thể thiếu nước mắm Phan Rang.   
 

Bánh canh cá lóc   
 

 
  

Ở Huế bánh canh cá lóc không chỉ là món ăn dân 
dã trên các đường phố mà còn trở thành một đặc 
sản nổi tiếng của đất cố đô, sông Hương núi 
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NgựMón cá lóc tuy có thành phần khá đơn giản, 
chỉ bao gồm sợi bánh canh được làm từ bột gạo 
và thịt cá lóc đồng nhưng cách thức chế biến lại 
đòi hỏi rất nhiều về sự tỉ mỉ và công phu của 
người làm.   
Để làm sợi bánh canh thì bột gạo phải có được 
độ dẻo dai và vị ngọt tự nhiên. Kế tiếp việc 
chọn cá lóc cũng đòi hỏi sự đầu tư không kém, 
cá lóc phải là cá đánh bắt ở đồng, cỡ lớn, thịt 
săn chắc. Cá khi được hấp vừa chín tới thì lọc 
kĩ từng phần thịt nạc ra khỏi xương. Đầu và 
đuôi cá đem giã thành miếng nhỏ bọc vải sách 
và đem ninh cùng gia vị, việc này giúp nước lèo 
trở nên thanh ngọt hơn.   

Bánh Canh Ghẹ Vũng 
Tàu  
Là món bánh canh được biến tấu từ bánh canh 
cua, nhưng để chế biến bánh canh ghẹ thì vô 
cùng cầu kì, đòi hỏi rất nhiều sự tỉ mỉ, đặc biệt 
phải chọn được ghẹ tươi, thịt nhiều và chắc.   
 

 
 

Một tô bánh canh ghẹ phải có ghẹ được luộc 
nguyên con, chả tôm, tiết heo, nấm và sợi bánh 
canh bột lọc. Nước lèo được nấu rất sánh, có vị 
đậm đà của ghẹ và ngọt thanh của nước ghẹ. 
Thịt ghẹ khi ăn vào có vị thơm của hành tỏi, 
đậm đà của gia vị đã ướp rất công phu. Để có 
nồi nước lèo thơm trong vắt, ta phải chọn ghẹ 
tươi mới cho ra được mùi vị đặc trưng, vốn có 

của bánh canh ghẹ Vũng Tàu. 
Để có món bánh canh ngon phải chọn ghẹ tươi, 
thật chắc thịt.  
 

Khúc biến tấu 
lạ của sầu riêng 

Huỳnh Hằng 

Nhấm nháp miếng bánh sầu riêng chiên giòn 
nóng hổi, thơm lừng trong cái se lạnh của Sài 
Gòn những ngày gần đây thì không còn gì tuyệt 
bằng. 
 

 
 

Chỉ mới xuất hiện khoảng gần một tháng nay. 
nhưng với cách chế biến lạ với nguyên liệu là 
loại trái cây quen thuộc. nên bánh sầu riêng 
chiên giòn được nhiều người thích đến mức 
đứngg xếp hàng lớp trong lớp ngoài chờ đến 
lượt từ lúc bắt đầu mở hàng đến khi hết hàng. 
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So với tất cả các món từng được làm từ sầu 
riêng như xôi, chè, kem… thì bánh sầu riêng 
chiên giòn là món gần như giữ nguyên vẹn chất 
sầu riêng nhất. Đó là chưa kể khi đến việc bạn 
có thể chứng kiến tận mắt quy trình chế biến 
khá vệ sinh. 
 

 
 

Này nhé, sau khi có “đơn đặt hàng”, người bán 
mới tách những múi sầu riêng vàng ươm ra 
khỏi hộc (mà là loại sầu riêng cơm dày, hạt lép 
nữa nhé). Tiếp đó, dùng muỗng nhỏ, múc một ít 
cơm sầu riêng cho vào miếng bánh tráng mỏng, 
gói lại như miếng nem vuông. Miếng nem 
vuông ấy được cho vào thố bột nổi như kiểu 
người ta chiên chuối chiên. Công đoạn cuối 
cùng là cho khối nem vừa được áo một lớp bột 
ấy vào chảo dầu, chiên giòn. Chỉ vài phút sau, 
miếng bánh sầu riêng căng phồng, vàng ươm, 
ngon mắt, cùng hương thơm quyến rũ đã hoàn 
thành. 
Thơm lừng, nóng hổi nhưng nếu bạn không kìm 

được mà cắn ngay thì… chiếc lưỡi của bạn sẽ 
gặp hoạ, bởi được áo một lớp bột, một lớp 
bánh tráng nên phần nhân của bánh cực nóng. 
Điều thứ hai là nếu thưởng thức khi bánh quá 
nóng, bạn sẽ không thể cảm nhận hết được vị 
giòn tan của lớp bột áo bên ngoài, cái dai mềm 
của bánh tráng rồi đến cảm giác cắn ngập răng 
trong lớp nhân vàng ươm, béo mềm, ngọt 
thanh của sầu riêng. Nhưng cũng không nên để 
nguội quá, mất ngon. 
Món bánh ăn ngon nhất là khi còn nóng, song 
nếu có việc đột xuất, không thể thưởng thức 
được thì bạn đừng vội nghĩ đến việc cho ai đó 
cái bánh, bỏ đi (vì sẽ 3 tiếc: tiếc công chạy xe 
đến, tiếc công chờ và… tiếc tiền) hay chiên lại 
vì bánh sẽ mất ngon, mà cứ cho vào tủ lạnh. 
Những chiếc bánh sầu riêng ấy sẽ chuyển qua 
một cung bậc khác với lớp vỏ dai dai, beo béo, 
lớp nhân mềm lạnh, thơm lừng cùng vị ngọt 
thanh khiến bạn như đang thưởng thức món 
bánh su nhân chính hiệu sầu riêng là lạ. 

 
Bạn sẽ tận mắt chứng kiến người bán dùng 
muỗng múc từng phần cơm sầu riêng cho lên 
bánh tráng, gói lại. 
Sau khi được áo qua một lớp bột mỏng, bánh 
được cho vào chảo chiên giòn. Bạn có thể yên 
tâm về độ an toàn thực phẩm bởi dầu trong 
chảo khá trong.  
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Lớp vỏ giòn tan kết hợp với lớp nhân thơm mềm 
cực thích hợp cho những ngày trở lạnh. 
Hàng bán bánh sầu riêng chiên giòn nổi tiếng ấy 
chỉ là một tủ kính nhỏ trên đường Nguyễn Chí 
Thanh, thời gian bán từ 15h-20h hàng ngày. Giá 
một cái bánh là 8.000 đồng. Ngoài bánh sầu 
riêng, hàng này cũng nổi tiếng với món chả giò 
rau củ nhưng món này được bán với số lượng 
nhất định nên nếu đi trễ một chút (khoảng sau 
16h) thì sẽ không còn. 
 

 
Gánh hàng đơn giản-: Bánh sầu riêng, 870 
Nguyễn Chí Thanh, Q. 11, TP. HCM. 

Le phở coloré, 
c’est encore meilleur ! 

14/04/2012 05:29 - Minh Thu/CVN  

Le pho est un des symboles de la cuisine 
vietnamienne, traditionnellement au bœuf (pho 

bò) mais parfois aussi au poulet (pho gà). À Hô 
Chi Minh-Ville, un restaurant propose du pho 
aux nouilles rouges, vertes... réalisées à partir 
de fruits et légumes ! 
 

 
 

 
 

Comme la plupart des Vietnamiens, je raffole du 
pho et peux en consommer à toute heure du 
jour et de la nuit, mais plus particulièrement au 
petit-déjeuner. J’ai eu l’occasion de déguster 
pho bò (au bœuf) et pho gà (au poulet) dans 
diverses régions du pays. Récemment, j’ai eu la 
surprise de goûter à Hô Chi Minh-Ville un pho 
aux nouilles non pas blanches, mais vertes, 
oranges, jaunes, brunes...  
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«Mes nouilles sont confectionnées avec de la 
farine de riz, décortiqué et non pilé, mélangée à 
des fruits ou des légumes», explique fièrement 
Nguyên Thi Thanh Nguyên, patronne du 
restaurant Pho Hai Thiên, situé 14 rue Bùi Viên, 
dans le 1er arrondissement. Des nouilles 
tellement originales que leur inventrice a été 
reconnue fin 2010 par VietKings (Vietnam Book 
of Records) comme la première personne à 
colorer des nouilles avec des fruits et légumes. 
La première fois que j’ai pu voir de mes propres 
yeux ces nouilles colorées, c’était lors des 20es 
Rencontres des détenteurs de records à Hô Chi 
Minh-Ville, où j’ai été subjuguée par leurs 
couleurs naturelles. «À part les fruits, pour 
diversifier les couleurs, j’utilise aussi des 
épinards, de la citrouille, de la momordique et 
des choux rouges», ajoute Thanh Nguyên. 

 

 

À bon vin point d’enseigne 

Au début des années 1980, la famille Hai Thiên 
avait étonné les amateurs de pho de La Gi (ex-
province de Bình Tuy, actuelle province de Bình 
Thuân, Centre) avec ses nouilles fraîches, 
élastiques, incassables, sans borax. Celles-ci 
étaient devenues rapidement célèbres dans 
toute la localité.  
 

 
 

 
 

Une trentaine d’années plus tard, Thanh 
Nguyên - la fille cadette de la famille - a décidé 
de partir à la conquête de Hô Chi Minh-Ville 
avec ses nouilles aux fruits et légumes. «Étant 
issue d’une famille de fabricants de nouilles de 
pho depuis des générations, je me suis 
demandée pourquoi ne pas créer un type de 
vermicelles colorés ?», confie-t-elle. Une 
invention qui a attiré l’attention de toute la 
presse nationale. Les gens de Hô Chi Minh-Ville 
mais aussi ceux des provinces voisines se sont 
rapidement convertis au pho Hai Thiên qui se 
décline en de nombreuses variétés : pho à la 
momordique, pho au potiron, pho aux épinards, 
pho aux fruits...  



Amicale Epatente des …                                                                                                                    … Joyeux-Jeunes Retraités 

Le Canard épilé de l’Amicale Epatente des Joyeux-Jeunes Retraités    - 95 -  

«Wow, délicieux ! Je reviendrai ici tous les 
jours, s’exclame Mme Mai, une cliente, venue 
pour la première fois dans ce restaurant avec 
une amie. En regardant le menu, nous avons 
trouvé beaucoup de choses spéciales, dont le 
pho aux fruits de mer. C’est incroyable ! Nous 
n’avions jamais pensé que le pho pouvait 
contenir d’autres ingrédients que le bœuf et le 
poulet. En plat principal, nous avons choisi du 
pho au bœuf, puis essayé le pho aux fruits de 
mer. Quand le serveur nous a apporté nos bols, 
l’arôme et la couleur des pâtes ont éveillé nos 
sens !». 

Faire des nouilles en une 
minute 

Cette cliente s’intéresse particulièrement à la 
machine de production de nouilles qui, selon la 
patronne du restaurant, est capable de faire des 
vermicelles frais en seulement une minute.  
 

 
 

«La machine que ma famille utilise étant trop 
lourde, je me suis posée la question : +Pourquoi 
ne pas en utiliser une plus petite ?+», raconte 
Thanh Nguyên. En s’inspirant de la grosse 
machine familiale, elle en a conçue une autre 
beaucoup plus moderne qui lui a permis 
d’économiser beaucoup de temps. Recevra-t-
elle encore un prix d’invention ? La question 
reste à poser. 
 

 

 
 

Wow !!! 

Le phở coloré 

progrès 
ou sacrilège ? 
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Le coin des photos  
 

Great Animal Pix 
   
 
 

 

( voir aussi 2 ) 

 

 

                                                   
2  le Canard épiléCanard épiléCanard épiléCanard épilé  n°44 – 23-2-2012, page 65  
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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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C’est mignonC’est mignonC’est mignonC’est mignon    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 coup de cœur…  
 

 
 

Jia LuJia LuJia LuJia Lu    ( voir  Le coin des peintures page 70) 
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Cherry Blossoms – Võ Lăng - Taiwan ( suite page 48 ) 
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