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Le mot du Rédacteur
La senteur du muguet nous renforce dans notre « printempsattitude » cependant sans nous faire oublier « l’Avril Noir de
sinistre mémoire »
Le Canard épilé veut porter le témoignage de ce sombre jour
à jamais indélébile dans notre cœur.mutilé pour toujours …
Cependant, the show must goes on … avec ce Canard plus
que dodu bien que toujours épilé et parfaitement épicé pour
continuer à vous servir …
Tristement vôtre !
Golden_Mountain et Scribouillard
er

Avec la fête du 1 Mai …… des fleurs pour les Dames …

…… et des fruits pour les Damoiseaux …

Bonne Fête aux Robert !
(Saint Robert - église Saint Robert
Robert à Founex - VD - CH)
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…… ainsi que des muguets pour tout le monde …

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

-1-

Amicale Epatente des …

Le coin des actualités
Hàng vạn công nhân Trung Quốc ñã vào
Việt Nam
Thứ Bảy, 28/03/2009, 08:31

TT(Hà Nội)- Ngày 27-3, Tổng hội Xây dựng VN tổ chức buổi tọa
ñàm về kích cầu trong xây dựng. Thực trạng lớn nhất ñược ñưa ra
tại buổi tọa ñàm là rất nhiều dự án lớn ñã triển khai nhưng hàng
hóa VN không thể tiêu thụ ñược vì trúng thầu là các nhà thầu
ngoại, chủ yếu là Trung Quốc...
Chủ trương kích cầu xây dựng là ñúng, nhưng ông Trần Ngọc
Hùng - chủ tịch Tổng hội Xây dựng VN - khẳng ñịnh các nhà thầu
VN ñang rất lo vì thực tế cho thấy các dự án lớn khi ñem ra ñấu
thầu hầu như ñều rơi vào tay các nhà thầu nước ngoài. Ông Hùng
cho biết các nhà thầu Trung Quốc ñang thắng thầu rất nhiều công
trình trọng ñiểm về ñiện, ximăng, hóa chất... “ðáng quan tâm là
các nhà thầu Trung Quốc thường ñem theo hàng ngàn công nhân
và ñem cả thiết bị của họ sang, trong khi những thiết bị ñó VN
hoàn toàn có thể sản xuất ñược”...
Vừa ñi cùng Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải ñến thăm một công
trình xây dựng nhiệt ñiện ở Quảng Ninh, ông Nguyễn Công Lục vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ - công nhận
“một công trình nhưng công nhân Trung Quốc sang tới hơn 2.000
người”. Trong khi ñó, ông Trần Văn Huynh - chủ tịch Hội Vật liệu
xây dựng VN - cho biết không chỉ một mà hơn 10 công trình xây
dựng nhà máy ximăng, nhiều dự án nhà máy ñiện lớn ở VN ñều
ñang ñược các nhà thầu Trung Quốc làm.
ðặc trưng của nhà thầu Trung Quốc, theo ông Huynh, là họ không
thuê nhân công VN mà ñem người sang, có thể bằng cả ñường du
lịch rồi ở lại. “Một số loại vật liệu Trung Quốc ñược ñem qua Thái
Lan rồi vòng vào VN. Máy móc thiết bị không nhập riêng ñược thì
họ lắp sẵn rồi ñem cả sang. Tôi có thăm một nhà máy ximăng do
nhà thầu Trung Quốc làm, ñến cái bệ xổm toilet họ cũng không
dùng hàng VN mà mua hàng Trung Quốc” - ông Huynh nói.
Ông Trần Hồng Mai - viện phó Viện Kinh tế xây dựng - góp thêm
một thực trạng khi cho biết có thể các nhà thầu Trung Quốc nhận
ñược nhiều hỗ trợ từ phía nước họ, kể cả chính sách thuế, nên giảm
mạnh giá bỏ thầu. Vì vậy, họ thường nắm phần thắng khi ñấu thầu.
Nên các công trình lớn như ðạm Cà Mau, nhà máy ñiện ở Hải
Phòng, khi xây dựng lúc nào cũng có hàng ngàn công nhân Trung
Quốc...
Cùng lo ngại như ông Trần Văn Huynh “nếu các công trình lớn
ñều vào các nhà thầu ngoại sẽ dần triệt tiêu nội lực”, nhiều chuyên
gia ñề nghị nên có chính sách cụ thể ñể giúp các doanh nghiệp xây
dựng trong nước. Ông Huynh phân tích: “Giá thầu rẻ nhưng chất
lượng không cao chưa chắc ñã là rẻ, không nên tư duy cứ giá thấp
là trúng thầu”. Ông Trần Hồng Mai viện dẫn Luật ñấu thầu ñã quy
ñịnh phải ưu tiên doanh nghiệp VN nhưng nhiều chủ ñầu tư VN lại
“quên” ñiều này. Ông Mai cho rằng Nhà nước cần có chính sách
ñể “nhắc” các chủ ñầu tư.

Hai bản ñồ quý khẳng ñịnh chủ quyền
Việt Nam ở Trường Sa và Hoàng Sa
VNExpress, Thứ Năm, 19/03/2009, 15:37 (GMT+7)
TS Nguyễn Xuân Diện (Phó Giám ñốc Thư viện, Viện Nghiên cứu Hán Nôm)

Trong vấn ñề tranh chấp chủ quyền về biển ðông với Trung Quốc,
bên cạnh khía cạnh pháp lý và luật pháp quốc tế thì vấn ñề chứng
cứ lịch sử là rất quan trọng. ðiều này lại càng quan trọng khi phải
ñối thoại với Trung Quốc - là nước có truyền thống lưu trữ và khảo
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cứu thư tịch cổ rất lâu ñời, với trình ñộ rất cao.
Bên cạnh các tài liệu do người VN biên soạn (hiện ñang lưu trữ
trong và ngoài nước) thì các tài liệu do người nước ngoài, ñặc biệt
là người Trung Quốc biên soạn lại càng quan trọng, vì ở ñó nó là
bằng chứng hùng hồn nhất trong vấn ñề chủ quyền tại biển ðông.
Một khi tìm ñược các bằng chứng từ phía Trung Quốc, về việc họ
không xác nhận chủ quyền tại biển ðông thì việc xem xét vấn ñề
trên bình diện pháp lý trở nên thuận lợi.
Mới ñây, từ các bức ảnh do PGS-TS ðinh Khắc Thuân cung cấp,
PGS-TS Ngô ðức Thọ phát hiện ra rằng, ñây là bằng chứng chủ
quyền của nước ta ñối với hai quần ñảo Hoàng Sa - Trường Sa.
ðó là cuốn An Nam ñồ chí của soạn giả ðặng Chung.

Cuốn sách này ñược biên soạn "căn cứ theo bản sao ở Thuật Cổ
ðường của họ Tiền". Thuật Cổ ðường là tên thư viện của Tiền
ðại Hân - nhà khảo chứng học nổi tiếng ñời Thanh. Họ tên soạn
giả An Nam ñồ chí ñược ghi cuối bài tựa: Phân thủ Quảng ðông
Quỳnh Nhai Phó Tổng binh Ôn Lăng ðặng Chung (Phó Tổng
binh trấn thủ châu Quỳnh Nhai, tỉnh Quảng ðông là ðặng Chung,
người huyện Ôn Lăng).
An Nam ñồ chí là một tập sách bản ñồ có các khảo chú về toàn
quốc và các ñịa phương của VN. Một nội dung như vậy là một tài
liệu tham khảo sử ñịa học quan trọng, mà giới nghiên cứu VN cả
trong nước và quốc tế cho ñến nay chưa từng trích dẫn hoặc biết
tới. Niên ñại soạn sách ghi sau bài tựa càng là một giá trị quý
hiếm: Vạn Lịch Mậu Thân thanh minh nhật. Vạn Lịch (15731620) là niên hiệu Vua Minh Thần Tông, năm Mậu Thân Vạn
Lịch là năm 1608, cách nay ñúng 401 năm.
An Nam ñồ chí là thư tịch bản ñồ ñầu tiên của Trung Quốc ghi tên
cửa biển ðại Trường Sa trong tờ bản ñồ vẽ nước An Nam - tức
Việt Nam.
PGS-TS Ngô ðức Thọ kết luận: "Bất cứ vì lý do gì, việc một viên
quan binh của nhà Minh giữ chức Phó Tổng binh châu Quỳnh
Nhai (tức ñảo Hải Nam) ghi tên Cửa biển ðại Trường Sa của VN
trên bản ñồ An Nam, chứng tỏ người Trung Hoa từ trước và từ
triều Minh, triều Thanh ñều thừa nhận hai quần ñảo Hoàng SaTrường Sa là thuộc Việt Nam".
Về tài liệu nước ngoài, TS Nguyễn Nhã có một phát hiện ñặc biệt
quan trọng, khi ông tiếp cận bản ñồ An Nam ñại quốc họa
ñồ -, do Giám mục Taberd vẽ năm 1838. Tấm bản ñồ nằm trong
cuốn từ ñiển ñược in ấn, nên nó không phải là ñộc bản mà mức ñộ
phổ biến rộng rãi, ñến ñược với nhiều người - ñặc biệt là giới học
giả (ñối tượng sử dụng chủ yếu của cuốn từ ñiển này). Trên bản
ñồ, quần ñảo Hoàng Sa ñược viết bằng chữ "Cát Vàng". Và ñiều
ñặc biệt nhất là, bản ñồ có ghi tọa ñộ và khi ñối chiếu với số liệu
hôm nay thì hoàn toàn trùng khớp. ðây là bản ñồ cổ duy nhất có
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ghi tọa ñộ và cũng là bản ñồ cổ duy nhất có xác ñịnh tọa ñộ của
Hoàng Sa.
Ngoài ra, trên tập san The journal of the Asiatic society of Bengal,
Vol VI cũng ñã ñăng bài của giám mục Taberd, xác nhận Vua Gia
Long ñã thân chinh vượt biển ñến Hoàng Sa vào năm 1816 và long
trọng treo cờ, chính thức giữ chủ quyền quần ñảo Paracels (Hoàng
Sa, Cát Vàng)...
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(dưới thời Chúa Nguyễn Phúc Nguyên) và qua các thế kỷ XVIII
(dưới thời các chúa Nguyễn tiếp theo và vương triều Tây Sơn),
XIX (dưới thời các vương triều Nguyễn) và cho mãi ñến những
năm ñầu của thế kỷ XX vẫn chưa hề gặp phải sự phản ñối của bất
cứ quốc gia nào".

Bằng chứng lịch sử khẳng ñịnh chủ
quyền VN tại Hoàng Sa
VNExpress, Thứ sáu, 10/4/2009, 00:55 GMT+7

Một sắc chỉ của triều ñình Nguyễn liên quan ñến việc canh giữ
quần ñảo Hoàng Sa ñược gia tộc họ ðặng ở huyện ñảo Lý Sơn,
Quảng Ngãi, gìn giữ suốt 174 năm qua, nay trao lại cho Sở Văn
hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh.

Hai tấm bản ñồ do những người nước ngoài vẽ thực sự là một minh
chứng hùng hồn về chủ quyền của Việt Nam ñối với hai quần ñảo
Hoàng Sa và Trường Sa.
GS-TS Nguyễn Quang Ngọc - Viện Việt Nam học và Khoa học
phát triển: Thư tịch và bản ñồ cổ của Trung Quốc tính cho ñến cuối
thế kỷ XIX và thậm chí cả những năm cuối thập kỷ ñầu của thế kỷ
XX, ñều phản ánh một thực tế hết sức hiển nhiên là vùng lãnh thổ,
lãnh hải truyền thống của Trung Quốc chưa bao giờ vượt quá ñảo
Hải Nam.
Phải khẳng ñịnh một cách tuyệt ñối rằng lịch sử thực thi chủ quyền
của VN ở hai quần ñảo Hoàng Sa và Trường Sa với tư cách nhà
nước, phát triển liên tục, rõ ràng, muộn nhất là từ ñầu thế kỷ XVII

Hậu duệ của dòng họ ðặng, ông ðặng Văn Thanh, vừa lặn lội từ
ñảo Lý Sơn vào ñất liền, ñến thành phố Quảng Ngãi ñể trao di vật
tổ tông cho lãnh ñạo tỉnh. Tiến sĩ Nguyễn ðăng Vũ, Phó giám ñốc
Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch Quảng Ngãi, nói: "Quá vui
mừng và bất ngờ khi tôi nhận ñược tư liệu quý này, bằng chứng
lịch sử khẳng ñịnh chủ quyền VN ñối với quần ñảo Hoàng Sa".
ðây là sắc chỉ của vua Minh Mạng (triều Nguyễn), phái một ñội
thuyền gồm 3 chiếc với 24 lính thủy ra canh giữ ñảo Hoàng Sa
vào ngày 15 tháng 4 năm Minh Mạng thứ 15 (tức năm Giáp Ngọ
1834).
Qua phiên dịch của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, Phó giám ñốc thư
viện, Viện Nghiên cứu Hán Nôm VN, sắc chỉ ghi rõ (bằng chữ
Hán): "Giao cho ông Võ Văn Hùng ở Lý Sơn chọn những thanh
niên khỏe mạnh và giỏi nghề bơi, lặn ñể gia nhập ñội thuyền, giao
ðặng Văn Siểm (dòng họ ông ðặng Lên ñang giữ tài liệu) lo
kham việc ñà công (người dẫn ñường), giao Võ Văn Công phụ
trách hậu cần".
Sắc chỉ còn thể hiện cách thức tổ chức của ñội Hoàng Sa, thủy
quân Hoàng Sa, phiên chế, cách tuyển chọn, thời gian xuất hành
mà nhiều bộ chính sử và các tư liệu lâu nay chưa ñề cập rõ.
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Theo tiến sĩ Vũ, ñây là sắc chỉ duy nhất còn nguyên vẹn bản gốc
liên quan ñến quần ñảo Hoàng Sa của Việt Nam. Sắc chỉ này là
bằng chứng lịch sử khẳng ñịnh mỗi năm vua Minh Mạng ñều cho
thành lập một hải ñội gồm các thợ lặn thiện chiến nhất ở Lý Sơn
giong buồm ñến Hoàng Sa ñể tìm hải vật và cắm bia khẳng ñịnh
chủ quyền của Việt Nam ở quần ñảo này. Triều ñình từ thời ñó
cũng ñã xác ñịnh ñây là công việc rất quan trọng, ñược phối hợp
chặt chẽ từ trung ương ñến ñịa phương trong việc lập bản ñồ, cắm
mốc chủ quyền, trồng cây và bảo vệ Hoàng Sa.
Từ sắc chỉ này, theo nghiên cứu của giới sử học Quảng Ngãi, công
việc bảo vệ Hoàng Sa thời xưa kéo dài suốt nhiều năm và rất nhiều
hải ñội người Việt ñã nối tiếp nhau có mặt ở quần ñảo Hoàng Sa.
Không chỉ tộc họ ðặng mà ở huyện ñảo Lý Sơn còn có các tộc họ
Võ, Phạm, Nguyễn... cũng liên tiếp nhau ñến Hoàng Sa - Trường
Sa theo lệnh của triều ñình. Tiến sĩ Diện cũng khẳng ñịnh sắc chỉ
là một tờ lệnh rất quý giá, có niên ñại vào năm Minh Mạng thứ 15.
Các dấu ấn ñóng trên văn bản cho thấy giá trị xác thực và tin cậy
của tờ lệnh.

Ông ðặng Lên, chủ gia ñình ñang lưu giữ tờ lệnh của tổ tiên, kể,
sắc chỉ ñã truyền trong dòng họ từ nhiều ñời nay và ñược 6 thế hệ
lần lượt cất kỹ trong một hộp kín, hiếm khi ñược mở ra nên không
biết nội dung nói gì. Chỉ ñến dịp giỗ tộc Tết vừa rồi, cả dòng họ
thống nhất photo tờ sắc chỉ gửi ñến Sở Văn hóa nhờ dịch, mới biết
tổ tiên từng tham gia bảo vệ chủ quyền ñất nước ở Hoàng Sa. "Tộc
họ chúng tôi rất tự hào về truyền thống tổ tiên giong buồm ñến
Hoàng Sa theo lệnh triều ñình nên nay quyết ñịnh hiến tờ sắc chỉ
cho quốc gia", ông Lên xúc ñộng nói.
Lên cùng với bức sắc chỉ ñược xem là cứ liệu lịch sử quan trọng
khẳng ñịnh chủ quyền của Việt Nam ñối với quần ñảo Hoàng Sa.
Sáng cùng ngày, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch ñã tiếp quản và
bảo lưu tài liệu này. Sở cũng làm một phiên bản của sắc chỉ có
chiều dài 1,5 mét, rộng 0,6 mét trong khung kính ñể ở nhà thờ họ
ðặng tại Lý Sơn, ñồng thời tặng giấy khen cho ông ðặng Lên.
Mấy ngày qua, câu chuyện về những người lính giong buồm
ñến Hoàng Sa ñược người dân Lý Sơn kể cho nhau nghe như
những bản anh hùng ca. Theo lời kể của những người già trên
ñảo Lý Sơn, họ từng ñược nghe cha ông truyền miệng nhau về
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những chuyến giong buồm vượt biển ñến Hoàng Sa gần 200 năm
trước.
Theo ông Lên, trước khi giong buồm vượt biển ðông, các thành
viên của hải ñội Hoàng Sa ñược gia ñình, họ tộc làm lễ "tế sống",
gọi là Lễ khao lề tế (thế) lính Hoàng Sa. Lễ này thường diễn ra
vào tháng 2 và 3 hằng năm ở ñảo Lý Sơn. Mỗi người lính ñược
tạc một hình nhân ñể thế mạng và chôn vào các ngôi mộ gió, bởi
chuyến ñi của họ giống như cuộc ra ñi của tráng sĩ Kinh Kha khó có ngày về.
Ở Lý Sơn ngày nay, hầu như ñi ñến ñâu cũng bắt gặp vô vàn
những ngôi mộ gió này. Các hải ñội Hoàng Sa ở Lý Sơn nối tiếp
nhau ñến Hoàng Sa - Trường Sa trên những chiếc ghe bầu ñược
ñóng bằng gỗ chò mà người xưa hay gọi là tiểu ñiếu thuyền. Ghe
chỉ rộng khoảng 3m, dài hơn 10m, chở ñược 10 người. Nương
theo chiều gió, ghe căng ba cánh buồm cùng với sức chèo ñi
khoảng ba ngày ba ñêm thì ñến ñảo Hoàng Sa. Ngoài lương thực,
nước uống ñược mang theo tạm ñủ dùng trong 6 tháng, những
người lính còn bắt cá, chim làm lương thực trong suốt chiều dài
hải phận. Trước khi ra ñi, các thành viên không quên mang theo
bên mình một thẻ bài ghi rõ danh tính, quê quán, phiên hiệu hải
ñội. Mỗi người còn chuẩn bị một chiếc chiếu, dây mây, nẹp tre ñể
lo hậu sự cho chính mình nếu không thể trở về ñất liền.
Nhắc ñến Hải ñội Hoàng Sa, người Lý Sơn luôn khắc cốt ghi tâm
những người anh hùng bất chấp hiểm nguy ñể cắm mốc, dựng bia
chủ quyền, ño ñạc thủy trình, trồng cây cối, thu lượm hải vật ở
quần ñảo Hoàng Sa, trong ñó có những người của tộc họ Phạm là
Phạm Quang Ảnh và Phạm Hữu Nhật.
Theo gia phả lưu giữ tại gia tộc Phạm, vào triều Nguyễn, Phạm
Quang Ảnh ñược phong làm cai ñội Hoàng Sa. Ông lãnh quân ra
ñi rồi mãi mãi không về. Con cháu ñắp nấm mộ chiêu hồn tập thể
cho ông cùng 10 người lính của mình. ðến nay, ngôi mộ gió này
vẫn còn ñược thờ tự ở thôn ðông, xã An Vĩnh.
Còn ông Phạm Hữu Nhật ñược phong làm Chánh ñội trưởng suất
ñội, ñã dẫn ñầu một nhóm thuyền chở khoảng 50 người mang
theo lương thực ñủ ăn 6 tháng vượt biển ñến Hoàng Sa. Ở từng
ñiểm ñảo thuộc quần ñảo Hoàng Sa, họ ñều dừng lại cắm mốc,
dựng bia chủ quyền ở ñảo ñó và ño ñạc thủy trình, trồng thêm cây
cối, thu lượm hải vật, rồi mới về tấu trình hoàn thành nhiệm vụ.
Không ai rõ Phạm Hữu Nhật ñã ñi bao nhiêu chuyến, nhưng có
một ñiều chắc chắn rằng lần cuối cùng ông ñi mãi không về. Gia
ñình, họ tộc ñã phải an táng ông bằng nấm mộ chiêu hồn không
có hài cốt. Tổ quốc cũng khắc ghi công ơn của ông bằng việc ñặt
tên Hữu Nhật cho một hòn ñảo lớn nằm ở phía nam quần ñảo
Hoàng Sa. Một hòn ñảo lớn trong nhóm ñảo Lưỡi Liềm ở Hoàng
Sa cũng ñược ñặt tên Quang Ảnh ñể ghi nhớ công lao của Phạm
Quang Ảnh- người ñã từng ñặt chân lên ñảo này ñể khẳng ñịnh
chủ quyền.

Littérature officielle
Láng giềng hữu nghị,
Hợp tác toàn diện,
Ổn ñịnh lâu dài,
Hướng tới tương lai
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Ça n’arrive qu’au bled
Cụ bà 80 tuổi leo cây
“nhanh như sóc”
16/03/2009 13h37 (GMT+7)

C’est une histoire belle et mignonne,
ce qui m’a incité à en faire rapidement
un petit résumé des principales idées
en francais et en anglais à l’intention
des amis nonvietnamiens
et surtout des jeunes Vietnamiens,
neveux et nièces qui ne sont pas
nécessairement toujours familiers
avec le vietnamien écrit.
It is a beautiful and cute story, which
prompted me to do a quick summary
of the main ideas in French and
English for the non-Vietnamese
friends, particularly young
Vietnamese, nephews and nieces who
are not always familiar with the
Vietnamese writing.
Voici l'histoire d'une admirable autant
qu'incroyable dame, active jusqu’au
bout des ongles, Madame Nghi née
Nguyen Thi Lan vivant au Sud de la
partie Nord du Viet-Nam, que nous
qualifierons plus que volontier de
"Jeune (véritable) dame" de 80 ans. A
cet âge encore, elle peut grimper
aussi rapidement et aussi agilement

Tous les matins, sur son vélo elle
amène ses fruits qu'elle cueille ellemême pour les vendre au marché de
sa petite localité.
Cette passion lui est venue depuis
l'âge de 13 ans où, à cette époque,
elle vadrouillait partout dans et autour
de son village à la recherche des
arbres et y grimper pour la cueillette
des feuillages en fin de nourrir ses
biches, chevreuils...
Cette passion s'estompait après son
mariage pour une assez longue
période. Cependant, le naturel est
revenu au galop depuis un peu plus
de vingt ans et cela, bien davantage
que dans son temps d'ado comme si
un ‘rappel' du 'temps perdu...' était de
mise, sans parler que, depuis le
lendemain des Fêtes du Têt de
l'année 2009, grimper est devenu pour
elle une affaire, un "hobby" de tous les
jours. Grimper aux arbres faisait parti
de son destin....

three (03) minutes. Yes, in 3
minutes… in front of shocked
witnesses ...

A true Hitchkock! There are dozens of
these fruit trees from 5 to 10 meters
high in her garden.
Every morning, on her bike, she’d
carry all the fruits she collected herself
from the trees to the local market to
sell them…
She has had this passion of tree
climbing since the age of 13. At that
time, she has roamed everywhere in
and around her village in search of
trees, climbing and harvesting foliage
to feed deers… This passion faded
after her marriage for quite a long
time. However, “what is bred in the
bone comes out in the flesh”, and a
little over twenty years ago she started
to climb again and even much more
than in her ‘teen time’ as if it was done
like to 'make up' her 'lost time ...’

Aujourd’hui le couple continue à vivre
doucement leur petit bonheur, en
parfaite harmonie et en excellente
santé. Ils ont cinq enfants qui, tous,
ont bien réussi dans leur vie.
qu'un écureuil pour les uns, comme
des chimpanzés pour d’autres,
jusqu'au sommet d'un arbre fuitier
haut de 10 mètres (comme en
témoignent les photos) de son jardin
en trois (03) minutes. Ditesvous bien,
en 3 minutes devant nombre de
témoins sidérés ... Un véritable
Hitchkock! Il y a plusieurs dizaines de
ces arbres fruitiers de 5 a 10 mètres
dans son jardin.

Here is the story of a wonderful and
incredible lady active till the tip of the
nails, Madame Nghi, born Nguyen Thi
Nghi Lan and living in Southern of the
North part of Vietnam. We would,
more than happy, call her "Young
Lady (truly) of 80 yearold, and who,
still at this age, can climb as quickly
and nimbly as a squirrel for some, and
for others as a chimpanzee, to the top
of a fruit tree of 10 meters high (as
shown in the photos) of her garden in
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"hobby" of all days. Climbing trees
was part of her destiny....
The couple lead quietly their romance
in perfect harmony and is in excellent
health. They have five children, all of
them were successful in life.
ðã bước sang tuổi 80, nhưng cụ leo
cây nhanh như sóc, bất chấp sự can
ngăn của chồng con. Ngọn hồng xiêm
cao 10m, cụ leo khoảng 3 phút lên
ñến ngọn, thoăn thoắt vươn người hái
trái, mặc những người ñứng dưới lo

lắng, hãi hùng. Tên thật cụ là Nguyễn
Thị Lan (gọi theo tên chồng là cụ
Nghị) ở khối ðan Nhiệm, thị trấn Nam
ðàn, huyện Nam ðàn (Nghệ An).
ðến thăm cụ vào sáng sớm tinh mơ,
trong nhà không một bóng người…
Hỏi ra mới biết, cụ Nghị ñang ñi chợ
bán trái cây. Trong lúc chờ cụ về,
chúng tôi ñã ñược nghe hàng xóm hết
lời khâm phục cụ.
Bà Nguyễn Thị Loan, 60 tuổi, bán
nước chè nóng, kể: “Trong ñời này tôi

… Joyeux-Jeunes Retraités
chưa thấy ai trèo cây giỏi như cụ Nghị.
Cụ ñã 80 tuổi rồi mà còn trèo cây ghê
lắm, thú thật như tui năm nay mới 60
nhưng chưa một lần dám trèo cây cao
nửa mét. Còn cụ ấy thì trèo như vượn,
mà cũng giỏi thật chừng ấy tuổi vừa
trèo cây giỏi vừa ñi xe ñạp vô tư...”.
Anh Nguyễn Văn Cường, một người
trong xóm cũng hết lời khen ngợi:
“Năm nay tôi mới 34 tuổi nhưng nói về
trèo cây thì phải gọi cụ bằng sư phụ”.

Ba ôtô cùng mang biển số 88H-8888
Thứ Sáu, 24/04/2009, 08:01 (GMT+7)

TT (Vĩnh Phúc) - Ngày 23-4, ñại tá Trần Anh Dũng - giám ñốc
Công an tỉnh Vĩnh Phúc - cho biết ban giám ñốc Công an tỉnh ñã
chỉ ñạo Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương
kiểm tra hồ sơ ñăng ký cấp biển số xe 88H-8888 trước hiện tượng
có ba chiếc xe mang biển số này hiện ñang lưu hành làm xôn xao
dư luận và cư dân mạng.
Theo một nguồn tin, chiếc ôtô mang biển số 88H-8888 là xe

Giám ñốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc Trần Anh Dũng cho biết việc
xác minh ba ôtô cùng một biển số “tứ quý” sẽ có kết quả vào ñầu
tuần tới.

Thu hồi biển xe 88H - 8888 do sai phạm
khi cấp
Thứ hai, 27/4/2009, 19:05 GMT+7

Suzuki Tracker ñược ñăng ký lần ñầu tiên trước năm 2000 tại Vĩnh
Phúc. Xe này ñược ñăng ký chủ sở hữu là một chuyên viên văn
phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, sau ñó chuyên viên này chuyển công
tác về Hà Nội. Tuy nhiên, hiện nay dân chơi xe phát hiện thêm hai
chiếc xe hạng sang BMW X5 và Lexus 600 HL ñều mang biển số
88H-8888 ñi lại giữa phố phường Hà Nội.

Chiều 27/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hiện chỉ còn chiếc
Lexus mang biển tứ quý, nhưng sẽ bị thu hồi. Việc một biển số
cấp ñổi cho 3 xe như trên là không ñúng.
Trước ñó, các thành viên trên diễn ñàn ôtô trầm trồ về những tấm
ảnh 3 chiếc xe: Tracker màu vàng, BMW X5 và LS460L cùng
ñeo biển 88H - 8888 xuất hiện trên ñường phố.
Chiều 27/4, Trung tá Nguyễn Phúc Thọ, Phó phòng cảnh sát giao
thông Vĩnh Phúc khẳng ñịnh, qua kiểm tra, hồ sơ của 3 xe ñược
lưu giữ tại phòng ñều ñầy ñủ và ñảm bảo ñúng thủ tục theo quy
ñịnh.
"Thời gian xuất hiện biển 88H - 8888 của 3 xe ở các thời ñiểm
khác nhau, không phải cùng một lúc có ba xe ôtô ñược ñăng ký và
ñeo biển số trùng nhau. Hiện nay, chỉ có một ôtô nhãn hiệu Lexus
ñã ñăng ký và mang biển 88H - 8888", ông Thọ khẳng ñịnh.
Tuy nhiên, ông Thọ thừa nhận, việc một biển số cấp ñổi cho 3 xe
như trên là chưa ñúng. Phòng Cảnh sát giao thông quyết ñịnh thu
hồi lại ñăng ký và biển số của xe ôtô Lexus.
Vị cán bộ này cho biết, quy trình ñổi biển áp dụng với một số
trường hợp như: xe di chuyển sang tỉnh ngoài, sang tên ñổi chủ
khi di chuyển sang tỉnh ngoài... Trả lời câu hỏi của VnExpress.net
lý do thu hồi biển số của 2 chiếc xe Tracker màu vàng và BMW
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X5 ñể cấp cho chiếc xe Lexus, vị phó trưởng phòng cảnh sát giao
thông... "xin khất".

… Joyeux-Jeunes Retraités
Qua 8 giờ sáng, cơn mưa lớn chưa từng thấy kéo dài suốt 5 giờ
ñồng hồ bắt ñầu dứt hạt. Nhưng không gì thế mà bầu trời Mùa Hè
Tháng Tư Sài Gòn lại bớt u ám nặng nề.

Sè Ghềnh Xã Nghĩa giờ lắm những ...
piscine
Trần Tiến Dũng
Từ lúc 3 giờ sáng Thứ Hai, 13 Tháng Tư vừa qua1, trời Sài Gòn ñổ
mưa như trút nước. Ðến 7 giờ 30 dòng thác nước từ trời vẫn tiếp
tục ập xuống toàn thành phố và các tỉnh lân cận. Chưa bao giờ Sài
Gòn lại mưa lớn và kéo dài như vậy, ñó là nhận xét chung của
nhiều người.
Một ông bán phở ñứng ngơ ngác nhìn trời mưa nói, “Tôi năm nay
55 tuổi, sanh ñẻ ở ñây, cơn mưa này là lớn chưa từng thấy.”
Một chị bán báo trên ñường Nguyễn Thị Nhỏ, Tân Bình, ôm chồng
báo núp vào mé hiên một chung cư, mặt nhòe nhoẹt nước mưa
nhìn như ñang khóc. Chị nói, “Mấy tháng nay bán ế thấy mẹ, bữa
nay còn bị trời hành. Bán ñồ ăn còn ñem về cho con cái ăn. Bán
báo như tui mưa kiểu này thì rã như nước cống.”
Cơn mưa “lịch sử” này rơi vào ngày Thứ Hai ñầu tuần. Hàng vạn
học sinh thích thú vì chuyện ngập ñường không thể ñến trường
ñúng giờ. Ngay cả ñến với người lớn chuyện ñi làm trễ vì mưa lớn
cũng giúp họ có dịp ngồi nán lại ñể nguyền rủa nhà nước về
chuyện ñường ngập cống lún. Một anh công nhân nói trong quán
cà phê, “[Tục] nhìn ñi, ngập lút. Càng ñào ñường, càng lập lô cốt
càng ngập banh chành. Làm ăn như [tục].”
Trước việc bất lực của cả hệ thống ñiều hành ñô thị hiện nay ñã
cho người Sài Gòn một bài học chua chát. Lúc này thì mọi người
ñiều hiểu rằng: Những vấn nạn hạ tầng cơ sở, môi trường sống,
văn hóa cộng ñồng không phải là do thiếu tiền hay thiếu kỹ thuật.
Mọi nguyên nhân của tình trạng tệ hại kinh khủng này ñều bắt
nguồn từ việc bất tài, tham nhũng và nhất là ñộc tài của cả một hệ
thống.
Ở một góc khác của khu chung cư thuộc quận 11, người ta thấy có
hai người ñàn ông mặc áo mưa, cầm gậy ñi ñập chuột. Theo họ ñây
là cơ hội tuyệt vời nhất ñể giết chuột. Những con chuột cống bự
bằng bắp chân bị cống ngập ngộp nước trồi lên, thế là tha hồ ñập
ñể “trả thù” cho chuyện hàng ngày nhà họ bị lũ chuột phá hoại.
Chị bán báo trên ñường ôm nguyên cả chồng báo vào gởi ở một
quán cà phê. Có người hỏi rằng sao không bán nữa, chị cho biết là
thà chịu lỗ trắng còn hơn ngồi chờ mưa tạnh rồi ngập ñường về
nhà không ñược. Chị phải về ñể phụ chồng tát nước ra khỏi cái hồ
thúi tràn vô nhà chị.
Hơn 8 giờ sáng mưa ngớt hạt. Ðường Sài Gòn từ chỗ vắng tanh ñã
bắt ñầu có người lưu thông. Vì công việc và cơm áo gạo tiền,
những người sớm ñi ra ñường khi nước ngập lênh láng ñều là
những người liều lĩnh, những hố ga, những lô cốt, những ổ voi, ổ
trâu ñang ẩn dưới dòng nước ñen thui là những mối họa không ai
có thể lường ñược.
Ngay cả với người viết bài này cũng chỉ dám mặc áo mưa lội bộ dò
từng bước. Ở Sài Gòn, phương tiện chủ yếu ñể di chuyển là xe gắn
máy, ñi ra ñường lúc ngập là ñi vào chỗ nghẹt bô, chết máy, là ñưa
cỗ cho dân sửa xe bất lương chặt chém.
Và khi những chiếc xe hơi ñắt tiền bắt ñầu lăn bánh, té nước vào
hai bên ñường, xe hơi té nước vào người ñi bộ và người xe ñi xe
gắn máy hai bên ñường; một lần nữa, qua những cơn mưa lớn
người Sài Gòn lại có dịp nhìn rõ hơn khoảng cách giàu nghèo, rõ
hơn những bất công xã hội ñang bủa vây ñời sống.

1

13-4-2009

N’hésitez pas à nous faire part des
choses qui n’arrivent qu’au « bled »
Les plus pertinents seront publiées dans
Le Canard
Canard Epilé
des JoyeuxJoyeux-Jeunes Retraités !
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Des coincoins pour vous ...
GIÀ SAO CHO SƯỚNG
Bs. Nguyễn Hồng Ngọc
Già thì khổ, ai cũng biết. Sanh bệnh lão tử! Nhưng già vẫn
có thể sướng. Muốn sống lâu thì phải già chớ sao! Già có
cái ñẹp của già. Trái chín cây bao giờ cũng ngon hơn trái giú
ép. Cái sướng ñầu tiên của già là biết mình… già, thấy mình
già, như trái chín cây thấy mình ñang chín trên cây. Nhiều
người chối từ già, chối từ cái sự thật ñó và tìm cách giấu cái
già ñi, như trái chín cây ửng ñỏ, mềm mại, thơm tho mà
ráng căng cứng, xanh lè thì coi hổng ñược.
Mỗi ngày nhìn vào gương, người già có thể phát hiện những
vẻ ñẹp bất ngờ như những nếp nhăn mới x?e trên khóe mắt,
bên vành môi, những món tóc lén lút bạc chỗ này chỗ nọ,
cứng ñơ, xơ xác… mà không khỏi tức cười! Quan sát nhìn
ngắm mình như vậy, ta mới hiểu hai chữ "xồng xộc" của Hồ
Xuân Hương: "Chơi xuân kẻo hết xuân ñi. Cái già xồng xộc
nó thì theo sau!" . Có lẽ nữ sĩ lúc ñó mới vào lứa tuổi 40!
Thời ta bây giờ, 40 tuổi lại là tuổi ñẹp nhất. Phải ñợi ñến 80
mới gọi là hơi già. Trong tương lai, khi người ta sống ñến
160 tuổi thì 80 lại là tuổi ñẹp nhất!
Tuy vậy, thực tế, già thì khó mà sướng. Con người ta có cái
khuynh hướng dễ thấy khổ hơn.
Khổ dễ nhận ra còn sướng thì khó biết! Một người luôn thấy
mình… sướng thì không khéo người ta nghi ngờ hắn có vấn
ñề… tâm thần! Nói chung, người già có ba nỗi khổ thường
gặp nhất, nếu giải quyết ñựơc sẽ giúp họ sống "trăm năm
hạnh phúc":
1. Một là thiếu bạn! Nhìn qua nhìn lại, bạn cũ rơi rụng dần…
Thiếu bạn, dễ hụt hẫng, cô ñơn và dĩ nhiên… cô ñộc. Từ ñó
dễ thấy mình bị bỏ rơi, thấy không ai hiểu mình! Quay quắt,
căng thẳng, tủi thân. Lúc nào cũng ñang như:
" Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt
Ta nằm dài nghe ngày tháng dần qua…!".
Người già chỉ sảng khoái khi ñược rôm rả với ai ñó, nhất là
những ai "cùng một lứa bên trời lận ñận"… Gặp ñựơc bạn
tâm giao thì quả là một liều thuốc bổ mà không bác sĩ nào
có thể biên toa cho họ mua ñược!
Ðể giải quyết chuyện này, ở một số nước tiên tiến, người ta
mở các phòng tư vấn, giới thiệu cho những người già cùng
sở thích, cùng tánh khí, có dịp làm quen với nhau. Người già
tự giới thiệu mình và nêu "tiêu chuẩn" người bạn mình muốn
làm quen. Nhà tư vấn sẽ "match" ñể tìm ra kết quả và làm…
môi giới…Dĩ nhiên môi giới cho họ kết bạn. Còn sau này họ
thấy tâm ñầu ý hợp tiến tới hôn nhân (nếu còn ñộc thân) thì
họ ráng chịu! Ðó là chuyện riêng của họ. Ngày trước, Uy
viễn tướng công Nguyễn Công Trứ mà còn phải than:
Tao ở nhà tao tao nhớ mi
Nhớ mi nên phải bước chân ñi
Không ñi mi bảo rằng không ñến
Ðến thì mi hỏi ñến làm chi
Làm chi tao có làm chi ñựơc
Làm ñược tao làm ñă lắm khi…
Rồi họ dạy người già học vi tính ñể có thể "chat", "meo" với
nhau chia sẻ tâm tình, giải tỏa stress… Thỉnh thỏang tổ
chức cho các cụ họp mặt ñâu ñó ñể ñược trực tiếp gặp gỡ,
trao ñổi, dom ngó, khen ngợi hoặc… chê bai lẫn nhau. Khen
ngợi chê bai gì ñều có lợi cho sức khỏe! Có dịp tương tác,
có dịp cãi nhau là sướng rồi. Các tế bào não sẽ ñựơc kích
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thích, ñựơc hoạt hóa, sẽ tiết ra nhiều kích thích tố. Tuyến
thượng thận sẽ hăng lên, làm việc năng nổ, tạo ra cortisol
và epinephrine làm cho máu huyết lưu thông, hơi thở trở
nên sảng khóai, rồi tuyến sinh dục tạo ra DHEA
(dehydroepiandoster one), một kích thích tố làm cho người
ta trẻ lại, trẻ không ngờ!…Dĩ nhiên phải chọn một nơi có
không khí trong lành. Hoa cỏ thiên nhiên. Thức ăn theo yêu
cầu. Gợi nhớ những kỷ niệm xưa... Rồi dạy các cụ vẽ
tranh, làm thơ, nắn tượng… Tổ chức triển lăm cho các cụ.
Rồi trình diễn văn nghệ cây nhà lá vườn. Các cụ dư sức
viết kịch bản và ñạo diễn. Coi văn nghệ không sướng bằng
làm … văn nghệ!
2. Cái thiếu thứ hai là thiếu… ăn ! Thực vậy. Ăn không phải
là tọng, là nuốt, là xực, là ngấu nghiến …cho nhiều thức ăn!
Ăn không phải là nhồi nhét cho ñầy bao tử! Trong cuộc
sống hàng ngày có nhiều thứ nuốt không trôi lắm! Chẳng
hạn ăn trong nỗi sợ hăi, lo âu, bực tức; ăn trong nỗi chờ
ñợi, giận hờn thì nuốt sao trôi?
Nuốt là một phản xạ ñặc biệt của thực quản dưới sự ñiều
khiển của hệ thần kinh. Một người trồng chuối ngược vẫn
có thể nuốt ñược dễ dàng! Nhưng khi buồn lo thì phản xạ
nuốt bị cắt ñứt!
Nhưng các cụ thiếu ăn, thiếu năng lựơng phần lớn là do sợ
bệnh, kiêng khem quá ñáng. Bác sĩ lại hay hù, làm cho họ
sợ thêm! Nói chung, chuyện ăn uống nên nghe theo mệnh
lệnh của… bao tử:
Cư trần lạc ñạo thả tùy duyên
Cơ tắc xan hề khốn tắc miên…"
(Ở ñời vui ñạo hãy tùy duyên
Ðói ñến thì ăn mệt ngủ liền…)
Trần Nhân Tông
"Listen to your body". Hăy lắng nghe sự mách bảo của cơ
thể mình! Cơ thể nói… thèm ăn cái gì thì nó ñang cần cái
ñó, thiếu cái ñó! Nhưng nhớ ăn là chuyện của văn hóa !
Chuyện của ngàn năm, ñâu phải một ngày một buổi. Món
ăn gắn với kỷ niệm, gắn với thói quen, gắn với mùi vị từ
thuở còn thơ! Người già có thể thích những món ăn…kỳ
cục, không sao. Ðừng ép! Miễn ñủ bốn nhóm: bột, ñạm,
dầu, rau…Mắm nêm, mắm ruốc, mắm sặc, mắm bồ hóc,
tương chao… ñều tốt cả. Miễn ñừng quá mặn, quá ngọt…là
ñựơc. Cách ăn cũng vậy. Hãy ñể các cụ tự do tự tại ñến
mức có thể ñựơc. Ðừng ép ăn, ñừng ñút ăn, ñừng làm "hư"
các cụ!
Cũng cần có sự hào hứng, sảng khóai, vui vẻ trong bữa ăn.
Con cháu hiếu thảo phải biết … giành ăn với các cụ. Men
tiêu hoá ñược tiết ra từ tâm hồn chớ không chỉ từ bao tử.
3. Cái thiếu thứ ba là thiếu vận ñộng ! Già thì hai chân trở
nên nặng nề, như mọc dài ra, biểu không chịu nghe lời ta
nữa! Các khớp cứng lại, sưng lên, xương thì mỏng ra, dòn
tan, dễ vỡ, dễ gãy…! Ấy cũng bởi cả một thời trai trẻ ñã "Ði
ñâu loanh quanh cho ñời mỏi mệt…" (TCS)!
Bác sĩ thường khuyên vận ñộng mà không hướng dẫn kỹ,
dễ làm các cụ ráng quá sức chịu ñựng, lâm bệnh thêm.
Phải làm sao cho nhẹ nhàng mà hiệu quả, phù hợp với tuổi
tác, với sức khỏe. Phải từ từ và ñều ñều. Ngày xưa người
ta săn bắn, hái lượm, ñánh cá, làm ruộng, làm rẫy… lao
ñộng suốt ngày. Bây giờ chỉ ngồi quanh quẩn trước TV!
Có một nguyên tắc "Use it or lose it! " Cái gì không xài thì
teo! Thời ñại bây giờ người ta xài cái ñầu nhiều quá, nên
"ñầu thì to mà ñít thì teo". Thật ñáng tiếc! Không cần ñi ñâu
xa. Có thể tập trong nhà. Nếu nhà có cầu thang thì ñi cầu

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

-8-

Amicale Epatente des …
thang ngày mươi bận rất tốt. Ði vòng vòng trong phòng cũng
ñược. Ðừng có ráng lập "thành tích" làm gì! Tập cho mình
thôi.. Từ từ và ñều ñều… Ðến lúc nào thấy ghiền, bỏ tập một
buổi … chịu hổng nổi là ñược! Nguyên tắc chung là kết hợp
hơi thở với vận ñộng. Chậm rãi, nhịp nhàng. Lạy Phật cũng
phải ñúng …kỹ thuật ñể khỏi ñau lưng, vẹo cột sống. Ðúng
kỹ thuật là giữ tư thế và kết hợp với hơi thở. Ðó cũng chính
là thiền, là yoga, dưỡng sinh... ! Vận ñộng thể lực ñúng cách
thì già sẽ chậm lại. Giảm trầm cảm, buồn lo. Phấn chấn, tự
tin. Dễ ăn, dễ ngủ…
Tóm lại, giải quyết ñựơc "ba cái lăng nhăng" ñó thì có thể
già mà… sướng vậy!

… Joyeux-Jeunes Retraités

N’hésitez pas à nous envoyer vos Coincoins préférés
Les meilleurs seront publiées dans
Le Canard Epilé
des JoyeuxJoyeux-Jeunes Retraités !
Le Canard épilé de l’Amicale Epatente des Joyeux-Jeunes Retraités
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Le coin des photos
Date : 20-3-2009
ème
Lieu : restaurant LêLai & café Lilly’s – Paris 13
, France
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Le Printemps de l’an Neuf
Le Phở JJRe 20-3-2009
Le 1er anniversaire du Canard épilé
L’évènement « RTT62 »

Le Canard épilé de l’Amicale Epatente des Joyeux-Jeunes Retraités
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Le Printemps de l’an Neuf
Le Phở JJRe 20-3-2009
Le 1er anniversaire du Canard épilé
L’évènement « RTT62 »
Le Canard épilé de l’Amicale Epatente des Joyeux-Jeunes Retraités
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Le Printemps de l’an Neuf
Le Phở JJRe 20-3-2009
Le 1er anniversaire du Canard épilé
L’évènement « RTT62 »
N’hésitez pas à nous envoyer vos jolies photos
Les meilleures seront publiées dans
Le C E des JoyeuxJoyeux-Jeunes Retraités !
Le Canard épilé de l’Amicale Epatente des Joyeux-Jeunes Retraités
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Date : 6-4-2009
ème
Lieu : restaurant LêLai & café Lilly’s – Paris 13
, France
Quoi ? : Nguyên Son Hà à Paris
Le premier arrivée est Nguyên Son Hà, passant par Paris
dans son tour européen de travail :

… Joyeux-Jeunes Retraités
Car surprise, il y a lieu, car nous avons le sympathique
passage en un coup de vent de la fille (étudiante en
médecine) de Long (son copain à sa droite) immortalisé sur
la photo ci-contre

Le président Cuong –pull rouge--est le dernier arrivé :
sortant de sa séance de golf (presque quotidien)

Le voici à côté de la fontaine Saint Michel (Paris 5è) prenant
un café parisien qu’il aime tant.
Le « plat principal » a lieu le soir, à 19h30, chez LêLai
(esplanade des Olympiades, Paris 13è), dont RTTT,
abandonnant ses chères patientes, a commandé une table
(de 10) bien que nous ne serons finalement que 9 (une
participante s’excusant et excusée pour cause de
« maintenance d’un site web »)
Hà n’est pas le seul JJR du ViêtNam : nous accueillons
aussi Võ Hoàng Long tout frais débarquant en France
également.
Les sept autres participants sont : RTTT, scribouillard, HP,
Isaac , le président Cường et le couple Hiếu-Thủy.

N’hésitez pas à nous envoyer vos jolies photos
Les meilleures seront publiées dans

Le Canard Epilé
des JoyeuxJoyeux-Jeunes Retraités !
Hà et Hiê’u

Le Canard épilé de l’Amicale Epatente des Joyeux-Jeunes Retraités
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Le menu concocté par RTTT se laisse manger
normalement ; mais le champagne est offert, comme à son
habitude, par RTTT toujours jovial et plein d’énergie (même
débordante)

RTTT, Hà, Cuong et Isaac

Il n’est que 22h22 et « tout » parait assez désert ; nous
sommes certes lundi (où beaucoup de boutiques sont
fermées) mais … peut-être que la « crise» est passée par là
aussi ?

RTTT jovial et « victorieux » en permanence

Le Canard épilé de l’Amicale Epatente des Joyeux-Jeunes Retraités
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Date : 9-4-2009
Lieu : restaurant Le Crocus – Lausanne, Suisse
Quoi ? : Son

… Joyeux-Jeunes Retraités

at AiDung à Lausanne

Le Canard épilé de l’Amicale Epatente des Joyeux-Jeunes Retraités
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Devant le Crocus avant …

…le second mi-temps sur les Hauteurs de Lausanne …

N’hésitez pas à nous envoyer vos jolies photos
Les meilleures seront publiées dans
Le C E des JoyeuxJoyeux-Jeunes
Jeunes Retraités !
Le Canard épilé de l’Amicale Epatente des Joyeux-Jeunes Retraités

- 18 -

Amicale Epatente des …

… Joyeux-Jeunes Retraités

Et la finale en karaoké étourdissant !!!
Date : 15-4-2009
ème
, France
Lieu : restaurant Chez Georges - Paris 10

Conspiration entre amis

(mais où est le 4ème ?)

Date : 20-3-2009
ème
Lieu : restaurant New China Town – Paris 13
, France
Quoi ? : Niranjan

à Paris

Les chatelains des Sables
Le Canard épilé de l’Amicale Epatente des Joyeux-Jeunes Retraités
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Trung Benjamin et Niranjan

Chantal, Sunder et Isaac

Ces 2 photos pour faire saliver délégué_65
Le Canard épilé de l’Amicale Epatente des Joyeux-Jeunes Retraités
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Date : 18-4-2009
Lieu : Montrouge , France

Le Canard épilé de l’Amicale Epatente des Joyeux-Jeunes Retraités
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Date : 19-4-2009
Lieu : Meudon , France

une
(B)Pascaliens

Quoi ? :

Le Canard épilé de l’Amicale Epatente des Joyeux-Jeunes Retraités
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Le coin des poèmes
CHUYỆN "CHIẾN THẮNG"..???
Hương Sài-G?òn - 5-6-2006
Em trót sinh ra sau ngày "giải phóng"
Và lớn lên khi ñất nước "thanh bXình"
Nhưng cuộc ñời sao vất vả ñiêu linh
Mẹ buôn gánh bán bưng nuôi con dại
Em ñi học, qua ñồng khô cỏ cháy
Trời quê hương bàng bạc áng mây buồn
ðường chiều về leo lét ánh tà buông:
- "Con ñói quá, mẹ ơi trời sắp tối !"
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Toàn thắng về ta
Tố Hữu - 1-5-1975
Ôi, nỗi mừng dâng mọi nỗi mừng
Trào vui nước mắt cứ rưng rưng
Cả Việt Nam tiến công, cả miền Nam nổi dậy
Dồn dập tim ta, trăm trận thắng bừng bừng.
Không, không phải thiên thần
Bước chân hài bảy dặm
Vẫn là Anh, anh Giải phóng quân
Vẫn ñôi dép cao su, ñánh giặc suốt ba mươi năm, lội khắp
sông sâu rừng thẳm.
……………………………………………………………………………………

Sáng ñi học bụng em c?n thấy ñói
Cô dạy em phải yêu kính "bác" Hồ
Em hỏi : - " 'bác' là ai vậy, hở Cô ?"
Cô bảo:-"Nhờ 'bác', ñảng ta 'CHIẾN THẮNG ' !"

Lịch sử sang xuân. Anh vào trận cuối cùng
ðại lộ Hồ Chí Minh, thác réo, quân ñi cuồn cuộn.
Anh ñánh như sét nổ, trời rung
Anh chuyển như lũ dông, bão cuốn.

Em không hiểu, nhưng cúi ñầu im lặng
Mà trong l?òng thắc mắc măi không thôi
"CHIẾN THẮNG" gXì ? Sao khổ qúa ñời tôi,
Nhà, họ lấy, phải ñi vùng kinh tế!

Chặt Buôn Mê Thuật, rụng cả Tây Nguyên
Quét Huế - Thùa Thiên, ñổ nhào ðà Nẵng.
Và Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình ðịnh, Phú Yên
Và Phan Thiết, Phan Rang, ðà Lạt, Nha Trang, lũ ngụy
cuống cuồng, rũ rượi một màu tang cờ trắng.

Ba mươi năm, lớn lên ñời vẫn thế :
Trời quê hương c?òn ñó áng mây buồn
Vẫn từng ngày, vẫn kiếp sống ñau thương
Em thay mẹ : ðời bán bưng buôn gánh !
Em tự hỏi nếu ñảng không "CHIẾN THẮNG"
Nước Việt Nam có chậm tiến thế nầy ?
Người dân hiền ñâu ngậm ñắng nuốt cay
Bị "xuất khẩu" sang xứ người lao dịch !
Em thầm hỏi : "Ai ñây là kẻ ñịch?"
"Mỹ, Ngụy", "bác" Hồ, hay cộng ñảng ta ?
"Ngụy" bây giờ là "khúc ruột phương xa"
Mỹ là thầy, là ân nhân kinh tế !
Nước Việt thụt lùi bao thế hệ
Từ môi sinh cho ñến ñạo làm người:
Chính phủ chỉ là một lũ ñười ươi
Bọn ích kỷ, phường buôn dân bán nước!
Xă hội xuống dốc nhanh không tưởng ñược
Quan bạo tàn, tham nhũng ñến vô lương
Chuyên hối lộ, cướp nhà, chiếm hết ruộng nương
Dân thấp cổ kêu trời cao chẳng thấu !
ðảng của "bác" biến nước ta lạc hậu
Dân Việt Nam nghèo nhất cõi năm châu
Những huy hoàng ngày cũ nay c?òn ñâu
Phụ nữ Việt bán thân ngoài muôn dặm !
Ôi tổ quốc, ôi quê hương nhung gấm
Hỡi ñịa linh, nhân kiệt hăy vùng lên !
Giành TỰ DO, DÂN CHỦ với NHÂN QUYỀN
Quyết ñập ñổ NỘI THÙ: phường cộng sản
Hết cộng nô, trời Việt Nam lại sáng
ðàn con Hồng cháu Lạc ñứng cao lên
Xây ñấp non sông, bờ cơi vững bền
ðó là lúc toàn dân ta CHIẾN THẮNG !

ðường tiến quân ào ào chiến thắng.
Phía trước chờ Anh, người mẹ mong con.
Pháo hãy gầm lên, ñỏ nòng bắn thẳng
Rộn rực xe tăng chồm tới Sài Gòn!
Ôi, buổi trưa nay, tuyệt trần nắng ñẹp
Bác Hồ ơi! Toàn thắng về ta
Chúng con ñến, xanh ngời ánh thép
Thành phố tên Người lộng lẫy cờ hoa
Cho chúng con giữa vui này ñược khóc
Hôn mỗi ñứa em, ôm mỗi mẹ già
Như lòng Bác, mỗi khi Bác ñọc
ðồng bào miền Nam, mắt kính bỗng nhoà.
Chúng con sẽ gấp trăm lần mạnh
ðứng gác biển trời tươi mát màu lam.
Bởi có Bác, từ nơi ñây ra ñi tìm ñường kách mệnh.
Cho chúng con nay ñược trở về, vĩnh viễn Việt Nam!

Cải cách ruộng ñất
Tố Hữu
Hoan hô Sít-ta-lin
ðời ñời cây ñại thọ
Rợp bóng mát hòa bình
Hoan hô Hồ Chí Minh
Cây hải ñăng mặt biển
Lửa trường kỳ kháng chiến,
Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ
Cho ruộng ñồng lúa tốt thuế mau xong
Cho ñảng bền lâu... cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao chủ Tịch,
thờ Sít-ta-lin bất diệt.

ðỜI ðỜI NHỚ ÔNG
Tố Hữu - 5-1953
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Bữa trước mẹ cho con xem ảnh
Ông Stalin bên cạnh nhi ñồng
Áo Ông trắng giữa mây hồng
Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười
Stalin! Stalin!
Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng ñầu lòng con gọi Stalin!
Hôm qua loa gọi ngoài ñồng
Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
Làng trên xóm dưới xôn xao
Làm sao, Ông ñã... làm sao, mất rồi!
Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! ñất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười
Yêu con yêu nước yêu nòi
Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu!
Ngày xưa khô héo quạnh hiu
Có người mới có ít nhiều vui tươi
Ngày xưa ñói rách tơi bời
Có người mới có ñược nồi cơm no
Ngày xưa cùm kẹp dày vò
Có người mới có tự do tháng ngày
Ngày mai dân có ruộng cày
Ngày mai ñộc lập ơn này nhớ ai
Ơn này nhớ ñể hai vai
Một vai ơn Bác một vai ơn Người
Con còn bé dại con ơi
Mai sau con nhé trọn ñời nhớ Ông!
Thương Ông mẹ nguyện trong lòng
Yêu làng, yêu nước, yêu chồng, yêu con
Ông dù ñã khuất không còn
Chân Ông còn mãi dấu son trên ñường
Trên ñường quê sáng tinh sương
Hôm nay nghi ngút khói hương xóm làng
Ngàn tay trắng những băng tang
Nối liền khúc ruột nhớ thương ñời ñời.

Vì Sao ?
Xuyên Sơn
Anh có ở lại ñây một trăm năm,
Ăn gà tây, uống coca, cũng không thành Mỹ trắng.
Anh có ở lại ñây một ngàn năm,
Cắt cỏ dang nắng, cũng không thành Mỹ ñen.
Tiếng Anh tiếng U nay chắc anh nói cũng ñã quen,
Nhưng ñến bao giờ mới phai mùi nước mắm.
Anh có muốn ở lại suốt ñời ?
ðể mỗi lần ñi cày về anh tắm,
Chỉ tắm dưới vòi sen ?
Những người ñồng hương anh vừa quen hôm qua,
Ngày mai có thể trở thành kẻ lạ.
Những người thường làm mặt lạ,
Lại có thể bá cỏ hôn anh,
Nếu anh lên nhanh, nếu anh trúng số.
Ôi cái xứ sở xô bồ,
Lắm người qua hơn hai mươi năm
Vẫn còn bị hố.
Hàng xóm, láng giềng, nhà nhà lố nhố,
Nhưng chẳng ai thèm biết tên ai.
Xe của ai nấy ñi,
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Nhà của ai nấy ñóng kín mít.
Tết tây tết ta, lễ tạ ơn tạ nghĩa,
Chẳng hề qua lại hỏi thăm nhau.
Thỉnh thoảng gặp nhau trên ñường ñi,
Cũng ñặt bày làm người lịch sự,
Mấp máy nói hai nói ba, chào nhau,
Như chào cái cột cờ di ñộng.
ðường phố, phi trường, núi rừng , ruộng ñồng quá rộng,
Mà lòng con người ña phần tôi gặp,
Lại nhỏ bé ñến li ti,
Nhỏ bé ñến dị kỳ,
Nhỏ bé còn hơn những gì nhỏ nhất !
Thế mà từ quê nhà còn lắm người ao ước ra ñi ,
Thế mà từ quê người vẫn chưa có mấy ai thích trở về vĩnh
viễn !
Thơ ñáp lại của Kế ðô:
Tớ chẳng muốn ở ñây một trăm năm
Vì muốn trở thành người Mỹ trắng.
Tớ cũng chẳng muốn ở ñây một ngàn năm
ðể lao ñộng như những người Mỹ ñen.
Tiếng Anh, tiếng Việt tớ nói cũng khá quen
Nhưng ñó là ngôn từ dùng trong giao dịch.
Nếu có phải ở ñây ñến khi nào viên tịch
Thì cũng phải ñi làm với một mục ñích
ðể nâng cao nếp sống của con người.
Người ñồng hương, hay người lạ ở trên ñời
ðâu cũng vậy, có kẻ hèn người tốt.
Họ thương anh chẳng vì anh lắm bạc
Hay vì anh ñược cất nhắc làm to.
Chớ có lầm là nước Mỹ xô bồ
Khi thấy mỗi người mỗi nếp sống tự do
ðèn ai nấy rạng họ không nhòm soi mói
Trừ phi anh mở cửa ñón họ vô
Anh trách mọi người sống rất thờ ơ
Gặp nhau chỉ lầm bầm vài câu nhạt nhẽo
Như những người học ñòi làm lịch sự
Và ở nơi này cái gì cũng bự
Nhưng những người ña phần anh gặp
Lại có một tấm lòng ñê tiện li ti
Vậy thì ai là kẻ ñã lì xì
Hàng tỉ bạc cho quê nhà ăn Tết ?
Cuối cùng như ñể thay lời kết
Anh lớn tiếng ñặt câu hỏi vì sao ?
Vì sao ?
Từ quê nhà còn lắm người ao ước ra ñi ?
Xin thưa:
Vì quê nhà kiếp sống chẳng ra gì
ðảng Cộng Sản ñang ñè ñầu dân ñói khổ
Nuôi một lũ cán ngu, loài sâu bọ
ðục khoét làm giầu, cướp ñất công khai
Cột ñèn kia cũng muốn tếch ra ngoài !
Vì sao ?
Từ quê người vẫn chưa có mấy ai thích trở về vĩnh viễn
Xin thưa:
Vì tầm nhìn của anh còn thô thiển
Lập luận một chiều, óc nô lệ còn cao
Anh chưa hiểu gì về chúng tôi, người tị nạn
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Chỉ trở về vĩnh viễn khi không còn Cộng Sản
Chớ ngu si gì về làm bạn với ñười ươi !!!

Giọt Lệ Trong Tim
Cát Biển - 4/18/2009
Ba mươi năm giọt lệ
Ước mơ còn trong tim
Nhớ những người ñã chết
Tự Do cố ñi tìm
Mai về hành tinh lạ
Tìm lại thiên ñường xưa
Cho ta thời tuổi ngọc
Bờ biển rộn mùa chà
Cho ta ngón tay gầy
Của mẹ sờ trên má
Cánh tay trần của cha
Ôm qua ñời trẻ nhỏ
Ba mươi năm thổn thức
Chiều cho bạn bè tôi
Tủi sầu ñầy trong ngực
Ngày trên biển nỗi trôi
Ba mươi năm rồi sao
Gương soi tìm bóng cũ
Hỏi hồn xưa trú ngụ
Xin hạnh phúc năm nào
Ba mươi năm dâu bể
Uất hận tràn con sóng
Tiếng khóc khô không lệ
Tan tác cả cánh ñồng

Pulau Bidong Luc hoang Hon voi cac xac tau cua thuyen nhan bo
lai tren bo bien, theo suc tan pha cua thoi gian va bien ca.

ðảng ta và Lớp Ba Trường Làng
Bảo Tố & Sáu Lèo
ðảng ta chống phá Quốc Gia,
Bởi vì ñảng học Lớp 3 Trường Làng.
ðảng ta một lũ lang bang,
Cũng vì chưa hết Trường Làng Lớp 3.
ðảng trị không hết cùm gà,
Vì ñảng chưa tới Lớp 3 Trường Làng.
ðảng ta mất dạy ngang tàng,
Rõ ràng chưa hết Trường Làng Lớp 3.
Nước nhà lắm bệnh SIDA,
Cũng tại vì ðảng Lớp 3 Trường Làng.
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Làm cho dân tộc lầm than,
Cũng do cái ñảng Trường Làng Lớp 3.
ðảng ñem ñấu tố Mẹ Cha,
Tại vì trình ñộ Lớp 3 Trường Làng.
Bản chất của ñảng dã man,
Thì ra là ñảng Trường Làng Lớp 3.
Nghị quyết 3 - 6 ñảng ra,
Ê a chưa hết lớp 3 Trưòng Làng.
ðảng ñi bợ ñít Nga Tàu,
Tại vì ñảng chỉ Trường Làng Lớp 3.
ðảng ta dâng bán San Hà,
Là vì cái thói Lớp 3 Trường Làng.
Cờ ðỏ với cái sao vàng,
Cũng là tác phẩm Trưòng Làng Lớp 3.
ðảng là một lũ bê tha,
Người dân chửi ñảng Lớp 3 Trường Làng.
Xì ke, cướp giựt ñầy ñàng,
ðường lối chỉ ñạo Trường Làng Lớp 3.
ðảng gồm một lũ tú bà,
Ma cô lãnh ñạo Lớp 3 Trường Làng.
Cháu ngoan Bác quấn khăn quàng,
Cũng từ tác phẩm Trường Làng Lớp 3.
Thấy gái thì mắt sáng ra,
Một lũ dâm tặc Lớp 3 Trường Làng.
Ngu dốt mà lại làm quan,
Không cần học hết Trường Làng Lớp 3.
Người dân ñói rách không nhà,
Cũng do cái ñảng Lớp 3 Trường Làng.
Phái nữ ñem bán ngoại bang,
Việt Cộng một lũ Trường Làng Lớp 3.
Bị kiện vụ cá ba sa,
Bán buôn ma giáo Lớp 3 Trường Làng.
ðàn áp Tôn Giáo bạo tàn,
Cái ñảng sắt máu Trường Làng Lớp 3.
Cõng rắn về cắn gà nhà,
ðảng Lê chiêu Thống Lớp 3 Trưòng Làng.
ði thờ chủ nghĩa hoang ñàng,
Ngu ñần là ñảng Trường Làng Lớp 3.
Thờ Hồ hơn kính Ông Bà,
ðảng là súc vật Lớp 3 Trường Làng.
Gia ñình dân phải ly tan,
ðảng vơ, ñảng vét Trường Làng Lớp 3.
ðảng sợ Tôn Giáo thăng hoa,
ðảng vô tôn giáo Lớp 3 Trường Làng.
Ti vi nó chạy ñầy ñàng,
Cũng vì ngu dốt Trường Làng Lớp Ba.
Luật ñảng là luật rừng già,
Sống chung với khỉ Lớp 3 Trường Làng.
ðảng cộng ñang học làm sang,
Học ñòi theo lối Trường Làng Lớp 3.
Việt Nam Văn Hoá trên ñà,
Tụt hậu xuống dốc Lớp 3 Trường Làng.
ðốc tờ Việt Cộng giỏi giang,
Toàn là y tá Trường Làng Lớp 3.
ðuổi Mỹ rồi lạy Mỹ qua,
Rõ phường tráo trở Lớp 3 Trường Làng.
Ai ơi nên nhớ cho rằng,
“Việt Cộng một lũ Trường Làng Lớp 3!”
Ai ơi nên tránh cho xa...
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Ca dao dưới chế ñộ Cộng Sản Việt Nam
Nguyễn Ngọc Bảo
Ca dao là câu hát truyền miệng trong dân gian, không
theo một quy luật nhất ñịnh; Giáo Sư Dương Quảng
Hàm còn nói "những bài ca dao hay ñủ sánh ñược với các
bài thơ trong Kinh Thi". Quả thật, ca dao ở Việt Nam thật
phong phú nói lên một triết lý sống thâm sâu, nói lên những
nhọc nhằn của nhân sinh quan. Khi ñọc ca dao nó dựng lên
một hình ảnh của một cuộc sống hiện thực. Trước ñây, ca
dao nói lên sinh hoạt ñồng quê, văn minh nông thôn, văn
hóa tình tự yêu ñương ñôi lứa. Từ khi CSVN ñặt nền cai tri
khắc nghiệt, người dân phải cúi ñầu cam chịu, tuy nhiên
những câu ca dao than oán truyền miệng cũng ñủ nói lên sự
ta thán,oán hờn của dân gian ñối với một chế ñộ cai trị ñộc
tài tàn bạo.Trong lịch sử Việt Nam, chưa lúc nào có những
lời than oán trong dân gian nhiều bằng "ca dao dưới chế ñộ
CSVN"....
Vit nam có mt ông già
Râu dài, tóc bc tên là Chí Minh
Ông hay ung ru mt mình
Khi bun li r Tr ng Chinh ung cùng
Say sa ông nói lung tung:
Vit Nam mình s sánh cùng năm châu
Này ông, chuyn y còn lâu!!!
Câu ca dao nêu trên có lẽ ñược sáng tác và lưu hành tại
miền Bắc từ ngày ông Hồ Chí Minh còn có thể ngồi lai rai
uống rượu và ăn nói lung tung, tức là trước cái ngày ông
ñược nhân dân ca tụng bằng hai câu ca dao khác cũng
chẳng kém mùi “phản ñộng”:
“Bác H ta th t v vang, ñang t khe mnh chuyn
sang… t trn”.
Phải công nhận tác giả câu ca dao tả bác uống rượu, và cả
những người góp phần khẩu truyền câu ca dao, quả là trông
xa thấy rộng. Ngay từ bốn, năm thập niên trước, khi ñảng
cộng sản Việt Nam nói riêng và cộng sản quốc tế nói chung
ñang làm mưa làm gió trên quả ñịa cầu, những người dân
ấy ñã ñủ sáng suốt ñể vỗ vai bác, dù là vỗ vai bằng chữ
nghĩa, mà bảo bác rằng “Này ông, chuyện ấy còn lâu!”.
Quả thật, cho ñến hôm nay, dưới sự lãnh ñạo của cộng sản,
chuyện Việt Nam có thể sánh vai cùng cộng ñồng nhân loại
vẫn còn lâu, lâu lắm. Trong suốt hơn nửa thế kỷ kể từ ngày
cai trị miền Bắc và ba thập niên từ lúc cưỡng chiếm miền
Nam, cộng sản Việt Nam ñã gieo rắc muôn vàn tang thương
cho dân tộc. Biết bao tiếng kêu ñau ñớn và phẫn uất của
nhân dân ñã vang lên trong suốt chiều dài lịch sử này. Trong
số ấy, nhiều tiếng kêu ñã cô ñọng thành những câu ca dao
thật ñộc ñáo.
Tự ngàn xưa, cổ nhân ñã nhận ñịnh là muốn tìm hiểu bản
chất một chế ñộ thì chỉ cần xét tinh thần của người dân sống
trong chế ñộ. Tuy nhiên, làm thế nào ñể biết ñược tinh thần
người dân? ðể trả lời câu hỏi, các cụ dậy rằng “dễ lắm, tinh
thần người dân luôn luôn ñược phản ảnh qua thơ và nhạc
lưu truyền trong dân gian”. Cũng vì vậy mà cụ Khổng ñã bảo
“thanh âm chí ñạo dữ chính thông hỹ”, tức là “ñạo thanh âm
tương thông với chính trị”, và cụ nói rõ rằng “thơ nhạc gốc ở
tình cảm, mà tình cảm gốc ở chính trị”. Từ quan niệm này,
cụ ñã san ñịnh Kinh Thi, gồm hơn ba trăm bài thơ mà ña số
là những bài thơ “quốc phong”, tức thơ của dân gian, về ñời
vua Văn nhà Chu (1186 ñến 1135 trước Tây Lịch) ñể mô tả
xu hướng chính trị và luân lý của xã hội thời bấy giờ.
Hôm nay, 30 năm sau ngày miền Nam ñổi chủ, bắt chước
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cổ nhân, người viết xin dùng những câu ca dao ñược lưu
truyền tại Việt Nam kể từ biến cố tháng tư năm 75 ñể minh
họa bức tranh xã hội chủ nghĩa và tâm trạng người dân
trong suốt 30 năm qua. Trong số những câu ca dao này, có
những câu ta thán ñầy thê lương ảo não, có những câu
trào phúng “bề ngoài cười nụ, bề trong khóc thầm”, có
những câu châm biếm chua cay, và có cả những tiếng
mắng chửi vô cùng hằn học. Có thể nói tất cả những câu ca
dao ấy là một hình thức phản kháng, một thứ vũ khí ñấu
tranh của người dân thấp cổ bé miệng trước sự áp bức của
bạo quyền.
Cũng xin nói thêm, người viết rời quê hương trong ngày
cuối cùng của cuộc chiến và cho ñến hôm nay, sau 30 năm
tỵ nạn nơi ñất khách, vẫn chưa về thăm lại quê nhà ñể ñi
“thực tế” (mượn tạm ngôn từ của cộng sản) một chuyến. Vì
vậy, những câu ca dao trích dẫn trong bài là những câu
hoặc ñã sưu tầm ñược trên sách báo và trên mạng lưới
ñiện toán, hoặc do những người ñã từng sống nhiều năm
với cộng sản kể lại khi ñến ñịnh cư tại xứ người, hoặc do
các thân hữu về thăm Việt Nam mang sang làm “quà lưu
niệm”.
ðến hôm nay, có lẽ những người di tản ñợt ñầu tiên từ gần
30 năm trước vẫn còn nhớ ñôi câu thơ phát xuất tại miền
Nam sau ngày Sài Gòn ñổi chủ. Vâng, chúng ta ñã nghe
nhắc ñến ñôi câu ấy trong những năm tháng ñầu xa quê
hương. Nghe mà dạ bùi ngùi. Nghe mà lòng chua xót:
Nam Kỳ Khi Nghĩa tiêu Công Lý
2
ðng Khi vùng lên m t T Do
Câu thơ ñánh dấu sư kiện, tại Sài Gòn, nhà cầm quyền
cộng sản ñổi tên ñường Công Lý thành Nam Kỳ Khởi Nghĩa
và ñường Tự Do thành ðồng Khởi. Ở một ý nghĩa khác,
công lý ñã chết tức tưởi và tự do thì ñã vội vã ra ñi.
Và ñôi câu khác cũng ñược phổ biến khá rộng rãi trên mọi
miền ñất nước, từ sông Bến Hải ñến tận mũi Cà Mau:
ðôi dép râu dm nát ñ i son tr
Nón tai bèo che khu t no tơng lai
ðau ñớn thay:
Chim xa rng còn thơng cây nh ci
Vit Cng v thành làm ti dân ta
Ba mươi năm bị làm tội làm tình, quãng thời gian dài gấp
ñôi ñoạn ñường luân lạc của Thúy Kiều thuở trước. Từ
ngày ấy ñến hôm nay, bao nhiêu hàng nước mắt ñã lăn dài
trên gò má người dân cùng khổ.

Ca dao ñổi tiền và học tập cải tạo
Một thời gian ngắn sau khi tống giam hàng trăm ngàn quân
nhân công chức chế ñộ Việt Nam Cộng Hòa vào cái gọi là
"trại cải tạo", nhà cầm quyền ñã ban lệnh ñổi tiền ñể tước
ñoạt tài sản người dân miền Nam. Có lẽ những người dân
miền Nam từng sống dưới chế ñộ cộng sản còn nhớ là chỉ
trong vòng 10 năm kể từ ngày chiếm miền Nam, cộng sản
ñã ba lần ñổi tiền. Lần thứ nhất vào ngày 2 tháng 9 năm
1975 theo tỷ giá quy ñịnh là 500 ñồng Việt Nam Cộng Hòa
ñổi lấy một ñồng Giải Phóng, có nghĩa là năm ñồng tiền cũ
ñổi lấy một xu tiền mới. Thêm nữa, mỗi hộ, tức mỗi gia
ñình, chỉ ñược ñổi tối ña 200 ñồng tiền mới, tức 100.000
ñồng tiền cũ bất kể hộ có bao nhiêu nhân khẩu. Có nhiều
người, ngay sau khi ñổi tiền, cầm những tờ giấy bạc mới
ñứng khóc nức nở, khóc mùi mẫn nơi vệ ñường.
Vì vậy, người dân có câu ca dao:
2

trước 1975 : Công Lý một chiều, Tự Do h ạn chế …
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Năm ñng ñi l y mt xu
Thng khôn ñi hc, thng ngu làm thy
“ði học” ở ñây tức là bị "học tập cải tạo" tức tù vô thời hạn,
còn “thầy” tức cán bộ cộng sản phụ trách giảng dậy tại các
trại cải tạo.

Ca dao cả nước thiếu ăn
Sau khi chiếm miền Nam, cộng sản xóa bỏ quyền tư hữu, áp
ñặt chế ñộ bao cấp như tại miền Bắc và phát tem phiếu ñể
người dân xếp hàng mua nhu yếu phẩm tại mậu dịch, mà
nhu yếu phẩm thì lúc có lúc không. Lúc bấy giờ dân miền
Nam mới thấm thía hai câu nhại Kiều của người miền Bắc
từ ñầu thập niên 60:
B t phanh trn ph!i phanh trn
Cho may ô mi ñc phn may ô
(nguyên văn: “b t phong trn ph!i phong trn,
cho thanh cao mi ñc phn thanh cao“).
và
T khi ta có Bác H
Nhân dân ch"ng ñc ăn no ngày nào
Vài tháng sau, vật giá gia tăng một mức khủng khiếp. Rau
muống là thức ăn chính của người dân. Có câu ca dao chơi
chữ khá ñộc ñáo mô tả tình trạng này:
Lơng chng, lơng v, lơng con
ði ba bui ch ch# còn lơng tâm
Lơng tâm ñem ch$t ra hm
Vi rau mung luc khen thm là ngon
Vài tháng sau nữa, lạm phát trở thành “siêu phi mã”. Lương
tháng trung bình một công nhân viên khoảng 60 ñồng tiền
mới, chỉ mua ñược 30 bó rau muống. Người dân bèn réo tên
ba lãnh tụ cao cấp nhất của ñảng:
Anh ðng, anh Du%n, anh Chinh
Ba anh có bi&t dân tình cho không?
Rau mung n'a bó mt ñng
Con ăn b nh(n, ñau lòng thng dân
Rồi dân không còn ñủ gạo ñể ăn với rau muống vì nhà cầm
quyền thu gom gạo ñể trả nợ chiến tranh. Ngoại trừ những
cán bộ trung cấp và cao cấp trong ñảng, gần như cả nước
ñã phải nhai sắn thay cơm:
Ai sinh ra cái c mì?
Hi : ð làm gì? ðáp : ð mà ăn!
Nc nhà mãi mãi khó khăn
Dân mình mãi mãi ph!i ăn c mì
Ăn sắn, ăn mì, và ñi dự các buổi học tập tại ñịa phương ñể
hoan hô ñảng và ñả ñảo Mỹ Ngụy là thời biểu bó buộc của
người dân miền Nam lúc ấy:
Dân ñói mà ñ!ng thì no
S)c ñâu ng h, hoan hô sut ngày
ð!ng béo mà dân thì gy
ðn b p, ñn s n bi&t ngày nào thôi?
Chỉ ñôi ba năm sau, ngô sắn cũng dần cạn, nhà cầm quyền
cầu viện các ñàn anh ðông Âu và ñược ñàn anh viện trợ
hữu nghị cho một món thực phẩm họ thường dùng cho
ngựa ăn. ðó là bo bo, thứ thực phẩm ñược nhà nước
cường ñiệu gọi là "cao lương". Trong suốt một thời gian dài
cả nước vêu mồm ra mà thi nhau nhai thứ cao lương này.
Dù có ninh kỹ và nhai kỹ ñến ñâu thì bo bo vẫn là thứ hạt
bao tử con người không thể tiêu hóa nổi, ăn thế nào thì ra
thế nấy. Bởi vậy người dân có ca dao rằng:
Hoan hô ñc l p t do
ð cho t nhá bo bo sái hàm
và:
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Nhân dân thì ch"ng cn lo
Nhà nc lo s*n bo bo m+i ngày
Hãy chăm tay c y tay cy
Nh(n ăn nh(n m$c ch ngày vinh quang
Khi truyền miệng câu ca dao nêu trên, người dân miền
Nam hóm hỉnh ñọc trại chữ "l" thành "n" ñể chế nhạo các
cán bộ miền Bắc phát âm sai hai chữ này. Vì vậy câu ca
dao bỗng dưng mang một ý nghĩa khá khôi hài:
Nhân dân thì ch"ng cn "no"
Nhà nc "no" s*n bo bo m+i ngày
Mùa hè năm 1980, nhằm mục ñích tuyên truyền, cộng sản
Việt Nam ñã khẩn cầu Liên Xô cho Phạm Tuân làm “lơ” phi
thuyền, tháp tùng phi hành gia Victor Gorbatco trong
chuyến bay vào vũ trụ trên con tầu Liên Hợp. Lúc bấy giờ
ñang ñói vêu vì thiếu ăn, nhân dân bèn có câu:
Mt thng lên vũ trTrăm thng ñi Mút Cu (Moscow)
Nghìn thng chè chén lu bù
ð dân b!y mơi triu ñói thò cu ra ngoài
Có người tức quá nên hoạnh họe:
Nhân dân thi&u go thi&u mì
Mày vào vũ tr- làm gì h Tuân?!
Và người khác thực tế hơn:
Ai lên vũ tr- thì lên
Còn tôi  li ghi tên mua mì

Ca dao thiếu mặc:
Tình hình miền Nam trong những năm ñầu tiên bị chiếm
ñóng thật thê thảm. Người dân ñã không ñủ ăn thì làm sao
ñủ mặc. Mỗi năm, một người chỉ ñược mua vài thước vải
xấu theo giá chính thức từ mậu dịch. Bởi vậy, dân gian có
câu ca dao cười ra nước mắt:
Mt năm hai thc v!i thô
N&u ñem may áo c- H ló ra
May áo thì h lá ña
Ch( em thi&u v!i hóa ra lõa l
Vi ñem c t !nh bác H
S rng bác th y tô hô bác thèm
và:
Có áo mà ch"ng có qun
L y gì hnh phúc h.i dân c- H?
Có ñói mà ch"ng có no
L y gì ñc l p, t do h.i ng i?

Ca dao thiếu ñủ thứ
Trong chế ñộ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không những
người dân thiếu ăn thiếu mặc mà là thiếu ñủ thứ, từ các
nhu yếu phẩm cho ñến tự do và hạnh phúc:
/ vi H Chí Minh
Cây ñinh ph!i ñăng ký
Trái bí cũng s p hàng
Khoai lang cn tem phi&u
Thuc ñi&u ph!i mua bông
L y chng nên cai ñ
Bán l chy công an
Lang thang ñi c!i to
H&t go ăn bo bo
Hc trò không có t p
ðc L p vi T Do
Nm co mà Hnh Phúc!
Tuy ñã biến cả nước thành một nhà tù khổng lồ, ñảng vẫn
hạn chế sự ñi lại của người dân. Muốn ñi từ tỉnh này sang
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tỉnh khác, người dân phải xin giấy phép của chính quyền ñịa
phương:
Mang danh Dân Ch Cng Hòa
ði ra khi t#nh ph!i qua c'a quyn
Xu t trình gi y phép liên miên
Ch)ng t th( thc  min nào qua
Tình trạng này ñã phát sinh một bài ca dao trào phúng,
ñược phổ biến trên khắp các miền ñất nước:
Trăm năm trong cõi ng i ta
/ ñâu cũng ñc ñi ra ñi vào
Xa xôi nh x) B ðào
Ng i ta cũng ñc ñi vào ñi ra
ðen ñi nh Ăng Gô La
Ng i ta cũng ñc ñi ra ñi vào
Ch m ti&n nh  nc Lào
Ng i ta cũng ñc ñi vào ñi ra
Ch# riêng có  nc ta
Ng i ta không ñc ñi ra ñi vào
Trong những nạn nhân của chế ñộ, có cả những cựu cán
binh cộng sản ñã hưu trí, ñặc biệt là những cán bộ tập kết
miền Nam. ðó là những múi chanh ñã bị ñảng vắt hết nước.
Vì vậy, văn học dân gian có câu:
ðu ñ ng ñi tá vá xe
Cui ñ ng trung tá bán chè ñ u ñen
Gi1a ñ ng thi&u tá rao kem
Có những người còn ở trong hoàn cảnh nghiệt ngã hơn:
Ngày xa chng M2 chng Tây
Ngày nay chng g y ăn mày áo cơm

Ca dao kinh tế mới và thanh niên xung phong
Với sự hiểu biết thiển cận về kinh tế cộng thêm một ý thức
hệ bệnh hoạn, năm 1976, các lãnh tụ của ñảng cho thành
lập những khu kinh tế mới tại những vùng rừng thiêng nước
ñộc. Chỉ nội trong một năm, nhà cầm quyền ñã ñày khoảng
1,4 triệu người dân miền Nam ñến sinh sống tại những khu
hoang vu này, trong số ñó có 700.000 dân Sài Gòn, hầu hết
thuộc gia ñình quân nhân, công chức chế ñộ Việt Nam Cộng
Hòa. Bài ca dao dưới ñây thuật lại hoàn cảnh ñau lòng của
những người bị lưu ñày lúc bấy giờ:
ðui dân ra khi c'a nhà
B t ñi kinh t& th t là xót xa
Không sao sng ñc cho qua
Nên ñành li ph!i tr ra Sài Gòn
Ch"ng ai giúp ñ. chăm nom
Cùng nhau v t vng, lom khom v#a hè
Màn sơng chi&u ñ t ph che
Sinh ra bnh t t khò khè m ñau
Nhng mà có sng ñc ñâu
B ñi kéo ñ&n hàng xâu xúc lin
Chúng ñem b ti Tam Biên
Rng sâu núi th"m oan khiên buc vào
Sáu ngàn nhân mng năm nào
Th!y ñu ch&t ñói, bi&t bao nh-c hình
Tháng 3 năm 1976, nhà cầm quyền phát ñộng phong trào
thanh niên xung phong ñể cưỡng ép sinh viên học sinh về
miền quê công tác, chủ yếu là ñào kinh. Có một câu ca dao
khá ngộ nghĩnh, ñược truyền bá trong các ñoàn thanh niên
xung phong miền Nam lúc bấy giờ. Câu ca dao tuy mắng mỏ
tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nhưng gói ghém sự tiếc nuối
những ngày tháng cũ:
M cha thng Thiu r i dinh
ð tao  li ñào kinh m+i ngày
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Ca dao chuyện dài Hợp Tác Xã
Với chính sách kinh tế xã hội chủ nghĩa, cộng sản ñã truất
quyền tư hữu ñất ñai và các phương tiện sản xuất khỏi tay
nông dân qua hình thức hợp tác xã tập thể. Qua hình thức
này, nhà nước kiểm soát việc phân phối thực phẩm bằng
cách thu mua và ấn ñịnh thuế khóa.Câu chuyện nêu sau
biểu lộ sự vô trách nhiệm của giới lãnh ñạo ñảng Cộng
Sản:
Vào thập niên 1990, nhà nước thúc dục người dân, nhất là
dân miền Trung, bỏ trồng lúa ñể trồng mía làm ñường. Tuy
nhiên, sau khi ông Fidel Castro ñến thăm Việt Nam, các
nhà lãnh ñạo ñảng hứa giúp Cuba. Sau ñó, nhà nước thực
hiện lời hứa, nhập khẩu ñường Cuba suốt mấy năm liền.
Hậu quả là nông dân trồng mía bị sạt nghiệp vì số mía thu
hoạch phải bán tống bán tháo hoặc vứt bỏ. Vì vậy, người
dân phẫn uất truyền miệng bài ca dao sau: bằng cách nhập
khẩu ñường mía nước này vào thị trường Việt
B t trng mà ch"ng thu mua
Ti sao ñ!ng n. di la nhân dân?
Tin cy, tin ging, tin phân
Mt trăm th) thu& ñ thân gy gò
Dân ñói mà ñ!ng thì no
Kêu tr i, kêu ñ t, kêu H chí Minh!
Không những chỉ bị lỗ nặng vì trồng mía, người nông dân
còn bị lao ñao nhiều lần khác vì phải nghe lời chỉ ñạo của
Cộng Sản Việt Nam:
Trng mía, trng t, trng hành
Vì nghe l i ñ!ng mà thành b niêu
Trng tiêu ri li trng ñiu
Vì nghe l i ñ!ng mà niêu tan tành
Năm 1992, trong một bài viết tố cáo những sai lầm của
cộng sản Việt Nam, thượng tọa Thích Quảng ðộ thuật lại
một câu chuyện thú vị ngài ñã chứng kiến trong thời gian
10 năm bị quản thúc tại xã Vũ ðoài, tỉnh Thái Bình, từ 1982
ñến 1992. Lúc bấy giờ, các cụ già tại ñịa phương này bị
xung vào ñội trồng cây của hợp tác xã ñể trồng cây lấy
ñiểm, cứ trồng năm cây thì ñược một ñiểm, ñủ ñể ñổi lấy
một lạng thóc. Khổ nỗi các cụ tuổi cao, sức kém, ñã trồng
không kỹ lại thiếu chăm sóc vì “cha chung không ai khóc”,
nên cây trồng chỉ vài tuần sau là úa héo. Các em bé chăn
trâu cho hợp tác xã mới làm vè trêu các cụ:
Hoan hô các c- trng cây
M i cây ch&t chín, mt cây g t gù
Nghe các cháu trêu, các cụ bèn phản pháo lại:
Các cháu có m t nh mù
M i cây ch&t tit, g t gù  ñâu?
Chỉ một thời gian ngắn sau, hai câu ñối ñáp hài hước nêu
trên ñã trở thành ca dao thời ñại mới.
Ấy thế mà cứ vài ba tháng, ñảng lại phát ñộng chiến dịch thi
ñua cho các hợp tác xã và thúc dục người dân làm việc
bằng hai bằng ba theo lời khuyên của ông Hồ từ những
ngày còn chiến tranh. Người dân bực quá nên có câu:
Thi ñua làm vic bng hai
ð cho cán b mua ñài mua xe
Thi ñua làm vic bng ba
ð cho cán b xây nhà lát sân
Có người còn nhạo báng:
Thi ñua ta quy&t ti&n lên
Ti&n lên ta quy&t ti&n lên hàng ñu
Hàng ñu... ri... ti&n... v... ñâu?
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Nhiều phụ nữ ñã từng trải qua lắm gian nan, khổ cực với
hợp tác xã mà chẳng “ăn cái giải rút gì”, tức quá bèn văng
tục:
ði làm hp tác hp te
Không ñ mi&ng gi mà che cái này (?)

Ca dao xã hội bất công
ðiều nghịch lý là trong xã hội chủ nghĩa, một mặt ñảng tuyên
bố ñấu tranh cho công bằng xã hội thì mặt khác, các nhà
lãnh ñạo lại tự cho mình hưởng những quyền lợi ñặc biệt.
Tại Hà Nội, người dân chua chát truyền khẩu những câu ca
dao sau:
Tôn ð!n là ch vua, quan
Vân H là ch nh1ng gian, n(nh thn
ðng Xuân là ch thơng nhân
V#a hè là ch "nhân dân anh hùng"

Ca dao lãnh ñạo giả dối
Có thể nói, trong hơn 50 năm qua, cộng sản Việt Nam cai trị
ñất nước bằng các thủ ñoạn lừa bịp và dối trá. Trong một
bài viết với nhan ñề Nhật Ký Rồng Rắn ñược phổ biến ra hải
ngoại ñầu năm 2001, ông Trần ðộ, cựu trung tướng quân
ñội Nhân Dân của cộng sản, ñã tố cáo thủ ñoạn này qua
những lời lẽ sau:
“Nói thì ‘dân chủ, vì dân’ mà làm thì chuyên chính phát xít.
Cái ñặc ñiểm ñó cũng có nghĩa là nói dối, nói láo, lừa bịp, trò
hề, ‘nói vậy mà không phải vậy’.
Suốt ngày ñóng trò, cả năm ñóng trò. Ở ñâu cũng thấy các
vai hề, ở ñâu cũng thấy các trò lừa bịp. Suốt ngày ñêm, suốt
năm tháng cũng lúc nào cũng chỉ nghe thấy những lời nói
dối, nói lừa.
Chế ñộ này bắt mọi người phải ñóng trò, bắt tất cả trẻ con
phải ñóng trò, bắt nhiều người già phải ñóng trò
ðặc ñiểm này ñã góp phần quyết ñịnh vào việc tạo ra và
hình thành một xã hội dối lừa: lãnh ñạo dối lừa, ñảng dối
lừa”.
Tại Việt Nam, một trong những cơ quan mang tiếng nhất về
chuyện có nói thành không, không nói ra có là nha khí
tượng:
B!o n ng mà tr i li ma
M y thng khí tng ñoán ba hi tao
Tr i làm mt tr n ma rào
M y thng khí tng làm tao t ri
Ấy thế mà theo người dân, nghệ thuật nói khoác của nha khí
tượng còn kém xa những lãnh tụ cộng sản. Dưới triều ñại Lê
Duẩn, người có bí danh “Anh Ba”, thì kẻ ñoạt quán quân về
nói khoác lại chính là ñồng chí tổng bí thư. Vì vậy, dân gian
phát sinh ra câu ví von:
Th) nh t anh Ba, nhì Nha Khí Tng
Câu ca dao thời ñại sau ñây ñã nói lên bản chất dối trá và
hợm hĩnh của ñảng:
M t mùa là bi thiên tai
ðc mùa là bi thiên tài ñ!ng ta

Ca dao về bỏ nước ra ñi
Có thể nói người Việt Nam là người vô cùng quyến luyến với
quê cha ñất tổ. Tuy nhiên, khi miền Nam bị ñặt dưới sự cai
trị của cộng sản, hàng triệu người dân ñã buộc lòng phải bỏ
nước ra ñi. Chồng lìa vợ, con xa mẹ xa cha. Trong những
năm tháng ấy, kể sao cho xiết những ñau ñớn của sinh ly,
của “lệ rơi thấm ñá”.
Thuở trước, kho tàng ca dao của dân tộc có câu:
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Có con mà g! chng gn
Có bát canh cn nó cũng mang qua
Có con mà g! chng xa
Mt là m t gi+, hai là m t con
Khi phong trào vượt biên bùng nổ vào cuối thập niên 1970,
dân miền Nam ñã cải biên bài ca dao nêu trên thành những
câu thật dí dỏm:
Có con mà g! chng gn
N'a ñêm xe ñp mang phn cho cha
Có con mà g! chng xa
Tháng tháng nó g'i ñô la kìn kìn
Lúc bấy giờ, người dân bảo nhau câu “cái cột ñèn nếu nó
biết ñi, nó cũng vượt biên, chứ ñừng nói con người”. ðâu
ñâu, người ta cũng bàn về chuyện vượt biên. Ngay cả
những cặp tình nhân, hôm nay còn gặp nhau, nhưng ngày
mai có thể sẽ ngàn trùng cách biệt. Có một câu ca dao khá
văn chương diễn tả tâm trạng của những kẻ yêu nhau thuở
ấy:
Nguyt lc ô ñ sơng mãn thiên
Giang phong ng ha ñi su miên
Canh khuya thao th)c mn thuyn
Bi&t ng i quân t' vt biên chn nào?
ðất nước tang thương, kẻ ở người ñi, lòng người ly tán, tất
cả tội lỗi dĩ nhiên phát xuất từ bác Hồ, như câu ca dao thời
ñại:
Bác H ch&t ph!i gi trùng
Nên by con cháu d khùng d ñiên
Thng t#nh thì ñã vt biên
Nh1ng ñ)a  li ch"ng ñiên cũng khùng

Ca dao ñổi mới
Trước cảnh suy thoái trầm trọng sau nhiều năm rập khuôn
một cách máy móc mô hình xã hội chủ nghĩa theo Liên Xô;
nên ñể sống còn, ñại hội VI của ñảng năm 1986 phải ñưa
ra chính sách ñổi mới, bãi bỏ chế ñộ bao cấp, và chấp nhận
một nền kinh tế nhiều thành phần. Kinh tế thì hô hào ñổi
mới nhưng chính trị thì dĩ nhiên vẫn là chuyện ñộc quyền
của ñảng. Cụm từ “kinh tế thị trường theo ñịnh hướng xã
hội chủ nghĩa” bỗng một sớm một chiều ñược phát sinh.
Lúc bấy giờ ðỗ Mười là tổng bí thư ñảng, Lê ðức Anh là
chủ tịch nước, còn Võ Văn Kiệt là thủ tướng. Vì vậy, người
dân kháo nhau rằng:
Ông Anh, ông Kit, ông M i
D khóc, d c i bi&t chn ông nao?
Ông nào, ông n!o, ông nao
Mt ñng mt ct làm sao bây gi ?
"C'a m", ph!i có gi y t
"ði mi" nhìn li vn th m y ông
ðèn cù c) chy lòng vòng
Dân ch cái còng, ñc l p ñói ăn
Hnh phúc chú cui cung trăng!

Ca dao tham nhũng
Trong lịch sử nhân loại, ñộc tài về chính trị bao giờ cũng
sinh ra tham nhũng. Trước kia niềm mơ ước của một công
dân xã hội chủ nghĩa là làm thế nào ñể ñạt ñược 4ð, tức là
ñược vào “ñảng”, ñể có thể ký cóp những khoản hối lộ cỏn
con mà tậu một chiếc xe “ñạp”, một cái “ñài” (radio), và một
”ñồng hồ” ñeo tay (ñảng, ñạp, ñài, ñồng). Tuy nhiên, chỉ vài
năm sau ñổi mới, nền kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội
chủ nghĩa dẫn ñến sự tham nhũng công khai khiến các
ñảng viên ñang nắm quyền trở thành giới tư bản ñỏ với tài
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sản lên ñến hàng triệu mỹ kim. Vì vậy, dân mình có những
câu ca dao:
Công nhân, v m con côi
Lãnh ño nhà gác, xe hơi bn b
Bao gi cho h&t trò h?
và:
Nhà ai giàu bng nhà cán b?
H nào sang bng h ñ!ng viên?
Dân tình th t ñ!o bát ñiên
ð!ng viên m$c s)c vung tin vui chơi
Tuy sở hữu những tài sản kếch sù trong lúc quần chúng còn
thiếu cơm thiếu áo, các ñảng viên cầm quyền vẫn tiếp tục lải
nhải ñiệp khúc “nhân dân là chủ, ñảng là ñầy tớ”. Nghe câu
ví con này, các “ông chủ” bèn sôi máu lên mà sáng tác bốn
câu ca dao sau:
Ai v qua t#nh Nam Hà
Xem lũ ñy t xây nhà bê tông.
T ơi, mày có bi&t không?
Chúng ông làm ch mà không bng mày!
Trước ñổi mới, các “ngài ñầy tớ” thường chỉ nhận một “thù
lao” (hối lộ) khá khiêm nhượng từ những “ông chủ” (rất
nghèo). Chẳng hạn như ñối với các cán bộ ñiện lực, ñiều
kiện ñể các ông mắc ñiện cho các gia ñình ở nông thôn
nhiều khi chỉ là một buổi tiệc nhậu có thịt gà thịt lợn:
Mun cho ñin sáng v nhà
Rut ln rut gà ph!i ni ñ&n nơi
Tuy nhiên, sau ñổi mới, các ñảng viên cầm quyền khôn ra,
chỉ nhận hối lộ bằng các phong bì nhè nhẹ. Bởi vậy dân gian
có ca dao rằng:
Phong lan, phong ch)c, phong bì
Trong ba th) y, th) gì quý hơn?
Phong lan ng m mãi cũng bun
Phong ch)c thì ph!i cúi lun vào ra
Ch# còn cái phong th) ba
M ra thơm n)c, c! nhà cùng vui
ðối với các ông thanh tra của ñảng, mỗi khi ñến làm việc ở
cơ quan hoặc ñịa phương nào mà ñược trao tay một chiếc
phong bì thì các ông sẽ biến mọi thứ tiêu cực thành tích cực
ngay. Chứng kiến tệ trạng này, người dân bèn sáng tác hai
câu ca dao với cách chơi chữ cả Việt lẫn Anh ñầy nghệ
thuật:
Thanh “cha”, thanh m3, thanh gì?
H4 có phong bì thì nó “thanh kiu” (thank you)
Năm 1996, một tờ báo phát hành tại ðà Nẵng ñã “in chui”
ñược hai câu ca dao sau ñây ñể nói lên bản chất ñảng cộng
sản trong thời kỳ ñổi mới:
ð!ng ta là ñ!ng thn tiên
ða lô thì ñc, ña nguyên thì ñng.
Khi nói lái, “thần tiên” là “thân tiền” và “ña lô” thành “ñô la”.
Quả là hai câu ñộc ñáo.
Hiện nay, nấc thang giá trị trong xã hội Việt Nam ñược ñịnh
ñoạt bởi ñồng tiền như bài vè ñược lưu truyền trong dân
gian từ nhiều năm qua:
Tin là Tiên là Ph t
Là s)c b t con ngòi
Là n- c i tui tr
Là s)c khe ngi già
Là cái ñà danh vng
Là cái lng che thân
Là cán cân công lý
ðng tin là… h&t ý!
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Một chuyện khá khôi hài nói lên tính tráo trở của người
cộng sản là trước kia, nhà cầm quyền kết án người vượt
biên là Việt gian, là phản bội tổ quốc. Dân vượt biên bị bắt
là bị tống vào nhà giam, hoặc bị ñầy vào trại cải tạo. Thậm
chí, có người còn bị công an xử bắn ngay tại nơi bị bắt. Tuy
nhiên, sau ñổi mới, ñảng ñã tha thiết mời gọi Việt kiều về
du lịch và bỏ vốn ñầu tư tại Việt Nam. Không những thế,
ñảng còn ví von ñồng bào hải ngoại là khúc ruột ngoài ngàn
dặm của tổ quốc. Trước sự ñổi trắng thay ñen này, dân
gian bèn có câu:
Ngày ñi, ñ!ng gi “Vit gian”
Ngày v thì ñ!ng chuyn sang “Vit kiu”
Cha ñi: ph!n ñng trăm chiu
ði ri: thành khúc rut yêu ngàn trùng
Song song với việc chiêu dụ Việt kiều, ñảng ngày càng tỏ
thái ñô lấy lòng Hoa Kỳ ñể ñược hưởng lợi lộc kinh tế.
Tháng 11 năm 2000, khi nhà nước ñang tất bật “lo ngày
không ñủ tranh thủ lo ñêm” ñể “chiêu ñãi” tổng thống
Clinton và phái ñoàn Hoa Kỳ trong chuyến viếng thăm Việt
Nam thì người dân rỉ tai nhau rằng:
Ngày xa ch'i M2 hơn ng i
Ngày nay n(nh M2 ch"ng ai bng mình

Ca dao xã hội xuống cấp
Có thể nói sách lược kinh tế thị trường theo ñịnh hướng xã
hội chủ nghĩa ñã soi mòn truyền thống ñạo ñức của dân tộc
một cách trầm trọng. Năm 1996, bà Nguyễn Thị Hằng, thứ
trưởng bộ Lao ðộng, Thương Binh và Xã Hội cho biết cả
nước có ít nhất 76.900 gái mại dâm. Tuy nhiên, cũng trong
năm ấy, theo lời một viên chức cao cấp trong ñảng tiết lộ
với báo chí ngoại quốc thì chỉ riêng tại Sài Gòn ñã có
khoảng 300.000 phụ nữ hành nghề không vốn này, vượt xa
số thống kê chính thức của giới cầm quyền. ðến nay, ñã
gần 9 năm trôi qua, số gái mại dâm tại Việt Nam có lẽ còn
tăng cao nhiều hơn nữa?
Trong những năm qua, ca dao tân thời của xã hội chủ
nghĩa không hiếm những câu tương tự như câu tả cảnh
bến Ninh Kiều ở Cần Thơ như sau:
Chiu chiu trên b&n Ninh Kiu
Di chân tng bác, ñĩ nhiu hơn dân
Nếu trước năm 1975 tại miền Nam chỉ có một loại dịch vụ
“ôm” là bia ôm xuất hiện lác ñác một cách bất hợp pháp tại
một vài thành phố lớn, thì hiện nay nhan nhản trên khắp
các nẻo ñường ñất nước, ngoài bia ôm, người dân có thể
thưởng thức ñủ thứ dịch vụ “ôm” hợp với túi tiền từng
người như cà phê ôm, chè ôm, cháo ôm, phở ôm, sổ xố
ôm, hớt tóc ôm, tắm ôm, xem video ôm, ngủ ôm, câu cá
ôm, v.v. Thậm chí có nhiều tiệm may còn tặng thêm món
hàng ño quần áo ôm cho các ñấng mày râu.
Tuy nhiên, bia ôm vẫn là dịch vụ phổ biến nhất, như câu ca
dao nêu sau, nghe ñồn ñược phát xuất từ một quán bia ôm
gần Văn Miếu ở Hà Nội, nơi ñặt những tấm bia ñá khắc tên
các ông nghè, tức tiến sĩ thuở xưa:
Trăm năm bia ñá cũng mòn
Bia chai cũng v., ch# còn bia ôm
Nền giáo dục thì xuống cấp một cách thê thảm. ðây là ñiều
hiển nhiên vì nhà giáo là những người bị hất hủi ñến cùng
cực trong cái gọi là xã hội chủ nghĩa:
Thày giáo lãnh lơng ba ñng
Làm sao sng ni mà không ñi th
Nhiu thày ph!i ñp xích lô
Làm sao xây dng tin ñ hc sinh
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và thê thảm hơn:
Cô giáo ph!i bán bia ôm
Ôm ph!i hc trò, ăn nói sao ñây?
ðiều ñau xót và tủi nhục nhất của dân tộc trong những năm
gần ñây là dưới sự cai trị của những bộ óc “ưu việt, ñỉnh cao
trí tuệ”, nhiều phụ nữ miền Nam phải chấp thuận lấy người
ngoại quốc, hầu hết là người ðài Loan và Nam Hàn, ñể có
thể thoát cảnh ñói nghèo. Tại xứ người, ña số bị ñối xử như
những nô lệ tình dục. Chứng kiến cảnh ñau lòng này, các
chàng trai ñất Việt ñành bùi ngùi than thở:
Ti&c thay cây qu& còn soan
ð cho ñám mi ðài Loan nó trèo
và:
Tìm em nh th tìm chim
Chim bay bin B c, anh tìm bin ðông
Tìm chi cho ph!i m t công
ðài Loan, Hàn Quc em dông m t ri

Ca dao châm biếm và chỉ trích lãnh tụ CSVN:
Là nạn nhân của sự cai trị bạo tàn, người dân, nhất là dân
miền Nam, ñã phải cậy ñến một thứ khí giới ñặc biệt ñể
chống lại kẻ mạnh là thi ca trào phúng. Trong suốt 30 năm,
nhiều lãnh tụ cộng sản ñã trở thành ñối tượng ñể nhân dân
“xả xú bắp” bằng ca dao châm biếm. Trong những ông này,
ngoại trừ ông Hồ, ba ông bị nhắc ñến nhiều nhất là tổng bí
thư Lê Duẩn, chủ tịch quốc hội Trường Chinh, và thủ tướng
Phạm Văn ðồng, tức những người lãnh ñạo cao nhất của
ñảng trong 10 năm ñầu tiên kể từ khi miền Nam thất thủ,
thời kỳ bị xem là ñen tối nhất của lịch sử dân tộc cận ñại.
Với ông Hồ, có khi ca dao là một bài châm biếm về khả
năng lãnh ñạo:
Trách ai sinh th) h H
ð cho c! nc nh ñ v t ñi
Có khi là một bài mỉa mai về tư cách và ñạo ñức, như
chuyện bác “ăn ốc” xong rồi bắt ñàn em “ñổ vỏ”:
Bác H ñi trí, ñi hin
Chơi Minh Khai chán, gá lin Hng Phong
Minh Khai ph n gái ch1 tòng
Bác H sái nh t, Hng Phong sái nhì
Còn về ba ông ðồng, Duẩn, Chinh thì thoạt ñầu là những lời
tố cáo như:
Ông ðng, ông Du%n, ông Chinh
Vì ba ông y, dân mình lm than
Rồi ñến sự căm phẫn:
Tr ng Chinh, Lê Du%n, Văn ðng
C! ba ñng lòng gi&t ch&t con tôi
Cuối cùng là niềm mơ ước:
Tr ng Chinh, Lê Du%n, Văn ðng
Ba thng cùng béo, v$t lông thng nào?
- V$t lông c! ñám cho tao!
Có một chuyện khá khôi hài xẩy ra trong nội bộ ñảng cộng
sản vào năm1983. Lúc bấy giờ ñại tướng Võ Nguyên Giáp
bị phe Lê Duẩn và Lê ðức Thọ làm nhục, tước hết binh
quyền và giao nhiệm vụ phụ trách “sinh ñẻ có kế hoạch”.
Trước hoàn cảnh dở khóc dở cười của ñại tướng, người
dân có câu ca dao chế diễu:
Ngày xa ñi tng cm quân
Ngay nay ñi tng cm qun ch( em
Còn những chị em… vui tính hơn thì khúc khích rỉ tai nhau
mà bảo rằng:
Khi xa tr n th lu ñn
Bây gi ñi tng b(t .... chúng em
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Cuối tháng 6 năm 1991, ñại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ
VII của ñảng bầu ông ðỗ Mười làm tổng bí thư và cử ra
một ban chấp hành trung ương ñảng gồm 146 ủy viên. Sau
ñại hội, có mấy ông công dân rỗi việc, mò mẫm sưu tra lý
lịch của 146 ngài ñỉnh cao trí tuệ này thì cả nước mới hay
chỉ 10 phần trăm ñạt ñược thành tích vẻ vang là ñã hoàn tất
bậc trung học. ðặc biệt, ñồng chí tổng bí thư thì hoặc tự bỏ
học hoặc bị ñuổi học từ năm lớp ba. Bởi vậy, dân gian có
câu ca dao khen ñồng chí rằng:
Gii a ñng chí ð+ M i
Lp ba cha ñ+ ñã ngi bí th
Một trong những thành tích ñáng tủi hổ của cộng sản Việt là
ồ ạt xuất khẩu nhân công sang làm lao ñộng tại xứ người vì
không tạo nổi công ăn việc làm cho người dân. Chỉ trong
năm 2004, nhà cầm quyền ñã ñưa gần 70.000 người dân ñi
làm thuê tại các nước ngoài, hầu hết ñến ðài Loan, Nam
Hàn, và Mã Lai là những nước có nền kinh tế còn kém Việt
Nam thời chưa bị họa cộng sản ở nửa thế kỷ trước. Tại
những xí nghiệp thuộc những nước này, người nhân công
Việt Nam bị ñối xử như những nô lệ của thời ñại mới. Dân
gian bèn có câu châm biếm:
V vang thay lãnh t- ta
ðem dân xu t kh%u bán ra nc ngoài
So sánh với thực dân Pháp thuở xưa, ñảng cộng sản Việt
Nam hôm nay tệ hại hơn nhiều về thành tích bóc lột nhân
dân và chiếm ñoạt tài nguyên ñất nước:
Ngày xa gi$c Pháp m phu
Ngày nay ñ!ng bán dân ngu l y tin
ð!ng ta là ñ!ng cm quyn
ð!ng bán rung ñ t l y tin ñ!ng tiêu
Không những thế, ñể bảo ñảm chiếc ghế lãnh ñạo, những
ông lớn của ñảng còn ñang tâm nhượng một phần lãnh thổ
quốc gia cho Trung Quốc. ðiển hình là các hòn ñảo thuộc
quần ñảo Trường Sa và Hoàng Sa, cùng một giải ñất rộng
lớn bao gồm ải Nam Quan và thác Bản Giốc ở cực Bắc
nước ta. Các câu ca dao nêu sau nói lên lòng phẫn uất của
nhân dân trước sự kiện này:
Vit Nam Dân Ch Cng Hòa
Cúi ñu dâng ñ!o Tr ng Sa cho Tu
và:
Tiên s cng s!n Vit Nam
Cui ñ i bán c! giang san nc nhà

Ca dao tương lai về ñâu?
Nhiều người Việt ở hải ngoại từng về thăm quê hương
trong những năm gần ñây cho rằng Việt Nam ñã tiến một
bước khá dài kể từ ñổi mới, và ánh sáng ngày một sáng
hơn ở cuối ñường hầm. Tuy nhiên, ñây chỉ là một nhận
ñịnh phiến diện căn cứ trên sự phát triển tại các thành phố
lớn. ðồng ý là trong gần hai thập niên qua, sau khi cộng
sản trả lại phần nào quyền tư hữu cho người dân và chấp
nhận tự do kinh doanh có giới hạn, nền kinh tế ñã tăng
trưởng khoảng bẩy, tám phần trăm mỗi năm. Con số này
quả là to lớn với những nước ñã phát triển nhưng không
thể gọi là ñáng khích lệ ñối với những nước ñang cố vươn
lên từ nền kinh tế lạc hậu và ñang sở hữu một khối lượng
nhân công quá rẻ so với những quốc gia khác. Ngoài ra,
phần lớn sự phát triển hiện nay bắt nguồn từ khoản “viện
trợ” của “khúc ruột ngoài ngàn dặm”, tức số tiền các Việt
kiều gửi về cho thân nhân và ñầu tư ở Việt Nam, cũng như
tiêu pha trong các chuyến về thăm quê hương. Con số này
ñã lên ñến hơn ba tỉ mỹ kim trong năm 2004.
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Thêm nữa, ñiều ñáng nói là tại Việt Nam, tài sản quốc gia
không ñược phân chia ñồng ñều vì hầu hết ở trong tay các
cán bộ cao cấp và giới tư bản ñỏ liên minh kinh tế với họ.
ðại ña số nhân dân, nhất là những người ở nông thôn, còn
thiếu ăn thiếu mặc một cách trầm trọng. Nước ta bị sa vào
vòng luẩn quẩn không lối thoát. Có quyền thì có tiền và khi
có tiền thì giữ ñược quyền. ðiều nghịch lý là vài thập niên
sau khi vỗ ngực huênh hoang là ñã tiêu diệt ñược chế ñộ
phong kiến, thì ngày hôm nay, cộng sản ñã biến xã hội Việt
Nam trở nên phong kiến hơn bất cứ giai ñoạn nào trong lịch
sử. ðau ñớn nhất là dưới sự cai trị của ñảng, tham nhũng
ñã dần dần trở thành một giá trị tiêu cực của nền văn hóa
dân tộc, một tệ trạng không phải một sớm một chiều có thể
diệt trừ, kể cả khi chế ñộ cộng sản ñã cáo chung.
Dưới ngọn cờ chỉ ñạo xã hội chủ nghĩa, Việt Nam sẽ ñi về
ñâu? Người dân sẽ ấm no hơn chăng, sẽ hạnh phúc hơn
chăng? Bốn, năm thập niên về trước, dân gian ñã vỗ vai ông
Hồ mà bảo “này ông, chuyện ấy còn lâu”. Câu nói ấy vẫn
chính xác và sẽ còn chính xác cho ñến ngày nào Việt Nam
còn bị ñặt dưới sự cai trị của cộng sản. Chẳng tin, cứ hỏi
ông Lê Nin thì biết.
Ơ hay, sao lại có chuyện Lê Nin ở ñây? Ông ấy ñã “ñang từ
khỏe mạnh chuyển sang từ trần” từ hơn tám thập niên rồi cơ
mà!
Câu chuyện như sau:
Năm 1985, cộng sản Việt Nam cho xây tượng ñài Lê Nin
cao ñến 5,2 thước trong công viên Chi Lăng, gần quảng
trường Ba ðình, tại Hà Nội. Ngay sau khi tượng ñược khánh
thành, người dân Hà Nội có bài ca dao nhại theo lời một bài
vè ca tụng Lê Nin của thi nô Tố Hữu. Bài ca dao của nhân
dân như sau:
Ông Lê Nin  nc Nga
Sao ông li ñ&n v n hoa nc này?
Ông .n ngc, ông ch# tay
Ông xem nh th nc này ca ông
Ít lâu sau, cộng sản Liên Xô sụp ñổ, người dân bèn “hồ hởi”
ñọc cho nhau nghe bản hiệu ñính của bài ca dao trên. Mỗi
lần ñọc xong lại cùng cười hô hố một cách cực kỳ… phản
ñộng:
Lê Nin quê  nc Nga
C sao li ñ)ng v n hoa nc này?
Ông vênh m$t, ông ch# tay:
- T do, hnh phúc lũ mày còn xa
Kìa xem gơng ca nc Nga
B%y mơi năm l có ra ñ&ch gì!
ðấy, ông Lê Nin nói ñấy: “tự do, hạnh phúc lũ mày còn xa”.
Quả là hơn sáu thập niên sau khi chết, ñến ngày cộng sản
Liên Xô tan rã, ông Lê Nin mới sáng mắt ra.
Ngày hôm nay, gần hết tháng giêng năm 2005, tin tức từ
bên nhà cho biết dịch cúm gà ñã tái bùng nổ tại 23 tỉnh.
ðúng một năm trước, bệnh dịch này ñã hoành hành trên
khắp ñất nước khiến nhiều người thiệt mạng. Ngay sau khi
dịch gà lắng ñọng thì dịch heo lại bộc phát tại miền Nam gây
biết bao thiệt hại cho dân nghèo. Trước sự kiện này, người
dân ñã khẩu truyền cho nhau một câu ca dao thật ñặc sắc:
D(ch heo ni ti&p d(ch gà
Bao gi d(ch ñ!ng cho bà con vui
Bao giờ thì bà con mới ñược vui? Căn cứ vào một câu ca
dao thuộc loại sấm truyền ñược lưu hành trong dân gian từ
vài thập niên trước thì ngày ấy không còn xa lắm ñâu:
Bao gi H cn, ðng khô
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Chinh rơi, Giáp rách, cơ ñ mi yên
Xét về khía cạnh nghệ thuật, câu sấm truyền quả là ñắt giá
vì “hồ”, “ñồng”, “chinh”, và “giáp” hiểu theo nghĩa ñen là “ao
hồ”, “ñồng ruộng”, “cái chiêng” và “áo giáp”. Theo nghĩa
bóng thì bao giờ các ông Hồ Chí Minh, Phạm Văn ðồng,
Trường Chinh, và Võ Nguyên Giáp về chầu ông tổ Mác thì
bà con cả nước mới có thể an vui. ðến nay, trong số này
chỉ còn ông Giáp, nhưng ñại tướng nhà ta ñã 94 tuổi, như
ngọn ñèn dầu leo lét trước gió, có muốn “cầm quần chị em”
như thuở trước thì cũng chẳng còn ñủ sức mà cầm. Cái
ngày “Giáp rách” chắc chắn sẽ xẩy ñến chỉ trong nay mai.
Trong kho tàng văn chương truyền khẩu Việt Nam, ña số
những câu ca dao ñược truyền ñến hôm nay là những câu
hoặc gói ghém tình cảm con người, nhất là tình yêu nam
nữ, hoặc ca ngợi hình ảnh ñất nước. Rất ít câu ta thán về
sự bạo ngược của chế ñộ cũng như chỉ trích và châm biếm
giới cầm quyền như những câu ca dao thời xã hội chủ
nghĩa. ðiều này chứng tỏ cộng sản là chế ñộ gây nhiều
tang thương nhất cho dân tộc chúng ta kể từ ngày lập
quốc.
Tuy nhiên, khi lật bất cứ tác phẩm sưu tầm ca dao nào
ñược xuất bản tại Việt Nam trong 30 năm qua, chúng ta
không bao giờ bắt gặp những câu mang nội dung tương tự
những câu trích dẫn trong bài này. Những câu ca dao thời
hiện ñại ñược ñăng trong những tác phẩm ấy là những câu
ca tụng bác và ñảng, ca tụng cuộc kháng chiến chống
Pháp, và cuộc chiến chống Mỹ Ngụy. Dĩ nhiên, những câu
này ñược sáng tác bởi lũ bồi bút của chế ñộ. Vì vậy, ngoài
sự hiện diện trong tác phẩm, chúng không hề ñược lưu
truyền trong dân gian. ðây là một lừa bịp trâng tráo của
ñảng và lũ bồi bút.
Một thí dụ ñiển hình là năm 1977, ông Vũ Ngọc Phan hoàn
tất việc sưu tập và trước tác quyển “Tục ngữ, ca dao, dân
ca Việt Nam”, trong ñó có bao gồm phần “Ca dao chống Mỹ
cứu nước”, với nhiều câu vè ca ngợi bác và ñảng, dài ñến
40 trang sách. Tác phẩm này ñã ñược nhà cầm quyền cho
in ñến 10 lần tính ñến năm 1994. Tuy nhiên, với bản tính
lương thiện hiếm thấy so với những người cầm bút khác ñã
và ñang phục vụ chế ñộ, ông Vũ Ngọc Phan ñã cẩn thận
ghi tên tác giả của từng bài vè trong phần chống Mỹ cứu
nước. Là một học giả thành danh từ ñầu thập niên 40, dĩ
nhiên ông thừa hiểu ca dao là một bài thơ ngắn (thường là
lục bát) từ hai câu trở lên do một người làm ra, rồi qua
miệng từng người, dần dần ñược sửa ñổi (một cách ngẫu
nhiên) cho ñến khi ñược hoàn chỉnh, tức khi ñã phản ảnh
ñích thực ñược tâm lý quần chúng. Như vậy, tác giả của ca
dao chính là dân gian. Một bài thơ hay vè có ghi tên tác giả
không thể là một bài ca dao. Có lẽ tuy hiểu như vậy, nhưng
ông Vũ Ngọc Phan vẫn phải bao gồm những bài vè này
trong phần ca dao chống Mỹ ñể thỏa mãn yêu cầu của
những người lãnh ñạo ñảng.
Người viết hy vọng rằng ở một thời ñiểm không xa, sẽ có
những vị thiết tha với văn hóa dân tộc bỏ công san ñịnh các
câu ca dao ñã lưu hành trong suốt thời gian Việt Nam bịa
ñặt dưới ách cộng sản ñể ghi lại trong những tác phẩm xuất
bản tại hải ngoại. Những câu ca dao “ngoài luồng” này mới
thực sự có giá trị về cả hai phương diện văn học và lịch sử.
Mai sau, khi ñọc những tác phẩm ấy, những thế hệ tương
lai có thể phần nào hiểu ñược nỗi khổ ñau cha ông họ ñã
phải gánh chịu, ñể họ có cơ hội ñược làm người. Những
tác phẩm ấy cũng sẽ khiến các nhà cầm quyền (không
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cộng sản) sau này phải ñắn ño hơn khi cai trị ñất nước, nếu
không muốn trở thành “ngàn năm bia miệng” như những
người cầm quyền trong năm thập niên qua.
Và, cuối cùng, người viết cũng hy vọng rằng những thế hệ
tương lai ấy, họ sẽ không phải khổ sở ñánh vật với miếng
cơm manh áo như cha ông chúng bây giờ, họ cũng không
phải ñón nhận, không phải truyền ñi những câu ca dao có
những giọt lệ ñau xót ẩn dấu trong tiếng cười, như những
câu ca dao ñăng trong bài viết.
Những thế hệ tương lai ấy, họ sẽ có thời giờ, nhiều thời giờ
là khác, ñể ñọc những câu ca dao thắm thiết tình cảm của
dân tộc, họ sẽ rung ñộng (ñến xúc ñộng) khi bắt gặp những
câu như “ðá mòn nhưng dạ chẳng mòn, Tào Khê nước chẩy
vẫn còn trơ trơ”.
Và họ sẽ cảm thấy yêu dân tộc hơn, yêu quê huơng hơn.
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Le coin littéraire

Tam tinh hải cẩu ngày hai lọ
Cứ test hoài mà sao vẫn fail !

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

Cứ test hoài mà sao vẫn fail
Sầu ñời thằng nhỏ cứ nhăn nheo
Ðồng hồ sáu rưởi, kim buông thỏng
Gân cốt còn ñâu ñể ñá bèo !

Ðèo Ngang
Bước tới ñèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây xen lá lá xen hoa !
Bà Huyện Thanh Quan
Trên ñuờng ñi suốt từ Bắc vào Nam phải qua ñèo Ngang.
Khi qua ñèo có một ủy viên ban bí thư trung ương lên tiếng:
“Ðất nuớc mình mấy năm nay làm ăn không thấy khá hơn
chút nào cả chắc cũng tại cái ñèo này. Nó nằm ngang chình
ình mà lại tên là Ðèo Ngang thành ra làm ăn không phất lên
ñược.”
Mọi nguời thắc mắc hỏi tại sao?
Viên bí thư nói: Ðèo Ngang là Ðang nghèo bây giờ mình ñổi
lại là Ðèo Nghếch là Ðếch nghèo....
Thế là cả ñoàn ñồng ý ñổi tên thành Ðèo Nghếch.
Sau vài năm kinh tế phát triển ñi lên dân chúng làm ăn khấm
khá. Thật là linh.
Nhưng thói ñời hể no cơm thì ấm cật vì vậy dân số càng
ngày càng tăng, mà lại tăng quá mức cho phép vì vậy trung
ương ñảng phải tổ chức ñại hội ñảng cùng bàn ñể tìm cách
chặn ñứng việc bùng nổ dân số.
Nhưng tìm mãi vẫn chưa ra giải pháp nào cả.
Bổng có một bà ủy viên trung ương ñưa tay xin có ý kiến.
Bà nói : Truớc ñây ta ñổi Ðèo Ngang thành Ðèo Nghếch thì
ñúng là có công hiệu kết quả như mong muốn, vậy nay ta lại
ñổi một lần nữa xem sao vì ñây chắc là ñịa linh.
Mọi nguời hỏi: Nhưng mà có ăn nhập gì với việc kế hoạch
hóa gia ñình? Mà ñịnh ñổi thành tên gì ñây???
Bà ủy viên trung ương ñảng kia trả lời tỉnh queo : Ðèo
3
Ðứng !
Nếu bà huyện Thanh Quan nghe ñược chắc buồn lắm.

LEO ðÈO
Leo mãi ñèo quen thấy chán phèo
Cỏ cây hang ñộng ñã mốc meo
Nhìn sang ñèo lạ xanh tươi tốt
Tuy mệt mà sao vẫn muốn trèo
Tuy mệt mà sao vẫn muốn trèo
Trên ñèo hai quả núi cheo leo
Lưng ñèo cỏ mướt xanh lún phún
Dưới khe rồng lộn nước trong veo
Lần vô hang ñộng bé tẻo teo
Lòng thấy nôn nao muốn ñá bèo
Bâng khuâng tự hỏi leo ñèo ñứng
ðèo ñứng mà sao cứ muốn trèo.
Gái tơ mơn mỡn mặc ñồ nghèo
Lòng già cũng nỗi máu con heo
Nhìn em tươi mát "à la mode"
Trên bảo mà sao dưới chẳng theo
Trên bảo mà sao dưới chẳng theo
Bảy mươi sao vẫn muốn leo ñèo
3
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Gân cốt còn ñâu ñể ñá bèo.
Cố bảo rằng lên, nó vẫn teo
Thôi thế, thế thôi gìa là thế
4
Vào hội NATO thật chán phèo !

Chuyện thật cấm cười
Việt Nam có chính sách gộp các tỉnh lại với nhau ñể dễ
quản lý.
Vì vậy, các tỉnh ñuợc gộp lại là : Hà-Nam-Ninh hay ThanhNghệ-Tĩnh, Quảng Bình + Quảng Trị + Thừa Thiên Huế
ñuợc ñặt tên Bình Trị Thiên; còn Phú Yên + Khánh Hòa gọi
là Phú Khánh …
Nhưng có 3 tỉnh không thể gộp lại ñược với nhau là
Kontum, Plei-ku, Daklak, vì không thể ñặt tên ñược là TúmKu-Lắc hay Kon-Ku-Lắc, Lắc-Kon-Ku, Ku-Kòn-Lắc ...
Hôm ñó thủ tướng Phạm Văn Ðồng sau một hồi bàn luận
về tỉnh Kon-Ku-Lắc không ñi tới ñâu thì có người bạo
gan ra ý kiến bỏ Kontum ra và sáp nhập Lâm Dồng vào.
Thủ tướng ban ñầu mừng húm vì thoát ñược cái nạn
nhưng sau ñó ñỏ mặt vì biết bị xỏ lá non vì chẳng lẻ ñặt tên
tỉnh là : Ku-Ðồng-Lắc hay Lắc-Ku-Ðồng hay tệ hơn nửa là
Ðồng-Lắc-Ku…..

Tiếng Việt mới !
Chú cán bộ công an AA giải phóng thím phó giáo
sư tiến sĩ ZZ nhân một sự cố giao thông ở vùng
sâu vùng xa, hùng hiểm ngoài Bắc, chú phát hiện
thím đẹp cực kỳ. Sau cuộc gặp ấn tượng đó, thím
là đối tượng của chú. Chú thím thành sơ hữu, âm
thầm chú tích cực truy kích tư liệu, làm rõ
nhân thân, lý lịch trích ngang của thím, của cả
các thành phần trong gia tộc thím. Té ra, thím
là chị ruột của một nghệ nhân nghiệp dư trong
làng Quan Họ và là cô ruột của một siêu sao
trong làng VPop. Rồi chú tranh thủ liên hệ với
thím. Thi thoảng, rỗi công tác, chú đột xuất
đón thím về tham quan đa số cảnh quan Hà Nội.
Qua quan hệ, lần hồi chú trọng thị thím, đả
thông thím, thống nhất thím, cuối cùng nhất trí
đăng ký, tranh đấu quản lý đời thím bằng một
đám cưới thuộc diện đại trà, nào thực đơn cao
cấp, lễ tân chiêu đãi chất lượng cao, vì khách
chủ yếu gồm đủ mặt quan chức các ban ngành, các
nghệ sĩ ưu tú, các nghệ sĩ nhân dân quanh thủ
đô ngàn năm văn vật, cách mạng anh hùng cho
tương thích với vị trí của chú.
Cưới được vợ đẹp xong, chú hồ hởi đăng ký vào
ngành hải quan, nên được gửi đi chuyên tu một
khoá bồi dưỡng văn hoá cấp 3. Nhờ ơn đảng và
4
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nhà nước, chú lại trúng thưởng xổ số quốc gia
được 800 triệu. Chú kiên định cải tạo mặt bằng
căn hộ của chú, nâng cấp thành tổ ấm đúng tiêu
chuẩn EU. Mua một cái đài, một đầu máy; xịn nhất
là một giàn vi tính HP với bộ vi xử lý P4 đương
đại, với bộ nhớ đầy 2 tỉ bai nên truy cập cực kỳ
nhanh, điều phối LCD 19 in-sờ cực kỳ mịn, 2 ổ
cứng cực kỳ vĩ đại, tổng cộng là 500 tỉ bai, đầy
đủ phần mềm như cơ sở dữ kiện, bộ gõ TCVN,
truyền dữ liệu, ác liệu, phần mềm gián điệp,
mạng mạch, lại nạp luôn phần mềm 3 Đê... cộng
thêm máy quét, máy in la-ze, máy in tia mực màu,
máy ảnh kỹ thuật số.
Quá bận ở cơ quan, chú chỉ khẩn trương về nhà
thao tác máy vi tính độ nửa giờ buổi đêm nên có
nguy cơ không đạt yêu cầu để trúng tuyển cấp thủ
trưởng ở cơ quan hải quan xuất nhập khẩu tại cửa
khẩu Việt-Kampuchia, chú quá bức xúc nên tâm
tánh chú chao đảo rồi bị cao huyết áp.
Một hôm đi nhờ máy bay lên thẳng, chú thím về
thăm quê ngoại các cháu, tình cờ gặp lại một
người bạn trước là lính thủy đánh bộ5, diện anh
hùng tiên tiến nên giấy khen và huân chương cứ
gọi là hoành tráng, cô vợ trước kia là chị nuôi
trong phủ thủ tướng bên Bờ biển ngà. Hai chú bèn
đưa 2 thím về nhà rồi khẩn trương bá cổ nhau
tham quan đa số chợ trời miệt cửa khẩu ViệtTrung, duy ý chí truy tầm và mua được một đùi
cầy tơ về nhắm với rượu quốc lủi. Chú AA say rồi
tinh tướng gây thím ZZ, với lý do là thím chỉ
chuộng ngoại, đã gần hai 30 và bằng cấp tại chức
đầy tay mà chỉ thích cầu thị mánh mung của tụi
em nuôi chân dài... Vợ chú nhiếc chú là đồ tập
kết chuyên tu biến chất, hủ hoá và hăm he đi đề
nghị với bí ban. Chú quát: - Cái thứ đàn bà chưa
ai vẫy đã le te đi ủng hộ như mày, ngủ thì tích
cực lắm, mà làm thì chẳng thấy có kiên quyết gì
sất. Bất ngờ, chú táng thím một bạt tai cật lực,
mồm quát tiếp: - Đề nghị à, đề nghị à... Muốn đề
nghị để ông đi đề nghị cho một thể, ông trường
kỳ với mày mà...
Đâu ngờ, thím ZZ chưa kịp đi đề nghị với bí ban
thì ông hàng xóm đã đi khai báo với tổ trưởng
dân phố, thế là tổ trưởng dân phố khẩn trương
đến mời chú AA lên cơ quan làm việc, nhưng vừa
bước vào nhà thì nhận ra ngay chú công an AA là
bạn đồng khoá lớp bổ túc văn hoá cấp 1, ngay sau
thời bao cấp cộng sản chuyển qua thời mở cửa,
thời Kinh tế thị trường định hướng XHCN, vậy là
sự việc tiêu cực coi như được thông qua trong
tinh thần xử lý nội bộ, giữa bầu không khí hưng
phấn bạn học cũ gặp lại nhau...
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Nghe chuyện Hà Nội
Nguyễn Hữu Thời

Lời người viết :Tôi sinh trưởng và lớn lên ở miền Trung, và
có vợ người miền Bắc (Hà Nội). Nỗi ước mơ của tôi là có
dịp về thăm quê vợ ở Hà nội; nhưng tiếc thay ñã 38 năm kết
hôn với nàng, tôi vẫn chưa ñạt ñược ý nguyện. Nhân có
anh bạn thân mới về thăm Hà Nội trở lại Hoa kỳ. Anh có
ñến thăm tôi, và kể chuyện về thăm Hà Nội. Tôi náo nức
nghe anh kể, và trung thực thuật lại không thêm bớt, ñể hầu
bạn ñọc.
Anh biết không. Tôi ăn mặc cốt sạch sẽ, thoải mái chứ
không phải cho sang trọng, ăn diện bên ngòai khi ñi ra phố.
Tới Hà nội, tôi về ngụ tại nhà ông anh ruột tôi, chị dâu tôi
người Hà nội. Anh chị tôi có chương trình cho tôi ñi thăm
viếng Hà nội ngày hôm sau. Nhưng tôi tranh thủ thời gian,
muốn ñi loanh quanh gần nhà trước ñã. Tắm rửa thay quần
áo xong, tôi mượn chiếc xe ñạp của ñứa cháu ñạp lẫn quẫn
quanh khu phố gần nhà cho giãn gân cốt, và quan sát
quanh ñó xem có gì lạ không.
ði mấy quãng ñường, tôi thấy có cái tiệm ăn bên ngòai ñể
nhiều chậu hoa, cây kiểng trông hấp dẫn quá. Tò mò, tôi
cẩn thận khóa xe, và bước vào tính kiếm cái gì ăn lót dạ.
Một cô có lẽ là nhân viên nhà hàng, mặc áo dài xanh có
hoa thêu nơi ngực, ñứng cạnh một cậu con trai, mặc ñồng
phục nhà hàng. Cả hai nhìn tôi chăm chú từ ñầu ñến chân,
cô gái bước lại gần, mặt cứ vênh lên, cất tiếng hỏi:
- Bác vào ñây tìm ai?- Xin lỗi, chứ ñây không phải là nhà
hàng ăn sao cô?- Ờ! Nhà hàng ăn ñấy, nhưng bác ñi lộn
chỗ rồi.- Sao lạ vậy?- Chúng tôi nghĩ Bác không ñủ "tiêu
chuẩn ñể phục vụ". Trong lòng tôi thấy lạ lắm nhưng cũng
cố hỏi ñể nghe thử cô bé nói gì nữa. Trong bụng tôi nghĩ,
không lẽ ở Việt nam hiện nay còn kỳ thị hơn thời nội chiến
Nam Bắc ở Mỹ cách ñây hơn 200 năm trước sao!
Tôi nhỏ nhẹ hỏi: -Xin cô vui lòng giải thích: Tại sao tôi lại
không ñủ tiêu chuẩn ñể phục vụ?Cô nhà hàng chưa kịp trả
lời thì bên phải cửa phòng xịch mở, một người ñàn ông
bước ra, tay cầm xấp giấy, mặc bộ vest ñen, áo sơ-mi
trắng, cổ thắt nơ, ñể râu mép, chân mang giày da bóng
láng; tiến lại chỗ tôi và hất hàm bảo: - Nhà hàng nầy chỉ
bán cho Việt kiều, khách Ngoại, và cán bộ nhà nước có ñặt
bàn trước.- À! Ra là thế.
Không lẽ, tôi nói tôi là Việt kiều ñây. Khi không lại xưng
danh tánh ra làm gì... Người Việt trong nước hay người
Việt ở nước ngoài cũng là cùng một dân tộc, một màu da,
một tiếng nói mà. Sao có sự phân biệt lạ lùng như vậy.
Hình như một số người ở Hà nội bây giờ họ quan niệm Việt
kiều là phải mập mạp, phương phi, trắng trẻo, bụng to,
nhiều ñô la, ăn mặc sang trọng, tiêu tiền như quăng qua
cửa sổ. Họ ñâu có biết rằng ở Mỹ dù làm bất cứ một việc gì
ñi nữa, một giờ ñáng một giờ, và phải làm việc hết sức
mình mới mong ñạt ñược kết quả. Dù là người chủ cũng
vất vả không thua gì công nhân.
Các người trong tiệm nhìn thấy tôi gầy ốm, nước da lại ñen,
những ngón tay sần sùi, thô kệch, lại ăn mặc quá ñơn giản,
nếu không muốn nói là lôi thôi, áo bỏ ra ngòai, lè phè, chân
mang dép Nhật cho mát, họ không muốn tiếp tôi chăng! Tôi
thấy cũng không thiết ăn uống nữa, nên chào họ rồi lặng lẽ
quay lưng ra cửa, tay trái vừa giơ lên vừa kéo cánh cửa ñể
bước ra ñường.
Tôi loáng thoáng nghe sau lưng tiếng nói trống không;
giọng ñàn ông còn rất trẻ, có lẽ của cậu ñứng gần cô gái
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lúc nãy: -Nhìn cái "thằng " ñó tiền bạc ñâu mà ñòi vào ñây
ăn. Ăn rồi nó "lỉnh" ngay ñấy. Mình laị phải bận gọi công an.
Tụi ñó chỉ có ăn khoai thì có! Rõ "phén" cho rồi!Tôi xem như
không nghe biết gì, và cứ bước ra chỗ ñể chiếc xe ñạp lúc
nãy mà trong lòng nghĩ ngợi lung lắm. Tôi cứ ngỡ là tôi ñã ñi
lạc vào một xứ lạ không phải là quê hương Việt Nam !
Tôi chán ngán bước lại chỗ ñể chiếc xe ñạp lúc nãy tính ñạp
xe về nhà, không ñi nữa, nhưng tôi không thấy chiếc xe ñạp
ñâu, nó không có cánh mà ñã bay ñi rồi! Tôi nghĩ hay là tôi
lầm chỗ, chắc hồi nãy mình ñể chỗ ñàng kia. Tôi vội bước
qua chỗ tôi vừa nghĩ thì gặp ngay cô bán gánh trái cây, tuổi
chừng 25, 27 ñang ngồi trên cái ñòn gánh ñể dưới ñất, hai
chân xoạt ra, chàng hảng, thoải mái, nếu cô ấy mặc váy thì
thấy rõ cái quần lót, may mà cô mặc quần dài; ñang móc
tiền ra lẩm nhẫm ñếm.
Tôi bước lại gần, ôn tồn và lễ phép hỏi: - Xin lỗi cô. Hồi nãy
trước khi vào nhà hàng tôi vừa nói, vừa lấy tay chỉ vô nhà
hàng), tôi dựng chiếc xe ñạp gần ñây. Cô có thấy ai tới lấy
không nhỉ?Cô ngưng ñếm, mặt cương lên, ngẩng nhìn tôi có
vẻ ngạc nhiên như nhìn người từ hành tinh lạ, mắt láy nháy,
miệng phát ra câu trả lời nhát gừng, giọng bực tức, ñặc sệt,
nặng thật khó nghe. - Rõ hỏi vớ vẩn! Ai ăn không ngồi rồi ra
ñây ngồi gác xe cho bác phỏng!
Xéo ñi cho khuất mắt bà.Tôi ngạc nhiên và nghĩ rằng vì
mình thật thà hỏi thẳng, có thể cô ấy hiểu lầm tôi nghi ngờ gì
chăng nên cô nổi nóng chóng như vậy. Tôi nói lời xin lỗi và
tính quay ñi. Cô không ñáp lại, và chăm chú tiếp tục ñếm
bạc, xem như không có tôi còn ñứng ñấy, mồm nói ñay
nghiến: "Tiên sư nhà chúng bay! Bà ñẻ ra con mà con tính
"chũm" với bà hả. Tờ nầy hai ngàn mà con cứ cãi với bà là
ñã trả tờ năm ngàn. ðồ thối. Quỉ có tha thì Ma cũng bắt.
Ngày mai sẽ biết tay bà."
Tôi quả thật không hiểu cô ñang rủa ai, và nói với ai. Tiếng
"chũm" nghĩa là gì! Tôi chán chường lặng lẽ bỏ ñi, chậm rãi
thả bộ về nhà. Tôi ñi lạc vào khu có nhiều cửa hàng bán ñồ
kỷ niệm cho khách du lịch, và chú ý ñến một cửa hàng bên
ngoài trang hoàng rất là kiểu cọ, hấp dẫn. Tôi bước vào. Cô
bán hàng ăn mặc rất thời trang không thua gì các cô bán
hàng son phấn trong các cửa tiệm Macy''s, Boadways ở Mỹ.
Nét mặt thật ñẹp giống như người mẫu hay tài tử xi-nê, tuổi
cỡ mười chín, hai mươi.
Thấy tôi, cô vội bước lại, tươi cười, vồn vã hỏi, giọng nói
nhẹ nhàng, êm ả, ru ngủ, dịu dàng, ngọt ngào như mía
ñường Quảng ngãi. Cô ta nhỏ nhẹ, thỏ thẻ: "-Chào anh! Anh
cần mua gì ñể em chọn hộ." Tôi nghĩ có lẽ mình ñã ñến tuổi
ngễnh ngãng nên nghe lầm chăng hay cô ñang hỏi cậu
thanh niên nào ñang ñứng gần ñây. Tôi nhìn quanh quất
thấy không có ai , biết là cô ta nói với mình nên vờ như
không nghe. Tôi cảm thấy vừa ngượng, vừa buồn cười, tuổi
mình chỉ còn hai năm nữa là tới tuổi hưu (65).
Sao cô ấy gọi mình bằng anh nhỉ? Bộ mình còn trẻ lắm sao!
Tôi ñâu có nhuộm tóc, tôi vẫn ñể ñầu tóc hoa râm kia mà.
Tôi với lấy cái xấc tay ñàn bà mân mê, săm soi, tính mua về
làm quà cho bà xã Nghiệp. Cô bán hàng thấy vậy bước lại
gần hơn, mùi son phấn thơm thơm dễ chịu: "Kìa! Anh ! nào ñể em chọn hộ cho."Cô lăng xăng giới thiệu
cái nầy, món kia và cứ bảo tôi mua ñi. Cô tính giá hời cho.
Cuối cùng cô chọn cho tôi ñươc một cái xắc tay khá ñẹp và
dẫn tôi ñến quầy trả tiền. Cô thu ngân nơi quầy hàng nở nụ
cười thật tươi, hỏi han, chào ñón như người thân từ thuở
nào, lâu năm không gặp.
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ðột nhiên cô hỏi: -Anh trả tiền ñô hay tiền nội.Tôi ngỡ
ngàng ñáp: - Tiền ñô! Tôi chưa có thời giờ ñổi ra tiền Việt
nam.- ðược!. Tốt lắm! Lần sau anh nhớ ghé lại cửa hàng
em nhé!
Tôi móc ví trả tiền, và lẩm cẩm thầm nghĩ rằng sao hai cô
nầy biết mình là Việt kiều nên mới hỏi mình trả tiền ñô hay
tiền nội, nhưng sao những người ở nhà hàng ăn lúc nãy
không nhận ra mình là Việt kiều nhỉ? Trả tiền xong, tôi chào
hai cô, tay cầm cái xắc tay dợm bưóc ra ngòai. Cô bán
hàng tiễn tôi và nói cho tôi vừa ñủ nghe: - Cạnh ñây có chỗ
"Tươi Mát", xin mời anh vào thưởng thức.
Chủ là bạn em.- Cảm ơn cô. Tôi vừa mới uống nước giải
khát xong."Tôi tiếp tục bước ra ngòai ñường liền nghe tiếng
cười khúc khích lẫn tiếng nói của cô tính tiền: "Cái lão già
ấy "Liễn" rồi. Lão ta còn không biết "Tươi Mát" là gì! Mầy
tốn công mời mọc cũng vô ích thôi". Tôi thật không hiểu nổi,
mới vài phút trước ñây các cô rất thân mật gọi tôi bằng anh
làm tôi ngượng quá, và tỏ ra vui vẻ, săn ñón, chỉ có mấy
phút sau thôi, họ gọi tôi là lão già, và dùng tiếng lóng làm tôi
không hiểu gì cả.
Tôi lững thững, lếch thếch hỏi ñường thả bộ về nhà, vừa
bước tới cửa ñã thấy anh chị tôi ñứng chờ nơi ñó trông vẻ
nóng ruột lắm. Chị dâu tôi lo lắng : -Tôi biết chú ñi lạc rồi.
Sao không ñiện thoại về nhà?Tôi kể lại hết chuyện ñi vào
nhà hàng, chuyện mất xe ñạp, gặp cô bán trái cây, cô bán
hàng và cô thu ngân ở tiệm bán ñồ kỷ niệm v..v…
Cả nhà ñều cười bò lăn ra, và tôi cũng thắc mắc hỏi anh chị
tôi những chữ mà tôi vừa mới nghe ñược như: Lỉnh, Phén,
Chũm, Tươi Mát, Liễn v…v…. Anh tôi giảii thích: - Bây giờ
dân ở ñây họ chế ra nhiều tiếng lóng mới lắm. Chú ở ngọai
quốc lâu năm nên không rõ ñó thôi. Lỉnh là bỏ ñi, lén lút ñi,
lẩn ñi (ý muốn nói là ăn giựt không trả tiền bỏ ñi) Phén là
cút ñi, ñuổi ñi, Chũm là lừa gạt hay nói dối. Tươi Mát là
chơi gái. Còn Liễn là bất lực, là liệt dương. Còn thái ñộ họ
ñối với chú thì cũng tùy theo ñối tượng thôi. Chú tiêu xài
ñô-la cho thật nhiều, diện ñồ cho thật kẻng thì trước mặt
họ, chú là Vua ñấy. Thôi! Chúng ta vào ăn cơm nói chuyện.
Trong bữa ăn tôi hỏi anh tôi: - Hồi còn ñi học, em ñọc trong
sách báo thấy nói, và trong thực tế cũng ñã gặp, cũng ñã
quen những người Hà nội trước năm 75 ở Sài gòn, và bây
giờ ở Mỹ, họ thanh lịch lắm, ăn nói dịu dàng, ngọt ngào, cư
xử rất là khả ái, cảm tình. Bạn thân em có vợ người Hà nội,
chị ấy hiền lành, nhu mì, khuôn phép, nói năng dễ nghe lắm
khác hẵn những người Hà nội mà em ñã gặp hôm nay ở
ngòai phố.
Anh ñang vui vẻ, bỗng nét mặt chùng hẳn xuống , ñặt ñôi
ñũa xuống bàn, ngẩng mặt nhìn vào khoảng không, ñôi mắt
xa xăm, giọng buồn buồn anh trả lời:- Ấy là những người
Hà nội trước năm 1954 ñó chú.
Sau hiệp ñịnh Geneve tháng 7 năm 1954, một số lớn họ ñã
di cư vào Nam, một số quá vãng hoặc vì sinh kế hay vì lý
do gì ñó họ ñã ñi ra khỏi Hà nội từ lâu rồi. Hà nội bây giờ
chỉ còn lại một số ít người như xưa thôi. ða số những
người Hà nội giờ ñây là từ các tỉnh, các vùng quê về lập
nghiệp ñó chú ạ. Số còn lại là cán bộ các cấp từ các nơi ñổi
về. Anh tôi không nói gì nữa, ñứng dậy nói lời xin lỗi mọi
người, là ñã dùng bữa xong, và bước vào nhà trong.
Anh tôi ñi rồi, chị dâu tôi lên tiếng nói:- Biết bao giờ mình có
lại ñược những người Hà nội năm xưa… chú nhỉ!
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Giữa vòng hương phấn muốn là CU
Giai nhân có hỏi CU hay CỤ?
"Ngũ thập niên tiền CỤ vốn CU"

Le coin littéraire (2)
… de la littérature que vous ne trouverez nulle part
ailleurs …

Năm nay tuổi tớ sáu mươi tư
Rằng CỤ rằng CU tớ cũng ừ!
Với bọn nhóc tì, ừ! Lão: CỤ
Cùng hàng tiền bối, dạ! Con: CU

CHUYỆN GIÀ GÂN
Lẩm cẩm
Tết nào thì cũng giống Tết nào! Tết tây cũng rứa mà Tết at
cũng vậy! Giống nhau ở chỗ là Tết ñến nhắc cho mọi người
nhớ là:
Thời gian thắm thoát thoi ñưa,
Nó ñi ñi mất có chờ ñợi AI!
Chuyện in có nghiã là Tết ñến nhắc cho bà con at nhớ mình
vừa thêm tuổi. Và nếu nói một cách huỵch toẹt Ra thì Tết
ñến nhắc cho at nhớ là nếu mình chưa già thì sẽ già; còn
nếu ñã bắt ñầu già rồi, thì lại vừa già thêm! Chính vì thế mà
người xưa ñã có thơ:
Trai trẻ bao năm mà ñầu bạc
Trăm năm thân thế bóng tà dương.
"Sinh, Lão, Bệnh, Tử" cái tuần tự bắt buộc ñược gán cho
con người! . Sinh Ra là phải lớn lên ñể rồi già ñi! Chẳng AI
cưỡng ñược luật trời! Con người có thể chế Ra phi thuyền
ñể du nguyệt ñiện, có thể phát triển ngày một cao ngành giải
phẫu thẩm mỹ ñể giúp các ông các bà làm ñẹp; nhưng ñã,
ñang và sẽ chẳng bao giờ có ñông dược sĩ, hay tây dược sĩ
nào chế ñược thuốc cải lão hoàn ñồng, giúp cho người ñã
già rồi mà trẻ lại ñược!
Mới ñây, khi có dịp hầu chuyện một cụ ông niên tuế ñã gần
chín chục nhưng sức khỏe còn rất tráng kiện, là người rất
vui tính và chẳng bao giờ phiền muộn về chuyện già, Lẩm
Cẩm ñược cụ thân mật vỗ vai hỏi:
- Ông có biết bọn già như tớ bây giờ tự diễu cợt mình, hay
tự thú về những khả năng hạn chế của mình như thế nào
không?
Lẩm Cẩm chưa kịp lí nhí trả lời, cụ vỗ ñùi, ngâm ngay hai
câu:
Trên thì móm mém nhai không vỡ
Dưới dẫu vo viên nhét chẳng vào!
Thơ xong, cụ thích chí, nhìn Lẩm Cẩm cười vang một cách
hết sức thoải mái!
Dứt tiếng cười, cụ lại vỗ vai Lẩm Cẩm hỏi:
- Cũng nói về chuyện già của bọn tớ, ông ñã có dịp nghe
qua bài phiếm về "Cụ" hay "Cu" chưa? Tớ không biết tác giả
là AI, nhưng vui và ñúng lắm ông ạ:
Cùng khởi ñầu Cờ (C) ñứng cạnh U
Sao cho rằng CỤ lớn hơn CU?
Râu ria rậm rạp CU như CỤ
Da dẻ nhăn nheo CỤ giống CU
Chớ cậy ngày nay lên mặt CỤ
Mà quên thuở nọ vốn thằng CU
Lạ gì CU nặng CU thành CỤ
CỤ chẳng nặng thì CỤ hoá CU
(Tây Mỹ nào phân biệt CỤ, CU!)
Thế sự ñảo huyền chuyện CỤ, CU
Lộn sóng "Thằng CỤ" với "Ông CU"
CU "Quân Tử Kiếm" là "CU CỤ"
CỤ "Lão Ngoan ðồng" ấy "CỤ CU"
Ra chốn ñình trung ưng gọi CỤ

Nhơn sanh ảo ảnh, ñời là mộng
Thế sự vô thường, khôn giả ngu.
Thành bại nhục vinh, mây khói cả
CỤ hay CU há khác nhau ư?!
ðọc thơ xong, thấy ráo cổ, cụ bèn tự tay ñi thay bã trà, pha
bình trà mới thơm ngát. ðợi trà Ra nước, cụ vui vẻ cùng
Lẩm Cẩm tiếp tục ñối ẩm.
Trở lại chuyện ñang vui dở, cụ nói:
- Còn về phần các bà ñã, hoặc sắp sửa, bước vào thế giới
"Xi-niơ Xi-it-dân" nhưng vẫn thích mình còn trẻ, vẫn muốn
niú kéo thuở xuân thì ñã qua, thì ông có biết các bà ấy tự
thú ñã làm những gì không? Nếu không, mời ông nghe bài
"Ai Dám bảo Tôi Già?":
Năm nay tôi tuổi sáu lăm
An Sinh Xã Hội, ñơn làm hôm qua
Sáu lăm, bạn tưởng tôi già ?
Coi chừng có kẻ cho là bạn sai
Trước tiên phải kể tóc tai
Tôi nhuộm ñen giống hai mươi xuân thì
Họa hoằn ñôi lúc quên ñi
Chân tóc ngả trắng, nhuộm thì ñen ngay
Tôi nghe bằng máy ñeo tai
Máy nay nhỏ xíu AI nào thấy ñâu
Cườm khô mắt mổ ñã lâu
Tôi không phải hỏi kính ñâu suốt ngày
Mi sụp cắt kéo lên ngay
"Tat-TU" ñậm nét chân mày cong veo
Mí mắt gắn bộ lông nheo
Mũi nâng ñúng kiểu theo người phương tây
Da mặt căng tận mang tai
Không còn xếp lớp phủ dài trán nhăn
ðồi mồi nhiều vết lăn tăn
Mỹ viện ñốt sạch bào phăng ñi rồi
Hàm răng gãy rụng một thời
Nay thay bộ giả mãn ñời êm xuôi
Má hồng, son ñỏ viền môi
Người quen khi gặp khen tôi trẻ hoài
Người lạ hỏi : «Chị bốn mươi?»
Tôi không ñáp lại chỉ cười làm duyên
Cười lộ má lúm ñồng tiền
Hàm răng trắng mịn ñảo ñiên lắm chàng.
Nhờ b n kiểm chứng ñàng hoàng
Người tôi như vậy sao mang tiếng già?
Dứt bài thơ, cụ cao hứng kể luôn chuyện vui về việc "tìm
bạn bốn phương" của qúy bà trung và lão niên mà cụ ñã
ñọc ñược ở ñâu ñó:
NỮ 45 tuổi ñẹp sang,
Có nhà, có tiệm, không màng lợi danh.
Em yêu mái ấm yên lành,
Ba lần ly dị mấy anh chồng lười.
Anh nào phong nhã tốt tươi,
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Yêu người chung thủy xin mời ñến em.
NỮ 50 tuổi ñen dòn,
Bốn con, ba cháu lon ton ñầy nhà.
Chồng nay bám gót người ta,
Chính chuyên, em chẳng kêu ca buồn phiền.
Anh nào thông hiểu nỗi niềm,
Nếu trên bốn chục cảm phiền viết thư.
NỮ 60 tuổi xinh ngoan,
Cả ñời chăm sóc lo toan việc nhà.
Chồng về Nam Việt năm qua,
Gặp cô con gái bán ba mê liền.
Em nay chán cảnh ngồi thiền,
Anh nào yêu bé cho tên tặng hình.
NỮ 65 tuổi giỏi dang,
Chồng vừa khuất núi vì mang bệnh già.
Các con nay lớn ở xa,
Cảnh nhà ñơn chiếc vào ra một mình.
Anh nào thỉnh thoảng vui hoa
Mực ñen giấy trắng viết ñây ñôi dòng.
Lẩm Cẩm vừa dứt chuyện, cụ ông thích thú cười sảng khoái
và phán ngay:
- Thấy chưa, bây giờ các ông bà chẳng dám chê bọn tớ già
nữa nhé, và tớ ñây muốn nhái thơ của cụ Tú làng Vị Xuyên
mà ngâm rằng:
Anh em ñừng tưởng Tết tớ già...
Quả thật, cụ ông này của Lẩm Cẩm chẳng bao giờ ñể cho
chuyện tuổi tác già nua làm phiền ñược mình, lúc nào cũng
thấy cụ thanh thản, thoải mái, vui như Tết. Và có lẽ vì thế
mà sức khỏe của cụ còn tốt lắm!

BAO NHIÊU TUỔI LÀ GIÀ?
Thất thập xưa khó tìm ra,
Ngày nay thất thập mỗi nhà ñều ñông.
Ngày xưa thất thập ngồi không,
Ngày nay thất thập còn mong ñi làm.
Ngày xưa thất thập lão làng,
Ngày nay thất thập là chàng thanh niên.
Thất thập về nuớc liên miên,
Các cháu gái nhỏ luân phiên chào mời:
"Mừng anh thăm nước nhà chơi,
Mời anh cắt tóc, thảnh thơi gội ñầu,
Mời anh trẻ ñẹp sang giàu
ðón em qua Mỹ, em hầu hạ anh."
Các bà bảy chục xuân xanh,
Tóc ñen, má phấn, xâm viền vành môi.
Bà nào cũng ñẹp, cũng tươi,
Lả lướt sàn nhảy, nói cười thật duyên.
Các bà dáng dấp dịu hiền,
Các ông say ñắm nghiêng nghiêng mắtnhìn.
Bây giờ tôi vững niềm tin
Trả lời câu hỏi linh tinh ban ñầu:
"Tuổi già khởi sự từ ñâu?
Tuổi già khởi sự khi nào ta quên:
Quên chồng, quên vợ, quên tên,
Quên cười, quên bạn, quên mình là ai?"
Dễ cười, ta ñược trẻ dai.
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Già
Lâu nay cứ tưởng mình già
Bây giờ mới biết quả là y chang
Suốt ngày nói chuyện thuốc thang
Gặp nhau lại kể cả tràng chuyện xưa
Tivi dỗ giấc ngủ trưa
Sức khoẻ lại giảm, mắt mờ, da nhăn
ðọc chữ phóng ñại mấy trăm
Lại còn ñãng trí, tần ngần, hay quên
Cả ngày mỏi mắt ñi tìm
Hết tìm khoá cửa lại tìm khoá xe
Nhiều hôm thăm viếng bạn bè
ðược dăm ba phút nằm phè ngủ ngon
Tóc bạc chen chúc tóc non
Không dám nhổ nữa sợ còn bình vôi
Kiến thức mới nuốt chẳng trôi
Bước ra khỏi cửa trùm người áo len
Ra ñường chẳng ai gọi tên
Cứ gọi chú, bác có phiền hay không ?
Khi lên xe buýt dẫu ñông
Dăm người nhường chỗ 'Mời ông cứ ngồi
Lại hay nhạy cảm, tủi ñời
Thích ñược săn sóc hơn thời ngày xưa
Thấy tình nhân trẻ vui ñùa
Mà lòng chua xót phận vừa cuối thu
Suốt ngày trung tiện lu bù
Cơm thì phải nhão, phở cho thật mềm
Thích nghe tiếng hỏi, lời khen
'Lúc này thon thả, trẻ hơn dạo nào'
Thức ăn cứ lấy ào ào
Ăn thì chẳng nổi mà sao cứ thèm
Ngủ trưa giấc cứ dài thêm
ðứng, ngồi, 'chuyện ấy' ngày thêm chậm rì
ðánh răng, tìm thuốc loại gì
ðể răng ñược trắng không thì khó coi
Cà phê chỉ hớp một hơi
ðêm về trắng mắt nhìn trời ñếm sao
Gặp người cùng tuổi như nhau
Thường hay hỏi 'Bác thế nào ? Khoẻ không?'
Cell Phone thì khổ vô ngần
Lúng ta lúng túng thường không trả lời
ðể chuông reo mãi một hồi
Mở ra thì ñã chậm rồi còn ñâu ?
Bệnh tật nó ñến từ ñâu
Cao mỡ, cao máu lâu lâu ... tiểu ñường
Tránh né việc nặng là thường
Việc nhẹ thì cũng ñau xương, mệt nhoài
ði chơi càng khổ gấp hai
ði ñâu cũng ngại ñường dài lái xe
Giữ thân cho khỏi tròn xoe
Vòng hai sao cứ bè bè phình to
Thang lầu càng nghĩ càng lo
Chỉ sợ trượt ngã khổ cho thân này
Ngủ thì chẳng ngủ ñược say
Bốn năm giờ sáng dậy ngay tức thì
Sinh nhật, sinh nhiếc làm gì
Cái chuyện lẻ tẻ ấy thì nên quên
Vẫn hay nhìn kiếng thường xuyên
Xem chân dung ñã trở nên thế nào
Buồn tình ñếm thử xem sao
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Bao nhiêu triệu chứng ấy bao nhiêu già!
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Rằng CỤ rằng CU tớ cũng ừ!
Với bọn nhóc tì, ừ! Lão: CỤ
Cùng hàng tiến bối, dạ! Con: CU
Nhơn sanh ảo ảnh, ñời là mộng
Thế sự vô thường, khôn giả ngu
Thành bại nhục vinh, mây khói cả
CỤ hay CU há khác nhau ử!

Je croyais que vieillir …
Marcelle Paonneau
Bài thơ chữ Pháp của tác giả Marcelle Paonneau, kèm theo
hai bài dịch ra tiếng Việt, một cuả Vinh Do dịch và một của
Thi Nguyen dịch.
Je croyais que vieillir me rendrait bien maussade,
Craignant chaque saison, les années, le tapage,
Le grand vent et la pluie, l'esprit qui se dégrade,
Les cheveux clairsemés, les rides au visage.
Et puis je m'aperçois que vieillir n'a pas d'âge,
Qu'il ne faut point gémir, au contraire chanter,
Et même à petits pas les jours ont l'avantage
D'être beaux et trop courts quand ils sont limités.
Je croyais que vieillir c'était le ciel tout gris,
Le printemps sans les fleurs, les lèvres sans sourire,
Les fêtes sans chansons, les arbres rabougris,
Un livre sans histoire, un crayon sans écrire.
Et puis je m'aperçois que vieillir rend bien sage,
Que je vis chaque instant sans penser à demain,
Que je ne compte plus les années de mon âge,
Peu importe le temps, le crayon à la main.
Je croyais que vieillir transformerait mon âme,
Que je ne saurais plus contempler les étoiles,
Que mon coeur endurci n'aurait plus cette flamme
Qui transforme la vie lorsque le ciel se voile.

LA VIEILLESSE EST UN NAUFRAGE

"CỤ" và "CU"
Củng khởi ñầu Cờ (C) ñứng cạnh U

Et puis je m'aperçois que les plus belles roses
Fleurissent à l'automne et sous mes yeux ravis,
Je respire très fort ce doux parfum que j'ose
Garder pour embaumer l'automne de ma vie.

Sao cho rằng CỤ lớn hơn CU ?
Râu ria rậm rạp CU như CỤ
Da dẻ nhăn nheo CỤ giống CU
Chớ cậy ngày nay lên mặt CỤ
Mà quên thuở nọ vốn thằng CU
Lạ gì CU nặng CU thành CỤ
CỤ chẳng ... nặng thì CỤ hóa CU
Thế sự ñảo huyền chuyện CỤ, CU
Lộn sóng "Thằng CỤ" với "Ông CU"
CU "Quân tử kiếm" là "CU CỤ"
CỤ "Lảo ngoan ñồng" ấy "CỤ CU"
Ra chốn ñình trung ưng gọi CỤ
Giữa vòng hương phấn muốn là CU
Giai nhân có hỏi CU hay CỤ?
"Ngũ thập niên tiền ... CỤ vốn CU".
Năm nay tuổi tớ sáu mươi tư
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Tuổi già
Bản dịch của Vinh Do
Già chăng? Ta cứ nghĩ rằng:
Sẽ hay gắt-gỏng cằn-nhằn khó ưa,
Mỗi năm những lúc giao mùa,
Sợ mưa gió lớn, sợ khua ồn-ào,
Tinh-thần sa sút xuống mau,
Mặt mày nhăn-nhúm, bạc ñầu, tóc thưa.
Rồi ta thấy chẳng già nua,
Dẫu cao tuổi ñấy, vẫn chưa thấy già,
Vẫn không than thở, cứ ca,
Bước chân dò-dẫm, ñi xa nhẹ-nhàng,
Tháng ngày dẫu có ngắn chăng,
Vẫn là ñẹp lắm, vẫn hằng tươi vui.
Già chăng? Ta cứ ngậm-ngùi,
Nghĩ rằng ảm-ñạm bầu trời thê-lương,
Xuân không hoa nở khoe hương,
Vành môi khép kín yêu ñương nụ cười,
Cây cằn trợ-trụi lá tươi,
Hội-hè chẳng thấy có người ñàn ca,
Sách không là bạn với ta,
Bút cầm không thể viết ra ñược vần.
Sau ta mới hiểu rõ hơn,
Chính nhờ tuổi tác mà khôn-ngoan nhiều.
Thời gian còn lại bao nhiêu,
Cần chi lo-lắng những ñiều ngày mai!
Tội chi mà ñếm tháng ngày,
Cứ cầm bút viết một vài vần thơ!
Già chăng? Cứ nghĩ vẩn-vơ,
Tâm-hồn ñổi khác ấy là già chăng?
Sẽ không còn ngắm sao, trăng,
Tim chai ñã tắt lửa bừng thuở nao.
Khi trời khuất ánh trăng sao,
ðêm buồn phủ tối, ñảo chao cuộc ñời.
Sau, ta lại thấy rực trời,
Thu hồng khoe sắc thắm tươi vô cùng,
Cho ta thanh-thản trong lòng,
Ngất ngây nhìn ngắm không ngừng chẳng ngơi,
Hít sâu hương dịu tuyệt-vời,
ðể ta ướp mãi cho ñời lên hương.

Tuổi già
Bản dich của Thi Nguyen
Tôi cứ ngỡ tuổi già là tẻ nhạt,
Sợ từng mùa, từng năm tháng trôi nhanh,
Sợ mua to gíó lớn nhụt tâm thần,
Sợ tóc mỏng, sợ nhăn làn da mặt.
Khi biết già không là số tuổi
Không nên than mà trái lại nên ca,
Lợi tuổi già là buớc nhẹ ñi xa,
Ngày tuy ngắn nhưng vẫn còn tươi ñẹp.
Tôi cứ ngỡ tuổi già trời ảm ñạm,
Xuân không hoa, nụ cuời tắt trên môi.

… Joyeux-Jeunes Retraités
Sách không tên, thơ viết chẳng vần ñôi
Hội không nhạc và cành cây hết lá.
Từ khi hiểu tuổi già, lòng thư thả,
Sống ngày nay chẵng cần nghĩ ngày mai.
Hết ñếm thời gian ngày rộng tháng dài,
Cứ cầm bút làm thơ và họa.
Tôi cứ ngỡ tâm hồn gìà sẽ khác
ðổi thay ñi không còn ngắm trăng sao.
Tim chai ñi bầu nhiệt huyết thuở nào
ðã dẫn tôi mỗi khi trời phủ lối.
Nhưng chợt thấy kìa bông hồng ñẹp trội
Nở vào thu, lòng tôi bỗng hân hoan.
Tôi hít sâu bầu khí quyển nồng nàn
Dành hương vị cho mùa thu cuộc sống.

Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời
Nhất Tuấn
Con quỳ lạy Chúa trên trời,
sao cho con lấy ñược người con yêu.
ðời con ñau khổ ñã nhiều,
từ khi thơ dại ñủ ñiều ñắng cay.
Số nghèo hai chục năm nay,
xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo.
Chúa ơi! Chúa ơi!
Mối tình ñầu trót bọt bèo
vì người ta ñã chạy theo bạc tiền.
Âm thầm ôm mối tình ñiên.
Cầm bằng Chúa ñịnh nhân duyên bẽ bàng.
Chúa ơi! Chúa ơi!
Con quỳ lạy Chúa trên trời,
sao cho con lấy ñược người con thương.
Bây giờ con ñã gặp nàng,
không giầu, không ñẹp, không màng lợi danh.
Chúng con hai mái ñầu xanh,
chấp tay khấn nguyện trung thành với nhau.
Chúa ơi!
Thề rằng sóng gió biển dâu,
ñã yêu trước cũng như sau giữ lời
Vô Danh
Con quỳ lạy Chúa trên trời
Sao cho con trốn ñược người con yêu
Rằng con thiếu nợ ñã nhiều
Nàng còn mua sắm ñủ ñiều Chúa ơi !
Con cày hai dzóp(s) hụt hơi
Người con yêu lại ñua ñòi chơi xe
Biểu gì con cũng phải nghe
Nếu con cãi lại là te tua ñời
Trước ñây con tưởng gặp thời
Chúa ban con ñược tìm người con yêu
Giờ ñây thân xác tiêu ñiều
ðời con phải chịu rất nhiều ñắng cay
Thân con chẳng khác trâu cày
Nợ nàng con trả dài dài chưa xong
Con giờ như cá lòng tong
Sụt ba chục ký, ốm nhong, rã rời
Thế mà ñâu hết nợ ñời
Nấu cơm, rữa chén, bị ñòi ... tù ti
Người ñâu gặp gỡ làm chi
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ðể cho khổ thế còn gì là Xuân ?
Chúa ơi! con khổ vô ngần
Chúa mà không giúp là thân con tàn
Con ñang thiếu nợ trăm ngàn
Nhìn ñồ nàng sắm hai hàng lệ rơi
Con quỳ lạy Chúa trên trời
Giúp cho con trốn ñược người con yêu.

Mười Thương
version originale
Một thương tóc bỏ ñuôi gà
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên
Ba thương má lúm ñồng tiền
Bốn thương răng lánh hạt huyền kém thua
Năm thương cổ yếm ñeo bùa
Sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng
Bảy thương nết ở khôn ngoan
Tám thương ăn nói lại càng thêm xinh
Chín thương cô ở một mình
Mười thương con mắt hữu tình với ai
versions modernes
Môt thương ñôi má của nàng
Xoa toàn mỹ phẫm anh tàn tháng lương
Hai thương giọng ngọt như ñường
Nàng xin môt tiếng vua nhường mất ngôi
Ba thương ño ñỏ ñôi môi
Anh không chạm ñươc sợ trôi son nàng
Bốn thương mười ngón thiên ñàng
Móng nàng lạ lắm, lúc vàng lúc xanh
Năm thương ñôi măt long lanh
Liếc tình cọp cũng biến thành nai tơ
Sáu thương cái nết ngây thơ
Quen nàng môt tháng anh khờ ba năm
Bảy thương sắc diện chằm dzằm
ðòi mua môt cái áo ñầm mới dzui
Tám thương mái tóc buông xuôi
Làm anh ñiêu ñứng bởi mùi dzầu thơm
Chín thương nàng biêt nấu cơm
Ba năm môt món anh ròm như ma
Mười thương nàng thật nết na
Giận không cãi lẩy nhéo ñau thấu trời
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Áo quần, giầy dép cần chi
Mua chừng năm bẩy va ly ñủ dùng .
Sáu thương tứ ñức, tam tòng :
T heo anh em quyết, lo chồng lo con
Cơm trưa thì sẵn cá lon
ðến bữa cơm tối em " phôn " nhà hàng ...
Bảy thương thùy mị , dịu dàng :
Giận anh em chẳng nói quàng nói xiên
Cũng không than khóc như ñiên
Chỉ quăng chén dĩa , anh liền " tẩu " nhanh .
Tám thương em tính toán lanh :
" Sê vinh " (saving) ñã có em canh từng ñồng
Rút ra khoảng tám ngàn ñồng
Em ñi sửa mũi , vú , mông , lông mày ...
Chín thương ăn nói thật hay :
Tiếng Việt ñã ngọng , chữ Tây lại xài
Mỹ ñen cộng với Mỹ lai
Trộn hai ba thứ chẳng sai tiếng bồi .
Mười thương hai ñứa xứng ñôi :
Vô tâm ñoản tính em tôi nhất nhì
Vắt tay tính tóan chi ly
Chê em không lấy còn thì tìm ai ?
Thôi thôi ñừng nói dông dài
Em ơi , sửa soạn ngày mai theo chồng
Bàn thờ anh ñã sửa xong
Vuông ba tấc rộng vừa mông em ngồi
Một thương em trắng như Miên
Hai thương miệng móm có duyên vô cùng
Ba thương ngáo ngáo khùng khùng
Bốn thương vừa mập vừa lùn rất xinh
Năm thương 2 má em phình
Sáu thương mắt hí ña tình làm sao
Bày thương răng tựu hàng rào
Tàm thương ñôi mắt giận nhau cả ngày
Chín thương nải chuối bàn tay
Mười thương mũi xẹp cả hai như mèo
Một thương cái tật hay dê
Chạy theo con gái là nghề của anh
Hai thương chăm chỉ học hành
Suốt ngày vào lớp chạy quanh phá làng
Ba thương tướng tá thật sang
Tướng anh ñi ñứng hai hàng có duyên
Bốn thương anh thật là hiền
Chờ mẹ ñi ngủ chôm tiền ñi ăn
Năm thương cái tánh siêng năng
Quần áo không giặt lại quăng ñầy nhà
Sáu thương anh rất ñào hoa
Bao nàng xa lánh chê là anh hôi
Bảy thương duyên dáng bờ môi
Nhe hàng răng sún cười lồi nướu răng
Tám thương anh thật ga lăng
Không nhừơng con gái thích nhằng người ta
Chín thương giọng hát lời ca
Thường ngày anh rống cả nhà ñiếc tai
Mười thương anh có nhiều tài
Nhất là nói dóc xạo hoài không thôi

Một thương cái miệng có duyên :
Khi vui em hót khi buồn em la
Tánh em vốn dĩ thật thà
Chuyện nhà ñem kể ra ba xóm làng .
Hai thương em rất ñảm ñang :
Việc làng việc nước em "mần" hết ga
Việc nhà em chẳng thiết tha
Chỉ làm chiếu lệ qua loa rồi nằm !
Ba thương ñôi mắt lá răm :
Lôn g mày lá liễu, mi cong mơ huyền
Mỗi khi thấy có bạc tiền
Mắt em dị ứng liên miên chớp hoài .
Bốn thương em rất ñại tài :
Lương chồng ñếm kỹ, không sai một hào
Tiền nước tiền ñiện tốn hao
ðưa em, em cứ ñổ vào "lô tô" .
Năm thương em biết căn cơ :
Khi cần mua sắm,em vô " Mê xì " ( Macy )
Le Canard épilé de l’Amicale Epatente des Joyeux-Jeunes Retraités

- 41 -

Amicale Epatente des …

( Préliminaire :
Nay Xuân con lạy Phật Trời
Sao cho con bỏ ñược người con thương
Không phải tại nó bất lương
Mà vi` nó bắt "Mười Thương" tối ngày )
Một thương giựt tóc ñuôi ga`
Hai thương tay móc lưởi rà phía trên
Ba thương bịt miệng cấ’m rên
Bốn thương con phãi leo lên ñầ`u giường
Năm thương con tựa vách tường
Sáu thương nằm dưới hết ñường bó tay
Bảy thương phải ngoáy phải xoay
Tám thương qua nui' vác cày gảy xương
Chín thương phải thở bình thường
Mười thương bải cát sấu trường sấu nhai
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Xuân rồi con ở Hải-Phòng
Xuân nầy con hãi (sợ) con phòng bị hơn
Năm Trâu xin Chúa ban ơn !
Cho con kiếm ñược gì` hơn Hải-Phòng
Xuân nầy con chĩ cầu mong
Cho con bỏ ñược Hải-Phòng vào Nam
Trong Nam dể kiếm việc làm
Tiếp Tân, Phục Vụ lan tràn miền Tây
Nghề nào cũng trọng cũng hay
Bia ôm cũng qúy ñi cày cũng sang
Ai ơi ñừng bỏ ruộng hoang !
Nhật ! Hàn ! Uc' ! Chệt ! ðài Loan ! nó cày

( Conclusion :
Chúa ơi con sáu mươi ngoài
mà làm kiểu ñó có ngày con die !
Xuân nầy nàng mới hai hai
Con hơn nàng tới bốn hai xuân thi`)
Nhớ xưa... con bị vợ ñi`
Lang thang con tính con ñi vô chùa
Vô chùa thấy Phật muốn tu
Ra ñường thấy gái ỡ tù như không
Thế rồi con lại lông bông
ðời con như thể trôi sông lục bình
Ngọc-Hoàng ngự chốn Thiên-ðình
Thấy con ñau khổ niệm tình ra tay:
(lịnh NgọcHoàng:)
ðem bầy Tiên-Nữ ra ñây
Trên mười tám tuổi gữi ngay xuống trần
Con nào da thịt trắng ngần
Làm con vợ nhí cho thằng Châu-Lơi
ðêm nào cũng bắt nó chơi
Chơi Lâu thi` thưởng ! Lâu Chơi phạt liền !
Thằng nầy ñừng có phạt tiền
Mà bắt nó nuốt liền liền Via gra
Vậy là nó sợ thấy bà !
Nó già "thấy mẹ thấy cha" còn liều
(lời Ngọc Hoàng / shouting at me):
Chừng nào mầy xiểu xìu` xiu !
Tao sai Thiên-Sứ ñem yêu nữ về
ðể cho mầy hết u mê ! (làm người ta ê mu)
Mầy bầm ! mầy vập ! rồi thề với tao :
Mầy ngừng oan-nghiệt ñớn ñau
Biển khổ trước mặt ! ñằng sau bến bờ !
Xuân nào mầy cũng giã vờ !
Mầy mù ! mầy ñiếc ! mầy khờ ! mầy câm !
Xuân nầy ðức-Phật Quan-âm
Cùng Giê-Su Chúa giáng trần hướng ðông
án ma ! ni bát ! di hồng !" (note1)
Sinh lão ! bịnh tật ! tữ vong ! luân-hồi !

Partagez avec
le Canard épilé
de l’ Amicale épatente
des JoyeuxJoyeux-Jeunes Retraités
vos poèmes préférés !

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

- 42 -

Amicale Epatente des …

Trong ñời sống vợ chồng, yếu tố NỖI
KHỔ
Gã Siêu
Tình cảm nhiều lúc cũng thay ñổi như mưa và nắng. Chính
vì thế, một tác giả trên báo Phụ Nữ Chủ Nhật ñã so sánh
theo kiểu dự báo thời tiết như sau :
Vợ giận : Biển ñộng mạnh, gió giật trên cấp 12.
ðưa hết tiền lương cho vợ : Ngày nắng, ñêm không mưa.
Vợ khóc nhè : Mưa rào rải rác.
Chồng ñi nhậu về muộn : Trong vùng tâm bão.
Vợ nhăn mặt : Gió Lào.
Không chở vợ ñi chơi : Áp thấp nhiệt ñới ñang hình thành.
Vợ im lặng : ðợt không khí lạnh tràn về.
Chồng có bồ nhí : Bão.
Vợ ñi siêu thị : Lốc xoáy.
Vợ chồng ngủ riêng : ðợt nắng nóng dài ngày.
Vợ mỉm cười : Nhiệt ñộ lý tưởng.
Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy từ trong lục phủ ngũ tạng,
cũng như từ trong tim gan phèo phổi, dường như ai cũng
ước ao một cái gì lý tưởng, ai cũng mong muốn một cái gì
hoàn hảo. Thế nhưng, mong ước này quả thực là khó khăn,
giống như chuyện mò kim ñáy biển, và hơn thế nữa còn là
chuyện viển vông, bởi vì làm gì có cái lý tưởng, cái hoàn
hảo ấy trên cõi ñời này.
Có một ông già cô ñơn ñã kể lể về những thăng trầm, ba
chìm bảy nổi và chín cái lênh ñênh trong tình yêu của mình
như sau :
Tôi ñã dành trọn thời gian của tuổi thanh xuân ñể tìm kiếm
một người ñờn bà hoàn hảo. Tại Cairô, thủ ñô nước Ai Cập,
tôi ñã gặp một người ñờn bà vừa trẻ ñẹp lại vừa thông minh,
nhưng rất tiếc người ñờn bà này chẳng có ñược một chút
dịu hiền, nàng hung dữ như bà chằng lửa.
Tôi ñành bỏ Cairô mà tìm ñến Bagdah, thủ ñô nước Irak, với
hy vọng tìm ra người ñờn bà lý tưởng của lòng tôi. Tại ñây,
tôi ñã gặp một người ñờn bà ñúng như lòng tôi mong ước.
Nàng vừa trẻ ñẹp lại vừa thông minh, vừa quảng ñại lại vừa
dịu hiền. Chỉ kẹt một nỗi, ñó là hai ñứa chúng tôi chẳng bao
giờ nhất trí ñược với nhau về bất cứ chuyện gì. Hễ ngồi tâm
sự với nhau là bắt ñầu cãi vã, ông nói gà bà nói vịt, trống
ñánh xuôi kèn thổi ngược. Vì thế, tôi ñành phải chào thua.
Và như vậy, hết người ñờn bà nọ tới người ñờn bà kia. Kẻ
ñược ñiều này, người mất ñiều khác. Tôi như kẻ ñốt ñuốc ñi
tìm người yêu lý tuởng, mà dường như chẳng bao giờ thấy.
Thế rồi một hôm tôi gặp ñược nàng, người ñờn bà của mơ
uớc. Nàng ñã kết hợp ñược tất cả những ñức tính mà tôi
thầm vẽ ra trong ñầu óc. Vừa trẻ ñẹp lại vừa thông minh,
vừa quảng ñại lại vừa dịu hiền, vừa tế nhị lại vừa ăn ý với tôi
ngay cả trong những ñiều nhỏ mọn nhất. Nhưng cuối cùng,
tôi vẫn cứ phải gân cổ lên mà ca solo, cam chịu cảnh gối
chiếc suốt ñời. Các bạn có biết tại sao không ?
Trong lúc mọi người suy nghĩ, ông già cô ñơn ñáng thương
khẽ kéo một hơi thuốc lá, rồi kể tiếp :
- Sở dĩ như thế là vì người ñờn bà ấy cũng ñang ñi tìm một
người ñờn ông lý tưởng. Và thật chẳng may cho tôi, bởi vì
dưới mắt nàng, tôi chỉ là một thằng ñờn ông tồi với biết bao
nhiêu thói hư tật xấu.
Rồi ông già cô ñơn ñã khuyên nhủ cánh trẻ với một cung
giọng hơi bị cay cú :
- ði tìm một người yêu lý tưởng, một người tình hoàn hảo
chỉ là một việc làm hão huyền và vô ích mà thôi, bởi vì người
yêu lý tưởng, người tình hoàn hảo ấy làm gì tồn tại ñược
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trên trái ñất này.
ðúng thế, người xưa ñã từng xác quyết :
- Nhân vô thập toàn.
ðã là người thì ai cũng có những sai lỗi và khuyết ñiểm,
bằng không thì tất cả chúng ta ñã là những thánh ông,
thánh bà rồi còn gì.
Mẩu ñối thoại sau ñây do Võ Tấn Thục ghi nhận và ñăng
trên báo Phụ Nữ Chúa Nhật số ra ngày 4.12.2005 sẽ giúp
chúng ta nhận ra sự thật ấy :
Mấy chị em xóm tôi những lúc rảnh rỗi thường hay tụ lại ñể
tán gẫu. Thôi thì ñủ thứ chuyện trên ñời, nhưng vui nhất là
chuyện các chị em ñem ñức lang quân của mình ra so sánh
và ước ao : chồng mình giống như chồng…người ta.
Chị Ân có ông chồng là “bà con với Lưu Linh” than rằng :
- Trên ñời này không gì chán bằng ở với chàng say.
Chị tuyên bố hùng hồn rằng :
- “Chả” muốn gì tôi cũng chiều, miễn là ñừng say xỉn.
Và chị còn cho rằng nếu chồng mình ñược như “cục cưng”
của bà Ba thì sung sướng quá sức, bởi lẽ ông xã bà Ba
không biết rượu bia là gì.
Thế nhưng chị Ba lại trề môi :
- ðừng thấy vậy mà ham. Không rượu bia nhưng cứ vé số,
cá ñộ thì quá cha cái khoản rượu bia.
Vậy thì chị Châm là người tốt số rồi, chồng chị còn “trên cả
tuyệt vời” vì anh ta không chơi cá ñộ và cũng chẳng rượu
bia. Nhưng lạ thay, chị lại lắc ñầu nguầy nguậy :
- Mấy bà thấy dzậy chứ không phải dzậy ñâu.
Và chị ñem căn bệnh ñào hoa, ong bướm của chồng ra
than thở :
- Có ñược người chồng chung thủy như mấy chị là hạnh
phúc nhất ñời rồi, còn ba cái vụ kia thì nhằm nhò gì.
Thế là chị Ân và chị Ba liền nhao nhao phản ñối, rồi so
sánh, làm cho cuộc “trao ñổi tù binh” thêm phần hào hứng.
Sau cùng, các chị bỏ phiếu bình chọn chồng chị Tâm là
người…hoàn hảo nhất. Thế nhưng, có “người trong cuộc”
lại phê bình :
- Lấy nhau mấy năm rồi mà trong nhà có sắm sửa thêm
ñược cái gì ñâu, chả bằng con nhỏ Xuân, chồng nó làm ra
tiền như nước, nó muốn cái gì cũng ñược…
Và bởi vì không có mặt nhỏ Xuân ở ñây, người may mắn
có ông chồng “làm ra tiền như nước”, nên sự so sánh chấm
dứt và các chị cứ tíu tít hỏi về người ñờn ông lý tưởng kia.
Nếu như có mặt nhỏ Xuân ở ñây, chắc nhỏ ấy cũng than
rằng mình tuy ñược sống trong nhung lụa, nhưng lại không
ñược hạnh phúc và luôn ao ước một cuộc ñời thật ñơn giản
như cuộc ñời của các chị, thì không biết các bà con ñem ai
ra mà so sánh và ao ước nữa ñây ?
Kết thúc bài viết, tác giả ñã kêu gọi :
- Hỡi các bà vợ yêu quí! Hãy bằng lòng với cuộc sống, hãy
cố gắng uốn nắn những khuyết ñiểm của ñức lang quân và
vun ñắp cho tổ ấm, chứ “ñừng ñứng núi này trông núi nọ”
bởi trên ñời này làm gì có con người nào hoàn hảo.
Lâu lắm rồi, các ñài truyền hình ở Việt Nam có trình chiếu
bộ phim nhiều tập mang tựa ñề là “Người giàu cũng khóc”.
Xem xong những tập phim này, gã bèn ngộ ra rằng thì là :
người nghèo có niềm ñau của người nghèo và người giàu
cũng có nỗi khổ của người giàu, bởi vì khổ ñau là như một
cái gì gắn liền với thân phận của con người và không miễn
trừ cho bất cứ một ai, ñúng như một câu danh ngôn ñã bảo
:
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- Bông hồng nào mà chẳng có gai, cuộc ñời nào mà chẳng
có những ñắng cay chua xót của nó.
Trong cuộc sống lứa ñôi cũng vậy, ngay cả khi tìm ñược một
người chồng hay một người vợ tương ñối lý tưởng, tương
ñối hoàn hảo, thì nhiều lúc chính cái lý tưởng, chính cái
hoàn hảo ấy lại là nguyên nhân gây ra nỗi khổ cho bản thân
mình, bởi vì cuộc ñời thường có những chuyện chéo cẳng
ngỗng, thường có những ñiều hết sức nghịch lý, khiến cho
mình dù có tức anh ách, vẫn cứ phải vui vẻ chấp nhận. Gã
xin ñưa ra một vài trường hợp ñiển hình.
1.- Người chồng ñàng hoàng ñứng ñắn.
Khi ñi lấy chồng, chị ñờn bà nào chẳng mơ ước chồng mình
là một người ñàng hoàng ñứng ñắn. Và như thế, có ñược
một người chồng ñàng hoàng ñứng ñắn thì thật là tuyệt vời.
Tuy nhiên, trong cái ñàng hoàng ñứng ñắn ấy lại chất chứa
biết bao nhiêu cái bực bội tức tối, như lời tâm sự sau ñây
của Tô Thị Hà.
Chồng tôi không rượu chè hay trai gái, cũng chẳng mê chơi.
Anh là một người rất ñứng ñắn mẫu mực, nghiêm túc trong
mọi chuyện…Tóm lại là rất ñàng hoàng, vậy mà tôi vẫn phải
chịu một nỗi khổ tâm khó nói.
Từ khi làm chồng, anh luôn tư vấn, dạy bảo tôi ñủ thứ
chuyện : từ ñi ñứng nói năng sao cho nhẹ nhàng, ñến nấu
nướng giặt giũ sao cho an toàn và tiết kiệm.
Nếu trước ñây tôi ăn mặc thế nào cũng ñược, miễn thoải
mái là xong, thì giờ ñây tôi luôn nhận ñược những “nhận
ñịnh” ñại loại : áo này không ñược vì mỏng quá, hơi hở cổ,
nút ñơm quá thưa, không kín ñáo…Mặc rộng thì anh bảo
“mập”, mặc ốm thì anh bảo ñẹp nhưng “dễ gợi lòng tà của
mấy cha ñồng nghiệp”! Mặc kín ñáo thì anh chê “già”, theo
“mốt” cho trẻ trung thì anh bảo “nhố nhăng, không hợp”. Tôi
trang ñiểm thì anh cho là vụng về và không tự nhiên, mà
không son phấn thì anh chê là da nhăn, nổi mụn…
Từ ngày có cục cưng, tôi càng khổ. Trước ñó, tôi phải ăn
uống, ngủ nghỉ theo “kế hoạch” của anh ñể tăng cân ñúng
“chuẩn”. Thương con, tôi cố gắng nuốt những món ăn mà
trước ñây chỉ ngửi mùi, ñã khiến tôi “lợm giọng”. Tôi còn
phải xem cả chồng sách do anh ôm về, ñể biết cách nuôi
con ñúng phương pháp…
Mỗi khi con ói, con bệnh, tôi vừa xót, vừa cực vì con quấy
khóc, vừa ñiên ñầu vừa nhức óc với vô số lời vặn vẹo, tra
hỏi ñể tìm nguyên nhân của anh. Con khỏe mạnh, tôi cũng
chẳng thấy “giảm tải” là mấy, khi anh “lên lịch” rất chặt chẽ :
mấy giờ con thức, mấy giờ uống sữa, mấy giờ ăn dặm, mấy
giờ tắm táp, mấy giờ ngủ trưa…Anh cứ như một cái ñồng
hồ, không sai lệch. Con muốn ngủ nướng một tí cũng không
ñược. Muốn vui chơi với mẹ, “phá rào” một chút cũng không
xong.
Con thì không ñược cãi cha mẹ. Còn tôi thì phải phục tùng
chồng, suốt ngày quay cuồng với ñủ loại sữa, ñủ loại thức
ăn, còn giờ giấc thì cứ răm rắp như nhà binh. Mệt bở hơi tai
và lúc nào cũng căng thẳng vì sơ suất là bị “nhắc nhở” và
“khiển trách”.
Trước ñây, tôi cũng “phản kháng” ñôi ba lần. Nhưng lần nào
cũng vậy, nếu anh “áp ñảo” thì lại vẫn…y như cũ. Còn nếu
tôi “cãi” ñến cùng, thì anh im luôn từ sáng cho ñến chiều.
Hỏi gì anh cũng bảo : “Mệt”. Mặt mũi chằm vằm, chẳng nói
chẳng cười, chẳng ăn chẳng uống và cũng chẳng chịu hợp
tác…Cuối cùng, chịu không nổi bầu không khí nặng nề u ám
ñó, tôi ñành “chuyển thắng thành bại” cho xong. Kết cục, coi
như anh lại “thắng”. Tình hình vẫn không thay ñổi.
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ðọc tin có bệnh dịch, thế là phải ba chân bốn cẳng lo ñi mà
chích ngừa cho con. ðọc tin có cúm gà, thế là anh cấm vợ
con không ñược ñụng tới rơm rạ, không ñược xài chổi lông
gà, không ra ngoài trời nếu không ñội nón “bảo hộ” vì sợ
chim “ị” trúng là…tiêu ñời. ðọc tin có heo lở mồm long
móng, thế là anh cấm ăn thịt heo, lạp xưởng, pa tê…Rồi
chả lụa, mì, phở…cũng cấm luôn vì sợ có hàn the, phọc
môn…
Người mê nhậu còn có lúc tỉnh táo. Người ñèo bòng bồ nhí
còn có hy vọng “sau cơn mưa trời lại sáng”. Chứ như tôi thì
chắc chắn phải chịu ñựng suốt ñời mà thôi, vì “giang sơn
dễ ñổi, bản tính khó dời”.
Trước mắt tôi sẽ là “những tháng năm bất tận” trôi qua
trong niềm khao khát về một cuộc sống thoải mái hơn,
phóng khoáng hơn, tươi tắn hơn, rộn rã hơn. Nhưng ñiều
ñó có vẻ quá viển vông. Tôi vẫn cố phấn ñấu, sửa mình ñể
“hòa hợp” với anh, nhưng sao vẫn thấy nặng nề và mệt mỏi
quá!
Vậy ñó, lấy chồng ñàng hoàng, ñứng ñắn vẫn khổ như
thường. (Phụ Nữ Chủ Nhật, số 6, ngày 12.2.2006).
2.- Người chồng thành ñạt.
Chồng thành ñạt, có ñịa vị, sự nghiệp vững vàng cũng là
ước mơ của nhiều chị ñờn bà. Cuộc sống sung túc phong
lưu, chẳng phải lo lắng tới cơm áo gạo tiền. Ra ñường có
xe hơi ñưa ñón, về nhà có ô-sin phục vụ. Thỉnh thoảng
sánh vai cùng chồng tham dự tiệc tùng, chiêu ñãi, quan hệ
với giới thượng lưu…là những gì mà thiên hạ thường nghĩ
ñến, khi hình dung cuộc sống của những người vợ có
chồng làm giám ñốc.
Thế nhưng, có “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Không
phải người vợ nào có chồng thành ñạt ñều hạnh phúc cả
ñâu. Một chị bạn ñã chia sẻ nỗi cô ñơn của mình như thế
này :
Có những lúc tôi chỉ muốn anh ấy là một người bình
thường ñể có thời giờ chăm sóc cho gia ñình và bản thân
không phải chịu cảnh có chồng…hờ hững cũng như không.
Dù tiền bạc vật chất không thiếu, nhưng ñó không phải là
tất cả những gì mà một người ñờn bà mong ñợi ở chồng.
Anh ấy là người chịu khó, không bồ bịch lăng nhăng, nhưng
nỗi ñam mê làm giàu ñã chiếm trọn cả thời gian.
Khi công việc làm ăn phát ñạt, thắng lợi hết phi vụ này ñến
phi vụ khác, vừa ăn mừng “trúng mánh” tuần này, thì tuần
sau lại “vô mánh”, rồi nhậu nhẹt liên tiếp khiến anh ấy hầu
như cả tháng chỉ về nhà ngủ ñược dăm ngày, mà lần nào
cũng say bét nhè, gõ cửa lúc trời gần sáng.
Còn khi công việc làm ăn thua lỗ, anh ấy lo lắng chạy vạy
khắp nơi, không còn thời gian ñể ăn uống ngủ nghỉ, ñành ở
lại công ty hết ngày này qua ngày khác.
Tóm lại, dù việc làm ăn thắng hay bại, thì anh ấy cũng có lý
do chính ñáng ñể phó mặc mọi việc trong nhà cho vợ. Nói
không ngoa, nhiều lúc hỏi thằng con trai ñang học mẫu giáo
bao nhiêu tuổi, anh ấy cũng không nhớ chính xác, chứ
ñừng nói ñến sinh nhật vợ hay kỷ niệm ngày cưới.
Chị rất thông cảm với anh ấy : Do lúc nhỏ nhà anh ấy rất
nghèo, nên nung nấu ý chí làm giàu, khao khát kiếm thật
nhiều tiền, ñến ñộ quên hết mọi việc khác trên ñời. Tôi biết
anh ấy yêu thương vợ con lắm, nhưng nói hoài anh ấy
cũng chẳng chịu nghe. Tiền bạc và công việc ñối với anh ấy
là như một thứ ma túy gây nghiện, chẳng thể nào rứt ra
ñược.
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Và thế là cô vợ trẻ mới chỉ ngoài ba mươi, xinh ñẹp và ñảm
ñang, ñã phải ñóng vai “hòn vọng phu” bên mâm cơm mỗi
buổi tối.
Nhiều bà vợ khác lại quay quắt và héo hắt khi thấy bên cạnh
ông chồng giám ñốc của mình có biết bao nhiều bông hồng
kiều diễm : ðối tác có, bè bạn có, “em út” có, thậm chí cả nữ
trợ lý hay nữ thư ký cũng không ngoại lệ. Họ ñều là những
cô gái hiện ñại, trẻ trung, xinh ñẹp và “bản lãnh” ñầy mình.
Rồi những chuyến công tác dài ngày của người chồng và
các ñồng sự là những cô gái trẻ trung ñầy sức sống, thêm
vào ñó là những cuộc vui thâu ñêm suốt sáng với mục ñích
“ngoại giao và công việc”…Tất cả ñều làm người vợ ở nhà
thắc thỏm lo âu, ñể rồi ñi tới kết luận : Nỗi khổ của người
giàu cũng trần ai lắm. Không phải hễ có tiền là có hạnh phúc
ngay ñâu. Khổ nhất là người chồng vừa thừa tiền, lại vừa có
thói trăng hoa, thì làm sao mà giữ cho ñược. (Phụ nữ Chủ
nhật, số 10, ngày 12.3.2006).
Người ñời thường bảo :
- Sau lưng anh ñờn ông thành công, ñều có bóng dáng chị
ñờn bà.
Hay ngược lại :
- Sau lưng chị ñờn bà chạy theo thời trang, ñều có bóng
dáng anh ñờn ông ñang lom khom kéo cày.
Từ những kinh nghiệm xương máu kể trên, gã cũng có thể
ñi tới một kết luận :
- Sau lưng anh ñờn ông ñầy tham vọng và thành ñạt, ñều có
bóng dáng của chị vợ nhiều cô ñơn hơn là hạnh phúc.
Thành thử sống trên nhung lụa với tiền bạc rủng rỉnh và
ñược trang bị ñủ mọi thứ tiện nghi, nhưng “quí vị phu nhân”
này lại ao ước một cuộc sống rất bình dị, lại khao khát một
hạnh phúc rất ñơn giản, chẳng hạn như một bờ vai ñể tựa
ñầu, một lời nói ñể cảm thông và an ủi, một bữa cơm xum
họp theo kiểu :
- Canh tôm nấu với ruột bầu,
Chồng chan, vợ húp gật ñầu khen ngon.
3.- Người vợ có một sắc ñẹp thuộc vào hàng…nghiêng
thùng lệch nước.
ðối với phe ñờn ông con giai, thì sắc ñẹp của cánh ñờn bà
con gái vốn là một cái gì lôi cuốn và hấp dẫn. Có người bảo
rằng tình yêu ñến với anh ñờn ông con giai bắt ñầu từ cái
bao tử, bởi vì họ thường thích ăn ngon và khoái khẩu. Tuy
nhiên, theo gã thì tình yêu ñến với họ bắt ñầu từ ñôi mắt, bởi
vì ngay cái nhìn ñầu tiên, vẻ ñẹp “chim sa cá lặn” của chị
ñờn bà con gái ñã khiến cho họ chết mê chết mệt, chết ñứ
chết ñừ, ñúng là cái ñẹp ñã ñè bẹp cái nết.
Vì thế ñối với một số anh ñờn ông con giai, cái tiêu chuẩn
ñầu tiên ñể chọn vợ là phải ñẹp cái ñã, còn những thứ khác
thì…hạ hồi phân giải. Có anh ñã tuyên bố một cách hách xì
xằng :
- Gì thì gì, vợ tớ sau này ít nhất cũng phải thuộc hàng hoa
khôi trở lên. Thông minh, tài giỏi và học thức… có thì tốt,
còn chẳng có cũng không sao.
Thế nhưng, sau khi ñã chấm ñược một cô nàng ñẹp hết ý và
ñưa nàng về dinh rồi, lúc ñó anh chồng mới sáng mắt ra và
nghiệm thấy những rắc rối và những nỗi khổ do chị vợ quá
ñẹp của mình gây ra.
Cái rắc rối và cái nỗi khổ ñầu tiên ñó là mỗi khi chị vợ ñi ra
ngoài ñường, thì nhiều cặp mắt…cú vọ hết nhìn rồi tới ngó,
hết lườm rồi tới nguýt, khiến anh chồng tức hộc máu mồm
mà vẫn cứ phải nín khe, chẳng dám nói một lời, một tiếng.
Rồi ngày cũng ñêm lại còn lo canh cánh, chỉ sợ một tên ñểu
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cáng nào ñó, tiền nhiều hơn, quyền nhiều hơn bỗng xuất
hiện và… phỗng tay trên mất, thì ñúng là uổng phí “công
anh xúc tép nuôi cò”.
Trong cuộc sống, người ñược cái này thì lại mất cái kia.
Chẳng ai ñược vẹn toàn trăm phần trăm. Có khi ñẹp về
thân xác, nhưng lại nhếch nhác về công ăn việc làm, bởi vì
các nàng vốn là những tiểu thư, quen ñược chiều chộng,
cung phụng từ tấm bé, nên chẳng biết phải làm gì, ngoài
chuyện ñi học, ñi chơi và làm…ñẹp. Sau ñây là lời tâm sự
của một vị giám ñốc có vợ ñẹp, nhưng lại rất ñoảng về
những công việc ñời thường.
ðường ñường là một vị giám ñốc ñương ñộ ăn nên làm ra,
thế mà khi về nhà, anh chồng phải tự thay tã cho con, lại
còn phải vào bếp nấu ăn, giặt giũ, làm những công việc của
một bà “nội trợ bất ñắc dĩ”. ðó là những lúc chị vợ nổi giận,
bỏ về nhà ngoại hay ñang còn bận rong chơi ñâu ñó.
Bạn bè thắc mắc sao không thuê người giúp việc, thì anh
chồng lắc ñầu ngán ngẩm :
- Cô ấy khó tính khó nết, người kiên nhẫn nhất cũng chỉ ở
ñược hai tháng là xin nghỉ.
Con gái anh mỗi tháng gửi nhà ngọai hết 29 ngày, lý do là
mẹ bé quá vụng về, không biết chăm sóc con mà cũng
chẳng cho “người ngoài” ñụng ñến bé vì sợ không sạch sẽ.
Cứ thế, mọi việc lớn nhỏ ñều trút lên ñầu ông bố trẻ…
Tại những buổi tiệc sang trọng cùng với ñồng nghiệp và ñối
tác, anh nhận ñược những lời trầm trồ thán phục dành cho
người may mắn sở hữu ñược một bông hoa ñẹp. Tất cả chỉ
có vậy mà thôi, còn sau ñó là những vất vả, cực nhọc âm
thầm và không tên, nào ai biết ñến. (Phụ nữ Chủ Nhật, số
10, ngày 12.3.2006).
ðể kết luận, gã xin kể lại một mẩu chuyện ñã ñược ñọc từ
lâu, ñại khái như thế này : Trong một giấc mơ, anh chồng
có chị vợ vừa không ñẹp lại vừa không hiền, ñược ông tiên
cho ba lời ước. Anh hí hửng nói lên ñiều ước thứ nhất :
- Xin ông tiên cho vợ con ñược trở thành một người ñẹp cỡ
hoa hậu quốc tế.
Ông tiên bèn quơ chiếc ñũa thần và chị vợ xấu xí bỗng trở
thành một người ñẹp hết ý. Ông tiên hỏi :
- Còn ñiều ước thứ hai ?
Anh chồng trả lời :
- Xin ông tiên cho vợ con ñược trở thành một người ñạo
ñức, ñể nàng cư xử với con vừa có tình lại vừa có lý.
Ông tiên cũng quơ chiếc ñũa thần và chị vợ vốn hung dữ
trở thành một “em hiền như ma sơ”.
Tuy nhiên sống với người vợ vừa ñẹp lại vừa tốt lành
chẳng ñược bao lâu, thì anh chồng vội vã ñi gặp ông tiên
và nói lên ñiều mơ ước thứ ba :
- Xin ông tiên cho vợ con ñược…y như cũ.
Ông tiên còn ñang trố mắt ngạc nhiên, thì anh chồng liền
giải thích :
- Số là từ ngày trở thành ñạo ñức và ngoan hiền như ma
sơ, tối ngày bà ấy ñọc kinh cầu nguyện và nhất ñịnh không
chịu chung sống với con nữa. Bà ấy bảo : ta là người thánh
thiện ñạo ñức thì làm sao có thể chung sống với một thằng
quỉ như ngươi trong cùng một căn nhà!!!
Hãy bằng lòng và chấp nhận cái chưa hoàn hảo, ñể rồi
cùng nhau cải tạo cho nó ñược trở nên tốt ñẹp hơn, chứ
ñừng ñược voi ñòi tiên nhé ,
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Le coin du rire

… Joyeux-Jeunes Retraités
président s'aperçût alors que l'avocat se frappait la tête sur
le mur. Il demande a la vieille dame pourquoi il agissait de
la sorte..

Senior Moments
Une vieille dame se présente un matin a la Banque du
Canada avec un gros sac d'argent.

Elle répondit : " C'est probablement du au fait que j'avais
parié avec lui 100 000 $ que, aux alentours de 10h, je
tiendrais dans mes mains les testicules du président de la
Banque du Canada ! "
La vieille dame insiste pour parler au président de la Banque
afin d'ouvrir un compte d'épargne parce que, dit-elle, elle a
beaucoup d'argent.
Après bien des discussions (le client ayant toujours raison),
un employé l'emmena au bureau du président. Le président
de la Banque lui demande alors combien elle aimerait
déposer. Elle lui répond 165 000 $, tout en déposant son sac
d'argent sur son bureau.
Curieux, celui-ci lui demande comment elle a réussi a
économiser autant d'argent. La vieille dame lui répondit
qu'elle faisait des paris. Le président étant surpris lui
demande : " Quel genre de paris?
La vieille dame lui répondit: " Dans le genre, je vous paris
25000 $ que vos testicules sont carrées ".Le président se mit
a rire tout en lui faisant remarquer que ce genre de paris
était impossible a gagner.
Alors, la vieille dame réplique: " Aimeriez-vous relever ce
pari?".
"Certainement, répondit le président, je vous gage 25 000 $
que mes testicules ne sont pas carrées ".
La vieille dame lui dit donc : " C'est d'accord. Mais étant
donne l'importance de la somme impliquée, je vais revenir
demain a 10h avec mon avocat comme témoin si vous n'y
voyez pas d'inconvénient ".
"Aucun problème ", lui répondit le président de la Banque
tout confiant.
Ce soir-la, le président devient très nerveux au sujet du pari
et passe un long moment devant son miroir a examiner ses
testicules, les retournant de tout bord, dans tous les sens,
encore et encore afin de s'assurer que ses maudites
testicules ne pouvaient être considérées comme carrées et
être ainsi assure, sans équivoque, de gagner ce pari.
Le lendemain matin a 10h précises, la vieille dame se
présenta avec son avocat au président et confirme le pari de
25 000 $fait par la vieille dame concernant le fait que les
testicules du président étaient carrées Le président confirme
que le pari était conforme aux engagements pris la veille.
La vieille dame lui demanda donc de laisser tomber son
pantalon, et le reste, pour qu'elle et son avocat puissent tout
voir; ce que le président fit avec complaisance. La vieille
dame s'approcha pour voir de plus près et lui demande si
elle pouvait les toucher. "Mais très certainement", lui dit le
président, étant donne le montant d'argent implique vous
devez donc vous en assurer a 100%.
Ce que la dame se mit a faire avec un léger sourire. Le

Garage Door6
The boss walked into the office one morning not knowing
his zipper was down and his fly area wide open.
His assistant walked up to him and said, 'This morning
when you left your house, did you close your garage door?'
The boss told her he knew he'd closed the garage door,
and walked into his office puzzled by the question.
As he finished his paperwork, he suddenly noticed his fly
was open, and zipped it up. He then understood his
assistant's question about his 'garage door.'
He headed out for a cup of coffee and paused by her desk
to ask, 'When my garage door was open, did you see my
Hummer parked in there?'
She smiled and said, 'No, I didn't. All I saw was an old
minivan with two flat tires.'

MY PRIVATE PART DIED
An old man, Mr. Wallace, was living in a nursing home.
One day he appeared to be very sad and depressed.
Nurse Tracy asked him if there was anything wrong,
'Yes , Nurse Tracy ,' said Mr. Wallace. 'My Private Part died
today, and I am very sad.'
Knowing her patients were a little forgetful and sometimes a
little crazy, she replied, 'Oh, I'm so sorry, Mr. Wallace.
Please accept my condolences.'
The following day, Mr. Wallace was walking down the
hall with his Private Part Hanging out of his pajamas.
He met Nurse Tracy. 'Mr. Wallace,' she said, 'You shouldn't
be walking down the hall like that. Please put your Private
Part back inside your pajamas.'
'But, Nurse Tracy I can't,' replied Mr. Wallace. 'I told you
yesterday that my Private Part died.
'Yes,' said Nurse Tracy, 'you did tell me that,
But why is it hanging out of your pajamas?'
7
'W ell,' he replied, 'Today is the viewing.'

An elderly gentleman... Had serious hearing
problems for a number of years. He went to the doctor and
the doctor was able to have him fitted for a set of hearing
aids that allowed the gentleman to hear 100%
6

voir page 34, le Canard épilé n°4
IF YOU ARE NOT LAUGHING SOMETHING IS WRONG
WITH YOU
7
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The elderly gentleman went back in a month to the doctor
and the doctor said, 'Your hearing is perfect. Your family
must be really pleased that you can hear again.'
The gentleman replied, 'Oh, I haven't told my family yet.
I just sit around and listen to the conversations. I've changed
my will three times!'
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12. Ta vue ne baissera pas beaucoup plus.
13. L'argent que tu as investi pour ton assurance maladie
commence enfin à rapporter.
14. Tes articulations sont de meilleurs prédictions pour la
température à venir que ce qui se dit à la télévision.
15. Tes secrets sont en sécurité avec tes amis parce qu'ils
ne s'en souviennent probablement pas.

Three old guys are out walking.
First one says, 'Windy, isn't it?'
Second one says, 'No, it's Thursday!'
Third one says, 'So am I. Let's go get a beer.'
Deux gars, dans leurs 70 ans, parlent du vieillissement et
l'un dit à l'autre : Le pire, c'est pour nos femmes : elles
refusent d'admettre qu'elles vieillissent et essaient toujours
de cacher leurs petits bobos. Tu as bien raison mais j'ai
trouvé un sacré bon truc pour les prendre à leur petit jeu :
Ainsi, si tu veux savoir si ta femme commence à être
sourde? Place-toi à 10 mètres d'elle et poses-lui une
question. Puis, quand tu verras qu'elle ne répond pas,
avances-toi à 5 mètres, puis à 2 mètres, puis à 1 mètre. Et
là, elle va devoir se rendre à l'évidence qu'elle est sourde !
Le sénior trouve l'idée très bonne et en entrant chez lui, il se
place à dix mètres de sa femme et lui demande d'une voix
forte : Chérie, qu'est-ce qu'on mange pour souper ? ... Pas
de réponse !... Il s'approche alors à cinq mètres et lui
demande encore : Chérie, qu'est-ce qu'on mange pour
souper ? . Pas de réponse !.... Il s'approche encore, à deux
mètres, et lui redemande : Chérie, qu'est-ce qu'on mange
pour souper ? ... Pas de réponse !.... Le gars n'en revient
pas ! Il s'approche alors à un mètre et hurle : Chérie, qu'estce qu'on mange pour souper ?
Sa femme se retourne et lui dit, l'air agacé : Pour la
quatrième fois : du poulet et des frites...
Two elderly gentlemen from a retirement center were sitting
on a bench under a tree when one turns to the other and
says: 'Slim, I'm 83 years old now and I'm just full of aches
and pains. I know you're about my age. How do you feel?'
Slim says, 'I feel just like a newborn baby.'
'Really!? Like a newborn baby!?'
'Yep. No hair, no teeth, and I think I just wet my pants.'

Les avantages d'avoir 60 ans ou plus, et allant
vers les 70!
01. Tu n'intéresses plus les ravisseurs.
02. Lors d'une prise d'otages tu seras probablement relâché
un des premiers.
03. Personne ne s'attend à te voir courir nulle part.
04. Les gens te téléphonent à 9h00 du soir et te demandent
s'ils t'ont réveillé.
05. On ne te considère plus comme un hypocondriaque.
06. Il ne te reste plus rien à apprendre à la sueur de ton
front.
07. Les choses que tu achètes maintenant n'auront pas le
temps de s'user.
08. Tu peux souper à 4h00 de l'après-midi.
09. Tu peux vivre sans sexe mais pas sans tes lunettes.
10.Tu ne considères plus les limites de vitesse sur la route
comme des défis.
11. Tu n'as plus à rentrer ton estomac pour qui que ce soit.

Later that night, while watching TV, the old man gets up
from his chair. 'Want anything while I'm in the kitchen?' he
asks ' Will you get me a bowl of ice cream?'
'Sure.'
'Don't you think you should write it down so you can
remember it?' she asks.
'No, I can remember it.'
'Well, I'd like some strawberries on top, too. Maybe you
should write it down, so not to forget it?'
He says, 'I can remember that. You want a bowl of ice
cream with strawberries. '
'I'd also like whipped cream. I'm certain you'll forget that,
write it down?' she asks.
Irritated, he says, 'I don't need to write it down, I can
remember it! Ice cream with strawberries and whipped
cream - I got it, for goodness sake!'
Then he toddles into the kitchen. After about 20 minutes,
the old man returns from the kitchen and hands his wife a
plate of bacon and eggs. She stares at the plate for a
moment.
'Where's my toast ?'
A senior citizen said to his eighty-year old buddy:
'So I hear you're getting married?'
'Yep!'
'Do I know her?'
'Nope!'
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'This woman, is she good looking?'
'Not really.'
'Is she a good cook?'
'Naw, she can't cook too well.'
'Does she have lots of money?'
'Nope! Poor as a church mouse.'
'Well, then, is she good in bed?'
'I don't know.'
'Why in the world do you want to marry her then?'
'Because she can still drive!'
A man was telling his neighbor, 'I just bought a new hearing
aid. It cost me four thousand dollars, but it's state of the art.
It's perfect.'
'Really,' answered the neighbor . 'What kind is it?'
' Twelve thirty.'
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Nếu không phải là ñang sắp chết,
Thì ở ñây y hệt thiên ñàng.
Trong nhà bếp, trên cái khăn bàn,
Bánh ông thích bày hàng trăm cái.
ðây qủa thật thiên ñàng, có phải?
Hay là việc vợ giỏi ñảm ñang
Muốn ông ñi nhẹ nhàng hạnh phúc?
Ông dùng hết tàn lực,
Lê bước tới cái bàn,
Tay run run, quờ ngang cái bánh.
Bỗng bị vợ quất mạnh vào tay:
“ðừng táy máy ở ñây,
Bánh ñể dành ñám tang ông ñấy.”
Vợ ñảm ñang dễ có mấy?
HP-TNT 2/27/2009

Morris, an 82 year-old man, went to the doctor to get a
physical. A few days later, the doctor saw Morris walking
down the street with a gorgeous young woman on his arm.
A couple of days later, the doctor spoke to Morris and said,
'You're really doing great, aren't you?'
Morris replied, 'Just doing what you said, Doc: 'Get a hot
mamma and be cheerful.''
The doctor said, 'I didn't say that. I said, 'You've got a heart
murmur; be careful.'
A little old man shuffled slowly into an ice cream parlor and
pulled himself slowly, painfully, up onto a stool.. After
catching his breath, he ordered a banana split. The waitress
asked kindly, 'Crushed nuts?'
'No,' he replied, 'Arthritis.'

Une histoire touchante d'amour et de mariage
Un très vieil homme était étendu mourant dans son lit.
Soudain, il sentit l'odeur de ses biscuits aux pépites de
chocolat favoris.
Il prit le peu de force qui lui restait pour se lever du lit. Se
tenant au mur, il se dirigea hors de la chambre à coucher.
Et avec un plus grand effort, il descendit l'escalier en tenant
la rampe avec ses deux mains. En respirant péniblement, il
se tint dans le cadre de porte regardant vers la cuisine.
S'il n'avait pas été à l'agonie, il se serait cru déjà rendu au
ciel.
Là, dans la cuisine, sur la nappe, il y avait des centaines de
ses biscuits favoris.
Était-ce le ciel ? Était-ce un acte héroïque de sa femme
dévouée désirant qu'il quitte ce monde en homme heureux ?
Dans un ultime effort, il rampa vers la table.
Se soulevant péniblement avec ses mains tremblantes,il
tenta de prendre un biscuit.
Soudainement, il reçut un coup de spatule que lui donna sa
femme.
« Touche pas » dit-elle « c'est pour l'enterrement».
BÀ VỢ ðẢM ðANG
Ông lão già liệt giường, hấp hối,
Thoảng nghe mùi bánh mới thơm tho.
Ông gượng dậy tìm cho ra lẽ,
Men vách tường, nhẹ bò ra cửa.
Ông vịn chặt tay dựa cầu thang,
Thở hổn hển, lê sang nhà bếp.

Une vieille dame dit à son mari :
- Chéri j'ai lu dans un magazine qu'il existait maintenant
une pilule appelée viagra pour revigorer ta zigounette
depuis pas mal de temps inutilisable et j'aimerais bien
retrouver mes sensations d'antan comme quand on était
jeune.
Le vieux Monsieur en achète en prend 2/3 et comme
l'engin monte sec appelle sa femme :
- Germaine viens vite!
Alors mémé accourt, entre, ouvre la porte empressée, voit
l'engin bien dressé et commence à être excitée. Mais dès
qu'elle entre dans la pièce l'érection du vieux Monsieur
retombe et celui ci dit à sa femme:
- Tu vois germaine, même drogué il t'a reconnu !!!!
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Une vieille dame, de plus de 90 ans mais fringante, rentre
dans une pharmacie.
- Bonjour Monsieur,avez-vous de l'aspirine ?
- Oui, sans aucun doute.
- Avez-vous des antidouleurs ?
- Oui, aucun problème.
- Avez vous des antirhumatismaux ?
- C'est certain que nous en avons..
- Avez-vous du Viagra ?
- Oui, bien sûr.
- Avez-vous des pilules antirides ?
- Oui, nous en avons.
- Avez-vous du gel pour les hémorroïdes ?
- Évidemment.
- Avez-vous du bicarbonate ?
- Certainement.
- Avez-vous des médicaments pour le foie ?
- Bien sûr.

- Avez-vous des antidépresseurs ?
- Oui, sans aucun doute.
- Avez-vous des somnifères ?
- Oui, oui, nous
- Avez-vous des produits pour la mémoire ?
- Oui... quelques-uns !
- Avez-vous des béquilles ?
- Évidemment.
- Avez-vous des couches pour adultes ?
- Mais certainement.
- Avez-vous ...
- Enfin, Madame... nous sommes une bonne pharmacie.
Nous avons tous les produits. Quel est votre problème ?
- Je dois épouser mon Léon, 95 ans, à la fin du mois. Nous
aimerions savoir si nous pouvons laisser notre liste de
mariage chez vous...

Giống tốt
Cụ ông tâm sự với cụ bà: "Hôm qua, ñi mua lúa giống, tôi
ñược tặng một cái áo mà không dám mặc".
- Sao vậy, áo xấu hả ông?
- Không, rất ñẹp.
- Hay ông mặc không vừa?
- Rất vừa.
- Thế thì tại sao?
- Trước áo có dòng chữ "Giống tốt, năng suất cao".
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Hai cụ già tổ chức ăn mừng 50 năm ngày cưới ở nhà hàng.
Xong tiệc, cụ bà thấy cụ ông chảy nước mắt.
Bà cảm ñộng lắm và hỏi: - Chắc ông hạnh phúc vì thời gian
tuyệt vời chúng ta ñã có 50 năm qua phải không?
Cụ ông không trả lời và suy nghĩ xa xăm.
ðoạn ông trả lời: - 50 năm trước, cha của bà gí súng vào
tôi và dọa bỏ tù tôi 50 năm nếu tôi không cưới bà. Phải chi
hồi trước tôi can ñảm một chút thì lẽ ra ngày mai là tôi mãn
hạn tù rồi!
C'est un gars qui rend visite à un ami. Le pauvre est
paralysé suite à un accident de voiture. Ils papotent un peu
dans le salon, et puis au bout d'un moment, celui qui est
impotent dit à son pote :
- Dis-moi, tu veux bien monter là-haut pour me chercher
mes charentaises ? J'ai oublié de les mettre à mes pieds
quand tu es arrivé...
Le gars monte à l'étage sans se faire prier et il tombe sur
les deux filles de son ami, deux superbes nanas en peignoir
de bain qui venaient juste de prendre leur douche.
Dragueur dans l'âme, il attaque à fond :
- Salut les filles. C'est votre papa qui m'envoie pour vous
faire l'amour à toutes les deux !
Les deux filles le regardent, interloquées :
- C'est n'importe quoi ! Papa n'aurait jamais dit une chose
pareille !
- D'accord, répond l'ami en souriant, on va vérifier...
Alors il se retourne et interpelle son pote au bas de
l'escalier
- Toutes les deux ?
- Ben oui, les deux évidemment !
This 80 year old woman was arrested for shop lifting.
When she went before the judge in Cincinnati he asked her:
"What did you steal?"
She replied, "A can of peaches."
The judge then asked her why she had stolen the can of
peaches and she replied that she was hungry. The judge
then asked her: "How many peaches were in the can?"
She replied "6".
The judge then said, "I will then give you 6 days in jail."
Before the judge could actually pronounce the punishment,
the woman's husband spoke up and asked the judge if he
could say something. The judge said: "What is it?"
The husband said: "She also stole a can of peas."
A Mexican maid asked for a pay increase. The wife was
very upset about this and asked: "Now Maria, why do you
want a pay increase?"
Maria: "Well Senora, there are three reasons why I want an
increase. The first is that I iron better than you."
Wife: "Who said you iron better than me?"
Maria: "Your husband said so."
Wife: "Oh."
Maria: "The second reason is that I am a better cook than
you."
Wife: "Nonsense, who said you were a better cook than
me?"
Maria: "Your husband did."
Wife: "Oh."
Maria: "My third reason is that I am a better lover than
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you."
Wife (really furious now): "Did my husband say that as
well?"
Maria: "No Senora, the gardener did."
SHE GOT THE RAISE
Chàng và nàng ngồi trong công viên tại Ha Noi.
Chàng rất thẹn thùng còn cô gái muốn ñược chàng hôn bèn
nói: "Ôi! má em ñau quá!"
Chàng trai bèn hôn vào má cô gái. - Em thấy thế nào? Còn
ñau không? - Úi, hết ñau rồi.
Ít phút sau... - Ôi! Cổ em lại ñau! Chàng lại hôn vào cổ nàng.
- Còn ñau không em? Cô gái bẽn lẽn: Hết... rồi...
Cụ già ngồi gần ñó cáu tiết liền hỏi: - Hỡi chàng trai có ñôi
môi thần kì, cháu có thể chữa ñược bệnh trĩ không??

Vẫn có chỗ ñặt môi
Một ñoàn du khách Mỹ tới Ireland tham quan. Trong số ñó
có một bà rất khó tính, suốt ngày phàn nàn ñủ thứ: Nào là
ghế xe quá cứng, thức ăn quá tệ, thời tiết quá nóng, quá
lạnh, khách sạn thiếu tiện nghi...
Khi nhóm khách du lịch tới thăm tảng ñá Blarney nổi tiếng,
hướng dẫn viên giới thiệu:
- Theo truyền thuyết, bất kỳ ai, khi thành kính hôn lên tảng
ñá thiêng này, người ñó sẽ gặp may mắn trong suốt quãng
ñời còn lại. Thật không may cho quý vị, hôm nay là ngày
người ta lau chùi nó và không ai ñược ñặt môi lên ñó cả. Có
lẽ chúng ta nên trở lại ñây vào ngày mai.
- Chúng tôi không thể quay lại vào ngày mai ñược! - Nữ du
khách khó tính gào lên - Còn phải ñi nhiều ñiểm khác trên
cái ñất nước chán ngắt này nữa chứ. Chắc là chúng tôi
không ñược hôn tảng ñá chết tiệt này rồi.
- Nếu vậy vẫn còn cách khác - Người hướng dẫn nói Tương truyền, khi hôn một người ñã từng hôn tảng ñá, ta
vẫn có ñược may mắn tương tự...
- Và tôi cho rằng, anh ñã từng hôn tảng ñá ñó. ðúng vậy
không? - Bà khách háo hức.
- Không, thưa bà! - Anh hướng dẫn viên ñáp. - Nhưng tôi ñã
từng ngồi lên nó.

COMMERCIAUX
Un homme joue au golf pour la première fois sur un terrain
particulièrement compliqué.
A un certain moment, il s'embrouille et n'est plus certain de
l'endroit exact où il se trouve sur le parcours.
En regardant autour, il aperçoit une femme qui joue devant
lui.
Il s'approche, s'excuse, lui explique sa confusion et lui
demande si elle sait sur quel trou il joue.< o:
Elle répond : « Eh bien, je suis sur le 7ème et vous êtes un
trou derrière moi, alors vous devez être sur le 6ème. »
L'homme la remercie et poursuit sa partie. Un peu plus tard,
la même situation se produit. Il approche encore une fois de
la femme et lui pose la même question
Je suis à présent sur le 14ème trou, répond la femme, et
vous êtes un trou derrière moi. Vous devez donc être au
13ème. »
L'homme la remercie à nouveau et termine sa partie.
Lorsqu'il entre au chalet, il aperçoit la femme assise au bar.
Il demande au barman s'il la connaît. Il répond que oui :
« Elle est représentante et vient jouer à ce club rég
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ulièrement. »
Notre golfeur s'approche d'elle et lui offre un verre pour
la remercier.
Je crois comprendre que vous êtes représentante. Je suis
également dans la vente. Qu'est-ce que vous vendez
Si je vous le dis, promettez-moi de ne pas rire.
D'accord, répond l'homme.
Eh bien, poursuit-elle un peu gênée, je travaille pour
Tampax.
Sur ce, l'homme se met à rire à gorge déployée.
Je savais que vous ririez de moi, chaque fois que je dis ce
que je vends, c'est la réaction que ça provoque.
Non, non, répond l'homme après avoir essuyé ses larmes,
je ne ris pas de votre profession ! Je travaille chez Lotus et
je vends du papier toilette, je suis encore un trou derrière
vous !
Si tu choisis l'incinération, sache que ce sera ta
dernière cuite,
Tandis qu'enterré, Tu auras toujours une chance
d'avoir un petit ver dans le nez.

Thừa một con thì có
Một anh ngốc ra chợ
mua ñược ñàn bò 6 con,
anh ta ngồi trên lưng con
ñầu ñàn dắt cả ñàn về.
Giữa ñường, ngốc ta
nhìn lại ñàn bò ñằng sau
rồi ñếm: Một... hai... ba...
bốn... năm, rồi một...
hai... ba... bốn... năm...
ñếm ñi ñếm lại ñến năm bảy lượt, ngốc ta vẫn thấy có 5
con, cuống lên, ngốc ta vặn tay nhưng không biết làm thế
nào cả.
Về ñến nhà thấy vợ ñứng chờ sẵn ở cổng, ngốc ta vẫn ngồi
trên lưng bò mếu máo nói: - Chết mất rồi, tôi ñánh mất một
con bò rồi!
Vợ hỏi: - Mua mấy con mà ñể mất một con?
Ngốc ta chỉ ñàn bò 5 con theo sau nói: - 6 con mà bây giờ
chỉ còn 5 con!
Chị vợ vừa cười vừa nói: - Thừa một con thì có!
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Des félins et de la féminité
C'est une chenille qui se balade sur une branche.
Au bout de celle-ci se trouve un bourgeon. La chenille,
s'apprêtant à le manger, regarde le ciel menaçant et se dit :
"S'il pleut, le bourgeon va grossir, donc je vais avoir plus à
manger."
Donc elle attend.
Au dessus, un oiseau survole l'arbre sur lequel se balade la
chenille. Il s'apprête à manger la chenille quand soudain il
regarde le ciel et se dit : "S'il pleut, le bourgeon va grossir, la
chenille également, donc je vais avoir plus à manger."
Donc il attend.
A côté de l'arbre se trouve une chatte sur une palissade; elle
regarde la scène et se dit : "S'il pleut, le bourgeon va grossir,
la chenille aussi, l'oiseau aussi, donc je vais avoir plus à
manger."
Et elle attend.
Le miracle de la nature s'accomplit : il pleut. Le bourgeon
grossit, la chenille aussi, l'oiseau aussi, la chatte s'élance
mais comme la palissade est trempée par la pluie, elle glisse
et tombe lamentablement dans une flaque d'eau.
MORALITÉ : plus les préliminaires sont longs, plus la chatte
est mouillée .
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plein milieu. "
La veille femme perdit alors connaissance..

C'est un tout petit ver qui se ballade sur son chêne et qui
aperçoit un gros gland par terre, alors le ver se dit:
'Si moi manger gros gland, moi devenir gros vers'... Et il se
tape le gros gland.
Pendant ce temps arrive un petit oiseau dans le ciel, et il
aperçoit le gros ver:
'Si moi manger gros vers, moi devenir gros oiseau', et il se
tape le vers. Puis repu, il se pose au bord d'une petite mare.
À ce moment la arrive une petite chatte :'Ouuuuhh, si moi
manger gros oiseau, moi devenir grosse chatte'; la petite
chatte prend donc un grand élan, saute et...... tombe dans
l'eau.
MORALITÉ : plus le gland est gros, plus la chatte est
mouillée.
Elle sont pas belles la vie, la nature et les chattes ??? !!!

Un jeune homme veut offrir un cadeau d'anniversaire à sa
petite amie.
Ils sortent ensemble depuis peu, donc il décide, après mûre
réflexion, de lui offrir une paire de gants ; c'est romantique
et ce n'est pas trop direct.
En compagnie de la soeur de sa chère et tendre il se rend
donc dans un magasin d'habillement et achète une paire de
gants blancs. La soeur en profite pour s'acheter deux petits
slips de coton blanc.
Malheureusement, pendant l'emballage, le vendeur
échange les deux paquets, la soeur se retrouve avec les
gants alors que notre jeune ami récupère les culottes.
Sans faire plus attention au contenu du paquet, le jeune
homme le met dans un colis à destination de sa chère et
tendre, accompagné de la lettre suivante :
"Mon amour,
Je les ai choisis car j'ai remarqué que tu n'avais pas l'
habitude d'en mettre lors de nos rendez-vous.
Ta soeur n'aurait pas été là, j'aurais choisi le modèle avec
des lanières, mais elle en porte des plus courts qui sont
faciles à retirer.
Ils sont de couleur claire mais la vendeuse m'a montré ceux
qu'elle porte depuis trois jours et ils n'étaient quasiment pas
sales. Je lui ai fait essayer les tiens, qui lui allaient très
bien.
J'aurais souhaité être présent lorsque tu les étrenneras car,
j'en suis sur,d'autres mains que les miennes les toucheront
avant que j'ai la chance de te revoir.
Quand tu les enlèveras n'oublie pas de souffler dedans, car
ils deviennent naturellement humides lorsqu'on les porte.
Pense seulement au nombre d'occasions que j'aurai de les
embrasser dans l'année qui vient. J'espère que tu les
porteras pour moi vendredi soir.
Avec tout mon amour.
PS : il est à la mode de les porter légèrement repliés, avec
un peu de fourrure visible."

Deux histoires de méprises

Deux ( autres ) histoires de méprises

C'est l'histoire de deux jumeaux, Robert et Richard.
Robert était propriétaire d'une vieille barque. Par pure
coïncidence, la femme de Richard est morte la même
journée que la barque de Robert coula. Quelques jours plus
tard, une veille dame voit Robert et le méprend pour son
frère Richard et la conversation s'engage:
"Je suis terriblement désolé, j'ai entendu parler de votre
perte. Vous devez être atterré."
Robert pense que la veille dame parle de sa barque et dit:
" Je suis en fait content de m'en être enfin débarrassé. Elle
était une veille chose pourrie déjà en partant. Elle avait le
bas tout ratatiné et elle sentait le poisson mort. Elle perdait
constamment son eau et elle avait aussi un gros trou en
avant. Toutes les fois que je l'utilisais, son trou devenait de
plus en plus grand et elle mouillait comme c'est pas
possible. Je crois que ce qui l'a achevé, c'est quand je l'ai
loué à ces quatre gars qui cherchaient quelque chose pour
s'amuser. Je les avait averti quelle n'était pas très bonne,
mais ils voulaient s'en servir quand même. Les crétins ont
essayés d'y monter tous en même temps et elle a fendu en

A cause de la stérilité du mari, les Dunnet ne pouvaient pas
avoir d'enfants et ils décidèrent un jour de faire appel à un
père de substitution pour agrandir la famille. Le jour où le
père de substitution devait arriver, M. Dunnet embrassa sa
femme et dit :
- Je m'en vais. Le type sera bientôt là. Une demi-heure plus
tard, par hasard, un photographe spécialisé dans les photos
de bébés faisant du porte-à-porte sonna chez les Dunnet
en espérant pouvoir vendre ses services.
- Bonjour madame, je viens pour... ?
- Oh non, pas besoin d'explication. Je vous attendais,
l'interrompit Mme Dunnet.
- Vraiment ? fit le photographe. Très bien. Vous savez, je
suis un vrai spécialiste des bébés.
- C'est pour cela que je vous attendais. Entrez donc et
prenez un siège.
Après un moment, rougissante, elle demanda :
- Eh bien, où commençons-nous ?
- Remettez-vous en à moi. Habituellement, j'essaye deux
fois dans la baignoire, une fois sur le canapé et
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éventuellement deux fois sur le lit. Parfois, le sol du salon
c'est sympa aussi. On peut vraiment faire ça n'importe où !!
- Baignoire, sol du salon ? Pas étonnant que Jean, mon
mari, n'y soit pas arrivé.
- Madame, aucun de nous ne peut garantir un bon résultat à
chaque fois. Mais si nous essayons plusieurs positions et
que je prends suivant six ou sept angles, je suis certain que
vous serez satisfaite des résultats.
- Mais ça fait beaucoup, quand même... s'étrangla Mme
Dunnet.
- Madame, suivant ma méthode, un homme doit prendre son
temps. J'aimerais entrer et sortir en moins de 5 minutes mais
vous seriez déçue, j'en suis sûr.
- Je ne savais pas, fit timidement Mme Dunnet.
Le photographe ouvrit sa sacoche et sortit un album de
photos de bébés.
- Celui-ci a été fait sur le toit d'un bus à Londres.
- Oh, mon Dieu !?, s'exclama Mme Dunnet, triturant son
mouchoir.
- Et pour ces jumeaux, le résultat est exceptionnellement
bon quand vous considérez combien ça a pu être difficile
pour la mère.
- Elle a eu des difficultés ??, demanda Mme Dunnet.
- Ho que oui !. J'ai dû l'emmener au Zoo de Vincennes pour
faire correctement le boulot. Les gens se sont agglutinés sur
4 ou 5 rangs, se poussant pour avoir la meilleure vue. Une
vraie Représentation théâtrale !
- 4 ou 5 rangs ??, demanda Mme Dunnet, les yeux
écarquillés d'étonnement.
- Oui, répondit le photographe. Et ça a duré plus de 3 heures
! La mère criait et hurlait sans arrêt. J'avais du mal à me
concentrer. Quand le soir est tombé, j'ai pu enfin
commencer. Et puis, quand les écureuils se sont mis à
mordiller mon équipement, j'ai juste eu le temps de tout
remballer.
Mme Dunnet se pencha :
- Vous voulez dire que les écureuils ont maché votre.. hum..
équipement ??
- Exact. Bon, madame, si vous êtes prête, je vais installer
mon trépied et nous pourrons Commencer.
- Votre... TREPIED ???
- Oh oui, j'ai besoin d'utiliser un trépied pour maintenir mon
Canon. Il est vraiment trop gros pour que je puisse le tenir
longtemps.... Madame ??? MADAME ???? .... Oh mon Dieu,
elle s'est évanouie.
Chồng vừa về ñến nhà thì bà vợ mừng rỡ khoe:
- Anh yêu, em có tin vui, em bị trễ 1 tháng, em tin
rằng chúng ta sẽ có baby. Em ñã ñi khám bác sĩ
nhưng chưa có kết quả chính xác, chúng ta nên giữ
kín chuyện này, chưa nên cho ai biết chuyện này
nhe!
Hôm sau, nhân viên công ty ñiện lực ñến gõ cửa nhà
và hỏi:
- Bà có phải là bà Mary? Bà ñã bị trễ 1 tháng.
Người phụ nữ trẻ ngạc nhiên: Làm sao ông biết
chuyện này?
- Thưa bà, chuyện này tôi thấy có in trong sổ sách.
Khi chồng ñi làm về nghe vợ kể lại, tỏ ra tức giận,
sáng hôm sau ông gọi ñiện ñến công ty và thét lên:
- Chuyện gì kỳ cục vậy? Các ông ñã ghi vào sổ sách
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là vợ tôi bị trễ 1 tháng à? Tại sao các ông lại xen
vào chuyện riêng của vợ chồng chúng tôi?
Nhân viên ñiện lực trả lời:
- Không có gì nghiêm trọng mà, nếu ông giải quyết
xong thì chúng tôi sẽ không nhắc ñến nữa, nhưng
nếu ông không chịu giải quyết, thì chúng tôi buộc
lòng phải... cắt.
- Hả, cắt tôi, vậy vợ tôi sẽ ra sao?
- Chúng tôi không biết, chắc bà ấy phải sài... ñèn
cầy thôi

Connaissez-vous le Trytheotherole ?
Cest l’histoire dun couple stérile : Ils ont tout essayé et en
désespoir de cause, ils se décident à consulter un grand
spécialiste américain. Ils se rendent donc de lautre côté de
lAtlantique.
Problème : le couple ne parle pas anglais et le spécialiste
de la stérilité ne parle pas français.
Néanmoins, il leur fait comprendre par des gestes qui ne
portent pas à confusion quils doivent se mettre au travail
devant lui. Un peu gênés au départ, les deux protagonistes
se livrent donc à un ébat sexuel devant le spécialiste
mondial des problèmes de fécondité.
Il commence alors à inspecter le couple sous toutes les
coutures pendant 4 à 5 minutes puis crie STOP !, et il
sengouffre alors dans son bureau et rédige une ordonnance
quil remet au couple.
Les deux amoureux sont soulagés, certains que le grand
professeur a trouvé un remède à leur incapacité folle de
procréer.
De retour en France, le mâle du couple se dirige à la
pharmacie et demande :
- Je voudrais du Trytheotherole.
- Pardon ? lui répond la pharmacienne.
- Ben oui, du Trytheotherole comme c’est marqué sur
l’ordonnance !
- Faites voir... demande la pharmacienne.
Ah je vois, vous avez mal lu, c’est écrit :
TRY THE OTHER HOLE (ESSAYEZ LAUTRE TROU)
Un homme s'évade après 15 ans de prison . Il entre dans
une maison pour voler de l'argent et un fusil.
Il trouve un jeune couple au lit. Il ordonne à l' homme de
sortir du lit et l'attache à une chaise.
Il attache ensuite la femme au lit. Il se met sur elle et
l'embrasse dans le cou.
Ensuite il se lève et s'en va dans la salle de bain. Le mari
tout affolé en profite pour dire à sa femme :
"Écoute ma chérie, c'est un évadé de prison, regarde ses
vêtements. Cela doit faire longtemps qu'il n'a pas vu de
femme. J'ai vu comment il t'embrassait dans le cou. S'il veut
du sexe, ne résiste pas, fais ce qu'il veut. Donne-lui
satisfaction même si ça te répugne. S'il se fâche, il peut
nous tuer. Sois forte chérie...Je t'aime."
Sa femme lui répond :
"Il ne m'embrassait pas dans le cou, il m'a chuchoté a
l'oreille qu'il était gay, qu'il te trouvait à son goût et voulait
savoir si on avait de la vaseline.
Je lui ai dit oui, dans la salle de bain. Sois fort chéri... Je
t'aime !"
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Ce qui suit provient d'un livre intitulé Désordre
dans les Cours d'Amérique10 et sont des choses
qui ont vraiment été dites en Cour, mot pour mot:
AVOCAT : Quelle est la première chose que votre mari vous a
dite ce matin-là?
TÉMOIN : Il a dit, "Ou est-ce que je suis, Cathy?'
AVOCAT : Et pourquoi est-ce que ça vous a déplu?
TÉMOIN : Je m'appelle Susan!
This is not the transparent skirt, but is the pattern which on
the skirt prints. Now Japan8 is being popular, will be popular
immediately to regional! Lets you have the preparation first,
do not be the hick! Is startled at the appointed time on the
9
street the heart attack! Make much ado about nothing!
8

Cette mode fait fureur actuellement au Japon ! Viendra-t-elle un
jour en France ?
Devinette : côté Face, que voit-on d' après vous ? Ce n' est pas
aussi évident que cela parait...
9
C'est ORIGINAL mais quelconque !!!quoi !!
Existe-il les memes de FACE ??? c'est certainement plus
MARRANT et plus POILANT!!!

AVOCAT: Êtes-vous active sexuellement?
TÉMOIN: Non, je me laisse faire.
AVOCAT: Cette myasthenia gravis, affecte-t-elle votre mémoire
d'aucune façon?
TÉMOIN: Oui.
AVOCAT: Et, de quelle façon affecte-t-elle votre mémoire?
TÉMOIN: J'oublie.

10

La Rédaction n’a pu trouvé ce livre nulle part et ne peut jurer
de la véracité de ces extraits, il n’en reste pas moins que c’est
drôle

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

- 53 -

Amicale Epatente des …
AVOCAT: Vous oubliez? Pouvez-vous nous donner un exemple
de ce que vous avez oublié?
AVOCAT: Docteur, n'est-il pas vrai que lorsqu'une personne
décède en dormant, elle ne le sait pas avant le lendemain matin?
TÉMOIN: Avez-vous vraiment passé vos examens à la barre?
AVOCAT: Le plus jeune garçon, celui de 20 ans, quel âge a-t-il?
TÉMOIN: Vingt, comme votre quotient intellectuel.
AVOCAT: Étiez-vous présent lorsque votre photo a été prise?
TÉMOIN: Voulez-vous rire de moi?
AVOCAT:
TÉMOIN:
AVOCAT:
TÉMOIN:

Donc, la date de conception (du bébé) est le 8 août?
Oui.
Et que faisiez-vous à ce moment-là?
Je baisais.

AVOCAT: Elle avait trois enfants, c'est exact?
TÉMOIN: Oui.
AVOCAT: Combien étaient des garçons?
TÉMOIN: Aucun.
AVOCAT: Y avait-il des filles?
TÉMOIN: Monsieur le Juge, je pense que j'ai besoin d'un autre
avocat. Est-ce que je peux avoir un autre avocat?
AVOCAT:
TÉMOIN:
AVOCAT:
TÉMOIN:

Comment votre premier mariage s'est-il terminé?
Par le décès.
Et, par le décès de qui s'est-il terminé?
Devinez.

AVOCAT: Docteur, combien de vos autopsies avez-vous faites sur
des personnes mortes?
TÉMOIN: Toutes. Les vivants se débattent trop.
AVOCAT:
le corps?
TÉMOIN:
AVOCAT:
TÉMOIN:

Vous souvenez-vous de l'heure où vous avez examiné
L'autopsie a débuté vers 20 h 30.
Et M. Denton était mort à cette heure?
En tout cas, il l'était quand j'ai fini.

AVOCAT: Êtes-vous qualifié pour un prélèvement d'urine?
TÉMOIN: Êtes-vous qualifié pour poser cette question?
Et le meilleur pour la fin:
AVOCAT: Docteur, avant de procéder à l'autopsie, avez-vous
vérifié le pouls?
TÉMOIN: Non.
AVOCAT: Avez-vous vérifié la pression sanguine?
TÉMOIN: Non.
AVOCAT: Avez-vous vérifié la respiration?
TÉMOIN: Non.
AVOCAT: Alors, il est possible que le patient était vivant lorsque
vous avez commencé l'autopsie?
TÉMOIN: Non.
AVOCAT: Comment pouvez-vous en être si sûr, Docteur?
TÉMOIN: Parce que son cerveau était dans un bocal sur mon
bureau.
AVOCAT: Je vois. Mais, est-ce que le patient ne pouvait pas être
quand même encore en vie?
TÉMOIN: Oui, c'est possible qu'il soit en vie et fasse le métier
d'avocat.
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Những tín hiệu của ông chồng có bồ
1. ðàn ông có bồ thường tự nhiên hát trong khi tắm. Bình
thường các ông tắm nhanh và tắm trong cáu kỉnh. Khi tắm
kỹ, lúc tắm lại ca lên vui vẻ, ta cần sinh nghi.
2. ðàn ông có bồ hay hỏi vợ: ðêm qua anh mơ có nói gì
không? Do sợ lỡ buột miệng khai ra.
3. ðàn ông có vợ hay soi gương, ñàn ông có bồ cũng soi
gương nhưng ñàn ông có vợ chỉ nhìn ñằng trước, còn ñàn
ông có bồ soi cả trước và sau.
4. ðàn ông có bồ hay nhìn trộm vợ. Khi bị vợ bắt gặp
thường nói là do thấy em ñẹp.
5. ðàn ông có bồ hay hỏi giá những thứ trước kia chả khi
nào hỏi, vì tính thầm xem ñã chi cho bồ bao nhiêu.
6. ðàn ông có bồ hay hỏi vợ: Nhìn anh thế nào?
7. ðàn ông có bồ thỉnh thoảng lại ñể lộ ra là mình ñã xem
bộ phim hay vở kịch này rồi.
8. ðàn ông có bồ thường kể cho vợ nghe việc người này
người khác ñã ly dị, ý muốn cho vợ hiểu ly dị là một thứ
phổ biến, bình thường trong cuộc sống..
9. ðàn ông có bồ không bàn với vợ về chuyện tương lai
nữa.
10. ðàn ông có bồ không khi nào ñể ñiện thoại di ñộng xa
mình.
11. ðàn ông có bồ trước khi mặc áo sơ mi thường ngửi.
12. ðàn ông có bồ tất nhiên hay ñi vắng, nhưng lúc ñi
thường vợ không hỏi cũng khai rõ ñịa ñiểm.
13. ðàn ông có bồ thường ñọc báo phụ nữ, trong khi trước
ñó chỉ ñọc tờ thể thao.
14. ðàn ông có bồ hay nhấc ñiện thoại khi reo trước tiên,
và hay giành chạy ra mở cửa khi có tiếng chuông.
15. ðàn ông có bồ hay ân cần khuyên vợ về thăm ông bà
ngoại.
16. ðàn ông có bồ không cáu gắt với vợ. Nhưng khi cáu gắt
thì bất thình lình có thể bùng lên.
17. ðàn ông có bồ hay than mệt, muốn ñược ở một mình.
18. ðàn ông có bồ thích ñi bệnh viện kiểm tra tổng quát,
trong khi ngày trước nói mãi chả chịu ñi.
19. Hay mang về nhà những món quà quê, nói rằng bạn bè
cho.
20. Nếu nhà có gác thượng, ñàn ông có bồ hay lên ñó và
hay ngồi một mình.
21. ðàn ông có bồ ñột nhiên hay chê các cô gái ñẹp. Bởi họ
có, nên họ dửng dưng.
22. Có bồ rồi, hay mua chó hoặc mèo mang về nhà, nói cho
vợ vui, muốn trút trách nhiệm sang mèo và chó.
23. Ăn ít, và hay kêu no (do ñã ăn rồi).
24. Mua nước hoa, nhưng mang trong túi chứ không bôi ở
nhà.
25. Khuyên vợ con tiết kiệm vì cuộc sống bấp bênh.

50 cách ñể biết mình là người gốc Mít.
(áp dụng cho thế hệ 1.0 và 1.5)
1. Là học trò giỏi ñiểm cao trong lớp.
2. Môn học chính là: Y Khoa, Kỹ Thuật hay Kế Toán.
3. Có nhiều bằng Ðại Học, hay ít nhất một bằng.
4. Nếu học nhạc sẽ học piano.
5. Bàn ăn ở nhà phủ bằng tấm nhựa.
6. Bếp ở nhà bọc bằng giấy nhôm.
7. Bếp núc lúc nào cũng dính mỡ.
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8. Ðánh trứng bằng ñũa.
9. Ðể giầy ngoài cửa.
10. Máy rửa chén dùng ñể ñựng bát ñĩa.
11. Nhà lúc nào cũng có bình thuỷ trữ nước nóng.
12. Ðun nước sôi ñể nguội ñể dành uống.
13. Ăn trong bếp ñể tránh làm dơ bàn ăn.
14. Nấu ăn không ño, mà lường bằng mắt.
15. Ðể dành túi ñựng grocery ñể bỏ rác.
16. Nấu cơm bằng nồi ñiện.
17. Xào bằng chảo.
18. Dành nhau trả tiền trong tiệm ăn.
19. Vo gạo ít nhất là hai lần trước khi nấu cơm.
20. Húp canh sùm sụp.
21. Không sấy khô áo quần trong máy mà phơi.
22. Ủi lấy quần áo của mình.
23. Thích cháo tiều mìn tản (hột vịt vạn niên).
24. Nấu lấy cơm ăn dù ghét vào bếp.
25. Dùng credit card nhưng cuối tháng thanh toán hết.
26. Cất hết tiền vào một trương mục tiết kiệm.
27. Mua thiệp giáng sinh sau mùa ñể ñược bớt nửa tiền,
dành sài cho năm tới.
28. Rửa bát bằng tay vẫn chỉ dùng nước lạnh.
29. Cố ăn ñể khỏi vứt ñồ thừa.
30. Dùng hộp nhựa margarine ñể trữ ñồ ăn trong tủ lạnh.
31. Mua giấy ñi cầu thật nhiều lúc sale ñể dành.
32. Sưu tập lọ shampoo nhỏ của khách sạn khi ñi du lịch.
33. Mang theo ñồ ăn lên xe mặc dù chỉ lái một chặng ngắn.
34. Lấy bao nylon ở siêu thị bọc ñồ ăn ñể dành trong tủ lạnh.
35. Dùng bịch ñường lấy Second Cup khi uống cà phê.
36. Nhả xương ra bàn trong tiệm ăn ở phố Tầu.
37. Ông Bố nghĩ mình lúc nào cũng có thể sửa bất cứ cái gì
hư trong nhà.
38. Bà Mẹ lái xe Mercedes ñi kiếm ñồ sale.
39. Nhiệt ñộ trong nhà lạnh mùa lạnh, nóng mùa nóng.
40. Tranh nhau hát Karaoke.
41. Mở sách directory ra tìm số phone, chứ không chịu tốn
50 xu quay số 411.
42. Ăn tôm cả vỏ.
43. Chỉ gọi ñiện thoại viễn liên bằng cách rẻ nhất và giờ rẻ
nhất.
44. Chỉ phone bố mẹ khi cần thiết chứ không phone ñể hỏi
thăm sơ.
45. Chỉ thích lái xe Ðức hoặc xe Nhật.
46. Nhịn cho thật ñói trước khi ñi ăn buffet.
47. Ðã từng bị vào hội mua CD.
48. Không bao giờ chịu bàn về ñời sống riêng tư của mình
với cha mẹ.
49. Không dùng khăn lau mặt và khăn tắm mầu trắng.
50. Và cuối cùng là: Bạn sẽ copy 50 ñiều này ñể mang cho
những người bạn "Á châu" khác cùng xem.

Anecdotes des célébrités
Jean Yanne (acteur)
"Pour arrêter de boire, il faut un déclencheur psychologique.
Moi, je l'ai eu une nuit. Je rentrais en voiture avec un ami et
soudain je lui ai dit : "Attention à la voiture d'en face !"
Il m'a répondu : "Mais c'est toi qui conduit, Jean ! " Ca m'a
donné à réfléchir… "
Charlie Chaplin (acteur, réalisateur)
De passage à Londres, Charlie Chaplin voit un jour dans le
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journal qu' un concours de sosies de Charlot est organisé
dans le quartier de son hôtel.
Il s'y rend, anonymement, fait sa démonstration… et finit
classé 27ème !
Picasso (peintre)
En pleine gloire, Picasso mangeait dans les plus grands
restaurants et traçait souvent, à même la nappe, des
croquis et dessins divers.
Un jour, le restaurateur lui proposa d'oublier la note si
l'artiste consentait à lui abandonner son œuvre.
Quelques minutes plus tard, l'hôte revint voir son client pour
une requête : " Maître, pourriez-vous signer votre dessin ?
". Alors, Picasso, secouant la tête : " Non. Je paye la note
mais je n'achète pas le restaurant. "
Arlety (comédienne)
A la Libération, l'actrice française de "Hotel du Nord" s'était
vu reprocher devant un tribunal d'avoir eu un faible pour un
amant allemand.
Superbe réponse de l'amoureuse : " Vous savez, monsieur
le juge, je ne suis pas très résistante… "
Guy Bedos (humoriste)
"L'autre soir, il y a un type qui est passé devant la scène au
milieu du spectacle en me murmurant : "Je reviens !"
Je l'ai laissé sortir, j'ai tout arrêté et on l'a attendu. Deux
milles personnes qui sont restées à l'attendre.
Quand il est revenu, il a fait un triomphe. C'est la première
fois qu'il avait un tel succès en sortant des toilettes ! "
Léonard de Vinci (peintre)
Le célèbre tableau La Cène fut un chantier de plusieurs
années.
Alors qu'il désespérait de trouver un modèle qui accepte de
prêter ses traits à Judas, Léonard de Vinci rencontra un soir
un clochard, dont la physionomie lui sembla parfaite pour
incarner le personnage.
Il l'engagea donc, le clochard posa, mais, quelques jours
plus tard, Léonard, l'air intrigué, demande à son " Judas " :
- " Nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas ? "
- " Oui , répondit le modèle, il y a au moins sept ans de
11
cela. Vous m'aviez fait poser pour Jésus. "
Alfred Hitchcock (réalisateur)
L'actrice Mary Anderson demande au maître de l'horreur,
quel est, à son avis, le meilleur profil pour la mettre en
valeur lors de prises de vue.
A Alfred Hitchcock de répondre : "Ma chère, vous êtes
assise dessus."
Jacques Martin (animateur)
" J'étais en train d'interviewer un petit garçon pendant
"L'Ecole des fans" et, comme à chaque fois, je lui demande
s'il est venu accompagné et avec qui.
"Je suis venu avec ma maman et monsieur Jo, c'est le
monsieur qui couche avec maman quand papa est au
restaurant."
La maman et ce monsieur Jo, qui étaient dans la salle, ont
eu un geste invraisemblable : ils ont levé leur bras pour
cacher leur visage, ce qui les accusait encore plus.
11

l’histoire transcrite en vietnamien apparaitra dans le n° de Noël
du Canard épilé
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J'ai dû, pour la première fois de toute ma carrière, couper au
montage. Je ne voulais pas déchaîner la colère du cocu. "
Albert Einstein (physicien)
Un ami d'Albert Einstein lui présente un jour son fils de dixhuit mois.
L'enfant dévisage un court instant le scientifique avant de se
mettre à hurler.
Einstein, en caressant la tête du bambin : " Tu es la
première personne depuis des années qui me dise vraiment
ce qu'elle pense de moi. "
Robin Williams (comédien)
L'acteur américain Robin Williams, lorsqu'il se vit
récompensé par l'Oscar du meilleur acteur pour sa
participation dans Will Hunting, fit ce commentaire en
recevant son trophée :
" Avant tout, je voudrais remercier mon père, qui est dans la
salle, l'homme qui, lorsque je lui ai dit que je voulais devenir
acteur, m'a répondu : " Formidable, mais il te faut quand
même un métier de secours, fraiseur-tourneur par exemple."
Winston Churchill (homme politique)
Le dramaturge George Bernard Shaw envoya un
télégramme à Winston Churchill pour la première d'une de
ses pièces : " Vous ai réservé deux places pour la première.
Amenez un ami, si vous en avez un. "
Réplique télégraphique du Vieux Lion : " Présence
impossible pour la première. Viendrai à la deuxième, s'il y en
a une. "
Claude Chabrol (réalisateur)
" Un jour je me suis mis à recevoir des coups de fil à Paris
de gens qui me demandaient combien je vendais ma maison
en Anjou.
Incrédule, je leur répondais qu'elle n'était pas en vente.
Jusqu'au jour où j'ai eu le fin mot de l'histoire.
Depardieu était passé me voir un jour là-bas en voisin,
trouvant la maison fermée pour les vacances, il y avait
accroché un panneau A VENDRE avec mon numéro de
téléphone dessus ! "
Coluche (humoriste / acteur)
" J'ai été serveur à une époque. Quand un mec me
demandait un café fort, je lui servais une tasse d'eau
chaude.
Le mec gueulait et je lui disais : "Vous voyez, vous, que vous
êtes déjà bien énervé comme ça ! "
Robert Mitchum (acteur)
L'acteur était marié depuis trente ans déjà quand on lui
demanda le secret d'une telle longévité dans la vie de
couple.
La réponse fut foudroyante : " Une patience mutuelle.
Chacun de nous a tous les jours cru que l'autre allait mieux
se comporter le lendemain. "
Géraldine Chaplin (Actrice)
Un jour, elle se promenait dans la rue, en Espagne. Elle
croise deux femmes, qui s'arrêtent.
L'une lui demande : " Je peux avoir un autographe, s'il vous
plaît ? "
L'autre se tourne vers son amie : -Mais qui c'est ?
-Tu ne la reconnais pas ? C'est la fille de Laurel et Hardy ! "

… Joyeux-Jeunes Retraités

Histoires outrequiévrains
1- Un Belge entre dans une pharmacie et demande :
- Avez-vous des lunettes ?
- Pour le soleil ?
- Non non, pour moi !
2- C'est un Belge qui sort de chez le médecin :
- Zut, je ne me rappelle plus si le docteur m'a dit capricorne
ou balance. Je vais être obligé de retourner le voir.
De retour au cabinet médical, il demande :
- Docteur vous m'avez dit capricorne ou balance ?
Le médecin répond :
- Cancer monsieur, cancer....
3- 2 Belges regardent la lune et l'un intrigué demande :
- Tu crois qu'il y a de la vie là-haut ?
- Evidemment puisqu'il y a de la lumière !
4- Un Belge est sur l'autoroute en train de pousser avec
grand peine une superbe Porsche 911. Un motard de la
police l'aperçoit et lui propose son aide :
- Bonjour, vous êtes en panne ?
- Non, non, tout va bien, elle est toute neuve !
- Alors, pourquoi vous poussez votre voiture comme ça ?
- C'est le concessionnaire, il m'a dit : 50 en ville maximum
et toutes les semaines, vous la poussez un peu sur
l'autoroute.
5- Un Belge se rend chez son médecin. Après l'avoir
ausculté, et au vu de diverses analyses, le médecin,
ennuyé, lui déclare :
- Écoutez, je vais être franc : vous souffrez d'une
blennorragie.
- Blennorragie ? Qu'est-ce que c'est ?
- Eh bien... ça vient du grec.
- Ah, le salaud ! J'aurais dû m'en douter !
6- Un patron à sa secrétaire :
- Madame, vous avez fait vingt fautes dans cette lettre.
Vous ne l'avez pas relue ?
- Je n'ai pas osé...
- Et pourquoi donc ?
- C'est écrit 'confidentiel' en haut à gauche.
7- Un Belge voulait vendre sa vieille voiture, mais il avait
beaucoup de difficultés, car sa voiture avait 250 000 Km au
compteur. Après maintes réflexions, il décide de demander
conseil à un bon ami qui lui dit :
- Es-tu prêt à faire quelque chose d'illégal ?
- Oui, je veux la vendre à tout prix.
- Tu vas aller voir mon ami Tony qui est mécanicien. Il va
mettre ton compteur à 50 000km.
Le Belge va voir Tony, et il remet le compteur à 50.000km
Quelques jours plus tard, l'ami demande au Belge :
- As-tu vendu ton auto ?
- Es-tu fou ! Maintenant qu'elle a 50 000 Km, je la garde !
8- Un Belge et un Français marchent dans la rue. Soudain,
le Belge dit au Français :
- Regarde là-bas, il y a des chevals !
Le Français lui répond :
- Ce ne sont pas des CHEVALS, mais des CHEVAUX !
Le Belge réplique:
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- Ah, mais avoue que ça ressemble drôlement à des chevals
!!
9- La femme de chambre trouvant une capote usagée sous
le lit :
- Oh ben alors une fois, ça c'est dégueulasse alors...
La maîtresse de maison :
- Mais allons Ginette, je vous en prie... restez correcte !
- Bien sûr madame... mais c'est quand même vraiment
dégueulasse ça une fois !
- Il suffit Ginette... vous ne faites donc jamais l'amour en
Belgique?
- Bien sûr que si madame.... mais pas au point d'y laisser la
peau!
10- Un Flamand et un Wallon discutent...
Je ne m'étend pas sur sa motivation pour la justifier, mais
tout à coup, le Flamand pousse l'exclamation suivante: Ho
UN mouche !
Vous remarquerez que le Flamand effectue cet effort louable
de s'exprimer en Français.
Le Wallon le reprend, et lui dit: Non ! UNE mouche.
Le Flamand très étonné lui répond: Gotferdom t'as de bons
yeux !
11-Un français et un belge sont dans une discothèque et
aperçoivent deux superbes créatures. Le français dit alors :
- On va les draguer !
- Moi j'veux bien, mais je suis timide et je ne sais vraiment
pas quoi faire pour emballer une fille ... Dit le Belge
- Bon, OK ! Laisse moi faire... Tu regardes comment je fais
et tu fais pareil.
Le français s'approcha alors de la plus belle des 2 filles et dit
:
- Salut, choisissez un chiffre entre 1 et 9 !
- Je n'sais pas moi, 5
- Bravo, vous venez de gagner le droit de danser avec moi
toute la soirée !
Le belge, voyant son copain avec la 1ère fille, se décida
d’accoster l'autre fille et dit :
- Salut, choisissez un chiffre entre 1 et 9 !
- ben... 8
- Ah, dommage, c'est perdu !
12-Deux belges errent dans le désert depuis plusieurs jours.
Ils meurent de soif.
- J'ai un truc infaillible pour lutter contre la soif, déclare le
premier
- Ah ouais, c'est quoi ? Interroge le second.
- Il faut sucer des cailloux ...
- Alors c'est foutu, ici il n'y a que du sable à perte de vue.
Long silence. Les deux naufragés du désert reprennent leur
pénible progression sur les dunes brőlantes.
- On serait sauvés si on trouvait une rivière, s'exclame
soudain le second belge,
- Tu as raison, réfléchit le premier, au fond des rivières il y a
toujours des cailloux...
13-Un belge part en vacances en France et décide de
prendre le taxi.
Le chauffeur français lui dit alors : "Moi ! j'ai une
habitude...dès que je vois une blonde, paf! je l'écrase"
Le belge est choqué mais ne siffle pas un mot...
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Ils commencent à rouler et au bout de dix minutes, le
chauffeur aperçoit une blonde. Il accélère... fonce droit sur
elle... et change de trajectoire à la dernière seconde. Là il
entend BOUM! il se retourne, apeuré et le belge lui dit:
"Arf! heureussemont que ché oufert la porte! sinon fous
l'auriez loupée!"

BẠO HÀNH
Một người đàn bà Việt Nam ở Nam Cali gọi số cấp cứu 911
và nói chồng bà ta đã hành hung bà ta. Cảnh sát (Mỹ) đến
nơi và lập biên bản. Người đàn bà nói tiếng Anh theo kiều
tiếng "bồi", và người cảnh sát đã ghi lại những lời bà ta khai,
từng chữ một, không thay đổi.
Sau đó, một thông dịch viên người Việt Nam đã dịch tờ
biên bản của cảnh sát qua tiếng Việt:
- My husband threats hit see my mother so many times.
(chồng tui hăm đánh thấy mẹ tui đã nhiều lần)
- But today he out hand hit me see my grandmother.
(nhưng hôm nay ổng ra tay đánh tui thấy mụ nội tui luôn)
- Everyday, I make cow cakes, pig skin cakes for him.
(ngày nào tui cũng làm bánh bò, bánh da lợn cho ổng ăn)
- But he told me that I don't know how to make any
handicapped pants.
(vậy mà ổng nói là tui hổng biết làm cái quần què gì hết)
- Day and night I only know how to watch ship movies.
(ngày đêm chỉ biết coi phim tàu thôi)
- He said I'm sky horse.
(ổng nói tui là thứ ngựa trời)
- Everyday, I bring my ass go hit cards eat money with a
bunch of female horses in the neighborhood.
(ngày nào cũng xách đít đi đi đánh bài ăn tiền với mấy con ngựa
cái ở xóm)
- He forbits me to bring those female ghosts home no more.
(ổng cấm không cho mấy con quỷ cái đó đến nhà nữa)
- Because they have too many stories and like say ulgy
people different.
(vì họ nhiều chuyện và thích nói xấu người khác)
- My husband thinks he is delicious.
(chồng tui tường ổng ngon lắm)
- His friends are a bunch of buffalo heads and horse face.
(bạn của ổng toàn là lũ đầu trâu mặt ngựa)
- Everyday they bring their empty asses to my house eat,
drink, play guitar and fart everywhere.
(ngày nào cũng xách đít không tới nhà tui ăn nhậu, đàn địt um
xùm)
- I testicle him go out the street and the truck run over break
his head roll to the walk side with the eyes still blinking.
(tui dái sao cho ổng có ngày ra đường bị xe cam nhông cán đứt
đầu lăn vô lề mà cặp mắt còn chớp chớp)
- He angry and hit me.
(ổng nổi giận và đánh tui)
An American lawyer and a Vietnamese are sitting
next to each other on a long flight to Saigon . The
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lawyer believes that Vietnamese are so dumb that he
could put something over on them easily...So the
lawyer asks if the Vietnamese would like to play a
fun game.
The Vietnamese is tired and just wants to take a
nap, so he politely declines and tries to catch a few
winks.. The American lawyer persists, and says that
the game is a lot of fun. I ask you a question, and if
you don't know the answer, you pay me only $5; you
ask me one, and if I don't know the answer, I will
pay you $500, he says. This catches the
Vietnamese's attention and to keep the lawyer quiet,
he agrees to play the game.
The lawyer asks the first question. 'What's the
distance from The Earth to the Moon?' The
Vietnamese doesn't say a word, reaches in his
pocket pulls out a five-dollar bill, and hands it to the
lawyer.
Now, it's the Vietnamese's turn... He asks the
lawyer, 'What goes up a hill with three legs, and
comes down with four?' The lawyer uses his laptop
and searches all references he could find on the Net.
He sends e-mails to all the smart friends he knows,
all to no avail. After one hour of searching he finally
gives up. He wakes up the Vietnamese and hands
him $500. The Vietnamese pockets the $500 and
goes right back to sleep.
The lawyer is going nuts not knowing the answer..
He wakes the Vietnamese up and asks, 'Well, so
what goes up a hill with three legs and comes down
with four?'
The Vietnamese reaches in his pocket, hands the
lawyer $5 and goes back to sleep
Un ingénieur se retrouve assis à côté d’une petite
fille lors d’un vol intercontinental. L’ingénieur dit à la
petite fille : - Si on parlait un peu ensemble ? Il
paraît que les voyages se passent beaucoup plus vite
si on parle avec quelqu’un.
La petite fille le regarde et dit : - D’accord, de quoi
voulez-vous que l’on parle ?
L’homme dit : - Si on parlait de physique nucléaire ?
La petite fille lui répond : - Voyez-vous, un chevreuil,
une vache, un cheval mangent tous la même chose :
de l’herbe… Pourtant le chevreuil fait des petites
crottes, la vache fait des bouses plates et le cheval
de gros boulets verts… Comment expliquez-vous cela
???
L’ingénieur réfléchit et répond : - Ma foi, je ne
saurais l’expliquer…
Alors la petite fille lui dit : - Comment voulez-vous
parler de physique nucléaire alors que vous ne
maîtrisez même pas un problème de merde ?

Einstein se met au niveau de tous
Einstein se trouve à un cocktail et un quidam vient l'aborder.
Einstein demande : -"Quel est ton QI ?
-"180", dit-il.
Alors, Einstein lui parle de la relativité, de l'antimatière, des
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trous noirs, du silicium et des nano tubes...
Un peu plus tard, une autre personne vient l'aborder.
Einstein demande :"Quel est ton QI ?
-"130", dit-il.
Alors, Einstein lui parle du droit international, des
problèmes éthiques dus aux manipulations génétiques et
des swaps de devises à spread indexés....
Un peu plus tard, une troisième personne vient l'aborder...
Einstein demande :"Quel est ton QI ?
-"100", dit-il.
Alors, Einstein lui parle du gouvernement, de la pollution,
du prix de l'essence, des bicylindres en V...
Un peu plus tard, une autre personne vient l'aborder...
Einstein demande: "Quel est ton QI ?
-"50", dit-il.
Alors, Einstein lui parle de la Ferme des Célébrités, des
Colocataires, de l'Ile de la tentation...
En fin de soirée, une dernière personne vient l'aborder...
Einstein demande: "Quel est ton QI ?
-"Mon cul quoi?" demande-t-il.
Alors Einstein lui demande : -"Et la Coupe du Monde, ça va
?12"

ðIỆN THOẠI LIÊN LẠC VỚI ðIẠ NGỤC.13
Trong một dịp viếng thăm Hà Nội, thủ ñô của Việt Nam, ông
Clinton ngạc nhiên thấy có một chiếc ñiện thoại công cộng ñề là
“ñiện thoại dành riêng ñể liên lạc với ðịa Ngục, giá 30 xu một
phút.” Clinton dùng thử cái ñiện thoại ñó và quả nhiên có thể nói
chuyện ñược với quỷ sứ ở ðịa Ngục.
Khi trở lại Hoa Kỳ ông ta thấy cũng có một cái ñiện thoại như
vậy, nhưng ñề giá là 3,000 mỹ kim một phút. Thấy giá cả chênh
lệch một cách quá ñáng, Clinton gọi dây nói chất van người ñiều
hành máy ñiện thoại:
Cùng loại ñiện thoại như vậy ở Việt Nam tôi chỉ phải trả 30 xu
một phút tại sao ở ñây lại ñắt như vậy?
Thưa ngài vì ở ñó là “local call”,:
Cinq copains arrivent au péage d'une autoroute française a
bord d'une Audi Quattro. Après les formalités d'usage, un
dialogue s'installe entre le gendarme et le conducteur.
Le gendarme (très sérieux) : - Vous êtes 5 dans une Audi
Quattro, vous ne pouvez pas passer, ou alors un de vous
doit sortir du véhicule.
Le conducteur (étonné et légèrement moqueur) : - Ecoutez,
le nom de la voiture n'a rien a voir avec le nombre
d'occupants, nous avons le droit d'être à 5.
Le gendarme : - Pas question, vous êtes dans une Audi
QUATTRO, vous devez être 4 occupants maxi. Si aucun de
vous ne descend, je ne vous laisse pas passer.
Le conducteur (qui commence à s'énerver) : - Je vous dis
que le terme QUATTRO a un rapport avec la traction sur
Les 4 roues, ça n'a rien à voir avec le nombre d'occupants.
Le gendarme (toujours imperturbable) : - Pas question ! Je
ne vous laisse pas passer tant que l'un de vous ne descend
12

Madona serait-elle (d’une position) supérieure à Maradona ?
Cette histoire montre que malgré la situation dramatique dans
laquelle il vit, le Vietnamien garde toujours le sens de l'humour.

13
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pas de l'Audi Quattro.
Le conducteur (excédé) : - Fini la plaisanterie ! ! Faites venir
votre chef que je puisse régler le problème avec lui ! Vous
êtes un incapable ! ! !
Le gendarme : - Ce n'est pas possible. Il est occupé avec 2
connards dans une Fiat uno

Citations des présidents de la 5ème
République
Charles de Gaulle
'La grandeur ne se divise pas.'
'On ne fait rien de grand sans de grands hommes, et ceux-ci le sont
pour l'avoir voulu.'
'L'autorité ne va pas sans prestige, ni le prestige sans éloignement.'
Georges Pompidou 'Il ne suffit pas d'être un grand homme, il faut
l'être au bon moment.'
'Mais n'est-ce pas le propre de la politique d'avoir à choisir entre
des inconvénients ?'
'Chaque problème résolu en fait naître d'autres, en général plus
difficiles'
Valéry Giscard d'Estaing
'Le rôle de l'État, ce n'est pas de protéger la nation, c'est de la
conduire.'
'Je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole
du coeur.
Vous n'avez pas le monopole du coeur.'
'Il n'y aurait pas tant de malaise, s'il n'y avait pas autant d'amateurs
de malaise.'
François Mitterrand
'Laissez la tyrannie régner sur un mètre carré, elle gagnera bientôt
la surface de la terre.'
'Si la jeunesse n'a pas toujours raison, la société qui la méconnaît et
qui la frappe a toujours tort.'
'Dans les épreuves décisives, on ne franchit correctement l'obstacle
que de face.'
Jacques Chirac
'La politique n'est pas seulement l'art du possible. Il est des
moments où elle devient l'art de rendre possible ce qui est
nécessaire.'
'La montée des extrémismes, c'est toujours la sanction de
l'inaction.'
'Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent.'

Dialogue de couple :
- Chéri le robinet fuit ! change le joint
- Pas le temps, et j'suis pas plombier !
Le lendemain :
- Tu penses au robinet qui fuit ?
- Pas ce soir et j'suis pas plombier !
Le jour suivent :
- Tiens, le robinet ne fuit plus ?
- Non le voisin est venu le réparer
- Ah.. et il t'a demandé quoi pour le service ?
- Que je lui fasse un gâteau ou une gâterie.
- Ah.. et tu lui as fait quoi ?
- Une gâterie
- Espèce de S.... tu pouvais pas lui faire plutôt un gâteau
- J'suis pas pâtissière moi !
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Một anh chàng nọ có tính lười, khi ai yêu cầu làm
việc gì cũng từ chối bằng câu cửa miệng:
- "ðó không phải việc của tôi!".
Rồi anh ta cũng lấy vợ và một buổi sáng, cô vợ gọi
ñiện ñến văn phòng của chồng nhõng nhẹo:
- Xe của em không nổ ñược. Anh về nhà sửa cho em
ñược không?
- Cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải thợ sửa xe.
Một lúc sau, cô vợ lại gọi ñến:
- Anh có thể về nhà ñược không? ðầu máy Karaoke
nhà mình lại bị hư rồi, em không hát ñược,
- Cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải là thợ sửa
máy hát,
ðến buổi trưa, cô vợ lại gọi phàn nàn về cái cửa bị
kẹt không khóa ñược. Lần này anh chồng gào lên:
- Cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải là thợ mộc.
Buổi tối, anh chồng ñi làm về. Cô vợ kể lại rằng ñã
nhờ Anh Hàng Xóm sửa giúp tất cả. Anh chồng hỏi:
- Thế anh ta có ñòi công lao gì không?
- Anh ta ñề nghị rằng hoặc là em nấu cho anh ấy
một bữa ăn tối thịnh soạn, hoặc là em “chiều” ông
ta một tí.
- Thế em ñã nấu cho anh ấy những món gì rồi? Anh
chồng nhẹ nhàng hỏi.
Lần này thì ñến cô vợ tỏ ra giận dữ:
- Anh nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải là người ñầu
bếp!
Một cụ già lấy ñược cô vợ trẻ xinh ñẹp, trong lòng mãn
nguyện lắm.
Khoảng vài tháng sau, ông ta chạy ñến bác sĩ báo tin:
"Thưa bác sĩ, vợ tôi có tin vui!".
Ông bác sĩ suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Tôi sẽ kể cho cụ một câu chuyện có thật 100%: Một nhà
bác học ñãng trí rất thích ñi săn. Một hôm, thay vì mang
súng vào rừng thì ông lại mang nhầm cái ô. ðang ñi trong
rừng, bỗng một con hổ từ trong bụi nhảy xổ ra. Nhà bác
học rút cái ô ra bắn chết tươi con hổ.
Ngay lập tức cụ già nhảy cẫng lên:
- Tôi không tin, chắc phải có người nào ñó bắn hộ?
- Vâng, thưa cụ. Chắc chắn phải có người bắn hộ - ông bác
sĩ nói.
Một anh chàng có vợ mới sinh. Anh viết thư về khoe với mẹ
: "Vợ con ñã sinh một ñứa con trai, nhưng vì vợ con không
có sữa nên ñã phải nhờ một bà da ñen cho bú, vì thế nên
khi con gặp thì thấy ñứa bé có tóc xoăn và da ñen như
người châu Phi...."
Bà mẹ ngay lập tức viết thư cho con trai: "Con trai yêu quí,
mẹ rất mừng khi nhận ñược thư con. Ngày xưa khi mẹ sinh
con mẹ cũng không có sữa nên ñã phải cho con bú sữa bò,
vì thế nên bây giờ con vừa ngu vừa có sừng....
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Le coin du savoir
Việt Nam một thời ñể nhớ
Nh1ng chi&c scooter qua các th i ñi 
Sài Gòn
Nguyên Huy
Nếu lấy mốc thời gian là 1954 thì những chiếc xe gắn máy
(Scooter) có mặt ở Saigon Việt Nam ñã trải qua nhiều thời ñại.
Trước hết là thời của "Mobylette vàng" và Velo Solex. Cả hai loại
này ñều có hình dáng như chiếc xe ñạp ñầm nhưng lớn hơn và có
gắn bộ máy vận hành chạy bằng xăng pha nhớt. Tốc ñộ của
Mobylette có thể lên tới trên 60 km/giờ nếu còn mới. Nó cũng có
thể chuyển sang ñạp bằng ñôi chân khi bất ngờ hết xăng dọc
ñường. Cái tiện nghi của nó ngoài tốc ñộ nhanh hơn xe ñạp, ngồi
thảnh thơi mà rú máy lớn nhỏ cho xe chạy nhanh hay chậm, còn
phải kể ñến hai "phuộc" trước là hai ống nhún. Thời oanh liệt của
xe gắn máy Mobylette là thời Tây (thực dân Pháp).
Khi nền Ðệ I Cộng Hòa thành lập, chính phủ Ngô Ðình Diệm
trong tư thế chính phủ của một quốc gia ñộc lập nên ñã thoát dần
sự ñộc quyền thương mại với Pháp. Vào ñầu những năm 1955,
1956, xe gắn máy Mobylette ñã phải nhường chỗ cho các loại xe
khác của Ðức như Goebel, Puch, Sach mặc dù xe Mobylette cũng
ñã ñổi kiểu khá nhiều.

Mobylette
Xe gắn máy của Ðức như Sach hay Puch khác với Mobylette của
Pháp là có nhiều tiện nghi hơn như có còi ñiện, có ống nhún trước
và sau và ở vận tốc có hai ba nấc gọi là số cho xe thay ñổi ñể chạy
nhanh hay chậm, lên dốc xuống dốc hay khi chở nặng. Dù chỉ với
50 phân khối lý thuyết (thực tế là 49cc) như Mobylette nhưng xe
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của Ðức chạy mạnh hơn nhiều. Tất cả những loại xe gắn máy này
giá thường chỉ gấp ba chiếc xe ñạp tốt hiệu Peugoet, Alcyon hay
Dura nên giới trẻ thuộc các gia ñình trung lưu ñều có thể có ñược.
Phong trào của tuổi trẻ lúc này ở Saigon là mở thông ống phun
khói của xe bằng cách tháo bỏ ống hãm thanh ñể cho xe chạy
nhanh hơn khiến thành phố thêm náo ñộng.
Cũng trong thời gian này, một loại xe gắn máy của Ý cũng ñược
tuổi trẻ mê thích nhưng không có mấy ai có ñược vì giá cao hơn
các loại xe gắn máy nhỏ nhiều. Ðó là chiếc Vespa của Ý, và sau
ñó là của Pháp cũng y trang vì Pháp mua lại ñược bản quyền sản
xuất. Xe Vespa của Pháp giá rẻ hơn nhưng máy móc không tốt
bằng của Ý. Ðể phân biệt Vespa Pháp hay Vespa Ý, "dân chơi"
thường nhìn trước hết là mầu sắc sau ñến là hàng chữ trên bửng
xe trước. Vespa Ý thường chỉ có một mầu xam xám và có chữ
Piaggio, còn Vespa Pháp thường có mầu vàng sậm và có chữ
A.C.M.A.

Vespa
Bạn trẻ hải ngoại ngày nay có thể không biết ñến chiếc Scooter
Vespa nhưng 50 năm trước ñây Vespa ñã là nỗi mơ ước thường
hằng của tuổi trẻ. Nó là chiếc xe hai bánh gắn máy của Ý ra ñời
sau các thế hệ Motobecane, Terro của Pháp, Harley của Anh hay
BMW của Ðức trong các thập niên 30 và 40. Vespa ngay từ chiếc
xe ñầu tiên xuất hiện ở Ý nó ñã nhanh chóng ñược dân Âu Châu
ñón nhận nồng nhiệt. Bởi, Vespa gọn nhẹ hơn xe "bình bịch"
(danh từ gọi xe gắn máy ở miền Bắc), kiểu dáng lại có vẻ tình tứ
lả lướt thích hợp với tuổi trẻ. Cái quyến rũ nhất là hai bánh xe ñã
thu nhỏ lại, chỉ bằng hơn 1/3 các loại xe gắn máy thuộc các thế hệ
trước. Về hình dáng thì ñược thu gọn trong một "body" khá kín
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ñáo. Cả bộ phận máy móc vận hành ñược giấu dưới ghế ngồi hơi
xiên về bên phải. Ba số vận hành ñược ñiều khiển bằng tay trên
cần lái rất tiện dụng thay vì là cái cần số bên hông của các loại xe
gắn máy trước ñó. Nó còn có cả bánh "sơ cua" ñể chạy ñường dài
như ñi "Ô Cấp". Nói tóm lại Vespa là sự ñột phá, là cuộc cách
mạng của loại Scouter.
Riêng ở Việt Nam thì ngay từ những năm ñầu thập niên 1950 ở Hà
Nội ñã thấy xuất hiện một hai chiếc do người Việt làm chủ. Người
viết bài còn nhớ ông Vĩnh, quản ñốc garage Avia có một chiếc
ñược mọi người chú ý trầm trồ hơn cả người có xe hơi.

Ðến khi vào Saigon sau khi ñất nước bị chia cắt, người viết thấy
dân Saigon giầu hơn dân Hà Nội nhiều vì số người ñi xe Vespa
ñông hơn hẳn. Nhưng vẫn còn là của hiếm, chỉ có dân công chức
trung lưu trở lên mới ñủ tiền mua nổi. Giá một chiếc Vespa của Ý
vào thời ñó khoảng 17, 18 ngàn trong khi một tô phở khoảng 5
ñồng. Lúc ñó thì cũng chưa có hệ thống bán trả góp nên ai mua là
phải "pay off" ngay. Có chiếc Vespa trong nhà là như có "của ñể"
nên chủ của nó thường may áo chùm cho xe khi ñể xe nơi sân
trước nhà hay trong phòng khách.
Vào những năm 1958, 1960, Vespa ở Việt Nam có một ñối thủ, ñó
là chiếc Lambretta. Nghe nói hãng nhập cảng ñộc quyền Lambretta
trên ñường Trần Hưng Ðạo Saigon là của bà Ngô Ðình Nhu nên
hãng có bán chịu một phần cho công chức. Nhưng Lambretta cũng
không lấn át ñược với Vespa vì kiểu dáng vẫn không ñộc ñáo bằng
Vespa.
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Cho ñến cuối năm 1968 thì Vespa, Lambretta và nhất là các loại
gắn máy Pháp Ðức ñã ñành phải "chào thua" các loại gắn máy của
Nhật.

Honda S50
Ðầu tiên là loại Honda có hai kiểu dáng cho nam nữ. Nam thì có
SS50, S50 và nữ thì có Honda Dame C50... Còn nhớ chuyến hàng
nhập cảng ñầu tiên là do Tổng Cục Tiếp Tế, Bộ Kinh Tế của nội
các Nguyễn Cao Kỳ ào ạt nhập xe gắn máy Honda về bán trả góp
cho công chức và quân nhân vào năm 1968. Ðầu tiên thì gắn máy
Honda cũng chưa làm cho giới tiêu thụ ở Saigon lưu ý. Ai cũng
chê "xe gì mà làm bằng mủ". Chả là xe Honda có vè xe và bửng
xe làm bằng mủ cứng cho xe ñược nhẹ hơn nên dù máy cũng chỉ
49cc mà tốc ñộ lên tới 70, 80 km/giờ. Chỉ sau ít tháng, xe gắn
máy Honda ñã trở thành món hàng ñược giới tiêu thụ săn ñón
mua ñi bán lại với giá cả cứ tăng vùn vụt. Chả là người sử dụng
ñã thấy loại Honda tiện nghi hơn các loại gắn máy trước nhiều.
Tiếng máy nổ thì rất êm vì máy ñược chế loại 4 thì với ống nhún
trước và sau rất mềm và khỏe.
Thêm vào ñó là loại còi ñiện chạy bằng bình ắc quy nhỏ nên kêu
rất vang. Thêm nữa là hai cặp ñèn hiệu (signal) trước và sau với
hai kính chiếu hậu hai bên tay lái.
Khi vận hành lại có ba số ( loại C50) hay 4, 5 số thay ñổi (loại
SS50) mà xe C50 lại bán tự ñộng (semi automatic) nữa nên rất dễ
cho các bà các cô sử dụng. Ngồi trên chiếc Honda nhỏ bé nhưng
người sử dụng lại dễ có cảm tưởng như ñang sử dụng xe hơi.

Honda C50
Lambretta
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Chỉ một năm sau các loại gắn máy của Nhật ñã tràn ngập thành
phố không chỉ có Honda mà còn Suzuki, Yamaha, Bridgeston,
Kawasaki nữa.

Suzuki

Yamaha

Kawasaki
Bây giờ thì phong trào chơi xe gắn máy trong tuổi trẻ Saigon
không chỉ là tháo bỏ ống hãm thanh mà còn "xoáy xy lanh" cho
lòng phân khối của xe lớn hơn ñể ñua nhau trên xa lộ (lúc này
chính phủ không cho nhập cảng loại xe gắn máy trên 50 phân khối
vì chủ trương tiết kiệm). Từ ñó mới có danh từ "anh hùng xa lộ" ñể
chỉ những tay ñua bặm trợn, liều lĩnh phóng xe xả hết tay ga luồn
lách qua các hàng xe ñang chạy, kể cả chui qua những chiếc xe
"be" ñang kéo những cây gỗ dài thượt. Nhiều anh hùng còn "biểu
diễn" trên chiếc Honda của mình nữa như ñứng thẳng trên yên xe
ñang chạy với tốc ñộ cao hay nằm dọc trên chiếc xe mà tay ga ñã
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ñược căng hết mức và ghim chặt. Người Saigon mỗi khi thấy
những anh hùng xa lộ này thường kinh hoàng tránh xa vì tai nạn
thê thảm bất cứ lúc nào cũng có thể xẩy ra ñược.
Ðến ngày miền Nam bị Cộng Sản "giải phóng" thì xe Honda và
xe gắn máy các loại của Nhật ñã ñược dân miền Bắc vào "chiếu
cố" tận tình cùng với các vật dụng khác mang về Bắc, vừa tịch thu
vừa mua lại với giá rẻ mạt vì không còn xăng chạy "vô tư" như
trước (miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận hàng).
Thời thế ñổi thay nhưng xe gắn máy Honda vẫn không thay ñổi
mà trái lại còn gia tăng thị hiếu người dân Việt nhất là người dân
miền Bắc. Nhu cầu khao khát trước ñây của người dân miền Bắc
là ba "Ðê" tức Ðạp (xe ñạp), Ðồng (ñồng hồ) và Ðài (radio nhỏ
bán dẫn transitor) thì nay là chiếc Honda từ miền Nam mang ra.
Từ ñây mở ra một phong trào "xe nghĩa ñịa" của Nhật do các
chàng thủy thủ viễn dương mang về. Món hàng "xe nghĩa ñịa"
ñược nhập vào nước bán chính thức ñể ñáp ứng sự khao khát "ñồ
tư bản" ñã vượt khỏi tầm tay "bóp hầu bóp cổ" dân chúng của nhà
nước Cộng Sản vì giới tiêu thụ loại xe gắn máy Nhật lại chính là
lớp cán bộ bực trung mà nhà nước không thể nào cản nổi. Bao
nhiêu của chìm của nổi của dân miền Bắc trong mấy chục năm
dưới sự hà khắc, cấm cản của nhà nước thì nay ñược lớp cán bộ
trung cấp ñem ra ñể mua bán theo sự bùng nổ nhu cầu của người
dân Việt ở cả hai miền Nam Bắc. Xe "nghĩa ñịa" của Nhật qua
những chuyến ñổi chác hàng hải sản ñánh bắt ñược trên biển của
các hợp tác xã ngư nghiệp ñã tràn vào ñất nước Việt Nam giải
quyết cho phần lớn kỹ nghệ phế thải của Nhật. Ðến khi nhà nước
Cộng Sản phải "hé cửa ñổi mới" thì xe Honda Nhật ñã là "chủ
quản" phương tiện của người dân Việt ñến ñộ Trung Cộng cũng
gia nhập mà chế tạo ào ạt loại xe gắn máy giống như Honda
nhưng phẩm chất thì kém rất xa ñể nhập vào Việt Nam.
Cho ñến nay thì xe gắn máy Nhật ñã là một nỗi lo không giải
quyết nổi cho sự giao thông ở trong nước vì sự tiện ích của nó cho
sự di chuyển làm ăn của người dân Việt không ai có thể chối cãi
nổi.
Hình ảnh thân yêu lãng mạn qua xe gắn máy ở Saigon trước năm
1975
Ðó là hình ảnh của tuổi trẻ.
Vào những năm cuối thập niên 50 sang ñầu thập niên 60, hình ảnh
những nữ sinh ngồi trên chiếc xe gắn máy Solex ñen bóng có lẽ
vẫn còn là những hình ảnh không thể nào quên ñược của một thế
hệ thanh niên thời ñó. Nó vừa là sự sang cả vì nữ sinh có xe solex
ñi thường thuộc con nhà khá giả. Nó cũng là sự duyên dáng phô
trương kín ñáo của người phụ nữ Việt Nam với chiếc áo dài mà
vạt sau ñược gài trên yên xe không che kín ñược toàn vẹn. Nó còn
là sự gợi cảm khi hai chân cô nữ sinh khép nép ñặt trên bậc chính
giữa thân xe. Ngoài giới nữ sinh trung học, hình như các giới nữ
khác ít dùng ñến loại xe gắn máy này. Có ñiều lạ là cùng xe gắn
máy, nhưng nhìn một cô gái ngồi trên chiếc Mobylette thấy rõ sự
khác biệt với cô gái ngồi trên chiếc Solex. Hình như có ñôi nét
thanh tao duyên dáng ở Solex mà ở Mobylette thì không. Do ñó
mà Saigon thời ấy nữ sinh ít ñi xe Mobylette chăng.
Cũng có lẽ xã hội Việt Nam lúc ấy còn chưa chấp nhận những
mạnh bạo, ngổ ngáo nơi nữ giới cho nên người con gái vẫn còn
ñược nhìn với sự dịu dàng, duyên dáng, e thẹn. Mà những tính
chất này thì loại xe gắn máy, trừ Solex, lại không tạo ra ñược cho
người sử dụng.
Nhưng ở một thế ngồi khác trên chiếc Vespa thì người phụ nữ
Việt Nam ñã là một hình ảnh tuyệt vời cho ñường phố Saigon.
Hãy nhớ lại ñi những dáng ngồi ấy. Chiếc Vespa có hai yên xe,
một cho người lái và một cho người ngồi sau. Hai yên xe ñó rất
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sát nhau nên người ngồi sau gần như kề vào người ngồi trước một
cách tự nhiên không cần phải giấu giếm. Cái thế ngồi của các cô
gái Saigon trên chiếc Vespa hầu hết là hai chân ñể một bên. Không
có một trường hợp nào ngồi hai chân hai bên như sau này. Chính
cái thế ngồi hai chân một bên ấy ñã ñẩy thân hình cô gái nép sát
người lái. Còn gì thân yêu, trìu mến cho bằng khi ñôi trai gái trên
xe là một cặp tình nhân. Cặp tình nhân ấy có thể là mới quen nhau
nên cô gái còn e dè ngượng ngập. Vì thế nên dáng ngồi có cách xa
người nam ñôi chút. Nhưng ñể cho ñược vững thì bàn tay mặt của
cô gái ñã tì lên phía sau yên người lái ñể cho cánh tay ñược thẳng
mà chống ñỡ cho cả thân hình. Hai chân cô thường vắt chéo lên
nhau tạo cho cô cái dáng khép nép duyên dáng ñáng yêu biết mấy
trong những vạt áo dài nhấp nhô theo gió.

VeloSolex
Nếu mà ñã thân nhau rồi thì cô gái có thể tựa hẳn vào người lái, tì
hẳn cái cằm của cô lên vai trái của người lái ñể mà thì thầm trò
chuyện với nhau trên những con ñường cây dài bóng mát. Ở những
ñôi tình nhân này thì bàn tay và cánh tay phải của cô lại tì trên ñùi
phải của người yêu, ñể mỗi khi bất như ý cô lại véo lên ñùi người
yêu mà trừng phạt...
Những chiếc Vespa hay cả Lambretta như thế, từng cặp từng cặp
rong ruổi trên các con ñường lớn nhỏ của Saigon vào những chiều
Thứ Bẩy sau bẩy ngày ñợi mong, ñã vẽ nên một Saigon ñáng yêu
quá thể. Khi ấy thì dân số Saigon mới chỉ ngoài ba triệu và số xe
gắn máy, Vespa cũng mới chỉ trên 700 ngàn chiếc nên ñường phố
còn thênh thang. Họ có thể chạy vòng vòng hết Bô Na (Lê Lợi) ra
Catinat (Tự Do) quành ra bờ sông mà ghé vào Point des Blagueurs
(nhà hàng Cột cờ Thủ Ngữ) ñể "uống ly chanh ñường cho thấy môi
em ngọt" hay ghé quán kem Hà Nội, Mai Hương ñể nhìn trai gái
tấp nập ñi lên ñi xuống dọc theo con phố Bô Na. Lúc ấy tuổi trẻ có
danh từ gọi là "ñi bát phố Bô Na".
Hay thong dong hơn thì "cưỡi ếch bà" hai ñứa chạy ra xa lộ Saigon
Biên Hòa ñể qua cầu bến Tân Cảng rồi quẹo vào những con ñường
ñất của khu Cát Lái mà trông trăng hưởng gió ñồng quê. Bảo ñảm
là chưa thể nào tìm ra ñược quán cà phê có võng nằm hay ghế dựa
như sau ngày "giải phóng" ñể cả hai ñứa còn giữ ñược băng trinh
cho mối tình lung linh mầu ly loạn.
Saigon như thế, ñã qua ñể, chúng ta có một thời ñể nhớ.
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Nguồn Việt trong tiểu thuyết Kim Dung
Nguyên Nguyên
Sau ñây ta thử cố gắng khảo sát và khai triển thêm ñể tìm hiểu về
tâm sự mang "chất Việt" của Kim Dung bằng cách lượt qua lịch
sử Trung Quốc và sử Việt cổ. Tâm tư mang chất Việt này của
Kim Dung chỉ là một sợi chỉ nhỏ - nhưng nếu dùng kính lúp của
lịch sử ñể soi tỏ cho rõ sợi chỉ liên hệ ñến "Việt tính" này, có lẽ
chúng ta sẽ có thể lĩnh hội ñược một hai ñiều ngồ ngộ hay hay về
Kim Dung nói riêng và về giới trí thức người Hoa nói chung - ñối
với "Việt" và Việt Nam.
Nước Việt vào cuối thời Chiến Quốc là một nước nằm ở ñịa ñầu
của vùng Hoa Nam, ven biển, ở phía Nam sông Dương Tử. Nhìn
bản ñồ nước Trung Quốc ta thấy sông Dương Tử (còn gọi là
Trường Giang) ñại khái nằm ở vĩ tuyến thứ 30 và chia nước Tàu
làm hai. Ở phía Nam sông Dương Tử người Hoa thường gọi Hoa
Nam hay Giang Nam (như kiểu Giang Nam Thất Quái, bảy vị sư
phụ của Quách Tỉnh trong Anh Hùng Xạ Ðiêu). Phân nửa của
nước Tàu ở phía Bắc sông Dương Tử lại có thể chia ra thành 2
phần nữa bằng con sông nổi tiếng mang tên Hoàng Hà ñại khái
chạy uốn mình quanh co giữa khoảng vĩ tuyến 36 ñến 38. Hoàng
hà có nghĩa con sông màu vàng do ở màu nước phản ảnh loại ñất
vàng do gió chuyên chở ñến từ các sa mạc ở phiá Tây nước Tàu.
Ðất màu vàng này tiếng Anh gọi là loess với ñộ dày ở mặt ñất lên
ñến cở 300 thước tây. Bởi người Tàu thời cổ ñại tập trung hai bên
sông Hoàng Hà họ chỉ thấy ñất loess màu vàng mà thôi nên họ
dùng màu vàng ñể chỉ Ðất và mạng Thổ như phần 1 ñã trình bày.
Trung Quốc trong giai ñoạn khai sinh cho tới thời Xuân Thu
Chiến Quốc chỉ nằm quanh quẩn các nước ở phiá Bắc sông
Dương Tử và phiá Nam sông Hoàng Hà - ñặc biệt các vùng tập
trung dân cư như Lạc Dương, Trường An, Tây An, An Dương
ñều nằm ở lưu vực của sông Hoàng Hà. Bình minh của văn minh
Trung Quốc cũng ló dạng nơi khu vực ñó. Và sáu nước Tần Thuỷ
Hoàng ñã xoá khỏi bản ñồ rồi thống nhất Trung Quốc, mang tên
Hàn, Triệu, Ngụy, Sở, Tề, và Yên cũng chỉ nằm ở phiá bắc sông
Dương Tử mà thôi.
Ở phiá Nam sông Dương Tử là một nhóm các bộ lạc có chủng tộc
thuở khai thiên lập ñịa cho ñến thời nhà Tần nhà Hán hơi khác với
chủng tộc Tàu gốc phía Bắc sông Dương Tử. Người Trung Quốc
thời xưa gọi nhóm người này Nam Man tức người còn man rợ ở
phiá Nam nước Tàu hồi xưa, tức phiá Nam sông Dương Tử. Họ
cũng gọi hàng trăm nhóm người này là Bách Việt tức một trăm
thứ tộc Việt không phải Hán thuần tuý. Lý do dễ hiểu khi người
Hán tộc gốc gọi các tộc Việt ở phiá nam sông Dương Tử Nam
Man, chỉ vì thuở ñó người Tàu phiá Bắc sông Dương Tử ñã thiết
lập ñược xã hội văn minh với hàng trăm nhà khoa học và tư tưởng
gia, ñếm không hết: Lão Tử, Trang Tử, Khổng Tử, Mạnh Tử,
Tuân Tử, v.v., nhà quân sự và "quân sư" - tức Cố vấn An ninh
Quốc gia theo kiểu gọi bây giờ - như Tôn Tử, Trương Lương, Tô
Tần, Trương Nghi, v.v. - trong khi ở phía Nam tuyệt nhiên không
có nghe ñộng ñậy gì hết về những ñóng góp thiết yếu kể trên cho
một xã hội văn minh tiến bộ, không nghe ñến một nhà tư tưởng
nào hết, ngoại trừ "nổi tiếng" về nghề ñánh cá canh nông và ñàn
ông ưa có tục xâm mình. Trong các nước Việt cổ này ñáng kể
nhất phải kể ñến: nước Việt của Việt Vương Câu Tiễn nằm ở ven
biển khu vực thành phố Nam Kinh và Thượng Hải ngày nay ở
ngay phía Nam sông Dương Tử; nước Mân Việt tức khu vực tỉnh
Phúc Kiến, ở phía nam của nước Việt của Câu Tiễn/ Tây Thi,
nước Tây Việt thuộc vùng Quảng Tây ngày nay, nước Ðông Việt
thuộc Quảng Ðông ngày nay, Nam Việt xích xuống một chút,
trước thời Triệu Ðà chiếm nước Âu Lạc, bao gồm khu vực bình
nguyên của sông Tây Giang ở tỉnh Quảng Ðông, Quảng Tây ngày
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nay.
Lân cận về phía Bắc nước Việt của Câu Tiễn là nước Ngô. Chuyện
tranh chấp giữa nước Việt và nước Ngô là một chuyện dài như
chuyện "Hoa Sơn luận kiếm". Vào cuối thời Xuân Thu, vua nước
Ngô là Hạp Lư dùng Ngũ Tử Tư, một tướng di dân từ Sở qua, ñánh
bại nước Sở, nhưng sau ñánh với nước Việt bị thương rồi chết.
Con cháu của Hạp Lư là Ngô Phù Sai trả thù cho Hạp Lư ñánh
nước Việt và bắt ñược Câu Tiễn ñem về cầm tù, bắt coi ngựa trên
dưới 10 năm. Câu Tiễn có tướng giỏi Phạm Lãi giúp bày mưu ñem
cống hiến mỹ nhân Tây Thi cho Phù Sai ñể Phù Sai xao lãng việc
nước. Câu Tiễn chịu nhục nếm phân Phù Sai lúc Phù Sai bị bệnh
nên ñược thả về và sau ñó chiêu mộ binh hùng tướng mạnh ñánh
tiêu nước Ngô tạo nên uy thế vang lừng vào thế kỷ thứ 5 trước
Công Nguyên. Phạm Lãi14, có lẽ nhìn bài học Hàn Tín và Trương
Lương15, sau ñó rút lui về ở ẩn. Có giả thuyết nói họ Phạm khi rút
lui ñã cỡi ngựa với người ñẹp Tây Thi ñi về phía mặt trời lặn, theo
kiểu phim cao-bồi Western của Hollywood (!), giống như sau này,
trong truyện của Kim Dung, Trương Vô Kỵ ñã giả từ vũ khí, lẳng
lặng từ chức giáo chủ Minh giáo ñể trở về với nếp sống một phó
thường dân ngày ngày lo chải tóc, kẽ chơn mày cho Triệu Minh.
Việt Vương Câu Tiễn thừa thắng xông lên ñánh tiếp về phương
Bắc và hùng cứ một cõi bờ rộng lớn bên cửa sông Dương Tử chảy
ra biển Hoàng Hải của Thái Bình Dương. Ở phiá Tây nước Việt là
nước Sở lúc ñó cũng rất hùng cường nhưng hơi thô bạo dã man.
Thừa cơ nước Việt mỗi ngày một suy yếu sau khi Câu Tiễn qua
ñời nước Sở ñem quân sang dứt ñiểm nước Việt vào năm 334
trước Công Nguyên (TCN) rồi thôn tính luôn nước Lỗ của Khổng
Tử vào năm 249 TCN. Sau cùng nước Tần thôn tính luôn nước Sở
(năm 221 T.C.N.) cùng với các nước khác ở miền Bắc sông Dương
Tử và thống nhất ñược nước Tàu. Một số dân chúng nước Việt sau
khi bị Sở thô bạo qua chiếm ñóng chịu không nổi mới di tản về
phía Bắc sông Dương Tử dọc theo bờ biển, và về phiá Nam, ñịnh
cư lại ở vùng Mân Việt tức tỉnh Phúc Kiến ngày nay. Mân Việt tồn
tại sau ñó không lâu và chính thức bị nhà Hán (tiếp nối nhà Tần)
sát nhập và thôn tính vào một nước Tàu mở rộng, năm 110 TCN.
Có thể nói nước Tàu dưới thời nhà Hán ñã hoàn toàn xâm chiếm
các nước thuộc bộ tộc Việt ở phiá Nam sông Dương Tử cũng vào
khoảng năm ñó khi tướng Hán, Lộ Bác Ðức ñánh bại tướng Lữ Gia
của nước Nam Việt do Triệu Ðà sáng lập khi Triệu Ðà dứt ñiểm
Thục Phán (chuyện tích truyền kỳ Trọng Thủy Mị Châu) và sát
nhập nước Âu Lạc của Thục Phán với phần miền Nam của Quảng
Ðông và Quảng Tây ngày nay.
Một ñiểm ñáng chú ý trong sự ñồng hoá các nhóm "Nam man" ở
phía nam sông Dương Tử bởi Hán tộc trong suốt 2000 năm qua
nằm ở chung quanh vấn ñề danh xưng, tên gọi một hai bộ tộc lớn
của các nhóm Bách Việt này. Nếu ñộc giả có dịp sang Tàu ngay ở
thời bây giờ, vào một tiệm ăn ở miệt Thượng Hải hay Bắc Kinh, và
hỏi hay nhờ người hướng dẫn du lịch hỏi chủ tiệm bằng tiếng quan
thoại, ở tiệm có thức ăn Việt (Việt thái, yuế tsái) hay không. Khi
chủ tiệm trả lời có hoặc không, chủ tiệm có ý muốn nói Việt-thái
ñó là thức ăn Quảng Ðông! Tương tự khi người Tàu nói Yue ju
(Việt kịch) họ muốn chỉ ca kịch cổ truyền kiểu Quảng Ðông so với
Jing ju (Kinh kịch) ñể chỉ kịch nghệ Bắc kinh. Thậm chí ñôi khi
người Hoa lục dùng Việt ngữ (yuế yu) ñể chỉ tiếng Quảng Ðông.
Từ Việt trong tên Việt Nam (Yuế nản) cũng phát âm y hệt Yuế như
Yuế (Việt) dùng ñể chỉ tỉnh Quảng Ðông.
14

Phạm Lãi (范蠡), tự Thiếu Bá (少伯), là một tướng tài của
nước Việt thời Xuân Thu Chiến Quốc : ~700-500BC
15
Trương Lương ( 張良) có công giúp ñánh ñổ nhà Tần trong
chiến tranh Hán Sở sáng lập ra nhà Hán : ~230BC
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Tuy nhiên chữ "Nho" ñể chỉ Việt trong Việt Nam có nghĩa Vượt
qua, quá ñộ (như trong "siêu việt"), bao gồm bộ "tẩu" có nghĩa
dông, chạy, ñi, "di tản", kẹp với một từ "qua" với nghĩa cái giáo
mác, hay cây thương, hoặc cái xiên dùng ñể ñánh trận ngày xưa
hay ñể săn thú ñâm cá, và một cái móc nho nhỏ ở giữa! Ðó là Việt
(vượt) trong Việt Nam. Ý nghĩa tượng hình của từ "Việt" do ñó
chỉ một giống người chuyên môn vượt ñồng vượt núi (hay vượt
biên ñể di tản?) và sống bằng nghề chăn thú ñánh cá. Việt ñể chỉ
tỉnh Quảng Ðông gồm 2 phần, phần trên có dạng giống như lá cờ
Anh Quốc với bốn gạch chéo, tức từ Mễ có nghĩa Hột Gạo (!) và
phần dưới gồm một cái móc có hình dạng giống như lưỡi rìu, lưỡi
cày, chỉ loại người Việt chuyên làm ruộng ñể sinh sống. Từ Việt
(Yuế) trong nước Việt của Việt Vương Câu Tiễn cũng như Việt
trong Mân Việt (Mĩn Yuế) ở tỉnh Phúc Kiến cũng ñều ñược viết y
như Việt của Việt Nam (Yue Nan). Chỉ có Việt của Quảng Ðông
khác với 2 thứ Việt ở hai phía bắc và nam của Quảng Ðông. Việt
kiểu Quảng Ðông viết khác ñi với 2 thứ Việt có lẽ bắt nguồn từ
cái nhìn rất chủ quan của người Tàu thời cổ ñại. Ðó là họ biết
rằng người Việt của Câu Tiễn ở phía mạn trên sinh sống bằng
nghề săn thú và ñánh cá - còn người Việt ở mạn Quảng Ðông (trừ
Việt Nam) sinh sống chính bằng canh nông và làm ruộng (!). Họ
loại trừ Việt Nam ra khỏi từ Yuế có cái móc lưỡi rìu (của Quảng
Ðông) mà lại gán Việt Nam vào nhóm từ Yuế có cái giáo cây
thương (của Việt loại Câu Tiễn) tức họ ñã không hiểu hay ñã vì
mặc cảm tự tôn cố tình không hiểu, như khoa sử học và khảo cổ
học hiện ñại ñã tìm ra, rằng nước Văn Lang của Hùng Vương, tức
nền văn minh Ðông Sơn ở miền Bắc nước Việt Nam hiện nay có
thể ñã biết làm ruộng trồng lúa nước trước người Hán tộc ở Trung
Quốc khá lâu (về ñiểm người Văn Lang biết làm ruộng trước
người Hán, xin xem "The Birth of Vietnam - Buổi chào ñời của
nước Việt Nam" của Keith Weller Taylor do nhà University of
California Press xuất bản, 1983)(1). Lý do thứ hai khả dĩ dùng ñể
giải thích việc dùng từ Việt có cái rìu ñể chặn nút Việt Nam ra
khỏi nước Tàu có thể ñược giải thích qua việc nhà Hán tức bực và
cay cú về vụ Triệu Ðà xưng ñế ở Nam Việt ngang hàng với Hán
Ðế ở Bắc phương. Hay vào thời nhà Lý nước Nam có tướng Lý
Thường Kiệt bình Chiêm phạt Tống lăm le ñòi Tàu trả lại nước
Nam lưỡng Quảng mà nhà Lý cho rằng Tàu ñã" chôm" của nước
Nam Việt ngày xưa. Sau này vào thời Bắc Bình Vương Nguyễn
Huệ cũng vậy, nhưng rủi ñang tính ñòi lại lưỡng Quảng thì Quang
Trung bị bịnh qua ñời. Ðến ñời nhà Nguyễn, theo rất nhiều sử
sách, phái ñoàn ñại diện triều Nguyễn do Binh Bộ Thượng Thư
Lê Quang Ðịnh dẫn ñầu sang Tàu (nhà Mãn Thanh) vào năm
1803 xin xỏ nhà Thanh ñược ñổi lại quốc hiệu Nam Việt thay cho
tên nước Ðại Việt ñã ñược Lê Lợi ñặt ra sau khi ñánh ñuổi nhà
Minh ra khỏi xứ Nam (năm 1428), Thanh triều từ chối tên Nam
Việt - chắc còn nhớ mối loạn Triệu Ðà ngót hai ngàn năm trước và chỉ thuận với tên Việt Nam. Năm sinh của quốc hiệu Việt Nam
chính là năm 1803.
Bây giờ xin trở lại với Kim Dung và xin ñặt hai câu hỏi mấu chốt:
Thứ nhất, với lý do thầm kín gì Kim Dung lại chọn Việt Nữ Kiếm
làm tên quyển truyện kiếm hiếp cuối cùng của mình. Thứ hai:
Nếu Việt trong Việt Nữ Kiếm có nhiều cơ sở luận lý, những liên
chỉ ñến thứ Việt khác như Việt Nam trong vài truyện hay nhất của
Kim Dung - mặc dù hơi bàng bạc như một sợi chỉ nhỏ, như Trần
Hữu Lượng, Nguyễn Tinh Châu, nước Ðại Lý - ñã mang một
thông ñiệp hay một tâm sự nho nhỏ gì của Kim Dung?
Trả lời câu hỏi thứ nhất, ta thử xem Kim Dung thật sự sinh trưởng
ở ñâu? Kim Dung tên thật là Tra Lương Dung, sinh tại thành phố
Hải Ninh thuộc tỉnh Chiết Giang (hay Triết Giang). Chiết Giang
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nằm ở phía Nam sông Dương Tử bao gồm những thành phố lớn
như Hàng Châu, Tô Châu và Thượng Hải (trong khi Nam Kinh
thuộc tỉnh An Huy lân cận với Chiết Giang). Chiết Giang ñích thị
tương ñương với phạm trù ñịa bàn nước Việt của Việt Vương Câu
Tiễn cách ñây hơn hai ngàn năm. Ta ñể ý kết cuộc của Ỷ Thiên Ðồ
Long ký với Trương Vô Kỵ từ bỏ chức vụ "tổng tư lệnh" của quân
kháng chiến chống Mông Cổ thuộc cánh Ma giáo ñể vui cảnh sống
ẩn dật với Triệu Minh cũng giống y hệt như việc từ giả vinh hoa
phú quý của tướng Phạm Lãi, giả từ Việt Vương Câu Tiễn ở cuối
thời Chiến Quốc tại nước Việt, tức tỉnh Chiết Giang bây giờ của
Kim Dung. Vậy có vẻ rất rõ Kim Dung muốn bày tỏ cội nguồn của
mình (hậu duệ của Câu Tiễn hay của Phạm Lãi!), một người Hán
có gốc Việt hùng cường của nước Việt Câu Tiễn trong quyển
truyện cuối cùng Việt Nữ Kiếm. Từ khám phá này ta có thể dựng
lên vô số các giả thiết về tâm sự Việt tính của Kim Dung trong một
số tiểu thuyết nổi danh nhất của ông. Có thêm hai ñiểm nổi bật cần
phải ñể ý khi lập dựng các giả thiết chung quanh tâm sự mang chất
Việt của Kim Dung. Thứ nhất, nhân vật Mộ Dung Công Tử trong
Thiên Long Bát Bộ. Mộ Dung Công Tử tức Mộ Dung Phục có tổ
tiên người hoàng tộc nước Tiêu Ty (tức Ðại Yên). Trong truyện,
Kim Dung cho Mộ Dung Phục mang giấc mơ hão huyền phục
quốc lại nước Tiêu Ty (ñể trở về ñó "làm vua"). Tìm ñủ mọi cách
ñể chiêu mộ binh sĩ không xong Mộ Dung Phục mới nghĩ ñến
chuyện lấy cho ñược một nàng công chuá nước nọ ñể anh trở thành
phò mã rồi lợi dụng binh lính sẵn có của nhà vợ ñem về bắc khôi
phục lại nước Tiêu Ty. Giấc mơ ñó trở thành mây khói khi công
chuá không chọn Mộ Dung Phục mà lại chọn ông thầy tu Thiếu
Lâm ñã cởi áo cà sa tên Hư Trúc người nước Tây Hạ, anh em kết
nghĩa với Ðoàn Dự và Tiêu Phong. Phục quốc không ñược Mộ
Dung công tử ñâm ra khùng khùng ñiên ñiên vào lúc kết cục pho
truyện Thiên Long Bát Bộ. Vậy ñiểm thứ nhất có thể suy diễn cho
vui vui, Kim Dung xác nhận ông không bao giờ có giấc mơ thấy
chuyện hão huyền phục quốc nước Việt của Câu Tiễn ở cái thời xa
xưa. Nhất là phục quốc ñể mình về ñó làm vua!. Thứ hai, nhân vật
Nguyễn Tinh Châu tức A Châu. A Châu xuất thân từ vùng Giang
Nam, dĩ nhiên dưới mắt Kim Dung tất cả ñều ñã trở thành Hán tộc,
ñã thốt lên một câu nhân vụ giới giang hồ bắt ñầu kỳ thị và "bề hội
ñồng" Tiêu Phong, sau khi khám phá ra Tiêu Phong mang dòng
máu Khất Ðan, ñại khái rằng: "Làm người Trung Quốc chưa chắc
ñã là tốt và làm người Khất Ðan chưa chắc ñã là xấu". Ðiểm thứ
hai do ñó có thể liên chỉ ñến niềm hãnh diện sâu xa của các sắc tộc
xa xưa của miền Hoa Nam sau vài thế kỷ ñã trở thành Hán tộc.
Một niềm tự hào của người Hán tộc thật sự không kể ñến gốc gác.
Kim Dung có tâm sự gì nữa không khi ông liên tiếp cho vào các
tiểu thuyết nổi danh nhất của ông những nhân vật và bối cảnh liên
hệ gần gũi với nước Việt Nam? Nói cách khác trong ñầu của Kim
Dung có những hiểu biết gì về liên hệ dân tộc của người Việt Nam
với người Việt Câu Tiễn? Câu trả lời giản ñơn là CÓ. Ðó là sự hiểu
biết truyền tụng qua ngàn ñời trong sách vở và dân gian ở Trung
Quốc rằng dân Việt Nam ñã là 1 trong các nhóm Việt tộc ở phiá
nam sông Dương Tử và sau này trước khi bị nhà Hán ñô hộ ñã ñón
nhận và cho "thẻ xanh" vô số dân "tị nạn" kéo nhau xuống ñịnh cư
từ nước Việt Câu Tiễn hoặc nước Mân Việt (Có lẽ bởi vậy người
Tàu cổ ñại ñã dùng từ Việt có cây giáo dùng ñể chỉ chung cho
người Việt Nam, người Việt Câu Tiễn và người Mân Việt?).
Một trong những học giả nổi tiếng về sử học và nhân chủng học
Việt Nam vào "thời tiền chiến" Leonard Aurousseau, dựa trên sách
vở của mấy sử gia Tàu từ thời cổ ñại, ñưa ra giả thuyết rằng giai
cấp lãnh ñạo của nước Việt Câu Tiễn sau khi bị quân nước Sở xâm
chiếm vào năm 333 TCN ñã di tản sang các miền lân cận như Mân
Việt rồi chạy tuốt xuống miền Bắc ñất Việt Nam ngày nay, lập ra
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nước Văn Lang. Câu Tiễn chính là 1 trong 18 Hùng Vương, và
thuyết này có sự hưởng ứng của một số sử gia Việt Nam - trong
ñó có Phạm Văn Sơn. Taylor gọi giả thuyết này một giả thuyết
chết yểu bởi có rất nhiều chống ñối chỉ trích kịch liệt từ những
học giả khác như Maspero và Madrolle. Madrolle gạt bỏ thuyết
này và cho rằng thuyết này không ñể ý ñến ñoạn ñường dài ñầy
chông gai hiểm trở từ nước Việt- Câu Tiễn ñến Văn Lang trong
khoảng cuối thời ñại Hùng Vương, nếu không kể ñến việc gặp sự
chống ñối của dân ñịa phương của nước Mân Việt, hay nhiều sắc
tộc khác trên ñường di tản "chiến lược" ñó. Madrolle sau ñó ấm
ức tung ra lý thuyết của riêng mình cho rằng có lẽ người Lạc Việt
cổ xuất phát từ Phúc Kiến và ñến xứ Văn Lang bằng ñường biển
như là những thuyền nhân ñầu tiên! Theo Taylor, Madrolle ñã dựa
vào một số cơ sở mơ hồ, và so sánh họ của một số bộ tộc ở Mân
Việt (Phúc Kiến) với họ của người Việt cổ ở Lạc Việt ñể ñi ñến
giả thuyết này. Tuy nhiên Taylor lại ñưa ra một dẫn chứng lịch sử
khác cho rằng một ñám người thuộc giai cấp lãnh ñạo của một
nước vừa bị thôn tính ñang trên ñường ñào tẩu có thể ñến một
nước khác "làm cha" người ta như thường và sau ñó ñổi tên nước
mới di cư ñến thành tên nước cũ của mình! Taylor viện dẫn thí dụ
dân Croats gốc Iran và dân Serbs ñã sang cai trị giống người
Slavic ở bán ñảo Balkan (khu Hy Lạp) vào thế kỷ thứ 7. Từ dẫn
chứng thí dụ này Taylor trở lại cho rằng không thể hoàn toàn bác
bỏ thuyết của Aurousseau!
Sợi chỉ nối liên hệ Việt của Câu Tiễn với Việt ở Việt Nam nếu có
trong tiểu thuyết Kim Dung chắc chắn dựa phần lớn vào thuyết
của Aurousseau và chính nó lại dựa vào sử sách của người Trung
Hoa. Theo thiển ý ta có thể trả lại giả thuyết của Aurousseau cho
lớp bụi của dòng thời gian che lấp, và tạm chối bỏ những lý
thuyết cho rằng người Lạc Việt thời Hùng Vương có gốc là người
Việt Câu Tiễn, người Sở (ở miền Ðộng Ðình Hồ, và phía trên),
người Mân Việt (Phúc Kiến) - khi những sắc dân này ñã "di tản
chiến lược" sang miền nước Văn Lang rồi lập ra nước ñó, khi
bóng tối hãy còn bao trùm khoa sử học - bởi những lý do sau ñây:
Lý do thứ nhất: Những gì xảy ra ở nước Ngô, nước Việt-Câu
Tiễn, nước Sở vào cuối thời Chiến Quốc bên Tàu hoàn toàn vắng
bóng trong kho tàng truyện cổ tích, thần thoại và truyền thuyết
của dân gian bên nước Văn Lang hay Âu Lạc hoặc Nam Việt!
Thử hỏi nếu Việt Nam có liên hệ chút ñỉnh gì với Việt-Câu Tiễn
thì với một nước sản xuất một mỹ nhân như Tây Thi ñã làm
"nghiêng thành ñổ nước" cho nước Ngô, chắc chắn tiền nhân Việt
Nam sẽ hãnh diện thuộc nằm lòng chuyện ñó rồi truyền tụng cho
con cháu từ ñời này sang ñời khác. Nước Văn Lang hay Âu Lạc
nếu có nhận những người di tản như con cháu cuả Câu Tiễn hay
Phạm Lãi rồi cho họ "thẻ xanh" thường trú sẽ rất lấy làm hãnh
diện và chắc không bao giờ quên nhét nó vào kho tàng các truyện
truyền kỳ của dân tộc mình. Truyền tích ñầu tiên của dân Việt,
chuyện bà Âu Cơ lấy Lạc Long Quân ñẻ con trăm trứng, cũng có
chút cơ sở qua việc Thục Phán thống nhất hai nước Âu Việt và
Lạc Việt rồi ñặt tên Âu Lạc vào cuối thế kỷ 3 TCN. Những truyền
tích quan trọng sau ñó như Phù Ðổng Thiên Vương tức Thánh
Gióng, lớn lên như thổi chống giặc bắc phương, Trọng Thủy Mỵ
Châu - với chiếc nỏ thần một bí mật quân sự của Thục Phán bị
Triệu Ðà ăn cắp ñược nhờ con Trọng Thủy dụ ñược vợ Mỵ Châu
(con Thục Phán) trao cho, ñều có thể xác nhận với những chứng
tích lịch sử ở ngay tại ñiạ bàn nước Văn Lang xưa hay Bắc Bộ
ngày nay. Có hai ñiểm cần lưu ý. Ðiểm thứ nhất nước Việt của
Câu Tiễn bị quân nước Sở xâm chiếm vào năm 333 TCN tức là
trước thời Thục Phán sát nhập nước Âu với nước Lạc (năm 208
TCN) trên 100 năm. Nếu dân Việt Câu Tiễn có di tản xuống Văn
Lang thì họ phải di tản trong thế hệ 100 năm ñó. Và chắc chắn sẽ
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có thêm cổ tích Tây Thi do dân "Việt mới" ñem sang, nằm ở phía
trước truyện Trọng Thủy Mỵ Châu! Ðiểm thứ hai, theo nhiều học
giả truyện Thánh Gióng có thể tìm thấy trong các cộng ñồng dân
tộc ở miền thượng du Bắc bộ, như người Mường, và ngay cả tại
ñảo Java thuộc nước In-Ðô (Nam Dương) ngày nay! Người ta cũng
ñã tìm thấy một truyện rất giống chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh dâng
nước dâng núi, ở một dân tộc tại phía bắc Borneo cũng ở In-Ðô.
Chuyện Nhất Dạ Trạch cũng tìm thấy bản sao ở tận nước Phù Nam
ngày xưa nằm ở Nam Bộ Việt Nam hiện nay (xem Taylor). Ngược
lại không học giả nào tìm thấy truyền thuyết Tây Thi và Phạm Lãi
hay giống giống một chút, từ phía nam khu Quảng Ðông, Quảng
Tây kéo sang Văn Lang rồi xuống tận các ñảo phía Nam.
Lý do thứ hai: Các ñền thờ hay di tích lịch sử như ñền thờ An
Dương Vương Thục Phán, ñền thờ Thánh Gióng, thành Cổ Loa
của Thục Phán ñều nằm trọn trong ñịa phận Việt Nam. Ở núi Mộ
Dạ tỉnh Nghệ An có ñền thờ An Dương Vương. Ðền thờ thánh
Gióng có ở làng Phù Ðổng tỉnh Bắc ninh. Thành Cổ Loa nằm ở
huyện Ðông Anh tỉnh Phúc Yên. Và tuyệt nhiên không có di tích
lịch sử cổ nào của Văn Lang hay Âu Lạc nằm ở nước Sở tận miệt
Ðộng Ðình Hồ hay bên tỉnh Chiết Giang của Kim Dung tức nước
Việt cũ của Câu Tiễn hết. Ngay như tại thành phố Quảng Châu
ngày nay, tức thành Phiên Ngung kinh ñô nước Nam Việt ngày
xưa, còn có ñền thờ Triệu Ðà chứ không có cái nào ñể tưởng niệm
Câu Tiễn cả.
Lý do thứ ba: Có ít nhất hai lần trong lịch sử Việt Nam về sau,
những nhà lãnh ñạo phía Việt Nam ñánh ñược quân Bắc phương
lại thừa thắng xông lên ñòi hỏi triều ñình Trung Hoa phải trả lại hai
tỉnh Quảng Ðông và Quảng Tây họ cho là Trung Hoa ñã "chôm" từ
nước Nam Việt do Triệu Ðà sáng lập sau khi ñánh thắng Thục
Phán. Ðó là Lý Thường Kiệt thời nhà Lý ñối chọi với nhà Tống và
Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ ñánh quân nhà Mãn Thanh. Ðiểm rõ
ràng, hai nhà quân sự lỗi lạc này chỉ ñòi ñất tới Quảng Ðông
Quảng Tây và không hề có tham vọng quá trớn ñòi tới Ðộng Ðình
Hồ hay sát bên phía nam sông Dương Tử như nước Việt cũ của
Câu Tiễn, bởi hơn ai hết họ biết rõ ranh giới phía bắc của ñịa bàn
dân Âu Lạc hay Nam Việt chỉ ñến khoảng phía nam của Lưỡng
Quảng mà thôi.
Lý do thứ tư: Tổ chức và cơ cấu chính trị của nước Văn Lang hay
Âu Lạc hoặc Nam Việt vẫn không thay ñổi cho ñến hết ñời nhà
Triệu khi quân Hán ñem quân xâm chiếm Nam Việt vào năm 111
trước Công Nguyên. Chế ñộ chính trị thời Hùng Vương vẫn là một
vấn ñề từng ñược bàn cãi sôi nổi giữa các sử gia nghiên cứu về
Việt Nam. Nhìn sơ ñó là một chế ñộ gồm Lạc Vương (tức Hùng
Vương) với sự phụ tá của các Lạc Hầu, Lạc Tướng và phương tiện
kinh tế sinh sống là Lạc ñiền (ruộng) và Lạc dân. Nhiều sử gia gọi
ñó là nền quân chủ thế tập hay quân chủ quân sự. Xã hội ñã ra khỏi
thời kỳ thị tộc tức tập hợp những người cùng trong họ trong gia
ñình lớn với nhau, và ñang ở thời kỳ bộ tộc. Khi Thục Phán dứt
ñiểm Hùng Vương thành lập nước Âu Lạc vào khoảng cuối thế kỷ
thứ 3 trước Công Nguyên, sách sử chép rõ, Thục Phán vẫn giữ
vững hệ thống Lạc Hầu Lạc Tướng của nước Văn Lang cũ. Ðến
thời Triệu Ðà dứt ñiểm Thục Phán nhờ chiếm ñược chiếc nỏ thần
lập ra nước Nam Việt lớn hơn, Triệu Ðà tiếp tục giao cho các "ñại
biểu" của mình cai trị Giao Chỉ và Cửu Chân (tức Bắc bộ và bắc
Trung bộ ngày nay, hay nước Văn Lang cũ) theo kiểu Lạc hầu Lạc
tướng như xưa - còn Triệu Ðà ngồi ở "trung ương" là thành Phiên
Ngung lo cai trị phần Nam Việt bên Lưỡng Quảng. Trong thời
Xuân thu Chiến quốc ở phiá bắc sông Dương Tử, vài trăm năm
trước Công Nguyên, thể chế chính trị của Tàu hay các nước như
Sở, Ngô, Việt ñã là chế ñộ quân chủ phong kiến (phong ñiền kiến
ña, cho ruộng cấp ñất). Ta thấy Ngô Phù Sai ñã có cả một triều
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ñình và các cung tần mỹ nữ bao chung quanh (trong khi ta không
hề nghe ñến vụ này ñối với Hùng Vương). Các nước lớn mạnh
ñều có các nước nhỏ chư hầu bắt nguồn từ việc phong ñiền kiến
ñịa của kiểu quân chủ ñó. Do ñó ta xác ñịnh rằng tất cả những
người thuộc giai cấp lãnh ñạo, hay ngay cả thứ dân có hiểu biết,
của nước Việt Câu Tiễn, hay Sở, ñều ñã thấm nhuần lề lối tổ chức
chính trị của quân chủ phong kiến. Ta cũng biết rõ rằng, người di
tản sang một quốc gia mới thường mang theo cả thói xấu và tính
hay của xã hội cũ của mình. Như vậy nếu mấy người Việt từ Sở,
hay Việt-Câu Tiễn, hay ngay cả Mân Việt sang Văn Lang hay Âu
Lạc trước thời Triệu Ðà, và ñi với số ñông hay ñến với giai cấp
lãnh ñạo tàn quân, chắc chắn họ sẽ "quậy" cái nước Văn Lang và
biến nó sang chế ñộ quân chủ phong kiến từ khuya rồi. Sau ñó khi
Triệu Ðà chiếm Âu Lạc Triệu Ðà chỉ việc áp dụng nền quân chủ
phong kiến cho nước Nam Việt (VIT, tiếng Hoa gọi là Yuế,
Mường gọi Yịt, tiếng Việt thế kỷ 17 chắc hẳn là Yiệt) suốt từ nam
chí bắc! Thực tế cho thấy Triệu Ðà vẫn tiếp tục giữ thể chế Lạc
Hầu - Lạc Tướng của thời Hùng Vương như xưa.
Lý do thứ năm: Ở xã hội Văn Lang ñịa vị người phụ nữ rất cao,
có khi còn cao hơn ở thời ñại thế kỷ 21 này, và chắc chắn cao hơn
ñịa vị người phụ nữ ở nước Việt của Câu Tiễn! Văn Lang lúc ñó
là một xã hội vừa từ chế ñộ mẫu hệ bước sang phụ hệ. Nước Nam
là nước sản xuất ñầu tiên trên thế giới các nhà lãnh ñạo chính trị
quân sự thuộc phái nữ, như hai bà Trưng Trắc, Trưng Nhị, bà
Triệu Thị Trinh (mà người Hán gọi xỏ lá là bà Triệu Ẩu tức mụ
Triệu) trước Võ Tắc Thiên bên Tàu cả mấy trăm năm! Trong thời
ñại Hùng Vương, tại nước Việt-Câu Tiễn ñã có cái màn dùng mỹ
nhân kế ñưa Tây Thi sang cống hiến Ngô Phù Sai ñể làm suy
giảm tiềm năng "quân sự" của Phù Sai và nước Ngô. Nếu người
Việt từ phương bắc ñã di dân sang và giúp hay lập ra nước Văn
Lang, chắc chắn họ nhanh chóng truyền lại ñòn mỹ nhân kế này
vào xã hội Văn Lang hay Âu Lạc từ lâu. Phải nói dân Văn Lang,
Âu Lạc, Nam Việt, hay Giao Chỉ có vẻ vẫn chưa thấm nhuần việc
áp dụng loại "ñộc chưởng" này của Bắc phương trong suốt ngàn
năm ñô hộ. Và mãi cho ñến ñời nhà Trần sau khi chống trả sức ép
của quân Mông Cổ, vua Trần Anh Tông mới bắt ñầu áp dụng thứ
ñộc chưởng mà người Việt (ñọc theo kiểu cổ: Bdiệt, như người
Nhật bây giờ hãy còn gọi Vietnam là Beto-namu) ñã học ñược ở
người Hán tộc qua việc gả Huyền Trân Công Chúa cho vua Chăm
là Chế Mân ñể bắt ñầu mở mang bờ cõi nước Nam.

Que pensez-vous de la rubrique

Le coin du Savoir ?
Donnez votre opinion à la Rédaction !
Những viên ngọc xanh ở Trường Sa
VNExpress, Nguyễn Hưng, Thứ tư, 29/4/2009, 10:28 GMT+7
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Nằm cách ñất liền hơn 250 hải lý, ñảo Trường Sa Lớn có
diện tích khoảng hơn 0,2 km2, ñảo ñồng thời là nơi ñặt trụ
sở của UBND thị trấn Trường Sa.

… Joyeux-Jeunes Retraités

Diện mạo của ñảo những năm gần ñây thay ñổi rất nhiều.
Khu dân cư khang trang với tiếng trẻ bi bô học bài ñược bao
bọc bởi những hàng cây phong ba, bão táp.

Trên những ñảo nổi khác như Trường Sa ðông, Phan
Vinh... mọi không gian ñều ñược tận dụng ñể tăng gia.

Xen giữa các ñơn vị bộ ñội và dân cư là những vườn rau
tươi tốt quanh năm.
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Chênh vênh nhất là những nhà giàn ở bãi Ba Kè, Quế
ðường... Nhìn từ xa công trình trông như một tổ chim ñứng
chân trên nền các bãi cạn có ñộ sâu 10-100 m.

Tại những ñảo chìm như Thuyền Chài, Tốc Tan... vườn rau
thanh niên ñược bó khuôn chênh vênh cạnh lô cốt.
“Giờ ñây ñảo ñã có ñiện 24/24 giờ, hoàn toàn dùng bằng
ñiện mặt trời và sức gió. Máy nổ chỉ dùng ñể dự phòng mà
thôi”. Người dân của ñảo ñã có nguồn ñiện ổn ñịnh ñể sử
dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Cũng nhờ có nguồn ñiện
ổn ñịnh mà các hộ dân trên ñảo ñã sắm sửa, trang bị cho
mình các vật dụng là hàng ñiện máy, ñiện tử với ñầy ñủ tiện
nghi trong gia ñình.
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Le coin « Cuisine »

… Joyeux-Jeunes Retraités
rượu trắng, một ít nước mỡ và ñường. Một số khách nước ngoài
không ăn ñược mắm tôm thì thay bằng nước mắm, nhưng nước
mắm ít nhiều khiến món chả cá bị giảm hương vị.

Chả cá Lã Vọng

Có hai cách ăn phổ biến:

Chả cá Lã Vọng là tên của một ñặc sản Hà Nội. ðây là món cá tẩm
ướp, nướng trên than rồi rán lại trong chảo mỡ, do gia ñình họ
ðoàn tại số nhà 14 phố Chả Cá (trước là phố Hàng Sơn) trong khu
phố cổ giữ bí quyết kinh doanh và ñặt tên cho nó như trên.

Một là: Cho cá ñã nướng vào chảo mỡ, bỏ hành và rau thì là vào.
Khi rau chín tái thì gắp ra ăn với bún, rau thơm, ñậu phộng rang
và mắm tôm ñã pha chế theo cách cho một ít bún vào bát, cho rau
và một vài miếng chả cá lên trên, rắc ít lạc rang, rưới chút mắm
tôm rồi trộn ăn. Khi ăn mùi mắm tôm quyện với vị ngọt của cá,
mùi rau và vị bùi của lạc rang. Do có nhiều mỡ nên khi ăn phải
kèm theo cuống hành tươi chẻ nhỏ ngâm qua dấm pha loãng.
Hai là: Cho chả cá, hành và rau vào bát, rưới nước mỡ ñang sôi
và dùng ngay, có thể ăn kèm với bánh ña nướng. Cách ăn này làm
vừa ñủ ăn nếu không cá sẽ nguội, mất ngon.
Ngoài hai cách trên, một số người có thể cho cả bún vào chảo và
ñảo nhanh với cá, thì là, hành hoa sau ñó trút ra bát ăn. Ăn cách
này rất nóng ngon nhưng hơi nhiều mỡ.
Món này có thể nhắm với rượu và hợp với tiết trời lạnh. Với trời
nóng thì, ñể cho ñỡ ngán, thực khách thường uống bia.

Lịch sử
Vào những năm thời kỳ Pháp thuộc, ở số 14 Hàng Sơn có một gia
ñình họ ðoàn sinh sống, họ thường lấy nhà mình làm nơi cưu
mang nghĩa quân ðề Thám. Chủ nhà hay làm một món chả cá rất
ngon ñãi khách, lâu dần thành quen, những vị khách ấy ñã giúp gia
ñình mở một quán chuyên bán món ăn ấy, vừa ñể nuôi sống gia
ñình, vừa làm nơi tụ họp. Lâu dần, hai tiếng 'Chả Cá' ñược gọi
thành tên phố. Trong nhà hàng luôn bày một ông Lã Vọng Khương Tử Nha ngồi bó gối câu cá - biểu tượng của người tài giỏi
nhưng ñang phải ñợi thời. Vì thế khách ăn quen gọi là Chả cá Lã
Vọng, ngày nay trở thành tên nhà hàng và cũng là của món ăn.

Cách làm
Cá làm chả thường là cá lăng tươi. ðây là loại cá ít xương, ngọt
thịt và thơm. ðặc biệt nhất và cũng vô cùng hiếm hoi là chả làm từ
cá Anh Vũ, bắt ở ngã ba sông Bạch Hạc (Việt Trì - Phú Thọ).
Không có cá lăng thì có thể dùng ñến cá nheo, cá quả, nhưng cá
nheo thì thịt bở hơn và cá quả thì nhiều xương dăm hơn nên không
ngon bằng cá lăng. Thịt cá ñược lọc theo kiểu lạng từ hai bên sườn,
thái mỏng, ướp với nước riềng, nghệ, mẻ, hạt tiêu, nước mắm theo
một phương cách bí truyền ñặc biệt ít nhất 2 giờ ñồng hồ, rồi kẹp
vào cặp tre (hoặc vỉ nướng chả có quết một lớp mỡ cho ñỡ dính).
Người nướng phải quạt lửa, lật giở ñều tay sao cho hai mặt ñều
chín vàng như nhau. Chuẩn bị ăn, người ta mới mang những kẹp
chả nướng ñã chín trút vào chảo mỡ - loại mỡ chó (ñây là tuyệt
chiêu khiến chả cá Lã Vọng nổi tiếng) sôi ñặt trên bếp than hoa ñặt
trên bàn ăn, cùng với rau thì là và hành hoa cắt khúc. Thường
người ta không dùng dầu ăn vì nhiệt ñộ thấp hơn và cá kém thơm
hơn.
Chả phải ăn nóng. Khi ăn, gắp từng miếng cá ra bát, rưới nước mỡ
(ñang sôi lên trên, ăn kèm với bánh ña nướng hay bún rối, lạc rang,
rau mùi, húng Láng, thì là, hành củ tươi chẻ nhỏ chấm với mắm
tôm. Mắm tôm phải ñược pha chế bằng cách vắt chanh tươi, thêm
ớt, ñánh sủi lên rồi tra thêm chút tinh dầu cà cuống, thêm vài giọt

Bình luận ñánh giá16
Patricia Schultz ñã ñưa món Chả cá Lã Vọng vào cuốn "1.000 nơi
nên biết trước khi chết" (1000 Places to See Before You Die).
Cuối năm 2003, hãng tin Mỹ MSNBC ñã rút gọn lại và ñặt nhà
hàng Chả cá Lã Vọng Hà Nội ở vị trí thứ 5 trong 10 nơi nên biết
trước khi chết cùng với 9 ñịa danh, lễ hội nổi tiếng khác trên thế
giới.
1) Nguyên liệu :
_ Cá lăng : 2kg
_ Hành khô : 0,1kg
_ Riềng : 0,2kg
_ Nghệ : 0,05kg
_ Mắm tôm : 0,1kg
_ Mẻ : 0,3kg
_ ðường : 0,05kg
_ Mạch nha : 0,05kg
_ ðậu phộng rang : 0,1kg
_ Thì là : 0,3kg
_ Khế xanh : 0,2 kg
_ Chuối xanh : 0,3kg
16

deux JJR65 cédant aux insistantes requêtes de la Rédaction ont
accepté de tester ce restaurant : rapports à suivre

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

- 69 -

Amicale Epatente des …
_ Dứa xanh : 2 quả
_ Bánh ña nướng : 4 cái
_ Bún : 1 kg
_ Chanh : 5 quả
_ Than : 1 kg
_ Rau mùi : 0,2kg
_ Ớt tươi : 5 quả
Gia vị : Tiêu , muối , bột ngọt , dầu ăn , nước mắm .

… Joyeux-Jeunes Retraités

2) Cách làm :
Giai ñoạn 1 :
+ Cá lọc bỏ xương , bỏ da , cắt miếng vừa ăn , dày khoảng 1cm
+ Nghệ , riềng giã nhỏ , vắy lấy nước
+ Mẻ dùng rây ñể rây , thêm chút ñường
+ Hành khô giã lấy nước
+ Chuối chát gọt vỏ ngâm muối + dấm
+ Khế cắt mỏng
+ Dứa bỏ mắt dọc , cắt miếng mỏng
+ Ớt tỉa hoa , thái chỉ
+ Các loạn rau thơm nhặt , rửa sạch , ñể ráo
Giai ñoạn 2 :
+ Ướp cá : nước nghệ + nước hành + nước riềng + mẻ + mắm tôm
+ ít bột canh + mạch nha . Khi nướng thêm chút dầu . Quạt than
nóng ñỏ ñể cá lên vỉ nướng .
+ Pha mắm tôm : 30gr mắm tôm + 20ml rượu + chanh + muối + ớt
+ tỏi + nước mắm
Giai ñoạn 3 (trang trí) :
+ Xếp cá ra dĩa ( 1 bên ) , bên còn lại xếp các loại rau thơm + khế
+ chuối chát + dứa …
+ Ăn chả cá Lã Vọng với mắm tôm + bún .

Nước mắm Việt Nam
Chả Cá Lã Vọng - 14 phố Chả Cá - +84 4 3 8253929

Bùi Thế Khải, JJR59, Paris 4-juillet-2008
Theo nhà văn Sơn Nam về “văn minh miệt vườn miền
Nam” thì trong thời gian mở mang bờ cõi trong cuộc Nam
Tiến, tổ tiên ta mang theo rất ít dụng cụ ñể sinh sống. Họ
chỉ mang theo giáo mác ñể ñề phòng thú dữ , và một số
ngũ cốc ñể ăn qua ngày. Vùng ñất mới phương Nam, phần
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lớn là ñầm lầy, song nước, rừng rậm chứa ñầy rẫy ác thú:
cọp, beo, gấu, rắn rít, cá sấu, muỗi mòng … Họ ăn uống rất
no ñủ nhờ cá ñủ loại, sống tràn lan ở song, suối, ao, ñập,
ñồng lầy …Họ phá rừng trồng khoai sắn, lúa, bắp … không
tiện mang theo: trâu, bò, heo, cừu, dê, gia súc … Họ ñã ăn
toàn tôm cá, cua ốc ñánh bắt ñược dư thừa …
Giáp ranh với vùng ñất mới là thổ dân gốc Miên, họ lấy tôm
cá dư làm “mắm bồ hốc”, nghĩa là một loại mắm ñặc biệt của
người Miên. Cách làm rất thô sơ. Họ lấy một cái chum hay
vại, xếp nào cá ñủ loại, nhỏ bé, tôm cua, ếch nhái, ãnh
ương, bù tọt, chằng hiu (cùng một họ với ếch) ñã ươn (chết,
thối, sình) nén chặt với một lớp muối hột. Xong họ ñậy nắp
lại ñể vào hiên hoặc dưới nhà sàn. Qua thời gian sình thối,
những thứ kia ñã rữa (vữa) ñi tan từng mảng, ñồng thời tiết
ra một chất nước: mằn mặn, hôi thối. Người Miên ăn loại
mắm bồ hốc này với cơm. Nước họ làm nước chấm, hoặc
ñể nêm nếm thức ăn.
Dân Việt Nam mới ñến bèn “từ ñó biến chế ra thành ñặc sản
của mình” . Họ thay chum vại bằng những cái lu làm bằng
ñất nung. Họ chọn cá cùng một loại, cùng một cỡ, còn tươi
chang Họ xếp cá thành từng lớp, sau khi ñã làm sạch kỹ vảy
ruột … Sau ñó họ rải lên lớp cá một lớp muối hột như người
Miên. Kế tiếp họ rang gạo thơm xay nhuyễn ra thành bột
(gọi là thính) và rắc lên lớp cá. Họ còn chọn dưa gan , loại
dài dài, bầu dục, còn non xanh, xẻ dọc làm 4, làm 5, xếp lên
lớp cá, muối, thính. Cứ như thế mà họ tiếp tục xếp cho ñầy
lu… Họ ñậy lại bằng những tào lá chuối xiêm còn tươi. Sau
ñó họ còn chẻ tre làm thành từng nẹp ñể nén. Cuối cùng họ
ñậy nắp lu lại, có trét cẩn thận dầu chai cho kín.
Một thời gian sau, thịt cá lên men, rữa ra và tiết ra nước
mắm. Nước lấy ñợt ñầu là loại nhứt, ngon, thơm, màu óng
ánh vàng ñỏ. Những lần lấy sau khi châm thêm nước là
nước mắm hạng thường; còn mắm, họ ăn sống hau nấu lẩu
mắm và rau; họ ăn với cơm dưa gan . Nghề làm nước mắm
từ ñó sinh sôi nẩy nở: nhà nào ñánh bắt ñược cá dư thừa,
họ chọn cá ngon to xẻ khô làm nước mắm … Cá “sô“ là cá
ñủ loại, nhỏ, hôi thối … họ làm phân ñể bón các rẫy dưa
gan, dưa leo và ñặc biệt dưa hấu mùa Tết. Loại dưa hấu
bón với phân cá rất ngon ngọt, và nhất là ñể dành lâu ñược,
khác với dưa hấu bó với phân hóa học ñể lâu không ñược.
Miền Nam, miệt nào gần biển như Phú Quốc, Phan Thiết,
Bà Rịa… họ làm nước mắm bằng cá biển, vùng nào gần
song rạch ñầm ao… thì họ làm nước mắm bằng cá ñồng, cá
song… Dù gốc cá biển hay cá sông, ñầm, nước mắm làm ra
cũng rất ngon.
Sau 1975, chánh quyền quản lý các cơ sở làm nước mắm
lớn nhỏ. Cá tôm thiếu thốn dù ở biển hay sông ñầm, số
lượng nước mắm cần dùng phải tăng cao vì nhu cầu phải
cung cấp cho cả miền Bắc (Trước 1975, ña số dân miền nầy
chỉ ăn “nước mắm không hôi“ nghĩa là “nước muối có cho
thêm mầu” giống nước mắm nên không hôi ! . Trong các
sách y-khoa về cấp-cứu của miền Bắc XHCN trước 1975 có
chương nói về “ngộ ñộc nước mắm”, “ngộ ñộc sắn” …nay lại
thấy xuất hiện chứng nầy ở miền Nam sau 1975; lý do : vì
thiếu cá không ñủ ăn, vì thiếu xăng dầu, ghe tàu dù, ng ñể
ñánh bắt cá , vì Trung Cộng làm gần 11 cái ñập chặn nước
trên thượng nguồn song Mekong, làm chết dần chết mòn vô
số tôm cá sống ở kinh, rạch, song, ñầm, ao, hồ, ruộng nước
… Nhà nước, thiếu suy nghĩ hay kém hiểu biết, cứ ra lịnh
lấy tất cả các loại cá, to, nhỏ, mà trước ñã ñược lựa ra ñể
làm phân, cho vào bồn chứa to … và làm nước mắm. Nộc
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cá nốc nằm trong vô số loại cá nầy, ñáng lý bị loại ra, làm
phân, ñã gây ngộ ñộc, có khi chết người .
Nước mắm của ta, nếu làm ñúng quy tắc, chọn loại, tầm
cỡ, thực hiện quy trình hợp vệ sinh … sẽ là một chất bổ
dưỡng nhiều ñạm, một “nước dẫn” hạp khẩu vị, một “nước
pha“ nêm làm ngon các thức ăn Việt Nam, mà hiệ naỳ trên
thế giới nhiều người rất ưa thích.
Sau ñây là công thức pha “nước mắm tỏi ớt” một cách khoa
học, dễ nhớ, khỏi cần nêm nếm, mà vẫn ngon “tuyệt cú
mèo “ với mọi thức ăn cần “chắm - chắm - cuốn - cuốn” của
Việt Nam, và ñặc biệt là ở miền Nam và miền Trung.
•
•
•
•
•
•

3 cuillerées à soupe (muỗng canh) ñường
3 cuillerées à soupe nước chanh xanh (jus de
citron vert) - nếu vàng cũng ñược nhưng xanh
thơm hơn !
30 ml nước mắm
60 ml nước
tỏi (ail) & ớt (piment) bầm nhuyễn (écrasé) :
facultatif et à volonté
muốn nhiều bao nhiêu, cứ nhân lên !

Phở Gà, Nước Béo.
Bs. Nguyễn ý ðức
-“ Còn tôi, thì cho một tô gà da ñùi, hai cái trứng non và vài
thìa nước béo! À, nhớ cho mấy ngọn hành trần nữa nhé”
-“ Thôi ñi ông ơi! Vừa mới thông tim, máu ñầy những mỡ
mà còn bầy ñặt nước béo với trứng gà”.
Ông chồng yêu ñời cười cầu tài:
-“ Thì ñã có mẹ nó lo. Nữ ñiều dưỡng viên chuyên ngành
chứ bộ giỡn à”.
ðây chẳng phải là mẩu chuyện ít nghe thấy ở cõi ñời ngày
nay. Mời nhau ñi ăn, ai cũng dè dặt ngại ngùng, nhất là tiệc
tùng cưới hỏi. Quanh ñi quẩn lại cũng vẫn mấy món béo
ngậy những bơ, những mỡ, những thịt. Thì ra con người
bây giờ lo tìm cách làm sao ăn ít ñi, chứ không như một vài
ñộng vật lo kiếm không ñủ thực phẩm ñể lót bao tử.
Mỡ béo là thực phẩm nhiều người e ngại nhất.
Nghĩ cũng tội nghiệp cho những tảng mỡ hồng hào, ñẹp
mắt này. Không có nó thì làm sao có làn da mịn màng, mát
rượi của những ngón thon tay cho người tình ve vuốt, nâng
niu; lấy gì ñể cấu tạo màng tế bào; lấy chi làm phương tiện
chuyên trở các sinh tố hòa tan trong dầu cũng như cung
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ứng năng lượng cho nhu cầu của cơ thể. Chất béo cho số
năng lượng nhiều gấp ñôi chất ñạm, chất tinh bột ñấy ạ. Và
còn nhiều ích lợi khác...
Nhưng nhiều béo thì lại mập ù. ðàn bà mập ñùi mập mông,
ñàn ông mập bụng, như trái lê, trái táo. Mập thì nom cũng
khác ñi chút ñỉnh, mất eo, mất õng ẹo, mất belly-dancing.
Nhưng ngại hơn là chất béo ñóng vào thành ñộng mạch,
làm tắc nghẽn, xơ cứng.
ði thăm ông bà lang tây mà ñược báo rằng máu có nhiều
cholesterol là nhiều người chẳng thấy vui gì. Lại có than
phiền, kể lể. “ Chị ơi, em chẳng dám ăn bún bò giò heo nữa
ñâu, bác sĩ bảo em phải kiêng vì cái LD của em nó cao mà
HD lại thấp. Em chỉ ăn với chị bữa nay thôi nhé. Rồi kiêng
cho tới ñầu tuần sau mình hãy ñi ăn”.Bữa nay là ngày thứ
Sáu…
Hai cái LL, HH này là cái gì nhỉ?
Anh hai HDL là cholesterol Hiền lành . Nó ít gây ñóng mỡ
mà lai còn mang cholesterol vào gan rồi ñưa ra ngoài. Cho
nên ai thấy nó trên con số 45 là mừng húm như trúng sổ số
tombola.
Còn ñứa em song sanh LDL thì Láo lếu, Lì lợm. Nó mà cao
trên 160 là tim mạch ñi ñong dễ như chơi.
Bà má ruột của chúng, chị Cholesterol, chỉ số càng thấp
càng tươi mát. Dưới 200 là lý tưởng tuồng Tầu.
Mấy bà nội trợ hồi này hồ hởi rủ nhau mua dầu thực vật về
sào rau, chiên cá. Các bà tránh mỡ heo, mỡ bò như tránh tà
ma, ôn dịch. Như vậy cũng tốt ñi. Vừa rẻ tiền vừa an toàn xa
lộ vì thực vật không có cholesterol.
Mà ñúng ra, ta cũng chẳng cần phải ăn nhiều thực phẩm có
bà má lắm chuyện này. Cơ thể ta với lá gan nặng một kí
rưỡi có khả năng tạo ra ñược hầu hết số lượng cholesterol
cần thiết. ðủ ñể là thành phần của kích thích tố nữ cho quý
bà quý cô có vòng số một nhô to như sân trực thăng trên
hàng không mẫu hạm; cho quý ông có nhiều testosterone
mà “ ñêm bẩy ngày ba, vào ra không kể”...
Nói ñến chiên cá lại nhớ ñến việc các ông các bà thầy dùi y
học mũi lõ mắt xanh cũng như da vàng tóc ñen. Hồi này các
trự ñăng ñàn báo nghe, báo ñọc hơi nhiều: ñể cổ võ bá tánh
“giảm Nhục, tăng Ngư” . Coi bộ các bạn ta trúng mối,
lượm nhiều hoa hồng xuất cảnh cá ba xa Cần Thơ, Bà Rịa
hoặc cá mèo Vĩnh Ninh, Nam ðịnh.
Nhưng thực tâm mà nói, ăn cá cũng có nhiều cái lợi. Cá
nằm trong nước, ăn rêu ăn rong hoặc “cá lớn nuốt cá bé” ,
nên cũng ngon thịt hơn mà lại dễ tiêu. Rồi lại có nhiều chất
béo hiền hòa, những Omega-trois, Omega-six- neuf...(
Omega- 3; 6- 9..).
Các ông bà nghiên cứu thì cứ quả quyết là omega hạ má
cholesterol cũng như dẹp bớt nàng LDL Lếu Láo trong máu.
Một tuần mà làm hai lần hoặc cháo cá quả gia truyền Văn
Quang hoặc gỏi cá lá xung là số dách. Mẹ con nhà
Cholesterol, LD là cứ tha hồ theo nhau mà xuống dốc.
Mấy ông kiểm soát thực phẩm khắp nơi cũng như các tay
ñầu tư ñông bạc hồi này chiếu tướng các nhà sản xuất thực
phẩm kiểu “Mì ăn liền” hơi nhiều. Món ăn làm sẵn mua
xong vừa ăn vừa thổi. TV dinner ñông lạnh về thẩy vào lò vi
ba dăm phút là sẵn sàng cho việc “cơm nước xong, trời
vừa tới” . Bát chén giấy, ăn xong vứt bỏ. Chẳng phải lách
cách nấu nướng bếp núc. Chẳng phải rửa chén rửa bát.
Xong bữa, vợ chồng phưỡn bụng ngồi coi phim bộ tới khuya
chẳng cũng thư giãn hay sao! Mời nhau thêm lon nước ngọt
nhiều ñường, thùng pop corn ñầy bơ. ðể lâu lâu “Tay ải tay
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ai” thì lại càng thơ mộng, ñộng tình. Việc gì phải Viagra
hoặc Hawai, Singapore, Hong Kong cho tốn tiền mà lại còn
sợ bị không tặc hiểm nguy. Chỉ tội một ñiều là liên tục như
vậy thì lên cân cũng lẹ nhất là ngày ñêm “ngọa triều” , tĩnh
tại triền miên.
Nhưng...
Các nhà ngôn ngữ học thật “nát chuyện”. Tại sao lại ñặt ra
những NHƯNG, những NẾU trong ngôn ngữ Việt Nam cho
cuộc ñời thêm phức tạp.
Vâng, nhưng những món ăn làm sẵn, ăn liền này chúng
cũng bố lếu bố láo lắm cơ. Chất mỡ ñã béo ngậy mà muối
biển cũng mặn như ...muối. Mà con người ăn vào lại khoái
khẩu mới chết chứ. Cho nên mới muốn- ăn -thêm. Nào
khoai chiên, gà rán... Toàn chiên bằng chất béo có hại trans
fatty acid không à! Cái anh mỡ béo ác ôn này là vua phá
hoại, chuyên gia ñặt cốt mìn dọc theo xa lộ tuần hoàn ñấy.
Quý ông công an khu vực cần canh chừng chúng cẩn mật.
Và các quan kiểm soát thực phẩm ñã cảnh giác nhà sản
xuất ñổi cách nấu chiên, các tay ñầu tư dọa rút vốn. Bộ con
dân hiền lành của người ta mà cứ nhè ñầu ñộc mãi thì ñâu
có ñược. Coi chừng kẻo mập phì cả nước bây giờ!!! Lại
còn nghẹt tim, tai biến não, nhồi máu cơ tim...
Các ông Y tế chỉ thị là chỉ nên ăn 30% tổng số chất béo một
ngày. Sữa thì bớt béo, gà bỏ da, trứng bốn trái một tuần. À,
cái vụ trứng gà này thì các ông bạn Tiên Chỉ, chiếu trên ñộc
quyền nhâm nhi thủ lợn, gan bò cần nhớ nhé. Kẻo quý hiền
thê lại phải nhắc nhở, canh chừng.
Ôi! cái ông ñốc tờ này cũng nhiêu khê, lắm chuyện.
Vợ mình như cái “thùng tố nô” thì khen ñẹp rối ra rối rít.
Mà cứ bầy ñặt nói chuyện kiêng khem, ăn uống béo gầy.
Kệ chúng tôi. Ngon miệng là tôi... cứ sơi. I don’t care! Que
sera, sera!!
Cứ ăn cho sướng miệng các cụ ạ. Phở tái mà không có tí
nước vàng béo ngậy thì thà ăn cháo trắng với muối vừng.
Thịt bíp tếch toàn nạc thì khác gì nhai miếng bông gòn
trong miệng, nuốt mãi không trôi. Phải không a ...thưa các
cụ !! (xin cho tràng pháo tay)
Vâng thì tùy cụ.
Chỉ ngại là ông nhà hòm Tobia với tấm vé tầu hỏa ñang
ñứng ñợi trước cửa, chờ giờ vào ñón ra ñồng vui với giun
với dế. Hoặc chú ñốc Nguyên sẵn sàng thông mạch máu,
rồi nhẹ nhàng ñếm bạc, gửi ngân hàng.
Ai buồn, ai vui?!
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Le coin des voyages
Massage... cá
Những năm gần ñây, có rất nhiều loại hình chăm sóc sức
khoẻ và sắc ñẹp như: tắm trắng, ngâm nước hoa hồng, tẩy
da chết bằng tinh chất... Hiện nay ñang rộ lên một dịch vụ
mới: Massage cá.

Mặc dù mới ñầu giờ sáng, nhưng cơ sở Sakura Spa nằm
trên phố ðội Nhân (Hà Nội) ñã có một tốp khách nam ngồi
ñợi ở phòng chờ. Bởi lẽ ñây là nơi ñầu tiên ở Hà Nội có dịch
vụ dùng cá ñể masage thay nhân viên.
Chờ khá lâu, cuối cùng chúng tôi cũng ñược vào gặp gỡ các
“em” nhân viên massage cá trong một chiếc bể cá xây ốp ñá
xẻ bóng lộn rộng khoảng 4m2, lúc nhúc hàng ngàn chú cá
nhỏ chỉ bằng ngón tay cái.

Sau khi làm xong các công ñoạn tắm sục, xông hơi các vị
khách nhanh chóng ngâm mình trong bể cá. Khách vừa
bước chân vào bể lập tức ñàn cá bơi tản ra xung quanh,
nhưng ngay sau ñó, khi khách ñã nằm yên thì bầy cá lập tức
xúm lại, bắt ñầu… làm việc.
ðàn cá bơi sát cổ, mình, luồn lách khắp” ngõ ngách”, cắn
rứt, rỉa hăng hái... Lúc này, một cảm giác buồn buồn, nhột
nhột, tê tê như bị ñiện giật nhẹ lan toả khắp cơ thể.
Cái cảm giác ban ñầu vừa nhột vừa sợ khiến nhiều vị khách
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ñịnh nhẩy ra khỏi bể nhưng cũng kịp trấn tĩnh và lim dim
mắt ñể thưởng thức cảm giác cá mơn trớn trên cơ thể và
hành ñộng này ñược giải thích là: “sẽ giúp lấy ñi những tế
bào chết trên cơ thể ñể tái tạo những tế bào da mới”.
Anh ðỗ Ngọc Chung, quản lý Sakura Spa cho biết: Những
chú cá này tên “Garra Rufa” hay còn ñược gọi với cái tên là
“ Doctor fish” ( cá bác sĩ) có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Lúc ñầu nhập về 3000 con nuôi thử, nhưng vì nhiệt ñộ
không thích hợp, nên chúng chết hàng loạt. “Khó tính” là từ
ñể nói về những chú cá này, vì nhiệt ñộ cao hay thấp hơn
so với mức chuẩn chúng cũng chết, hoặc ốm yếu. Lúc nào
0
cũng phải giữ ñược nhiệt ñộ trong bể dao ñộng từ 25 ñến
0
37 .
Mỗi ngày chúng ñược cho ăn duy nhất 1 lần lúc giữa
khuya, ñể ñảm bảo không “lười biếng” do ăn quá nhiều.
Nhân viên ở ñây cũng gần như ứng trực 24/24 giờ ñể chăm
lo cho cá “ vì mấy em này khó tính lắm”.
ðã có một số nước trên thế giới sử dụng hình thức
massage ñộc ñáo này, như Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Trung
Quốc… Mới ñây, một số công ty du lịch tại Việt Nam ñã bổ
sung vào tour du lịch sang Singapore “có ñi massage cá”
ñể gây sự tò mò cho du khách.
Chính vì sự tò mò mà không chỉ có khách hàng nam giới,
gần ñây có nhiều quý bà, quý cô ở tận Saigon một tháng
cũng ñôi lần bay ra Hà Nội ñể ñược hưởng sự chăm sóc
của “nhân viên masage cá

Le poisson du bonheur
Garra Rufa et Cyprinion Macrostomus, tels sont leurs noms. On
les appelle aussi poissons-docteurs, car ils s’alimentent des chairs
mortes et malades de patients atteints de psoriasis. Les poissonsdocteurs sont présents à l’état sauvage dans le lit de rivières
turques, syriennes, irakiennes et iraniennes. On les trouve
également, désormais, dans des centres thermaux croates
(Umag), japonais (Hakone), chinois (Hainan) et coréens.

Psoriasiques de tous les pays, réjouissez-vous ! Il est aussi
possible de se faire manger les malepeaux sur l’île de Sentosa,
près des côtes singapouriennes. Une séance de quarante minutes
de réflexologie poissonneuse vous y coûtera 35 dollars. À ce prix
là, le bonheur n’attend pas.
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Le coin des voyages (2)
Du côté de Sa Pa17

17

pour inciter celle (qui se reconnaitra) d’entre nous à y aller :-D
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Hoa lộc vừng ñỏ rực bên hồ Gươm
VnExpress, Thứ năm, 26/3/2009, 10:37 GMT+7

Sau một tháng trổ màu vàng và thay lá, ñêm qua cây lộc
vừng bên hồ Hoàn Kiếm bắt ñầu nở hoa và ñến sáng nay
rụng ñỏ rực trải thảm ñường ñi và trên mặt nước.

Mùa hoa lộc vừng thường bắt ñầu từ tháng sáu cho ñến hết
tháng chín, ñầu tháng mười âm lịch. Lạ một ñiều là vào mùa
hoa, hoa nở liên tục hết ñợt này ñến ñợt khác suốt mấy
tháng liền. Hoa kết thành những sợi dây dài ñến vài chục
phân, treo lúc lỉu với vài chục bông hoa nhỏ li ti, tròn như hạt
ñậu và những cánh hoa nhỏ, mỏng tơ bung ra mềm mại,
trông thật thích mắt.
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Hoa lộc vừng khoe sắc bên Hồ Gươm
VnExpress, Thứ ba, 19/8/2008, 09:30 GMT+7

Trong nắng thu chiều tàn, Hồ Gươm thơ mộng hơn bởi
những cành lộc vừng ñỏ, thường nở hai vụ trong năm vào
tháng 7 và 11 âm lịch. Hoa rủ bóng xuống mặt hồ, ñẹp xao
lòng nhiều người dân Hà Nội.

Chỉ ñến cuối mùa, hoa mới kết thành những chùm quả hình
thoi có bốn cạnh cân ñối rất ñẹp, bóc lớp vỏ xanh ra, bên
trong là màu hồng tươi. Những dây quả treo lúc lỉu trên cành
và khi ñã ra quả rồi thì cây không còn ra hoa nữa, mà phải
ñợi ñến tháng sáu âm lịch năm sau.
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Red Durian -
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Le coin des curiosités
Des photos insolites
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Envoyez nous vos photos insolites !
Envoyez nous vos photos insolites !
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Envoyez nous vos photos insolites !
Envoyez nous vos photos insolites !
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Une pharmacie en Inde

Envoyez nous vos photos insolites !
Envoyez nous vos photos insolites !

Envoyez nous vos photos insolites !
Envoyez nous vos photos insolites !
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Festival à Menton
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Logements sociaux en Chine et à Dubai
Attention à ne pas confondre !
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Le Muséum d’histoire naturelle de
Neuchâtel et sa nouvelle exposition
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Le coin des merveilles
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Le coin des annonces
LA JOURNEE CULTURELLE DE l’AEJJR
Dimanche 17 Mai 2009 à midi
Restaurant Mékong , 4 Square de la Bergerie
77185 – LOGNES
PROGRAMME
1) Le Viet Nam d’avant 1945 – conférence par M. Pierre
Brocheux , Professeur à l’Université de Paris VII, et ancien
professeur au lycée Jean-Jacques Rousseau
2) Le Japon, Tradition contre Modernité
RESERVATION AUPRES DE
Nguyên tât Cuong : 06 08 94 16 et
G. Nguyên Cao Duc : 06 32 58 16 26

JJR65-2009 Les Ardennes Belges en Folie
20/24-5-2009 – Celles - Belgique
Le Programme des « Ardennes Belges en Folie ».
Mercredi 20 mai: Accueil, Check-in gites et hotels, Soirée
spagetti au camp de base avec ambiance musicale
Jeudi 21 mai : Journée à Durbuy s/Ourthe ; Durbuy est la
plus petite ville du monde.
Jeudi soir : Soirée fromage et spécialités régionales.
Vendredi 22 mai : Visite du Grotte de Han (petite lainage
absolument conseillé) ; Redu – Le village du livre
Vendredi soir : BBQ au camp de Base
Samedi 23 mai :Journée libre. Suggestions : Kayak à
Gendron, Marche au bord de la Lesse à Gendron,
Visite Chateau de Vêve , Visite de Dinant ….
Soirée 23 mai. Diner dansant de cloture au « Grand
Virage »

Gala de retrouvailles MC72
Samedi 23 Mai 2009, de 19h à 1h
Au CHALET DE LA PORTE JAUNE
Avenue de Nogent- Bois de Vincennes 75012 PARIS
Tarif : Adulte 90 € / personne
Soirée musicale dansante assurée par ManhCuong & Thùy
Huong ainsi que tous nos artistes amateurs venant des 4
coins du monde
Modalités d’inscription et de règlement : (* INSCRIPTION :
par email à ) - khanhnguyen_fr@yahoo.fr - yengoc@free.fr

Réunion 12 Juillet 2009 in Saigon -VN
JJR-MC68 et Anciens Elèves des Ecoles
Françaises
A group of French High School friends in Vietnam and
Overseas will have a
Reunion at Rang Dong Hotel on Sunday July 12th 2009.
Rang Dong Hotel - 81-83 Cach Mang Thang 8, District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam
The Rang Dong Band and a possibility of the Peanuts Band
will perform with Ballroom dance music,
American & French Oldies songs.

… Joyeux-Jeunes Retraités
the number is more than 100 participants, a 25 course Buffet Style with be
served with soft drink.
Beer and liquor will be paid at the cash bar. 80 cents to 1 USD for Beer.
You can bring your own wine or liquor bottle and the serving charge is 8
USD per bottle.
The dinner will be served from 7pm to 8pm, following by a free Lottery and
the Group Picture. The Ballroom dance will start at 8:30pm until 11pm.

- Local friends in Vietnam: 15 USD per person
- Overseas friends (Viet Kieu): 22 USD per person
Local contact in Saigon:
- Nguyen Van Loc: 0918-599 057 and
nguyenloc_ngocxuong@saigonnet.vn
- Phan Huy Quang: 1223-925 547 and huyquang42@yahoo.com
- Phuong Dung: 0903-810 965 and pdung_pham@yahoo.com
Outside of VN, contact Hoang Kim Loc at lochoang@umd.edu and you
can call anytime at 301-8078113 (cell) or 301-4052915 (work).
Friends from all promos of JJR, MC, Yersin, Taberd, Couvent des Oiseaux,
St. Ex, Pascal, etc … Please participate to make this 2009 Reunion in VN
a successful and memorable evening.

JJR – MC 68 2009 REUNION
MARYLAND, USA - Sept 4, 5 and 6
PROGRAMME
Sept 4 - Friday night dinner: chez Hoàng Kim Lộc
(orchestre, danse, et chansons)
Sept 5 – saturday lunch : chez chacun des organisateurs
Sept 5 – Saturday night Grand Gala Dinner: dîner dansant
avec orchestre, chez Kiều Vân & Trần Minh Thế
Sept 6 – Sunday lunch: chez ðỗ ðình Dủng ( musique, et
parmi les plats: du crabe bleu)
LOGEMENT
Tous les participants seront logés gracieusement durant 3
nuits chez les organisateurs :
ðỗ ðình Dũng dodinhdzung@gmail.com
Hoàng Kim Lộc lochoang@umd.edu
Kiều Vân & Trần Minh Thế TMMILOU@gmail.com &
kieuvantran@gmail.com
Bùi Quang ðạt dbui_99@juno.com
Trần Công Danh danhtran@infraredfocalsystems.com
Pham Hùng phnxalways@hotmail.com
Compte tenu des places disponibles, le nombre des
participants sera limité à 90 personnes

JJRMC69&70 40th Graduation
Anniversary bash in
Saigon, Viet Nam July 3rd–July 5th
2009
rd

1. July 3 : Welcome to Saigon.
th
2. July 4 : Gala day: The Gala dinner ball night will be
held at the HimLam SaiGon Restaurant from 6:00PM11:30PM
3. July 5th Brunch d’Adieu will be hosted by the OC at a
restaurant to be disclosed later.
4. Contacts : ncthang2009@yahoo.com. ,
BlazingCyber@yahoo.com

If we have less than 50 participants, a 6-7 course dinner will be offered. If
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Vie quotidienne des
travailleurs … encore actifs
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Tous les coins du monde

Phụ nữ dễ tiêu hoang trước ngày 'ñèn
ñỏ'

Shopping sprees linked to periods

Một nghiên cứu cho thấy, trong 10 ngày trước khi chu kỳ kinh
nguyệt bắt ñầu, phái ñẹp thường không kiểm soát ñược hành vi
tiêu tiền khi họ ñi mua sắm.
Trước ñây nhiều nhà tâm lý tin rằng mua sắm lu bù là một trong
những cách ñể phụ nữ ñối phó với sự ñảo lộn hoặc mất cân bằng
tâm lý do những thay ñổi hoóc môn gây nên trước chu kỳ kinh
nguyệt. ðể kiểm chứng giả thuyết này, các chuyên gia ðại học
Hertfordshire (Anh) mời 443 phụ nữ tham gia một thử nghiệm.
Nhóm nghiên cứu yêu cầu tình nguyện viên theo dõi số tiền chi
tiêu từng ngày trong tháng. Công việc này ñược thực hiện trong
nhiều tháng.

Thứ ba, 31/3/2009, 09:11 GMT+7
BBC, Monday, 30 March 2009 10:51 UK

Women may be able to blame impulse buys and extravagant
shopping on their time of the month, research suggests.
In the 10 days before their periods began women were more likely
to go on a spending spree, a study found.
Psychologists believe shopping could be a way for premenstrual
women to deal with the negative emotions created by their
hormonal changes.
Professor Karen Pine will present her work to a British
Psychological Society meeting in Brighton later this week.

She asked 443 women aged 18 to 50 about their spending habits.
Almost two-thirds of the 153 women studied who were in the later
stages of their menstrual cycle - known as the luteal phase admitted they had bought something on an impulse and more than
half said they had overspent by more than £25. A handful of the
women said they had overspent by more than £250. And many felt
remorse later.
Professor Pine, of the University of Hertfordshire, said: "Spending
was less controlled, more impulsive and more excessive for
women in the luteal phase. The spending behaviour tends to be a
reaction to intense emotions. They are feeling stressed or depressed
and are more likely to go shopping to cheer themselves up and
using it to regulate their emotions."
Hormonal
She said much of this could be explained by hormonal changes
during the menstrual cycle. And the findings were exaggerated in
the women with severe PMT.
"We are getting surges and fluctuations in hormones which affect
the part of the brain linked to emotions and inhibitory control. So
the behaviour we found is not surprising."
Another explanation might be that women are buying items to
make themselves feel more attractive - coinciding with the time of
ovulation when they are most fertile, typically around 14 days
before the start of a period.
Most of the purchases made by the women were for adornment,
including jewellery, make-up and high heels.
Professor Pine said: "Other researchers have found there is an
ornamental effect around the time of ovulation."
Researchers have found women tend to dress to impress during
their fertile days.
Professor Pine, author of the book Sheconomics, said if women
were worried about their spending behaviour they might avoid
going shopping in the week before their period was due.

Các chuyên gia nhận thấy khả năng kiểm soát chi tiêu của những
người phụ nữ này thay ñổi theo chu kỳ. Cụ thể, gần 2/3 tình
nguyện viên thừa nhận họ sẵn sàng mua những thứ thật sự không
cần thiết trong những ngày cuối của chu kỳ. 63% nói rằng, so với
những ngày khác trong tháng, họ tiêu nhiều hơn trong 10 ngày
trước khi chu kỳ mới bắt ñầu.
"Phụ nữ có xu hướng tiêu tiền nhiều hơn và ít tính toán chi li hơn
nếu họ ñi mua sắm vào trong 10 ngày trước khi kỳ kinh bắt ñầu",
giáo sư Karen Pine, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết.
Theo Pine thì phụ nữ luôn cảm thấy buồn chán, cáu giận hoặc
căng thẳng trong khoảng thời gian trước chu kỳ do những thay ñổi
hoóc môn (hiện tượng này xảy ra hàng tháng). Vì thế mà nhiều
chị em, ñặc biệt là những người có thu nhập trung bình và cao, coi
mua sắm là một trong những biện pháp ñể xua ñuổi những cảm
xúc tiêu cực.
"Với phụ nữ, mua sắm là cách hợp lý hơn ñể giải tỏa cảm giác
căng thẳng so với uống rượu hoặc sử dụng chất kích thích. Nếu
chị em lo lắng về nguy cơ tiêu xài phung phí thì họ không nên ñi
mua sắm trong những ngày trước ngày hành kinh ñầu tiên", Pine
nhận xét.

Condoms 'too big' for Indian men
BBC, Friday, 8 December 2006, 13:08 GMT

A survey of more than 1,000 men in India has concluded that
condoms made according to international sizes are too large for a
majority of Indian men.
The study found that more than half of the men measured had
penises that were shorter than international standards for
condoms.
It has led to a call for condoms of mixed sizes to be made more
widely available in India.

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

- 95 -

Amicale Epatente des …
The two-year study was carried out by the Indian Council of
Medical Research.
Over 1,200 volunteers from the length and breadth of the country
had their penises measured precisely, down to the last millimetre.
The scientists even checked their sample was representative of
India as a whole in terms of class, religion and urban and rural
dwellers.
The conclusion of all this scientific endeavour is that about 60% of
Indian men have penises which are between three and five
centimetres shorter than international standards used in condom
manufacture.
Doctor Chander Puri, a specialist in reproductive health at the
Indian Council of Medical Research, told the BBC there was an
obvious need in India for custom-made condoms, as most of those
currently on sale are too large.
The issue is serious because about one in every five times a
condom is used in India it either falls off or tears, an extremely
high failure rate.
But Indian men need not be concerned about measuring up
internationally according to Sunil Mehra, the former editor of the
Indian version of the men's magazine Maxim.
"It's not size, it's what you do with it that matters," he said.
"From our population, the evidence is Indians are doing pretty
well.
"With apologies to the poet Alexander Pope, you could say, for
inches and centimetres, let fools contend."

Missing cow spent nine months on the
run
Telegraph - Caroline Gammell
Nicknamed the Beast of Ealand, she was bought from a market in
Thirsk, North Yorks, but escaped from her owners as she was
being unloaded. The cow fed wild off the land for more than nine
months, travelling from ditch to dyke, before she was tracked
down and sent to Hillside Animal Sanctuary in Frettenham, near
Spixworth, Norfolk.
Wendy Valentine, founder of Hillside, which mainly takes in
animals rescued from the farming industry, said: "When I first
got the call I just thought that we had to help.

"She'll stay with us for the rest of her natural days and we'll
introduce her to the others."
Now she'll get to go in with other Highland cows and become part
of the herd. Floss is thought to have escaped in a bid to find her
calf which she was separated from when she was taken to market.
She was sighted across East Yorkshire and north Lincolnshire and
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travelled more than 60 miles altogether.
Floss bedded down in tips, was chased by yobs on quad bikes,
was almost run down by joyriders and poached by idiots taking
shots at her.
Sue McAuley, 42, an administration assistant at a college in
Ealand, near Scunthorpe, Lincs, said: "When I first heard there
was a cow wondering in the wild I thought it was just a tall story
to be honest but then I saw her outside.
I was happy she got caught but I wanted to raise the money to buy
her to keep her safe.
"Seeing her off at Hillside was fantastic."
She added: "Floss trotted off the back of the trailer and it was the
most wonderful thing. She ran straight towards the other Highland
cows and the hay.
"She really deserves it. For an animal to look after herself all that
time she deserves this life."
Ms Jaine, 39, who owns a smallholding in Crowle, near
Doncaster, South Yorks, said: "I thought it was such a shame she
was running loose and fending for herself.
"I thought of Hillside because a while ago I stopped eating massproduced meat after watching various videos they'd produced.
"I gave them a call to see if they'd take her and when we raised
the money to buy her we drove down there."
The four-year-old animal used stealth and cunning to avoid
capture after managing to escape from a farm in Goole, south
Yorkshire, last May.
The Highland Cow travelled more than 60 miles south, heading
into north Lincolnshire, living off council tips and stealing hay
where she could.
Floss finally settled in Ealand, west of Scunthorpe, and became a
local source of gossip, dubbed the "Beast of Ealand".
But two local women took pity on her, feeding her and earning
her trust before finally raising the £500 to buy her from her beef
farmer owner to send her to Hillside Animal Sanctuary in
Frettenham, Norfolk.
Wendy Valentine, founder of Hillside, which mainly takes in
animals rescued from the farming industry, said: "When I first
got the call I just thought that we had to help.
"She is in quarantine for now until she gets used to her new
surroundings and will be able to join the rest of the rescue herd
in about a month.
"She is a lovely, gentle cow who seems quite serene and happy.
She will stay with us for the rest of her days."
Floss was bought - along with two others from a different herd at Thirsk market last year and taken to her new and unfamiliar
home in Goole. It is thought the combination of being separated
from her calf at market and being placed with two strange cows
encouraged her to escape.
That night, she managed to break out of her field and spent the
next nine months avoiding capture.
She was spotted near Thorne, 15 miles south west of Goole and
then east near Keadby power station, in north Lincolnshire.
Floss finally ended up in the village of Ealand where smallholder
Tracey Jaine and college administrator Sue McAuley heard
about the cow's exploits.
Mrs Jaine, 39, who lives in Crowle, near Doncaster, said: "She is
quite a cow, she remained free by finding some really good hideyholes.
"She would hide in the bushes on a piece of land used for paintballing and then would only come out at night to find food.
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"She walked through drainage ditches to reach farmland where she
would pinch hay from a stable.
"One of the locals told me how she moved on from Keadby
because she boys on quad bikes who used the isolated land
would drive at her and scare her.
"I thought it was such a shame she was running loose and fending
for herself and so when I found her I took her buckets of
feed."
After several days, Mrs Jaine had gained Floss' trust and was able
to get within five paces of the cow. A vet was summoned and
Floss was tranquillised before being taken to Hillside last Friday.
Mrs McAuley, 42, who raised much of the £500 to buy Floss, said:
"When I first heard there was a cow wondering in the wild I
thought it was just a tall story, but then I saw her outside.
"I was happy she got caught but I wanted to raise the money to buy
her to keep her safe. Seeing her off at Hillside was fantastic.
"Floss trotted off the back of the trailer and it was the most
wonderful thing. She really deserves it. For an animal to look
after herself all that time she deserves this life."

Bò di chuyển gần 100 km ñể trốn lò mổ
Thứ ba, 31/3/2009, 09:58 GMT+7
Floss vốn là một con bò cái thuộc giống Highland. Chủ một lò mổ
mua nó tại chợ gia súc ở thành phố Thirsk, hạt North Yorkshire,
Anh vào tháng 6 năm ngoái cùng với nhiều con bò khác. Con vật
tẩu thoát khi người ta lùa ñám gia súc xuống xe tải ñể ñưa chúng
vào lò mổ. Sau ñó Floss lang thang khắp nơi trong hơn 9 tháng và
chỉ ra ñồng ñể ăn cỏ vào ban ñêm.
Tính ra Floss trốn chạy ñược hơn 96 km. Trong suốt cuộc hành
trình, con bò này nhiều lần bị ñuổi, ném và bắn. Cuối cùng người
ta bắt ñược Floss, nhưng nó ñã ñược Sue McAuley và Tracey Jaine
- hai người phụ nữ yêu ñộng vật - mua lại với giá 500 bảng và ñưa
tới một khu bảo tồn ñộng vật.
Sue McAuley, 42 tuổi, nhân viên hành chính ở ngoại ô thành phố
Scunthorpe kể: “Khi nghe nói có một con bò lang thang trên các
cánh ñồng tôi nghĩ ñó là một câu chuyện phiếm. Nhưng sau ñó tôi
ñã nhìn thấy Floss. Thế rồi người ta bắt ñược nó. Tôi quyết ñịnh
quyên góp tiền trong trường học ñể mua nó. Tôi rất vui khi thấy nó
sống vui vẻ ở khu bảo tồn Hillside”.
Người còn lại tham gia cứu Floss là Tracey Jaine, 39 tuổi, chủ một
trang trại nhỏ ở hạt South Yorkshire nói: “Tôi không tin ñược rằng
Floss ñã bỏ trốn ñể bảo vệ mạng sống của nó. Tôi nghĩ tới khu bảo
tồn Hillside vì tôi từng xem nhiều chương trình về nơi ñây”.
Wendy Valentine, người sáng lập khu bảo tồn Hillside cho biết:
“Floss sẽ ở lại ñây trong suốt phần ñời còn lại. Chúng tôi sẽ giúp
nó kết bạn với các con thú khác trong khu bảo tồn”. Giờ ñây Floss
ñã gia nhập một ñàn bò Highland tại ñây. Valentine cho rằng con
bò trốn vì muốn tìm con bê mà nó ñã sinh ra. Hai mẹ con xa nhau
khi nó bị ñưa tới chợ gia súc.
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Kristen Navara, de l'Université de Georgie (États-Unis), n'est pas
une plaisanterie.
La chercheuse a compilé des statistiques fournies par la CIA
(Central Intelligence Agency ), qui lui a donné le nombre de
naissances de filles et de garçons enregistrées entre 1997 et 2006
dans 202 pays. Si, dans le monde, les garçons représentent, en
moyenne, 51,3 % des naissances, ce chiffre recouvre en fait de
grandes disparités selon les latitudes.
Ainsi, sous les tropiques, la proportion de mâles tombe à 51,1 %
des naissances et même à 50,8 % en Afrique subsaharienne,
contre 51,4 % en Europe. Ces différences persistent y compris
lorsque l'on prend en compte des préférences «culturelles»,
comme celles qui favorisent les garçons en Chine ou en Inde, où
de nombreux avortements de fœtus féminins sont pratiqués. À
noter que cette préférence pour les garçons n'est pas l'apanage de
l'Asie, puisqu'on la retrouve également dans nombre de pays
africains.
La question de ce que l'on appelle le «sexe-ratio», à savoir cet
indice biologique qui désigne le taux comparé de mâles et de
femelles au sein d'une espèce pour une génération, fascine les
scientifiques depuis des décennies. Au XIXe siècle, le physicien
français Pierre-Simon Laplace a comparé les registres des
naissances parisien et londonien. En 1930, le Britannique Ronald
Fischer s'est penché lui aussi sur le problème.
En France, on compte aujourd'hui, à la naissance, environ
105 garçons pour 100 filles, alors qu'en Chine la proportion est
de 120 garçons pour 100 filles. Bernard Jegou, spécialiste de la
reproduction à l'Inserm et à l'université de Rennes-I, estime que
cette publication britannique constitue une méta-analyse,
autrement dit une compilation de la littérature déjà existante.
«L'idée de corréler ces résultats aux données de température et de
luminosité est astucieuse», relève-t-il.
La glande pinéale
Le chercheur rappelle que chez les animaux sauvages, mais
également en laboratoire, on observe que la production de
spermatozoïdes est plus importante en été qu'en hiver. Ce
phénomène, lié à la durée d'éclairement, est dû à la glande
pinéale, située dans le cerveau, qui joue un rôle fondamental dans
la régulation du rythme biologique en déclenchant, notamment, la
production des gamètes. Sécrétée par cette glande, la mélatonine
est le médiateur utilisé pour «traduire» les effets de la lumière sur
la reproduction.
«Ainsi, quand la durée de l'éclairement s'allonge, la glande
pinéale est davantage éclairée. Dans mon laboratoire, j'observe
que, quand on manipule le temps où la lumière reste allumée, on
favorise la naissance de mâles ou de femelles chez le hamster. Et
plus je laisse la lumière allumée, créant ainsi une différence
importante entre le jour et la nuit, plus les hamsters font des
filles», observe Bernard Jegou. Exactement comme les hommes
sous les tropiques.

Plus de filles naissent sous le soleil des
tropiques

Inbreeding: Downfall of a Dynasty

Anne Jouan 03/04/2009 | Mise à jour : 21:54
Une étude américaine montre que le climatjoue sur le sexe des
bébés.
Les couples qui vivent sous les tropiques ont plus de chances que
ceux qui résident en Europe, par exemple, d'avoir un enfant de
sexe féminin. C'est ce qui ressort d'une étude épidémiologique
parue dans la revue britannique spécialisée Biology Letters. Bien
que publiée un 1er avril, cette enquête, menée par l'endocrinologue

The powerful Habsburg dynasty that ruled Spain for nearly 200
years came to an abrupt end in 1700 with the death of King
Charles II, who left no heirs to the throne.
The termination of that royal lineage may be the result of frequent
inbreeding of the line, which may have left Charles II ill and
infertile, a new study suggests.
The House of Habsburg was one of the major royal houses of
Europe for many centuries. The Habsburgs ruled over Austria for

By Andrea Thompson, Livescience.com
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more than six centuries, eventually coming to rule (through
marriages) over Bohemia, Hungary and Spain.
The Spanish Habsburg dynasty was founded by Philip I (or Philip
the Fair, son of the Holy Roman Emperor Maximilian I) in 1516
when he married Joanna the Mad, the daughter of the Catholic
Spanish rulers Ferdinand of Aragon and Elizabeth of Castile. The
house ruled over Spain throughout the height of its influence and
empire.
But, historical data show that "in order to keep their heritage in
their own hands, the Spanish Habsburgs began to intermarry more
and more frequently among themselves," the authors of the new
study wrote.

… Joyeux-Jeunes Retraités
Mariana of Austria. His grandfather Philip III was also born of an
uncle-niece marriage — Philip II with his niece Anna of Austria.
The high degree of relatedness of these rulers' parents combined
with the remote inbreeding in the lineage likely had a significant
impact on the eventual extinction of the line.
Other evidence that backs up this conclusion is the stark rate of
infant and child mortality in the Habsburg families. Only about 60
percent of infants survived to age 1, and only half of the children
born to the dynasty survived to age 10, compared with about 80
percent survival of infants in Spanish villages at the time.
Charles II's disorders and illnesses are also evidence of the
inbreeding of the line. According to contemporary writings, he
was short and weak and suffered from intestinal problems and
sporadic hematuria (the presence of red blood cells in the urine).
He did not speak until age 4 and did not walk until age 8.
Such detrimental health effects are often seen in children of
consanguineous marriage because they are more likely to inherit
rare deleterious recessive versions of genes.
Based on the historical information they gathered and clinical
genetic knowledge, Alvarez and his colleague determined that
Charles II's ailments and impotence/infertility (complained about
by his spouses) are the result of two genetic disorders —
combined pituitary hormone deficiency and distal renal tubular
acidosis (a condition that causes acid to build up in the body
because the kidneys are not properly channeling it into the urine).
With the death of Charles II (at the age of 39) and the end of the
Spanish Habsburg line, the House of Bourbon of France assumed
the Spanish crown.
The study's findings are detailed on April 14 in the online journal
Public Library of Science ONE.

Records show that the Spanish Habsburg kings frequently engaged
in consanguineous marriage (or marriage between biological
relatives); nine of the 11 marriages that occurred over the dynasty's
200-year reign were consanguineous, with two uncle-niece
marriages and one first-cousin marriage.
It had been suggested that this high degree of inbreeding led to the
eventual extinction of the line when the "physically disabled,
mentally retarded and disfigured" Charles II died after two
childless marriages, the authors wrote. But this idea had not before
been examined from a genetic perspective.
Gonzalo Alvarez and his colleagues at the University of Santiago
de Compostela in Spain calculated what is called the inbreeding
coefficient for each individual across 16 generations of the
Habsburgs, using genealogical information for Charles II and
3,000 of his relatives and ancestors. The inbreeding coefficient
indicates the likelihood that an individual would receive two
identical genes at a given position on a chromosome because of the
relatedness of their parents.
Inbreeding evidence
Alvarez's team found that the inbreeding coefficient increased
considerably down through the generations, from 0.025 for Philip I
to 0.254 for Charles II — almost as high as would be expected for
the offspring of an incestuous marriage (parent-child or brothersister).
Charles II, who was dubbed El Hechizado ("The Hexed"), was the
produce of an uncle-niece marriage — Phillip IV with his niece
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Le coup de cœur de la Rédaction

Un puissant séisme, d’une magnitude de 7,9 (sur 9,5), dans la région des îles Tonga, à 210 kilomètres de Nukualofa,
capitale de l’archipel, le long de la faille de l’ «anneau de feu», dans le Pacifique, le 19-3-2009 .
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Most distant object ever detected by telescopes.

GRB 090423

first detected by Swift on 23-4-2009
Analysis confirmed a redshift of 8.2. ie a distance of 13.035
billion light-years. Put another way, the explosion is being
viewed when the Universe was only 630 million years old, a
mere 5% of its current age (estimated to be 13.7 billion years)

Un diadème d’objets en suspension autour de notre bonne vieille planète bleue. C’est ce que laisse voir cette image réalisée
sur les ordinateurs de l’Agence spatiale européenne (ESA). On estime qu’ils sont plus de 18000, du simple boulon au
satellite obsolète, à tourner en orbite autour de la Terre. Pour certains, ce sont des débris provoqués par des collisions,
comme celle du mardi 10 février 2009, à 16h56, où un satellite commercial américain Iridium 33 (560 kilos) a heurté un vieil
engin militaire russe, Cosmos 2251 (900 kilos). La rencontre s’est faite à environ 800 kilomètres au-dessus de la péninsule
de Taïmir, en Sibérie, à une vitesse qu’on estime de 11,6 kilomètres/seconde. (ESA/AFP)
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