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日本のいま 

～いまどきの若者～ 
近頃よく耳にする「草食系男子」。みなさんはこの意味を知っていますか？ 一般的に、「家庭的で優しいけれど、恋

愛には消極的な 20 代の男性」のことを呼ぶそうです。このタイプは、外よりも家が好き、仕事中にはお菓子を欠かさ
ない、繊細である等一見女性らしさを感じさせますが、意外に女性にもてるそうです。 
さらに、仕事を終えたら職場の同僚や友人と飲みに行くこともなく、家に帰って自分の時間を過ごしたり、デートや

女性を喜ばせるために無駄遣いをせず貯蓄に精を出したりといった、地味で堅実なライフスタイルを送る傾向があり、
この不況時代を象徴しているかのようです。 
また、一般の男性社会人の中には食費を節約するために、お弁当を持参する「お弁当男子」なるものが登場し、愛妻

弁当ではなく自分でお弁当を作る人も増えているそうです。 
 

Jepang Saat Ini 
Kawula Muda Masa Kini 

     Akhir-akhir ini sering terdengar istilah [Soshokukei danshi = pemuda pemakan rumput].  Apakah Anda tahu 
artinya ?  Secara umum, artinya adalah [laki-laki usia 20-an, bersifat kekeluargaan dan baik hati, tetapi sangat pasif 
dalam percintaan].  Tipe lelaki seperti ini, biasanya lebih suka di rumah daripada di luar, sewaktu bekerja tidak pernah 
ketinggalan camilan, lemah lembut dsb, sekilas terlihat feminin, tetapi tipe ini ternyata disukai oleh perempuan. 
     Tambahan lagi, setelah pekerjaannya selesai, dia tidak pergi minum-minum bersama rekan sekerjanya atau 
teman-teman-nya, melainkan langsung pulang ke rumah menikmati waktunya sendiri.  Ia tidak menghabiskan uang 
untuk berkencan ataupun untuk menyenangkan hati wanita, melainkan berusaha keras untuk menabung.  Ada 
kecenderungan gaya hidupnya mantap dan tidak mencolok, sehingga menjadi simbol di era resesi ini. 
     Selain itu, dalam lingkungan karyawan pria, ada juga yang membawa bekal bento sendiri [obento danshi = pemuda 
bento], untuk menghemat biaya pangannya.  Bento ini bukan bento yang dibuat oleh istrinya, melainkan semakin 
banyak yang membuat bento sendiri. 
 

 
ことばの歳時記 
～6 月の季語～ 

日本では、6 月と 10 月に学生や企業の制服（夏服・冬服）を変更する「衣替え（ころもがえ）」が行われることが多
く、春から夏へ、また秋から冬へという季節の移り変わりを視覚で感じることができます。 

毎年旧暦 6 月を「水無月（みなづき）」と呼び、現在では新暦 6 月の別名としても用いています。水無月の由来には諸
説があり、文字通り、梅雨が明けて水が涸れてなくなる月であると解釈されることが多いですが、逆に、田植が終わっ
て田んぼに水を張る必要のある月「水張月（みずはりづき）」「水月（みなづき）」であるとする説もあります。 
ヨーロッパには、6 月に結婚した花嫁は幸せになれるという言い伝えがあり、6 月に結婚式を挙げる花嫁をジューン・

ブライド（6 月の花嫁）と呼んでいます。この時期のヨーロッパは、1 年中で も雨が少なく良いお天気が続くこともあ
り、結婚式を挙げるカップルが多いというのもうなずけます。 

しとしとと雨の続く「梅雨（つゆ）」の時期にあたる日本の 6 月は、結婚式には向かない月とは言うものの、やはりジ
ューン・ブライドに憧れている人も少なくなく、比較的安定した晴れの日が続く 10 月に次いで、結婚式の多い月だそう
です。 
 

Bahasa dalam Berbagai Musim 
Kata Mutiara di Bulan Juni 

     Di Jepang, pada bulan Juni dan Oktober, banyak diselenggarakan [koromogae = mengganti pakaian], yaitu 
mengganti pakaian seragam (seragam musim panas, seragam musim dingin) di kalangan pelajar ataupun karyawan 
kantor.  Sehingga kita bisa langsung melihat perbedaan dari musim semi ke musim panas, dari musim gugur ke murim 
dingin. 
     Setiap tahun, bulan 6 dalam perhitungan kalender lunar, disebut sebagai [Minazuki = bulan yang tidak ada 
airnya].  Sekarang istilah ini dipakai untuk menyebut bulan Juni pada kalender sekarang.  Ada berbagai opini tentang 
asal mula sebutan Minazuki ini.  Ada yang mengatakan bahwa sesuai dengan huruf kanji-nya, yang mempunyai arti 
[bulan ketika musim hujan sudah selesai dan air menjadi habis], sebaliknya, banyak pula yang beranggapan bahwa ini 
adalah [bulan di mana perlu dialirkan air di di sawah setelah selesai menanam padi, [Mizu hari zuki = bulan ketika air 
harus dialirkan] lama-lama disingkat menjadi [Minazuki ]. 
     Di Eropa, ada legenda yang mengatakan bahwa pengantin wanita yang menikah pada bulan Juni, akan 
berbahagia.  Pengantin wanita yang menikah pada bulan Juni disebut sebagai June Bride (pengantin bulan Juni). 
Pada musim ini, di Eropa, merupakan musim yang paling menyenangkan dalam setahun, dimana hujan turun sedikit 
dan udaranya cerah terus.  Oleh karena itu tak heran kalau banyak pengantin yang melangsungkan pernikahannya 
pada hari itu. 
     Tetapi bulan Juni di Jepang merupakan bulan musim hujan, setiap hari gerimis terus, sehingga merupakan bulan 
yang tidak cocok untuk melangsungkan pernikahan.  Tetapi oleh karena banyak orang yang terpengaruh oleh istilah 
[June Bride] ini, maka Juni merupakan bulan yang banyak pesta pernikahan setelah Oktober yang mempunyai hari-hari 
cerah dan stabil dibanding Juni.  




