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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。 
 

Nhật Bản ngày nay 
Giới trẻ thời nay 

Gần đây chúng ta thường nghe từ ngữ “Soushoku kei danshi”, nghĩa là “nam giới hệ ăn cỏ”. Từ ngữ lạ lùng này 
nghĩa là gì? Đây là từ ngữ để chỉ “những chàng trai tuổi ngoài 20, hiền lành, thích không khí gia đình, tiêu cực trong 
quan hệ tình yêu”. Mẫu chàng trai này thích ở nhà hơn ra ngoài, khi làm việc thường hay ăn vặt, trông dịu dàng nữ 
tính nhờ tính cách tinh tế, và thật lạ họ lại là những người được chị em nữ chú ý. 

Ngoài ra, khi xong việc, họ thường không bù khú với bạn bè, đồng nghiệp mà đi thẳng về nhà để sống những giờ 
phút cho riêng mình, họ cũng không chi tiêu phung phí trong các buổi hẹn hò với người yêu hay bạn gái. Tóm lại họ 
có cuộc sống căn cơ, giản dị, và dường như họ là tiêu biểu cho lối sống của thời kỳ suy thoái kinh tế hiện nay.  
Mặt khác, trong nam giới hiện nay, bắt đầu xuất hiện một mẫu người được gọi tên là “obento danshi”, thường 

mang bento đến hãng để tiết kiệm tiền ăn. Trong số họ, người mang bento do chinh họ làm chứ không phải vợ làm 
đang gia tăng. 
 

 

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。 
 

Từ điển tiếng Nhật 
Từ ngữ chỉ tháng 6 

Ở Nhật, tháng 6 và tháng 10 là hai tháng trường học và công ty thay đổi trang phục từ xuân sang hè và từ thu sang 
đông, tiếng Nhật gọi là “Koromogae”. Đây là tháng cho chúng ta cảm nhận sự thay đổi của thời tiết. 
Tháng 6 âm lịch tiếng Nhật gọi là tháng Minazuki (thủy vô nguyệt), hiện nay được dùng như là một cách gọi khác 

của tháng 6 dương lịch. Nguồn gốc của chữ Minazuki có nhiều cách giải thích, phần đông cho là Minazuki có nghĩa 
là tháng mùa mưa đã chấm dứt, nước đã cạn. Ngược lại, lại có người giải thích đây là tháng lúa đã cấy xong, phải 
kéo nước vào ruộng, họ gọi tháng này là tháng Mizuharizuki (thủy trương nguyệt) , hoặc tháng Minazuki nhưng lại 
viết là “thủy nguyệt”. 
Ở Châu Âu người ta cho rằng những cô dâu đám cưới vào tháng 6 sẽ được hạnh phúc, cô dâu cưới trong tháng 6 
được gọi là “June Bride” (cô dâu tháng 6). Tháng này là tháng có nhiều ngày nắng, ít mưa nhất trong năm nên được 
nhiều người chọn để làm lễ cưới. 
Tuy nhiên ở NB tháng 6 là tháng mưa ngâu Tsuyu, trời mưa rả rích hàng nhiều ngáy, không tiện cho các lễ cưới. 

Thế nhưng nhiều người vẫn thích được làm “cô dâu tháng 6” nên tháng 6 vẫn là tháng có nhiều đám cưới sau 
tháng 10 là tháng thời tiết ổn định, có nhiều ngày nắng đẹp.   




