
Nikanor fait de l’aile volante

On est en 1974. En France c’est le tout début de ce
sport, que je découvre avec mon ami Michel Katzman
que l’on voit sur cette photographie et avec qui j’ai
volé pendant vingt ans. Je lui dédie cet album, que
j’avais dessiné à cette époque.

Nikanor était le nom de son chien basset qu’il emmenait voler avec lui.
Il le mettait alors dans un harnais spécial.

Nikanor thực hiện cánh bay
Chúng ta đang ở vào năm 1974. Ở Pháp, đây là thời điểm 
khởi đầu của môn thể thao này, mà tôi đã khám phá ra với 
người bạn của tôi, Michel Katzman, người trong bức ảnh này, 
người mà tôi đã bay cùng trong hai mươi năm. Tôi dành tặng 
album này cho anh ấy, do tôi vẽ vào thời kì đó.

           Jean-Pierre Petit

Nikanor là tên của chú chó bátxê mà anh đã từng mang theo 
để bay cùng. Anh đặt nó vào một dây nịt đặc biệt.



Depuis des millions d’années
les oiseaux avaient été les
seuls à pouvoir sillonner

les champs infinis des cieux.

Eh, tu as
vu ces

minables !

Ce qui les
rendait
souvent

prétentieux.

           Ceux qui ne volaient pas,
           ou très mal, étaient même

franchement imbuvables.

Après des semaines
de patientes
observations,

Nicanor décida de 
passer à l’action.

Từ hàng triệu năm, loài chim  
là đông vật duy nhất có thể bay 
lượn trên những cánh đồng  
bất tận của bầu trời.

Này,  
cậu nhìn thấy 

chúng nó…  
tệ hại !

Sau nhiều tuần 
kiên nhẫn quan sát

Nicanor quyết định 
hành động.

Điều này 
thường 
khiến họ 
trở nên 

kiêu căng.

Những loài không bay được, 
hoặc rất tệ, thực sự thậm chí...

không thể chịu được.



Après un travail intense
Entrecoupé de moments
de repos et de réflexion.

Pas mal, ton engin,
mais pour la finesse,

tu repasseras !

Tu as vu ce machin ?

C’est pas vrai !

Thứ này cũng được, 
nhưng cần phải 

điều chỉnh một chút !

Sau khi làm việc chăm chỉ

Nhìn kìa!?

Không thế 
tin được !

Xen kẽ là những 
giây phút nghỉ ngơi, 

suy tư.



Un chien qui vole.

On aura tout 
vu !

Eh, génie ambulant, comment
tu le diriges        ton bazar ?

Attends, mon pote,
on va t’aider.

Ce jour là, Nicanor
découvrit …

La perte de       vitesse.

Con chó 
mà bay, há?

Có trò hay 
để xem đây!

Này, thiên tài di động ơi, làm thế nào 
để điều khiển     cái thứ này vậy?

Ngày hôm đó, 
Nicanor khám phá ra...

Việc mất tốc độ.

ARF! 
ARHF!

Chờ đã, chúng tớ 
sẽ giúp cậu.



Avec le temps
la technique de

Nicanor s’améliorait.

Barre entre les dents
au décollage.

Et puis, très à l’aise pendant le vol.

Nicanor, comment ça marche, 
ton bidule ?

La curiosité alla grandissant.

Nicanor faisait des émules.

Banzaï

Hein !

La construction amateur
se développa rapidement.

Sâu một thời gian, 
kỹ thuật của Nicanor 

được cải thiện.

Cắn chắc thanh 
khi cất cánh.

Rồi sau, 
sẽ thoải mái 

trong chuyến bay.

Nicanor, cái đấy của bạn 
hoạt động thế nào ?

Sự hiếu kì ngày càng lớn.

Nicanor là mẫu mực

Lên đường

Mô hình nghiệp dư phát triển 
một cách nhanh chóng.

Há!



Profilage Et qu’est ce que tu fais
des pattes ?

Max, tu vas toucher !

Je les rentre après l’envol

Oh !

Sapristi, Max
a le feu à bord !

Ecoute, Max, c’est gentil, la construction amateur,
     mais tu aurais pu penser à enlever les 

bouts souffrés !

Biên dạng 
ít sức cản Và làm gì 

với các bàn chân?

Tớ xếp chúng vào sau khi cất cánh

Max, cậu chạm vào đấy!

Oh!

Trời ơi, 
Max đang cháy!

Nghe này, Max, cũng thú vị, tạo mô hình nghiệp dư,  
                          nhưng cậu nên bỏ những... 

phần đầu diêm!



Est-ce que vous croyez que
vous pourriez me faire une aile ?

Ma foi, ça doit
être faisable …

Ben dis donc, l’engin d’Arthur,
c’est quelquechose !

Dame, t’as vu
son poids à cet

oiseau-là !

Ils vont organiser une 
compétition

AH !
 Ah!

Insensé,
absolument

insensé !

Je reviens 
de suite.Du côté des oiseaux.

Me amis, un peu
de discipline !

Anh có nghĩ rằng anh có thể tạo 
ra một đôi cánh cho tôi?

Ra là vậy, thiết bị của Arthur,    
đúng là một thứ 
đặc biệt!

thấy trọng lượng 
của con chim này 

không!

Họ sẽ tổ chức 
một cuộc thi

Điên rồ, 
hoàn toàn 

điên rồ!

Từ phía những con chim. Tôi sẽ quay 
lại ngay.

Các bạn ơi, 
trật tự một tí nào!

Ah! 
Ah!

Chà, điều đó 
có thể làm được...VĂN PHÒNG



La classe …

ça marche
terrible

Concurrent 
numéro trois

Landing aera, please ?

Heu, par là
this way

Thanks, Guys

tu vas voir
son aile

ça mon vieux, c’est
un grand allongement

Xịn thế...

Nó bay 
siêu nha !

Đối thủ cạnh tranh số ba

LANDING AREA, PLEASE!

Thứ này ông nội ơi, mới là sải 
cánh khổng lồ

Uh, lối này 
this way

Thanks, guys

Nhìn cánh 
của cậu ta nào



Une heure et quart.
Il tient toujours

Vainqueur
en précision

d’atterrissage

Cecilia, imbattable au
jeu de jambes Max, champion de 

l’acrobatie

Bref, une rencontre très réussie.

Một tiếng mười lăm. 
Anh ấy vẫn còn đang bay

Người chiến thắng 
trong kỹ thuật 

hạ cánh

Cecilia, luôn luôn đứng hạng đầu 
trong bước nhảy Max, nhà vô địch 

nhào lộn

Quả là, một cuộc gặp rất thành công.



Regarde papa,
chéri

Troisième …

Nicanor !
Arthur a fait

une vache!

Près du villageOù çà ?

Quel
désastre !

Je vous l’avais bien dit
qu’un jour ils se casseraient

la figure.

Nhìn bố kìa , 
con yêu

Nicanor! 
Arthur đã làm 
một con bò!Vị trí thứ ba...

Ở đâu 
cơ?

Cạnh làng

Thật là 
một thảm 

họa!

Tôi đã nói với các cậu rồi,  
một ngày nào đó chúng nó 

sẽ vỡ mặt.



Dis, Léon, tu ne
crois pas que tu as été

un peu dur avec ces
jeunes ?

Mon vieux, Arthur, Nicanor
a beau se démener, plus moyen 
de voler !

Au village :

mmm…

Ecoute, Charles. C’est un vrai casse-pipe,
      ce truc, non ?

Ben, je me demande …
en faisant attention

peut-être ...

Et puis, mon
fils me fait une
vie impossible

Charles, tu n’as pas assez
d’autorité sur ton fils Le mardi suivant :

Cụ Arthur ơi, Nicanor có cố sức kéo 
cũng vô ích, không còn cách nào 

bay được!

Charles, nghe này. Đó thực sự 
là cái cối xay người? 

Chà, tôi xem xét...  
vừa cẩn trọng có thể...

Còn tôi thì phải  
vất vả với con trai

Charles, cậu không đủ nghiêm 
với con trai mình Thứ Ba tuần sau:

Anh Leon ơi,  
hay là mình hơi nghiêm khắc  

với lũ trẻ quá?

mmm...

Tại làng:



Bon sang
quelle trouille

je me paie

C’est chouette, monsieur
le maire, d’avoir voulu
vous rendre compte par
vous même

Vive monsieur le
Maire !

Et après, tu
feras aussi un tour,

hein papa ?
Vas y
papaTais toi

andouille !

Alors, monsieur le maire ?

Heu …

Le voila, là haut

Le maire ?
Incroyable

C’est inouï !

De mon temps …

Sợ quá, 
chết mất thôi.

Thật tuyệt đấy ạ , 
ngài Thị trưởng đích 

thân trải nghiệm

Ngài Thị trưởng 
muôn năm!

Thế nào, ông Thị trưởng?

Thế nào, ông Thị trưởng?

Đấy, trên kia

Thật 
phi thường!

Thị trưởng? 
Không thể 
tin được

Ngày xưa…

Ờ...

Lát nữa  
bố cũng thử 

một vòng , bố nhé?

Im đi 
đồ ngốc

Cố lên 
bố ạ



On se pose
toujours face

au vent
Les voila

Les voila

Ici Jean-claude Bourret
qui accueille aujourd’hui

le vaillant maire 
de Clafu les

Mélèzes

Pour les vols, je suis d’accord,
à condition qu’on soit prudent

Et le ciel fut de nouveau constellé de
jolies voiles multicolores.

Vive le maire !

Le pied ! Enlevez les cales !
Texte

Chúng ta 
luôn đối mặt 

với gió

Đây là Jean-Claude Bourret,
người hôm nay tiếp đón 
thị trưởng dũng cảm của       

xứ Clafu-les- 
   Mélèzes

Và bầu trời lại được bao phủ bởi 
những bức màn đa sắc xinh xắn.

Đối với các chuyến bay, tôi đồng 
ý, với điều kiện chúng ta cần cẩn 

thận

Họ đây rồi

Thị trưởng 
muôn năm!

Sướng quá! Hãy bỏ các nêm đi!

Họ đây rồi



Où est ce 
qu’il court

comme cela
le curè ?

GENDARMERIE
NATIONALE

Un beau soir :

On dirait 
qu’il a vu
le diable

Alors vous me dites que 
vous avez vu un OVNI 

J’étais en 
train de

faire mes
cloches

Et vous dites que soudain
vous avez vu deux engins
émettant une lueur rouge

orangée, et qu’allaient
vers le sud.

Et ils étaient
parfaitement

silencieux

Một buổi tối đẹp trời:

Vị linh mục 
chạy đâu 
như vậy?

Ý ông là ông nhìn thấy một UFO…

HIẾN BINH 
QUỐC GIA

Hình như 
ông ấy 

nhìn thấy 
ma quỷ

Lúc tôi 
đang 

lau chuông

... Và ông nói rằng 
đột nhiên ông nhìn thấy  
hai chiếc cỗ máy phát ra  
ánh sáng màu đỏ cam, v 
à chúng đi về phía nam.

Và chúng hoàn toàn 
im lặng



Le curé a vu deux
OVNI !

Ici ! à Clafu
les mélèzes ?

Oui mon vieux. Tu bloques 
la une pour demain. Titre:

Panique à Clafu les mélèzes.
Les OVNIS partout… stop …

C’était chouette,
ce vol de nuit !

Et tu as vu ce passage, à 
côté de la cathédrale !

Vị linh mục đã nhìn thấy 
hai UFO!

ở đây! ở 
Clafu-les-mélèzes?

Thật tuyệt, 
chuyến bay 

đêm này!

Rồi cậu có nhớ lúc ta bay 
bên cạnh nhà thờ không!

Ừ bạn già tôi. Cậu để dành trang nhất 
cho ngày mai. Tiêu đề: Hoảng sợ 

ở Clafu-les-mélèzes. 
UFO ở khắp mọi nơi… dừng…



L’histoire du vol de nuit fit grand bruit à Clafu
 les Mélèzes, et le curé en fut quitte pour l’émotion.
Un jour un spectacle insolite attira l’attention des 
habitants du village.

Tiens, qu’est-ce qui est arrivé à la moto de Bernard ?

Il a eu besoin
du moteur

Mais il continue à rouler
avec …

Oui c’est
pour son
standing

Ça, mon vieux Nicanor, c’est un delta motorisé

Câu chuyện về chuyến bay đêm gây rúng động tại làng Clafu-les-Mélèzes,  
vị linh mục đã xúc động mạnh. Một ngày nọ, một cảnh tượng lạ  
đã thu hút sự chú ý của cư dân trong làng.

Này, chuyện gì đã xảy ra với chiếc mô tô của Bernard?

Anh ấy đã 
cần động cơ 

ừ, đó là 
phong cách 
của anh ấy 

?

Cái này, ông nội Nicanor ơi, đó là một máy bay cánh tam giác gắn máy



Ça marche !

Il va vers le lac

Bruyant,
son truc

Il y en a qui
ne s’embêtent

pas, en bas

Ah ah, la petite
qui bronze, sur le
voilier, pas mal

Zut !
plus

d’essence !

La terre est trop loin.
Fichu, je suis fichu !

Les chats n’aiment
guère l’eau, c’est
bien connu.

AU SECOURS !

Hoạt động tốt!

Dưới kia 
họ có vẻ 

sướng thế 
nhỉ

Mặt đất quá xa. 
Chết tiệt, tèo rồi!

Mèo không 
thích nước, 
ai chả biết.

CỨU TÔI VỚI !

Ah ah, 
con bé nằm phơi 

trên thuyền buồm, 
ngon phết nhỉ

Anh ấy hướng đến hồ

Quá ồn, 
thứ đó

Thôi 
xong! 

hết xăng!



Pendant que Bernard Lechat continuait l’étude de 
la motorisation du Delta, Nicanor se mit en relation
avec le docteur Courandair, qui avait commencé des
études en soufflerie :

L’appareil est
suffisamment stable
si on respecte les règles
de prudence élémentaire 

Nicanor, je te présente
mon cousin, le Docteur

Courandair
Venez, je vais vous
montrer le résultat 
de mes travaux

Enchanté

Il est souhaitable
de donner à la 

quille centrale ce
genre de cintrage

Trong khi Bernard Lechat tiếp tục nghiên cứu quá trình động 
cơ hóa Delta, Nicanor đã liên lạc với Tiến sĩ Courandair,  
người đã bắt đầu nghiên cứu về quạt gió :

Nicanor, giới thiệu 
với cậu anh họ của tớ, 

tiến sĩ Courandair

Rất hân hạnh

Đến đây, tôi sẽ cho 
các cậu thấy thành quả 

công trình của tôi

Thiết bị đủ ổn định 
nếu tuân thủ các 

quy tắc cơ bản

Điều nên 
làm là tạo ra 

cột trung tâm 
kiểu uốn cong này

 truyện tranh 
được viết trước 
khi phát minh ra 

"floatings"



Fléche
standard

C’est ce qu’on appelle
un profil autostable.
On peut illustrer ceci

avec une classique
flèche d’écolier

On baisse le
nez et on relève

l’arrière et
on obtient le classique

profil en « S »

Remarquable !

J’ai consigné tous
mes résultats dans

ce rapport

Pfff…
la science !

Aïe Aïe Aïe
mon rapport !

Đây được gọi là mặt cắt 
tự ổn định. Chúng ta 

có thể minh họa điều này 
bằng một máy bay giấy 

của học sinh

Chúng ta hạ mũi, 
nâng đuôi sau lên 

và sẽ tạo được 
một dáng hình 

chữ "S" 

Tôi đã ghi lại tất cả 
kết quả của mình 

trong báo cáo này

Đáng ghi nhận!

Phùùù… 
ôi khoa học!

Uých uých uých 
báo cáo của tôi!

Mũi tên tiêu chuẩn



Plus le temps passait et plus il y avait de
gens qui faisaient de l’aile delta. Un jour :

Bon, on convoque tout le monde
pour jeudi

Le maire dit qu’il faut 
faire un fédération

Une quoi ?

Ça fait du monde,
hein ?

Fichtre

Est ce qu’on peut considérer
un chat qui fait du delta

comme un oiseau ?

Attendez, il faudrait un classement 
par catégories. Catégorie lourds:
les éléphants

Vous êtes
fou !

Reprenons tout
à zéro.

Eh, j’ai maigri, moi

Te vexe pas,
Arthur

Mes amis,
mes amis,

du CALME !

Et cela se poursuivit tard dans la nuit.

Càng ngày càng có nhiều người chơi cánh Delta. Một ngày :

Thị trưởng nói cần phải lập 
một liên minh Vậy, chúng ta sẽ triệu tập mọi người 

vào thứ Năm

Đông người đấy nhé?

Cánh Delta.

Hội thảo 
quốc gia

Liệu một con mèo bay có thể 
được coi là một con chim?

Chờ đã, mình nên được phân hạng. 
Hạng nặng: những con voi

Thật điên 
rồ!

Hãy làm lại 
từ đầu

Này, tôi bị sụt cân nhé Các bạn, 
các bạn, 

BÌNH TĨNH 
NÀO!

Arthur ơi, 
đừng giận 

cậu à

Và điều đó tiếp diễn đến khuya.

Kinh!

Một cái gì?



Louis, pilote de boeing,
je viens pour 

ma 1ere leçon

Certains oiseaux finissent par s’intéresser au Delta.

Alors, comment ça marche
votre petit truc ?

Poilant, leur petit
machin

Tiens, le premier
delta biplan

Ecoute, Louis en
delta, si tu bats des 

ailes, ça le déséquilibre

Ah!

Qu’est ce que tu veux,
Louis, il pilote des 

boeings depuis 10 ans

Il y a des
habitudes
tenaces

Một số loài chim cuối cùng cũng quan tâm đến Delta.

Louis, phi công lái Boeing, 
                          tôi đến học bài 
                                 đầu tiên

Này cái thứ nhỏ kia của các cậu 
hoạt động thế nào đấy ?

Thích thú, 
cái thứ nhỏ này

Đây, máy bay 
tam giác đầu tiên 

hai lớp cánh

Nghe này Louis, 
với máy bay cánh Delta, 

nếu cậu vỗ cánh, 
nó sẽ mất cân bằng đấy

Thế thôi, 
Louis đã lái máy bay 

từ 10 năm rồi đấy

Có những 
thói quen 
cứng đầu

Ah!



Puis vint l’ère des records mondiaux 

Cecilia, qui va
se faire larguer

d’une montgolfière

HOURRA !

Vas-y, largue !

Je suis 
vachement 

haut

Oh la là, je suis aspirée par le nuage

Impossible de descendre

Ouh la là !

mais…
elle monte !?

Ça y est
elle dégèle

Vous l’avez
échappé belle

Deux heures
plus tard

Rồi diển ra một số kỷ lục thế giới

Cecilia, 
người sẽ được 
thả từ khinh 

khí cầu

Hoan hô!
Làm đi, 

thả nó xuống!

Cao quá 
trời!

nhưng… 
cô ấy 

đang lên!?

Ô la la, tôi bị hút vào mây

Không thể hạ xuống

Ô la la!

Hai tiếng 
đồng hồ sau...

Vậy là băng 
đã tan

Cô đã thoát 
thật ngoạn mục



C’est le début d’une aventure !

Voler de ses
propres ailes.

Le petit monde de
    l’ AILE LIBRE

Đó chỉ là 
sự khởi đầu của một cuộc phiêu lưu!

Bay với đôi cánh 
của riêng mình

Thế giới nhỏ 
của CÁNH BAY TỰ DO * KẾT THÚC

* Phần kết


