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Thành phố Naruto   Đó là nắp cống trong thành phố Naruto. Cầu ‘Oo-Naruto’ và ‘Uzu-Shio’ nổi tiếng được vẽ. 

Trong nắp cống ở phía bên phải,còn có các sản phẩm đặc biệt của Naruto, «cá hồng” và “quả lê” cũng được thiết 

kế.     

Kamojima-cho, thành phố Yoshinogawa  Nắp cống của Kamojima-cho nổi tiếng với hình búp bê hoa cúc. Nắp 

được thiết kế bằng hình “hoa cúc”. Mỗi năm, từ cuối tháng 10 đến cuối tháng 11 ,có một triển lãm trưng bày hoa 

cúc và búp bê hoa cúc ở phía trước quảng trường sự kiện ở Tòa thị chính thành phố Yoshinogawa và trước ga JR 

Kamojima.  

Kawashima-cho thành phố Yoshinogawa  Biểu tượng “Lâu đài Kawashima” của Kawashima được vẽ ở nắp 

cống của thị trấn Kawashima. Ngoài Lâu đài Kawashima, ở bên trái phía trên của nắp cống hình ‘Koutsusan’, 

‘Ayoyu’, ‘Cầu chìm’ cũng được vẽ.  

Minami-cho, huyện Kaifu  Là nắp cống của Minami-cho Huyện Kaifu, nổi tiếng là nơi rùa biển đến đẻ 

trứng.Được thiết kế bằng hình ảnh con rùa biển. Ở bãi biển Ôhama, hàng năm từ tháng 5 đến tháng 8, rùa biển sẽ 

đến đây đẻ trứng.Hơn nữa, ở bảo tàng rùa biển “karetta” quý khách cũng có thể thấy rất nhiều rùa biển. 

 

Waki-machi huyện Mima   Hoa văn của những bức tường của con phố Udatsu cũng được vẽ trên các nắp này.  

 

Không xây nổi Udatsu   

「Udatsu」 nghĩa là bức tường phòng hỏa（bức tường ngăn việc cháy lan sang nhà bên cạnh nếu có hỏa hoạn）

giữa căn nhà của mình và nhà hàng xóm. Cần phải tốn rất nhiều tiền để xây dựng nên chỉ có nhà giàu mới làm nổi 

tường Udatsu, vì vậy mọi người hay nói “không xây nổi Udatsu” ám chỉ mình không giàu. Câu nói này còn mang 

nghĩa bóng là “không ngóc đầu lên nổi” hay “địa vị xã hội, sinh hoạt cuộc sống mãi không khấm khá”. 

 

Thành phố Naruto    Đây là một nắp trụ nước cứu hỏa của Naruto. Một minh họa của một chiếc xe thang 

được vẽ. Đứa trẻ dường như rất vui mừng. 

Mọi người nghĩ bức tranh này là gì? Đó là nắp cống trên đường. Bây giờ, "nghệ thuật nắp 

cống" đang bùng nổ ở Nhật Bản và nước ngoài. Trên nắp cống được thiết kế bằng những 

địa điểm nổi tiếng của thị trấn, thực phẩm, hoa v.v ..., và được gọi là " nắp cống của địa 

phương". Một số nhân vật chính nổi tiếng của anime đôi khi cũng được vẽ. Chà, vậy hãy 

xem thử nắp cống ở Tokushima thì thế nào nhỉ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

*Nếu quý vị gõ từ khóa “man ho-ru a-to” quý vì sẽ tìm thấy rất nhiều hình ảnh nắp cống của Nhật Bản với nhiều 

thiết kế khác nhau. Quý vị hãy tra thử xem 

Các bạn thấy thế nào về các nắp cống của Tokushima? Dù cho các bạn không biết gì về 

thành phố đó đi chăng nữa thì thông qua các hình vẽ của nắp cống bạn cũng có thể biết về 

những những điểu nối tiếng của thành phố. Những điều thú vị mà ai nhìn cũng thấy vui. Ở 

đất nước của các bạn có những nắp cống như thế này không? Cho đến bây giờ người chưa 

nhìn thấy những nắp cống nghệ thuật này thì hôm nay trên đường về và ngày mai lúc đi ra 

ngoài hãy chú ý con đường đi xem sao. Không chừng sẽ có những phát hiện thú vị . 


