
 

 

nhà. Chuyện gì cuối cùng đã xảy ra? Bong 
bóng bị vỡ. Trong một thời gian ngắn, giá củ 
tulip bị giảm thãm hại, có khi chỉ bằng 1% lúc 
mua. Nhiều người đã bị phá sản một cách 
không ngờ. Đó là câu chuyện một củ tulip có 
giá trị tương đương 100,000 USD hay một căn 
nhà mà sau nầy người ta gọi là Hội Chứng Hoa 
Tulip. 

 

 
 

Người Hòa Lan yêu hoa. Họ cũng trồng và 
cung cấp cho 80% của cho thị trường hoa trên 
thế giới. Ở Hòa Lan có trung tâm đấu giá hoa. 
Ở đó các nhà bán sỉ tới đấu giá. Hàng sẽ được 
đưa đến bất cứ nơi đâu ở Châu Âu trong vòng 
24 giờ. Hàng năm Hòa Lan xuất cảng 14 triệu 
bông hoa, về hoa tulip, họ chủ yếu bán củ.  
Mùa xuân, đến Hòa Lan, xem một vườn hoa 
xinh đẹp là một ước muốn không phải dễ thực 
hiện. Chúng tôi đã đến, đã kể cho bạn nghe và 
vẫn muốn có cơ hội để trở lại. Đây là một địa 
điểm mà những bạn yêu du lịch nên tìm đến, 
một địa điểm mà nếu tới một lần thì bạn sẽ nhớ 
mãi không quên… 
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BÀI THƠ CHIỀU CHỦ NHẬT 

 

Chiều nay, chiều Chủ nhật, 
Mây đen ngập quanh trời; 
Thang sầu cao chất ngất, 
Mưa rơi cùng lệ rơi… 

 
Núi sông này ai bán? 
Uất hận đã dâng đầy, 

Một lũ người khốn nạn, 
Hung hăng làm tay sai… 

 
Bọn xâm lăng phương Bắc; 

“Cõng rắn cắn gà nhà” 
Tưởng sẽ được cất nhắc 
Thái thú trên quê cha… 

 
Tiền Nhân ơi, có thấu! 

Con cháu Người hôm nay, 
Vắt hồn đến rướm máu, 

Khóc non sông đọa đày… 
 

Không, 
Không thể nào như thế, 
Việt Tộc chẳng cúi đầu, 

Cam tâm làm nô lệ, 
Nhìn Tổ Quốc thương đau! 
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