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L�i gi�i thi�u. 
 
Dân San Francisco t* hào v�i cây c�u Golden Gate  treo trên V�nh, ng��i ��t Th�n Kinh Hu� nh� t�i nh�p 
c�u Tr��ng Ti�n thanh l�ch soi bóng trên sông H��ng trong v	t. Mi�n Nam có c�u M' Thu(n tân k$. Còn 
ng��i Hà N�i ��c bi�t nh� t�i cây c�u s	t dài Doumer (Long Biên bây gi�) n�i li�n Gia Lâm - Hà N�i, 2n 
hi�n trong l�p s��ng mù ban mai. C�u Doumer kh i công n�m M(u Tu�t (1897) và khánh thành n�m Quý 
Mão (1902). Dân Hà Thành có làm bài vè mô t� c�u Doumer và nh	c t�i s* tr� công gian l(n c�a th*c dân. 
M�i quý ái h�u th� ng thc bài vè d��i �ây : 
 
C	u s�t mà b�c ngang sông 
Chàng �i sang t1nh mà trông ch*ng l	m 
Hà N�i b�c sang Gia Lâm 
Tính ki - lô - mét �� n�m cây tròn 
H�a hình Tây B�c �ng nhòm 
Ng�m �i ng�m l�i xem còn cong không? 
Gi� v( h�i ngh� c�ng ��ng 
��n n�m M"u Tu�t kh!i công b�c c	u 
M� phu kh�p c �âu �âu 
Xây t� Ái M� b�t �	u xây ra 
B�c qua con sông Nh� Hà 
Chia khoang làm nh�p, m��i ba c�t v�a 
L"p m�u xây ���c bây gi� 

Ch� ra cái ch+p �% mà v��ng lên 
B�m h�t n� c ��n bùn �en 
Ng��i ch�t nh� r� v�n phi len mình vào 
V, b�m n� c l�i chy vào 
Ch�t thì m$c ch�t ai nào bi�t không 
M9i gi� thuê có m�t ��ng 
Xi m�ng v i �á,dây dòng xu�ng xây 

 * * * 

�óng phà, �óng c�t, c�m cây 
T� trên buông xu�ng thành ngay chân c	u 
Bây gi� �+c s�t b�c c	u 
C�t ngang, c�t d�c, ���ng tàu song song 


