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B�c t� D�c G�ch b�t sang 
Chính gi�a ���ng s�t làm ���ng tàu �i 
�ôi bên nh�p s�t ch� chi 
Bên �i, bên l�i ch  h( g$p nhau 
Còn hai bên c�nh rìa c	u 
S�t ch8ng hoa th� �i c	u không kinh 
Hai vì �èn máy sáng tinh 
Ai �i ��n ��y có xinh ch�ng là 
K- �i ng��i l�i h8ng hà 
M�u kia nào ki�t tính �à c�ng thông 
B( khoát tàu ch�y bên trong 
Khoát v�a ba th� c �� dùng không h�n 
���ng ô - tô ch�y r"p r�n 
C�ng khoát th� c r�,i ���ng tr�n ph*ng lì 
Còn ���ng c�a An Nam �i 
Khoát h�n n�a th� c v"y thì tính sao 
Bây gi� k% ��n b( cao 
Cao h�n m��i th� c ai nào bi�t không  
Làm xong Tây tính ti(n công 
L"p m�u, l"p k� tr công ch*ng rành 
Ch� ra gi�y b�c dâu xanh 
Tr� ti(n gi�y bút h�t toanh d�m ��ng 
Ti(n công ch*ng �áng ti(n công 
K- còn ng��i m�t mà lòng xót thay! 
H�i c	u n�m �y vui v	y 
Nh  ngày h�m m�t tháng hai, công hoàn. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Trích th� c�a Nguy
n V�n C� 
 

  
Nh  t� thu!  hàn vi m i �9. 
Có tên vào “ L+c L� Tê Pê”  
M�y n�m h�c t"p �i v(, 
Cái môn Công Chánh, cái ngh( bnh bao. 
Trí nh�ng mu�n, � c sao ���c d�p. 
�em tài kia, xây ��p n� c non. 
���ng ��i nh# b� c chân bon 
Khi vui lên B�c, khi bu�n xu�ng Nam. 
Tri công vi�c khi làm C	u C�ng, 
Khi �ê �i(u, khi b9ng Th�y Nông, 
L�i khi ��p �"p ng�n sông, 
�a Nhim th�y �i�n có công hoàn thành. 
L�i nh�ng lúc g"p gh(nh L� V"n 
Nha m i thành, l"n �"n �òi phen, 
“ Cng”  kia xe ch�y kh�p mi(n, 
“ B8ng”  kia lo c�p ch! chuyên trong ngoài 
 

 


