
Lá Thư Anh Đào  

Subject:   “Vịnh Bức Dư Đồ Rách” 

From:      Chau Hoàng (VK)  

 

Thưa các bạn, 

 

Bài thơ "Vịnh Bức Dư Đồ Rách"  

của Cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu  

viết năm 1921 như sau: 

 

Nọ bức dư đồ thử đứng coi 

Sông sông núi núi khéo bia cười 

Biết bao lúc mới công vờn vẽ 

Sao đến bây giờ rách tả tơi 

Ấy trước ông cha mua để lại  

Mà nay con cháu lấy làm chơi 

Thôi thôi có trách chi đàn trẻ 

Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi 

 

Gần thế kỷ sau, kẻ hậu thế mạn phép  

họa theo đôi câu:                                                       Và 

 

Chúng bán, còn đâu nữa mà bồi 

Chẳng còn lề giấy để đứng coi  

Công ơn tiên tổ từng vun vẽ 

Đất nước nay thành thứ đồ chơi 

Phương Bắc âm u nhìn chẳng rõ 

Trời Đông mờ mịt mất biển khơi 

Cũng tại hồ kia không phải bột 

Càng bồi càng rách nát tả tơi 

PC 

 

 

On Friday, June 15, 2018, Them Nguyen wrote: 

 

Xin tham gia với các bạn. 

1- 

Nhìn bức dư đồ rách tả tơi 

Đất, biển Tàu Cộng chiếm nhiều nơi 

Đại biểu giơ tay đòi bán nước 

Dân lành chân bước xuống đường thôi 

Ngày trước ông cha công dựng nước. 

Bây giờ Cộng Sản bán như chơi 

Hội nghị Thành Đô đang từng bước. 

An Ninh mạng, khóa miệng dân rồi. 

N-T-T 

 

Năm 1927 Cụ Phan Bội Châu có bài họa 

như sau: 

 

Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi 

Ta bồi cho chúng chị em coi 

Giận con cái đà hư như thế  

Nhớ đến ông cha dám bỏ hoài 

Còn núi còn sông nhìn vẫn rõ 

Có hồ, có giấy dễ như chơi 

Vì chưng hồ, giấy ta chưa có 

Đành chịu ngồi trông rách tả tơi 
 

Càng bồi càng rách nát tả tơi 

Giang sơn chúng cứ tưởng đồ chơi 

Ngàn năm tiên tổ công gìn giữ 

Bảo vệ biên thùy đến biển khơi 

Ải Bắc chúng giao cho tàu cộng 

Bờ Đông cam sợ lũ hán nô  

Chín chín năm sau ai bồi nữa? 

Chẳng biết tìm đâu giấy với hồ 

PC 
 

2-  

Nhìn bức dư đồ lệ muốn rơi 

Từ Bắc xuống Nam đỏ hết rồi. 

Tàu Cộng tung hoành khu công nghiệp  

Dân chúng lầm than ở khắp nơi 

Đặc khu thuê đất trò lừa đão 

An ninh mạng bóp nghẹt dân thôi 

Này đừng lếu láo. Đồ phản quốc 

Bán nước cầu vinh, chết cho rồi! 

NTT 
 



 

 

 


