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Giàu chắc là phải sướng, nhiều người ước mơ - nếu không ngày Tết người ta 
đã chẳng chúc nhau được sang giàu, làm ăn phát tài tiền vô như nước. Thế 
lực của người giàu thường rất mạnh, chuyện anh nhà giàu đứt tay  
được chú ý hơn chuyện người ăn mày bị đổ ruột là lẽ thường. Thế nhưng giữa 
giàu và nghèo chưa chắc đâu là hạnh phúc, nghèo sinh bệnh, giàu lại sinh tật, 
cái nào cũng có cái khổ. Làm sao để giàu, có bao nhiêu thì được kể là giàu? 
Trong chuyện Kiều, thi hào Nguyễn Du đã viết “Bắt phong trần phải phong trần, 
cho thanh cao mới được phần thanh cao” (ngày nay có lẽ nên sửa lại là “cho... 

lương cao mới được phần lương cao”!) Mình nên quan niệm về cái giàu như thế nào, cũng như sẽ hành động 
như thế nào để “được phần thanh cao”? Mời bạn cùng tôi đọc vài trang giấy, nhớ lại một chút về các chuyện 
người giàu, biết đâu mua vui cũng được “vài trống canh”! 
 
Đầu thế kỷ 20, trong tứ đại phú hộ ở miền Nam người ta sắp hạng: nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xưởng, tứ Định. 
Đứng đầu là ông Huyện Sỹ Lê Phát Đạt (1841 - 1900). Gia sản ông để lại cho đời là nhà thờ Huyện Sĩ và nhà 
thờ Chí Hòa. Cháu ngoại của ông là Hoàng hậu Nam Phương, của hồi môn khi lấy vua Bảo Đại lên tới 20 
ngàn lượng vàng. Người ta nói tuy là vua một nước, nhưng tài sản của cựu hoàng Bảo Đại không thể so sánh 
với ông Huyện Sỹ.  
 
Sau đó là ông Bạch Thái Bưởi (1874 -1932), là người có gan tạo sự nghiệp lớn qua đủ các dịch vụ buôn bán, 
hàng hải, khai thác mỏ than... Đặc biệt ông Bưởi đã xây dựng Đông Kinh ấn quán, năm 1921 cho ra tờ Khai  
Hóa nhật báo với tôn chỉ giúp đồng bào tự khai hóa, dạy bảo lẫn nhau, cũng như giải bày cùng Chính phủ bảo 
hộ những yêu cầu của quốc dân.  
 
Khét tiếng một thời cũng nên kể tới Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy (1900-1973), do nước da ngăm đen, Ba 
Huy còn mang biệt danh "Hắc Công Tử". Ngoài thú chơi gái, chơi thuyền chơi xe, Hắc Công Tử còn chơi máy  
bay, chẳng những tốn kém chi phí cho máy bay mà còn tốn tiền phạt nữa. Số là khi Ba Huy tự làm phi công ra 
bãi biển Hà Tiên hóng mát, đã lái con chim sắt lạc sang đất Xiêm, bị chính quyền Xiêm bắt giữ và phạt 200  
ngàn giạ lúa. 
 
Còn Bạch công tử tên thật là Lê Công Phước, con của đốc phủ Lê Công Sủng ở Mỹ Tho. Bạch công tử rất mê 
cải lương và được học ngành sân khấu ở Pháp. Khi về nước, ông lập gánh hát Huỳnh Kỳ, lấy cô đào nổi tiếng 
Bảy Phùng Há làm vợ. Chuyện kể rằng khi đưa cô Ba Trà - người đẹp nhất miền Nam thời đó - đi xem hát, 
Trà làm rớt tờ giấy $5 nên mò trong bóng tối kiếm, Bạch công tử tỉnh bơ cầm tờ $20 đốt lấy ánh sáng cho cô 
Ba tìm tiền.  
 
Hắc Bạch công tử đã thách nhau tham gia cuộc thi nấu đậu xanh, ai dùng tiền nấu chín đậu trước sẽ thắng. 
Bạch công tử thắng cuộc, dù không biết ông đã đốt hết bao nhiêu tiền cho cuộc chơi này. Bạch công tử ngày 
càng lún sâu vào nghiện ngập, gia sản dần dần tiêu tán. Ông mất vào đầu năm 1950 trong cảnh nghèo túng.  
 
Trần Trinh Đinh, người anh trong số 7 anh em của gia đình Hắc công tử cũng là một tay ăn chơi có hạng. 
Người tài xế của Đinh có vợ gốc Khmer, nhan sắc hấp dẫn khiến Đinh như bị bỏ bùa. Đinh hỏi anh tài xế: 
"Mày bán vợ cho tao, bao nhiêu tao cũng mua". Người tài rất bực nhưng vẫn ra một cái giá không tưởng là 20 
ngàn đồng, thế mà Đinh mua thật và sống với người vợ này đến cuối đời. Thế thì câu nói "Cái gì không mua 
được bằng tiền, có thể mua được bằng rất nhiều tiền" là đúng trong trường hợp này. Đinh mê vợ tới nỗi từ đó 
đi đâu cũng mặc xà-rông - trang phục truyền thống của người Khmer (Ý, hay là cô này có bùa thật!?) 
 
Ngày nay ở Việt Nam cũng có các công tử muốn chứng tỏ mình sành điệu bằng nhiều kiểu chơi mới lạ. Chi 60 
triệu VN mua chai rượu ngoại quốc về thưởng thức là chuyện nhỏ, có anh tốn rất nhiều tiền săn chim đại bàng  
về làm cảnh. Cậu khác chơi con bồ câu đã biến đổi “gien” với giá 10 ngàn đô Mỹ. Có anh chi tiền tỷ chơi cá 
rồng hoặc chơi con tép cảnh giá cả ngàn đô: Chơi cho đáng mặt dân chơi. Có người nuôi cọp trong nhà thì tôi 
chơi tép, thế mới là “hàng độc”.  
 



Các đại gia Việt cũng thi đua đặt tour du lịch nước ngoài rất mắc tiền, ở khách 
sạn siêu sao với giá $3,500 đô Mỹ một đêm hoặc nhiều hơn. Thú chơi trội của 
phe nữ cũng “hồ hởi” không kém. Có bà cho dát vàng toàn bộ biệt thự để đón 
Tết. Năm con chuột, bà cho đúc hơn một ngàn con chuột mạ vàng để tặng 
khách đến chúc Tết. Chờ xem tới năm con trâu thì bà cho làm con trâu vàng to 
cỡ nào! Hầu như họ đang chạy theo hội chứng 
khoe của. Càng coi trọng tiền tài, xã hội càng thêm thác loạn bởi gợi sự thèm 
muốn của người nhẹ dạ, trộm cướp, tuổi trẻ phạm pháp ngày càng gia tăng.  
 
Nhân viên nghèo cũng phải thi đua săn quà quý tặng cấp trên để mong thăng 
quan tiến chức. Nào là vây cá mập trắng, cá hồi ở Nga, dạ dày cá heo, cá ngừ 
Bắc cực..., nhưng “độc” nhất là cá Người ở Việt Nam. Theo báo Eva, trong 

tuần vợ con “ân nhân” đi chơi xa, có đại gia nhỏ đã tặng riêng cho đại gia lớn một mỹ nhân ngư. Đó là một cô 
gái trẻ được giao kèo mướn tới giúp việc nhà, nhưng cô không cần nấu ăn dọn dẹp chi cả, cô chỉ cần tắm rửa 
sửa soạn thơm tho rồi mời ông chủ lên... xơi!  
 
Bắt chước tư bản, phù vinh giả tạo hiện nay phải kể tới khách sạn Grand Plaza ở Hà Nội. Từ phòng đại sảnh 
tới nhà vệ sinh đều dát kim loại màu vàng. Có hai phòng “Tổng Thống” với giá $6,200 đô Mỹ một đêm. Nếu đã 
ở phòng “Tổng thống” thì sao lại không đi ăn tối theo kiểu “Hoàng đế” tại nhà hàng Long Đình trên phố Quán 
Sứ với ly tách muỗng nĩa mạ vàng. Thực đơn của quán toàn là những món lạ với tên gọi hào nhoáng, giá tiền 
thì chỉ những người “mửa ra tiền” mới nuốt nổi.  
 
Coi vậy chứ các đại gia tại Việt Nam đời sống cũng rất bấp bênh, như chuyện chàng Linh quê ở xứ Quảng. 
Lúc đầu Linh gom được mấy chỉ vàng mua miếng đất nhỏ ở Quận 12, Saigon trồng rau muống kiếm sống. 
Ngờ đâu năm sau có người tới trả gần chục cây vàng. Linh phát hiện ra mua bán đất là lời nhất, nên chuyển 
qua ngành này rồi may mắn “lên voi” thành giàu có. Vừa xài quá sang, vừa hết thời làm ăn thua lỗ, Linh mất 
hết chỉ trong bốn năm. Khi “xuống chó” muốn trở về nghề cũ trồng rau muống cũng không được vì đã “bứt 
vốn”.  
 
Có người vừa cho biểu diễn khoe xe, khoe của rất “hoành tráng” ngoài đường, về nhà thì thấy người tới đòi 
nợ đứng đầy ở cửa. Nhiều xếp lớn khác đã phải nhảy xuống sông tự tử, hoặc thắt cổ quyên sinh. Thì ra cái 
giàu bất chính “của thiên trả địa” cũng rất thường tình.  
 
Cấp lãnh tụ Cộng Sản Việt Nam thì tài sản to lớn không kể xiết nhờ hút máu người dân, tôi cũng có xem qua 
tài liệu nhưng ghét quá không muốn nói tới!  
 
Tại hải ngoại, vài người Việt giàu nổi tiếng là ông tỉ phú Trần Đình Trường - chủ nhân của nhiều khách sạn lớn 
ở New York. Ông là một trong số những người hay đóng góp từ thiện và quan tâm tới cộng đồng người Việt 
trên đất Mỹ. Ông cho xây trung tâm thương mại Việt Nam ở Philadelphia nhưng dự án chưa hoàn thành thì 
mất vào tháng 5, 2012. Người giàu khác là ông Nguyễn Văn Hiển làm chủ Trung tâm Thương mại Đồng Xuân 
ở Đức. Ông Hiển đang đầu tư khoảng 30 triệu euro để làm khu Văn hóa & Kinh tế tại Lichtenberg, Berlin nhằm 
quảng bá văn hóa, ẩm thực và con người Việt Nam. Kế tới là Chu Chính - chồng của ca sĩ Hà Phương - là 
Giám đốc điều hành của Private Equity, Blackstone Group với mức đầu tư đến 1,5 tỷ Mỹ kim. Ngoài ra cũng 
nên kể Darunee là một  trong những người Thái gốc Việt thi đậu vào trường Chulalongkorn University, Thái 
Lan. Máy lạnh Senator của vợ chồng ông đã trở nên rất nổi tiếng ở Thái với hàng ngàn nhân viên và doanh 
thu 500 triệu baht hằng năm. Bà Nguyễn Ngô Thủy đã tặng Bảo Tàng viện Chicago USA viên ngọc 5,899 cara, 
nặng 1,2 ký và nhiều nữ trang quý, bà có nhiều tiền nhờ đầu tư vào địa ốc, chồng con là bác sĩ.  
 
Trên thế giới, chuyện giàu cũng rất ... giàu, rất phong phú, trước hết xin điểm qua vài người giàu nhất. Tạp chí 
nổi tiếng Forbes đã công bố danh sách 10 người giàu nhất thế giới, nhưng xin kể 3 người thôi. Đứng đầu  
là ông trùm truyền thông người Mexico - Carlos Slim. Mặc dù bị giảm khoảng 5 tỷ đô Mỹ so với năm 2011, 
Carlos vẫn được xếp là người giàu nhất trong 3 năm liên tiếp. Thứ nhì là ông chủ của Microsoft với tài sản 
khoảng 67 tỷ, chuyện Bill Gates xin kể chi tiết ở phần sau. Thứ ba là Warren Buffet, mặc dù nắm giữ 53 tỷ đô 
Mỹ trong tay, ông già 82 tuổi này vẫn sống rất bình dị và đã dành hơn 31 tỷ cho các hoạt động từ thiện. Thế 
nhưng mới tháng 5, 2013 này Bill Gates đã lấy lại được danh hiệu người giàu nhất thế giới với giá cổ phiếu 
lên tới 72,7 tỷ mỹ kim, qua mặt ông trùm truyền thông người Mễ. Carlos Slim hàng ngày lái chiếc Bentley 



Continental Flying Spur đi làm, giá hơn 300 ngàn đô Mỹ, Carlos vẫn được cho là mẫu người không hoang phí.  
Bill Gates sở hữu một trong 230 chiếc Coupe Porsche trên thế giới. Warren Buffett thì lái chiếc Cadillac mà 
ông mua để ủng hộ hãng xe General Motors đã phá sản của Mỹ, giá chỉ khoảng $45,000.  

 
Tạp chí 24/7 Wall Street cũng vừa công bố giá trị tài sản của 10 tổng thống Mỹ 
giàu nhất, đứng đầu là John Kennedy: 1 tỷ mỹ kim, kế tới là George 
Washington: 525 triệu và Thomas Jefferson: $212 triệu mỹ kim.  
Ba trong 10 vị CEO được trả tiền cao nhất năm 2012 mà USA Today đã công 
bố là John Danahoe của công ty eBay với tiền thù lao gần 30 triệu và hơn 25 
triệu tiền cổ phiếu. CEO khác là Philippe Dauman của hãng truyền thông 
Viacom lãnh hơn 33 triệu lương và 18 triệu tiền cổ phiếu. Robert Iger của hãng 
giải trí Disney lãnh hơn 37 triệu tiền lương và 17 triệu tiền cổ phiếu trong năm 
2012. Bây giờ xin điểm qua về chuyện xài sang và tổ chức tiệc to, bắt đầu là 
Steve Schwarzman - nhà sáng lập công ty tài chánh Blackstone đã khiến  

báo chí lời ra tiếng vào khi tổ chức mừng sinh nhật tốn 3 triệu đô Mỹ. Nội màn trình diễn của nghệ sĩ nổi tiếng 
Rod Stewart đã tốn hết 1 triệu. Sau đó ít lâu, Schwarzman nói lời xin lỗi công chúng về bữa tiệc xa  
hoa của mình.  
 
Nhưng 3 triệu thì thấm thía gì, Philip Green đã xài 20 triệu cho sinh nhật của mình. Doanh nhân người Anh 
này đã mời những nghệ sĩ hạng A như Leonardo DiCaprio, Kate Hudson và Naomi Campbell đến biểu diễn 
trong bữa tiệc kéo dài 4 ngày trên bờ biển Mexico. Khách mời được đưa tới bằng trực thăng riêng. Philip thậm 
chí đã thuê Chris Brown, Carlos Santana và Stevie Wonder chỉ để hát bài "Happy Birthday".  
 
Quốc vương Brunei Bolkiah đã long trọng tổ chức sinh nhật lần thứ 50 kéo dài hai tuần lễ. Theo CNN, tổng chi 
phí lên tới 25 triệu đô Mỹ. Bên cạnh rất nhiều nghi lễ, một bữa tiệc với 3000 vị khách được tổ chức linh đình 
tại cung điện của quốc vương, với màn trình diễn của ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson, mà tờ Forbes 
cho biết phải trả cho ban nhạc Jackson tới 16 triệu.  
 
Không biết tổng số chi phí là bao nhiêu, người ta chỉ biết Hoàng tử Brunei Azim đã chi $100,000 đô chỉ để 
mua bông hồng trắng mừng sinh nhật cho mình và 3 anh chị em.  
 
Riêng lãnh đạo Đại Hàn Kim Jong-il vẫn được ăn một bữa tiệc sinh nhật hết sức vĩ đại khi ông chết rồi. Theo 
tờ Guardian, Đại Hàn đã tiến hành kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 cho Kim chủ tịch vào ngày 15 tháng 2 tại  
Pyongyang. “Birthday boy” là bức tượng ông Kim khổng lồ cao 20 feet, với cuộc diễn hành “hoành tráng” và 
khẩu hiệu tưởng nhớ được khắc tại một ngọn núi.  
 
Cựu CEO của DHB Industries - David Brooks đã bỏ 10 triệu đô Mỹ không phải mừng sinh nhật mình, mà để tổ 
chức sinh nhật lần thứ 13 cho con gái Elizabeth. Những tên tuổi lớn trong ngành giải trí như 50 Cent và Don  
Henley của nhóm The Eagles đã được mời tới biểu diễn. Theo The New York Post, David Brooks đã tặng iPod 
và máy ảnh cho khách dự tiệc.  
 
Quà cho con của các người nhà giàu cũng rất “sộp”. Con gái của Tom Cruise và vợ cũ Katie Holmes là Suri 
Cruise đã nhận các món đồ chơi trị giá 50 ngàn đô Mỹ làm quà Noel. Đó là ngôi nhà đồ chơi theo kiểu Victoria 
và chiếc xe Mercedes làm riêng cho trẻ em. Tủ áo của cô bé 6 tuổi này tốn khoảng 3 triệu đô Mỹ với những bộ 
đầm Ralph Lauren và áo khoác Chloe nổi tiếng. Mới đây Tom Cruise đã dùng một máy bay riêng chở Suri đi 
mừng sinh nhật với tốn phí hơn 3 triệu đô. Con gái của ngôi sao nhạc pop Beyonce và Jay-Z, bé Blue Ivy đã 
sinh trong khu bệnh viện riêng, Jay-Z đã thuê cho vợ nguyên tầng khu hộ sản danh tiếng để không bị ai quấy 
rầy. Mừng sinh nhật đầu tiên, bố mẹ đã tặng con gái cưng búp bê Barbie đặt làm riêng với giá $80,000 đô. 
Búp bê nhà giàu nên cũng được đeo cả 160 viên kim cương và các trang sức bằng vàng trắng. Justin Dior 
Combs, con trai của rapper P. Diddy cũng là một chú bé sống trong nhung lụa, vào ngày sinh nhật thứ 16, 
Justin nhận được chìa khóa chiếc xe Maybach màu bạc, trị giá $360,000 đô Mỹ nhờ học cũng khá. Petra 
Ecclestone, con gái thứ hai của chủ tịch Bernie Ecclestone đã được cha tặng cho căn biệt thự ở Los Angeles 
trị giá 85 triệu. Chị em Tamara và Petra sẽ thừa hưởng tài sản có giá trị 4,8 tỉ đô Mỹ của người cha 82 tuổi 
này.  
 



Khi đi mua sắm, có khi chúng ta phải so đo chờ tiệm giảm giá, hoặc tính toán 
trước khi mua một cái áo tương đối mắc, cỡ vài trăm đô. Bạn nghĩ sao nếu 
phải mua chiếc áo lót giá 20 triệu đô Mỹ? Đây là cái áo che ngực 
mắc nhất thế giới được thiết kế bởi Susan Rosen, làm bằng platinum với 
những viên hột xoàn 15 cara. Đứng hạng nhì trong bảng những chiếc áo  lót 
đắt nhất thế giới là ‘Red Hot Fantasy Bra’. Bộ đồ này giá 15 triệu  
và là sản phẩm của Victoria’s Secret, với 1,300 viên ruby Thái, cộng lại lên tới 
300 cara đính trên nền vải satin đỏ, được ghi vào sách kỉ lục Guinness. Chiếc 
áo Heavenly Star Bra do siêu mẫu người Đức Heidi Klum mặc xếp thứ 3 với 
giá hơn 12 triệu đô Mỹ. Được đính 1,200 viên sapphire Sri Lanka màu hồng, 
chiếc áo này còn có thêm một viên kim cương 90 cara gắn ở giữa. Chỉ riêng 

viên kim cương này đã đáng giá hơn 10 triệu.  
 
Bộ đồ lót mà mắc vậy tính ra cũng phí, vào ngày quan trọng nhất trong đời, nếu có thể thì sắm một chiếc áo 
cưới thật đẹp coi bộ có lý hơn. Vì thế nên đã có chiếc váy cưới độc đáo trị giá 1,5 triệu đô Mỹ, làm bằng 
lông công thật và nhiều trang trí khác. Nhưng mắc hơn là áo cưới do nhà thiết kế Nhật Bản Yumi Katsura thực 
hiện. Giá của chiếc đầm này là 8 triệu vì nó được gắn viên kim cương màu xanh lá cây gần 9 cara, cũng  
như vàng trắng và hàng ngàn viên ngọc trai trên vải lụa và satin. Nhưng kỷ lục áo cưới đắt nhất thế giới lên tới 
12 triệu, sử dụng trên 150 cara hột xoàn.  
 
Chờ tới khi cưới mới có cơ hội diện đồ đẹp e rằng hơi lâu, nên nhà tạo mẫu người Anh - Debbie Wingham đã 
giới thiệu bộ đầm nạm kim cương đen trị giá hơn 4 triệu đô, có 50 cara kim cương và nặng tới 13 ký, là bộ 
đầm mắc nhất thế giới, mặc vào đi đứng khó khăn và dĩ nhiên làm mình cân nặng hơn nhiều.  
 
Người giàu đốt tiền không hết, nên phải xài cho các chuyện lạ để biết mùi đời cũng như để lấy tiếng. Bên Tàu, 
các đại gia đã trả giá trọn gói “niên dạ yến” của một khách sạn ở Tô Châu gần 600,000 tệ (2 tỷ VN) với thực 
đơn 10 món như vi cá mập nấu với sương ngưng trên cây bạch tùng, tổ yến hầm với tổ ong rừng... Các xì-
thẩu ăn xong thì cũng nên sử dụng chiếc toilet bằng vàng được trưng bày tại buổi triển lãm ở Quảng Đông.  
 
Tỷ phú Stanley Ho, ông vua sòng bạc ở Macau đã chi $330,000 đô Mỹ để mua 2 cây nấm trắng trong một 
cuộc bán đấu giá ở London rồi không ăn. Tờ Forbes không cho biết rốt cuộc ai ăn hai cái nấm này.  
 
Người ta đã quá quen với việc Roman Abramovich vung tiền mua du thuyền, sắm biệt thự.... nhưng có lẽ 
chuyện ông chủ của Chelsea ăn trưa cũng làm nhiều người tấm tắc. Theo TMZ.com, chỉ trong bữa trưa 
Roman đã đốt số tiền mà nhiều người cặm cụi làm cả năm không ra. Tại nhà hàng Nello ở New York, để tẩm 
bổ cho cô bồ Daria Zhukova bụng mang dạ chửa và khoản đãi tất cả 10 người, Abramovich đã gọi nhiều món 
ngon và rượu quý. Tính cả 20% tiền "tip", cái bill lên tới gần 50 ngàn đô Mỹ, Abramovich còn hào phóng "bo" 
thêm 5 ngàn nữa nên bữa ăn tốn trên 50 ngàn.  
 
Người Việt mình hay bị diễu vì đi trễ, biết đâu tại không có đồng hồ tốt để xem giờ. Nếu làm chủ những cái 
“đổng” hằng triệu đô Mỹ, chắc sẽ không còn chuyện đi trễ nữa. Cái đồng hồ Jaeger Le Coultre Joaillene 
Manchette giá 26 triệu đô, nó nhìn giống như một chiếc vòng đeo tay, nạm 576 viên kim cương. Thứ nhì là 
chiếc đồng hồ Chopard 201-Carat của Thụy Sĩ đã được mua đấu giá 25 triệu, nó có 874 viên hột xoàn. Kế tới 
là cái đồng hồ trị giá 11 triệu, kết quả cuộc thi đua giữa hai người bạn là James Packard - một nhà sản xuất xe 
và Henry Graves - ông chủ ngân hàng. Henry đã đặt hãng Patek Philippe làm chiếc đồng hồ Super 
Complication với số tiền gấp 5 lần người bạn của mình để được coi là chiến thắng.  
 
Nhẫn là vật trang sức hầu như ai cũng có, riêng chiếc nhẫn mắc nhất thế giới theo thống kê năm 2013 là chiếc 
cà-rá của Jay-Z xin cầu hôn với Beyonce, 18 cara trị giá 5 triệu đô Mỹ. Rẻ hơn nhưng có tiếng hơn là cái nhẫn 
của Napoleon tặng Josephine. Josephine lúc đó 32 tuổi, lớn hơn Napoleon 6 tuổi và là góa phụ của một nhà 
quý tộc giàu có, còn Napoleon thì chưa thành công, vét hết tài sản mới mua được cái cà-rá này. Người mua 
đấu giá chiếc cà-rá này đã trả 50 lần nhiều hơn giá rao bán, rốt cuộc chiếc nhẫn giá 1,17 triệu đô.  
 
Để tỏ ra mình ăn mặc lịch sự, quý ông phải thắt cà-vạt là chuyện thường, nhưng chiếc cà-vạt Satya Paul giá 
tới hơn 200 ngàn đô Mỹ. Làm bằng lụa tím, nạm 150 gram vàng và 261 viên kim cương với tổng số 77 cara, 
nam diễn viên Salman Khan là người đầu tiên đeo chiếc cà vạt này trình diễn trên sàn catwalk.  



Rầu rĩ râu ria ra rậm rạp, bạn sẽ rầu lắm nếu phải tốn 100 ngàn đô mua chiếc dao cạo râu Zaffiro. Phần thân 
của chiếc dao được làm bằng Iridium - kim loại hiếm gấp 4 lần so với bạch kim. Lưỡi dao được làm bằng đá  
Sapphire mỏng chỉ bằng 1/5000 so với sợi tóc.  

 
Cạo râu xong bạn cũng nên đội nón Montecristi Panama giá $100,000 ra 
đường. Chiếc mũ độc quyền này được làm bằng sợi Tequila Straw, một chất 
liệu hiếm chỉ có ở một số vùng tại Ecuador.  
 
Tay bạn cũng nên cầm cái vỏ đựng iPhone nạm kim cương khoảng $100,000. 
Với sự hợp tác của nhà thiết kế Davide De Nizza và nghệ sĩ Stuart Hughes, 
mẫu ví đựng điện thoại này ra đời 3 cái duy nhất làm bằng da trăn, da ngựa, da 

cá sấu, 46 gram vàng và 35 viên kim cương.  
 
Cái vỏ đựng điện thoại giá như vậy, thì bên trong nó phải chứa cái điện thoại giá trị kẻo không xứng. Cái phôn 
Le Million giá 1 triệu đô Mỹ, là sản phẩm của công ty Goldvish Thụy Sỹ với 120 cara hạt xoàn. Hoặc bạn hãy 
mua cái iPhone đắt nhất thế giới giá 3,2 triệu đô xài cho oách. Vỏ phôn làm bằng vàng nguyên chất 22K, mặt 
trước có 136 viên kim cương tổng cộng 68 cara, logo Apple phía sau được làm bẳng 53 viên đá quý.  
 
Nếu bạn hút thuốc, hãy sắm cái bật lửa Ligne 2 Champaign giá hơn $70,000. Đây là loại hộp quẹt được sản 
xuất với số lượng hạn chế của S.T. Dupont, nằm trong bộ sưu tập Prestige, làm bằng vàng khối và 468 viên  
kim cương được cắt gọt tỉ mỉ. Khi mưa, bạn nên che dù làm từ da cá sấu, tốn $50,000 thôi, cũng như đi đôi 
giày hiệu Testoni giá chưa tới $40,000 cho đủ bộ. Mặc quần áo đi giày đẹp xong bạn phải xức nước hoa cho 
thơm. Chai nước hoa 500ml của Imperial Majesty giá hơn $200,000 đô. Lọ đựng dầu thơm được trang trí 
vàng 18K và các viên kim cương. Giàu thì đồ đạc nhiều, bạn có thể bỏ các thứ linh tinh vào chiếc vali hiệu 
Henk giá hơn $22,000 cho gọn, hoặc bạn mua ngay cái vali của Liz Taylor, hiệu Louis Vuitton hôm rồi đấu giá  
$245 ngàn đô để bạn được trở nên nổi tiếng.  
 
Sau khi đeo nữ trang trên tất cả những chỗ có thể đeo trên người rồi, bạn còn có thể gắn thêm lên móng tay 
nữa. Cherish Angula, chuyên gia làm “neo” đã rất thành công trong việc này. Tùy sở thích và túi tiền mà thợ  
có thể gắn đến 10 cara kim cương lên móng tay, tốn hơn $50 ngàn đô Mỹ chứ bao nhiêu. Người Việt mình rất 
nổi tiếng về các tiệm nail, chắc thế nào cũng có dịch vụ này với giá rẻ hơn.  
 
Túi áo bạn cũng cần cài cây viết cho sang. Xin giới thiệu bạn mua cây bút rất xinh, được cẩn thận bao bọc 
bằng hơn 2000 viên kim cương với lõi bạch kim bền bỉ, đây là cây viết mắc nhất thế giới - Aurora Diamante  
Fountain Pen - $1,47 triệu đô. Chưng diện đẹp xong bạn phải giải trí cho khuây khỏa, bớt “boring”. Bộ cờ 
Monopoly mắc nhất được trưng bày tại viện bảo tàng Tài chính của Mỹ, được làm bằng 18K vàng do hãng 
Parker Brothers thực hiện với giá 2 triệu đô. Nội hột xúc xắc đã lên đến $10,000 đô với 42 viên kim cương  
khảm làm các con số. Và tháng 5 vừa rồi Pavel Durov - CEO trẻ tuổi của nước Nga đã xếp nhiều tờ $5,000 
ruble ($160 USD) thành máy bay ném qua cửa sổ tiêu khiển thì giờ. Durov giải thích là để tạo không khí vui vẻ  
cho mọi người, tốn $2,000 đô Mỹ chứ có bao nhiêu!  
 
Còn nếu bạn thích đánh đàn, hãy dùng cây guitar với chữ ký của các nghệ sĩ lừng danh như Jimmy Page, Eric 
Clapton, Mick Jagger, Bryan Adams, Keith Richards, Paul McCartney và Sting. Đây là cây đàn mắc nhất thế  
giới tại buổi đấu giá tại Doha, Qatar với giá 2,8 triệu. Nhạc cụ này được bán để ủng hộ các nạn nhân của sóng 
thần năm 2004 và đã phá kỷ lục thế giới trước đây khi chiếc guitar Black Strat của Eric Clapton giá chưa tới 1 
triệu. Không cần đàn hay, bảo đảm hình ảnh bạn với cây ghi-ta này sẽ được đưa lên truyền thông.  
 
Nếu bạn muốn tỏ tình hay đính hôn, hãy mua những bó hồng hình trái tim bằng vàng được trưng bày tại cửa 
hàng Nam Kinh, tỉnh Giang Tô Trung Hoa. Những đóa hồng tươi như trong bài hát Triệu Đóa Hồng quý thật,  
nhưng rồi sẽ héo, “chơi” hồng vàng để tồn tại “forever” bạn nhé!  
 
Mặc đẹp thì phải ăn ngon. Bây giờ mời bạn thử món trứng cá muối Beluga, được cho là loài cá tồn tại từ thời 
khủng long còn sống, giá một ký khoảng $5,000 đô Mỹ. Bạn cũng có thể nếm loại pizza đắt nhất thế giới  
tại Ý khoảng 8,300 euro với “topping” là tôm hùm, trứng cá và được tưới rượu Louis XIII Remy Martin thượng 
hạng. Món bánh của nhà hàng Le Parker Meridien tại New York giá khoảng $1,000 đô gồm trứng cá muối,  
tôm hùm và trứng. Nếu bạn muốn tự làm ở nhà cho rẻ thì cũng mất tới $700 đô mua vật liệu. Một con cá ngừ 



nặng hơn 220 kg bắt được ngoài khơi Nhật Bản đã được bán đấu giá ở Tokyo với con số 1,8 triệu USD. Bạn 
ăn một lát cho khỏe nhé, nghe nói người Nhật sống lâu nhờ ăn cá. Ăn cá sống thì phải chiêu một hớp rượu 
mạnh mới dễ tiêu. Mời bạn nâng ly rượu mắc nhất thế giới - chai Cognac Henri IV Dudognon khoảng hai triệu 
đô. Rượu phải 100 năm tuổi, rồi ủ trong thùng sấy khô không khí 5 năm trước khi sử dụng. Vỏ chai được 
nhúng trong vàng và bạch kim kèm với 6500 viên kim cương chạm trổ. Uống ly cognac này vào bảo đảm tối 
tăm mặt mũi, trời đất lăn quay.  
 

Xong bạn nhớ ăn món tráng miệng là ly icecream giá $1,000 làm từ kem đậu 
vanilla Tahitian & Madagascar cùng với lá vàng 23K có thể ăn được, rắc loại 
sôcôla mắc nhất thế giới Amedei Porceleana lên mặt. Cầu kỳ hơn là ly kem 
Sundae vàng, chứa 28 loại ca-cao, kem chocolate với giá $25,000 đô đã làm 
nhà hàng Serendipity 3 trở thành nổi tiếng. Bạn không ăn cái ly vàng được 
nhưng có thể ăn các viên chocolate chứa 5 gram vàng 23K. Ăn kem xong bạn 
hãy nhâm nhi ly trà bón bằng phân gấu trúc Panda, giá khoảng hơn $200 đô 
Mỹ một ly. 
 
Sáng ra, bạn cần một tách cà-phê cho tỉnh ngủ phải không? Những chú voi 
Thái Lan đã được cho ăn các quả cà phê chín, sau đó với quá trình tiêu hóa 
cộng những phản ứng khác nhau trong ruột, sẽ đem lại một hương vị đặc biệt 

cho ly cà-phê phân voi này, giá mỗi ký là $1,100 đô Mỹ. Cà-phê cứt chồn coi bộ quê rồi.  
 
Đi phố về mệt, da mặt dính bụi bặm không tốt, bạn cần đắp mặt nạ vàng 24k để bồi dưỡng da. Umo Inc. của 
Nhật đầu tiên đã tung ra thị trường loại dịch vụ này, nhưng bất cứ ở đâu kể cả Việt Nam bạn cũng làm được, 
chỉ cần chi tiền khá khá thôi.  
 
Đắp mặt bằng vàng được, sao bạn lại không đi trên đống vàng cho nó sướng! Cửa hàng vàng tại Tân Châu, 
tỉnh Sơn Đông trang hoàng lại mặt tiền bằng vàng ròng để chào đón khách vào Tết 2013. Người ta có dịp đi 
trên con đường hoàng kim với số vàng lên tới 1 tấn. Sẵn đây tôi “linh tinh” một chút. Số là lúc mới sang Cali 
gần 30 năm trước, khi có chút tiền dư thì chị tôi mua ngay mấy cây vàng về để. Chúng tôi cười bảo chị nên 
gởi tiền ngân hàng cho có lời, mua vàng làm gì. Chị trả lời ở Việt Nam chị đã khổ nhiều, cái gì cũng tính bằng 
“cây”, khi cầm trên tay được chỉ vàng thấy run run, qua Mỹ vàng rẻ, mua để ngắm cho ... bõ ghét! Ấy thế mà 
chị “trúng” vì vàng tại Mỹ lúc sau này lên quá xá!  
 
Hồi đầu năm, người ta "choáng" khi hay tin một cặp cô dâu chú rể con chủ tịch xã ở Sơn Tây bên Tàu trải tiền 
làm thảm cưới. Họ bước trên chiếc thảm được xếp bằng 15,000 tờ $100 nhân dân tệ, tương đương với 
$230,000 đô Mỹ. Trước những nghi vấn của công chúng về chuyện chủ tịch xã tham nhũng, đôi uyên ương 
thanh minh rằng những tờ tiền là giả.  
 
Riêng về xe hơi mắc nhất, mời bạn lái thử chiếc Saleen S7 Twin Turbo, $555,000 đô Mỹ, trang bị động cơ V8 
với 750 mã lực, hoặc mắc hơn chút xíu là chiếc Pagani Zonda C12-S7.3 mui xếp của nhà sản xuất Ý. Chiếc 
xe Mercedes-Benz SL 600 đã trở nên giá trị hơn khi được phủ 300 ngàn mảnh pha lê ánh vàng Swarovski. 
Đây là công trình của hãng Nhật Bản, để rửa chiếc xe này mất khoảng 250 giờ và tiền công khoảng $12,000 
đô Mỹ. Tuy nhiên, chiếc xe mắc nhất thế giới hiện nay là chiếc Ferrari 250 Testa Rossa đời 1957 đã được bán 
hơn 12 triệu đô Mỹ tại một buổi đấu giá. Nó là chiếc xe thể thao đã chiến thắng 10 trong 19 cuộc đua xe từ 
giữa năm 1958 và 1961.  
 
Đi xe mắc thì bảng số xe cũng phải đặc biệt. Theo trang Bornrich, Abu Dhabi là nước nhỏ thuộc vương quốc 
Arab nổi tiếng với bảng số xe mang số 1, đã bán với giá hơn 14 triệu đô Mỹ lập thành tích trên thế giới. Sẵn 
nói chuyện bảng số xe, thì chiếc xe hơi dành cho Đức Giáo Hoàng mang bảng số CV1 (Cité du Vatican 1), 
Đức Tân Giáo Hoàng Phanxicô không đi xe này, mà thuờng dùng phương tiện di chuyển công cộng để thể 
hiện tinh thần nghèo khó.  
 
Có tiền thì bạn cũng nên mua danh tạo tiếng tăm. Khi hãng CBS độc quyền chiếu trực tiếp trận đấu Super 
Bowl 2013 đã phải trả cho NFL 800 triệu mỹ kim. Quảng cáo trong trận đấu này mỗi 30 giây phải trả 4 triệu mỹ  
kim. Bạn cần chừng 1 phút, tốn 8 triệu để quảng cáo cho mình là đủ nổi tiếng rồi.  
 



Đoạt danh hiệu mái tóc mắc nhất là cô đào Jennifer Lopez, những lọn tóc đẹp giúp cô có những động tác biểu 
diễn nóng bỏng trên sân khấu. Cô đã mua bảo hiểm cho mái tóc với con số kỷ lục 50 triệu, cặp mông 27 triệu 
đô Mỹ. Cô cũng được tạp chí People bình chọn ở vị trí số 1 trong 100 nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất thế giới. 
Tổng số tiền mà J. Lo bảo hiểm cho cơ thể là 200 triệu đô, thân ngàn vàng thì có thấm gì với giá tiền này.  
 

Nếu bạn có mắt một mí, đừng nghĩ thế là không đẹp nhé: ảnh hậu Loan Tần 
Hải Lộ rất hài lòng với cặp mắt một mí của mình, cô đào Đài Loan này đã đầu 
tư 26 triệu nhân dân tệ để mua bảo hiểm cho mắt. Riêng kiều nữ đoạt hai 
tượng vàng Oscar là Elizabeth Taylor đã mê hoặc khán giả thế giới bằng đôi 
mắt màu tím, để bảo đảm an toàn cho cửa sổ tâm hồn, bà đã chi 1 triệu đô Mỹ 
để bảo hiểm.  
 
Hay không bằng hên, điều đó có thể đúng với những trường hợp trúng số hoặc 
như chuyện một phụ nữ mua tấm vải vẽ hoa hòe giá 10 đô tại một hội chợ, bà 

không biết đó là một bức tranh nổi tiếng trị giá rất lớn, và  
như tấm tranh “The White Owl” (Con cú trắng) của danh họa William James Webbe cũng như bức tranh thất 
lạc của Leonardo Da Vinci, có người tìm được một cách hi hữu và trở nên giàu có. Cũng như người đàn ông 
Đức may mắn mua được món hời trong chợ trời - một cuốn sách đáng giá cả gia tài. Một chiếc bát cổ nghìn 
năm, được bán ở chợ trời chỉ 3 đô, vừa đạt mức đấu giá 2,2 triệu đô Mỹ tại New York. Bạn nhớ lục tủ chén bát  
trong nhà xem sao, thấy cái tô nào cũ cũ đừng vứt đi nhé, biết đâu có thể thành triệu phú. Theo Itarr Tass, giá 
kỷ lục chiếc bình cổ Trung Hoa lên tới 40 triệu đô Mỹ. Nó được làm từ đời vua Càn Long nhà Thanh,  
và được phát hiện khi dọn dẹp một căn nhà cũ ở London. Nghĩ cũng lạ, đồ cổ ai cũng trầm trồ, còn vợ cũ vợ 
già các ông lại chê, đem tiền đi  nuôi đào nhí!  
 
Prokhorov rất giàu nhưng lại hiếm khi dùng điện thoại di động và máy tính. Ông vẫn giữ thói quen cầm trên tay 
tờ báo đọc hay viết thư tay, không xài những thứ tự động online. Đến nay Prokhorov vẫn còn độc thân dù đã 
45, ông sở hữu một du thuyền trị giá 45 triệu nhưng ít khi đi vì say sóng, bạn có thấy phí không?  
 
Hoàng tử Alwaleed Talal của Saudi Arabia đã tậu một chiếc máy bay Airbus 280 với giá khoảng 500 triệu đô 
Mỹ. Máy bay có 3 tầng với phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, phòng hòa nhạc và phòng họp trang bị tối tân, có cả 
một gara đậu xe cho chiếc Rolls Royce. Tuy nhiên, mới đây, Alwaleed đã bán lại chiếc máy bay này. Nổi tiếng 
không kém là chiếc máy bay của Donald Trump, giá hơn 100 triệu đô Mỹ với cái logo bảng tên "Trump" bên 
ngoài máy bay làm hoàn toàn bằng vàng lá. Máy bay của Quốc vương Brunei cũng khoảng 100 triệu USD, 
nhưng toàn bộ phòng ngủ, phòng tắm… bên trong trang trí bằng vàng nên tốn thêm khoảng 120 triệu đô Mỹ 
nữa.  
 
Bây giờ xin trở lại chuyện Bill Gates. Theo thống kê tài sản hiện tại, nếu làm toán chia thì mỗi ngày Bill đã 
kiếm được 20 triệu đô Mỹ. Nếu đổi tiền của tỷ phú này thành tờ $1, tiền có thể trải dài thành con đường từ 
trái đất tới mặt trăng. Khi Bill làm rớt tờ $100, ông không nên cúi xuống lượm vì như vậy sẽ mất khoảng 4 
giây, trong 4 giây đó ông có thể kiếm được $1,000. Giả sử Bill tặng $15 đô Mỹ cho từng người trên trái  
đất, ông vẫn giữ riêng cho mình được 5 triệu. Bill Gates 54 tuổi, nếu sống thêm 35 năm nữa, ông phải xài gần 
7 triệu mỗi ngày mới hết số tiền  đang có. Bill Gates rất đáng kính trọng vì tấm lòng nhân ái, công việc 
từ thiện giúp người.  
 
Tiền có mua được tình yêu không? Chuyện nữ công tước giàu có của xứ Alba Tây Ban Nha Cayetana Stuart 
85 tuổi thành hôn cùng người tình trẻ hơn bà 25 tuổi là một nghi vấn. Nữ đại gia Việt Nam Yvonne Thúy 
Hoàng hết sức hạnh phúc với anh bồ trẻ Vũ Hoàng Việt, dù bà ngang tuổi mẹ anh.  
 
Cũng như tháng 12 năm ngoái, Hugh Hefner - chủ nhiệm tờ báo Playboy làm đám cưới với người mẫu 26 tuổi 
Crystal Harris - người thua ông tới 60 tuổi. Ông già Hugh rất vui với cuộc hôn nhân này và đã khẳng định sau  
đám cưới sẽ không ngoại tình, dù trước đó đã từng lên giường với hàng ngàn phụ nữ. Ai thắc mắc thì thắc 
mắc, “đôi trẻ” thấy vui là được rồi.  
 
Người giàu và nổi tiếng đôi khi kiêu căng làm phách, nhưng có khi “già néo đứt dây” như chuyện cô nàng 
Jennifer Lopez. Theo chương trình, cô sẽ trình diễn tại lễ khai mạc giải Premier môn cricket của Ấn Độ ngày 2 
tháng 4, 2013 với 60 triệu người xem. Tuy nhiên do những yêu cầu quá đáng, Jennifer đã bị gạt ra khỏi danh 



sách nghệ sĩ biểu diễn. Cô đòi ban tổ chức một máy bay riêng, một khách sạn lớn để tiếp nguyên đoàn người 
làm việc cho cô, từ stylist giúp cô ăn mặc trang điểm tới các phụ tá và đầu bếp riêng, chưa kể Jennifer cần 
ghế sofa trắng, nến trắng, nhiều hoa... chuẩn bị cho màn trình diễn. Trước đây để thực hiện buổi phỏng vấn 
với BBC, nhóm của cô có tới 90 người, phải có 9 phòng thay quần áo và nhiều yêu sách khác. Cười Jennifer 
nhưng tôi cũng hơi nhột, chính tôi và các con, các cháu dù không giàu nhưng đôi khi cũng rất "chảnh": chê 
món này món kia không thèm ăn, quần áo xanh xanh đỏ đỏ có khi quá phí.  
 
Tôi đồng ý giàu cũng sướng, nhưng của cải vật chất cũng phù du lắm. Theo tờ Los Angeles Times, Eike 
Batista đã mất 6 tỷ đô Mỹ chỉ trong 2 ngày khi giá stock của hãng dầu xuống 40%, cũng như Sheldon Adelson 
bị mất 25 tỷ, khoảng 90% tài sản chỉ trong vài tuần. Cô Sharon Tirabassi ở Hamilton khá gần khu nhà tôi trúng 
số 10 triệu rưỡi Canada (tiền Canada tương đương tiền Mỹ), chẳng bị trừ thuế như luật trúng số bên Mỹ 
nhưng đã xài hết tiền chỉ sau 9 năm. Bây giờ cô phải đi làm bán thời gian để trả tiền mướn nhà. Ít giàu hơn có 
thể đỡ nhức đầu hơn nhưng cũng rất nhiều phiền muộn kể cả cái lo bị lường gạt, phải giữ của, bị ganh ghét.... 
Khi giàu có nổi tiếng lại mất cả tự do, làm gì cũng bị theo dõi, chụp hình làm phiền. Lại nữa ít ai được giàu từ 
trong trứng nước giàu ra, đa số muốn có tiền thì phải làm việc nhiều: Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa, sang đâu đến 
kẻ say sưa tối ngày - cực chứ đâu có sướng! Rồi như chuyện cô tài tử xinh đẹp Ôn Mỹ Linh vai Hoàng Dung 
trong phim Quách Tĩnh không thiếu tiền bạc danh vọng nhưng đã tự tử chết. Tổng thống Mỹ Nixon cũng mấy 
lần muốn quyên sinh, cái chết đột ngột của người đẹp Marilyn Monroe, ca sĩ Elvis Presley nhiều người cũng 
cho là họ đã chán đời tìm cái chết, giàu có thật sự sung sướng không, bạn giúp tôi trả lời đi nhé! Nhiều người 
giàu mà đâu có sang vì có tiền mà keo kiệt không dám xài, phú nhưng chưa quý vì xuẩn ngốc, thí dụ bên Tàu 
có người dám bỏ cả triệu Mỹ kim mua một con chó ngao Tây Tạng về cung phụng như cha mẹ, nhưng chẳng 
dám cho ai đồng nào từ thiện. Bên Việt Nam cũng không thiếu những kẻ hà hiếp cướp bóc của dân lành, cấp 
lãnh đạo giàu sụ trên xương máu người dân, ranh giới giàu nghèo tại Việt Nam khác biệt hơn bao giờ.  
 
Riêng tôi vẫn cho rằng nghèo nhưng thấy vui, sống thanh thản là được. Trong tình yêu, tôi cũng quan niệm chỉ 
cần một túp lều tranh, hai trái tim vàng là đủ. Bài hát Túp Lều Lý Tưởng của Hoàng Thi Thơ vẫn còn là bài 
kích động nhạc vui nhộn, hữu lý. Ông bà mình vẫn nói: Khó mà biết lẽ biết lời, biết ăn biết ở hơn người giàu 
sang. Nhà thơ Nguyễn Công Trứ đã viết: Tri túc tiện túc, đãi túc, hà thời túc, có nghĩa là biết đủ là đủ, đợi cho 
đủ thì bao giờ mới đủ. Mình cũng nên nghĩ tới cái giàu bên trong, cái phong phú về tinh thần: đó là sự hiểu 
biết cũng như lòng nhân ái. Ngoài ra còn có cái giàu về sức khỏe rất quý mà ta vẫn đang có. Bạn cũng có thể 
tự chọn lối sống thanh cao, làm giàu cho mình bằng cách mỉm cười, cho đi và tha thứ, không cần chờ đến khi 
Trời cho mới « được phần thanh cao ». Rõ ràng nếu bạn điều khiển được tiền bạc, bạn là người tự do và giàu 
có, còn nếu để tiền bạc điều khiển bạn, bạn sẽ là kẻ bần cùng đáng thương. Hơn nữa tham lam của cải nhưng 
rồi có giữ mãi được không, biết ngày nào mình sẽ ra đi, khi đó sẽ mang theo được gì vào cõi chết?  
 
Tôi vốn tin ông Trời có mắt, tin Thiên Chúa sẽ phán xét từng người vào ngày sau hết, nên dù không giàu tôi 
vẫn nhủ lòng chấp nhận. Tôi cũng xin nghiêng mình cảm phục trước những người không bị tiền bạc mua 
chuộc, cũng như những người luôn cho đi trong mọi hình thức. Nguyện xin ơn Trên ban cho bạn, cho tôi một 
cuộc sống an bình thanh thản dù giàu hay nghèo.  
 
Nguyễn Ngọc Duy Hân 
 


