Xa Cách Giầu Nghèo tại Đất Nước Việt Nam Thống Khổ
Nhiều đại gia Việt sở hữu những ngôi biệt thự bề thế, sang trọng, được dát vàng lấp lánh giống như những tòa
lâu đài trong truyện cổ tích. Tổng số vàng mà chủ nhân của chúng bỏ ra lên đến nhiều tỷ đồng.
Lâu đài 6 con gà vàng của đại gia phế liệu
Mỗi khi đi qua khu vực đường Hoàng Quốc Việt, thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội, nhiều người không khỏi sửng
sốt với tòa biệt thự khổng lồ sắp hoàn thiện, trông giống như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích. Biệt thự này
trông nổi bật hẳn so với những ngôi nhà khác xung quanh. Tòa nhà có 5 tầng lầu và một chóp nhọn trên đỉnh.

Tòa lâu đài trông nổi bật hẳn so với những ngôi nhà khác xung quanh. Điểm đặc biệt của tòa nhà này là được
gắn 6 con gà và một số đồ trang trí trên nóc. Tất cả đều được dát vàng
Người dân nơi đây cho biết, đại gia sở hữu ngôi biệt thự này là ông Nguyễn Quốc Thanh, sinh năm 1957, quê
gốc ở Thanh Hóa. Ông Thanh được biết đến là một doanh nhân trong lĩnh vật liệu xây dựng, chủ yếu kinh
doanh sắt thép. Điểm đặc biệt của tòa lâu đài là được trang trí bằng 6 con gà được làm bằng đồng đen và sơn
son dát vàng thật một cách cầu kỳ gồm có 1 con gà trống to gắn trên cao và 5 con gà nhỏ hơn gắn phía dưới,
trị giá ước tính lên đến cả chục tỷ đồng. Bên cạnh 6 con gà, tòa lâu đài còn được trang trí 16 chiếc lục bình
đúc tình xảo với hình đầu trâu được cho là đem lại sự may mắn cho gia chủ. Cửa sổ một số tầng có nhiều họa
tiết dát vàng mang dáng dấp kiến trúc lâu đài châu Âu cổ điển.
Lâu đài song sinh với nội thất dát vàng ở Ninh Bình
Khi đi trên trục đường quốc lộ 1A đoạn đi qua TP. Ninh Bình, nhiều người sẽ ngạc nhiên với một tòa lâu đài
song sinh với nội thất dát vàng. Tòa lâu đài nổi tiếng này tọa lạc trên khuôn viên có diện tích 2.000m2, với thiết
kế đối xứng tương đồng, cùng các chi tiết nội thất dát vàng bằng tay.

Lâu đài song sinh với nội thất dát vàng ở Ninh Bình Lâu đài sinh đôi có hai cổng, được làm bằng đồng vàng,
chạm khắc hình sư tử và ngựa. Lâu đài này thuộc sở hữu của một đại gia ngành xây dựng. Tên của lâu đài
song sinh được đặt theo 2 con trai của vị này, với ý nghĩa hai người con sẽ nương tựa vào nhau và cùng xây
dựng sự nghiệp gia đình.

Nội thất của lâu đài được thiết kế theo phong cách cổ điển châu Âu . Tay vịn cầu thang được thiết kế riêng cho
gia chủ, làm bằng nhôm đúc mạ vàng.
Tòa lâu đài có hai cổng, được làm bằng đồng vàng, chạm khắc hình sư tử và ngựa. Cửa chính được làm
bằng gỗ đỏ, chạm khắc công phu. Hai bên có cột trụ sơn trắng và tay vịn bằng đá hoa cương đồng màu. Nội
thất của lâu đài được thiết kế theo phong cách cổ điển châu Âu, với mái vòm cong sẫm màu, trần cao và các
phòng được phân chia với không gian rất rộng. Điểm đặc biệt của tòa lâu đài là những chi tiết dát vàng bằng
tay cầu kỳ, tập trung ở mái trần, hoa văn và cửa sổ. Tay vịn cầu thang được thiết kế riêng cho gia chủ, làm
bằng nhôm đúc mạ vàng.
Cung điện vàng có một không hai của đại gia Hải Phòng
Cung điện này được coi là nhà mẫu kiến trúc sứ của một công ty ở TP. Hải Phòng. Toàn bộ hoa văn của
cung điện được thiết kế và tạo hình theo phong cách hoa văn đương đại và cổ điển của lối kiến trúc Hồi giáo,
kết hợp với vàng tạo nên vẻ đẹp quyền quý.

Cung điện sứ vẽ vàng 24k độc của đại gia Hải Phòng Cung điện lấy cảm hứng thiết kế từ Cung điện Tajmahal
của Ấn Độ.

Đây là công trình đầu tiên và duy nhất hiện nay trên thế giới sử
dụng hoàn toàn vật liệu sứ vẽ vàng 24K cho toàn bộ nội ngoại thất
của công trình. Tuy diện tích của cung điện là 24 m2, tương đương
một phòng khách nhưng diện tích sứ điêu khắc và vẽ vàng có thể
lên tới 300 m2. Cung điện có hệ thống chóp rời (5 chóp) cùng 4 cột
trụ sứ vàng đi kèm. Toàn bộ bề mặt nhìn thấy của công trình đều
được gắn sứ vẽ vàng. Riêng gạch lát sàn cũng có tới hơn 100
mẫu hoa văn các loại.

Điểm đặc biệt của cung điện là có thể tháo ghép rời thành hơn 300 mảnh khác nhau trong 3 ngày là lắp lại
hoàn thiện trong 5 ngày. Công trình ước tính có giá trị trên 20 tỷ đồng và nặng trên 30 tấn.
Biệt thự nhà vườn dát 60 cây vàng của đại gia Hải Dương
Ông Nguyễn Đức Lượng, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Trường
Linh khiến nhiều người phải choáng khi dát tới 60 cây vàng cho ngôi nhà vườn tại xã Tân Dân, huyện Chí
Linh, tỉnh Hải Dương.

Biệt thự nhà vườn dát vàng
của đại gia Hải Dương

Những bức hoành phi, câu đối dát vàng
trong ngôi nhà.

Tổng diện tích của ngôi biệt thự này là 5.000m2. Trong ngôi nhà gỗ khổng lồ, trừ hai tường hồi, toàn bộ nhà,
từ vì kèo, cửa vách, hoành phi, câu đối,
những tiểu tiết nhỏ nhất được làm
bằng gỗ lim già. Ngôi nhà có 49 cột gỗ cỡ đại. Đặc biệt còn có tầng hầm kiên cố bằng xi măng bên dưới cũng
đủ 49 cột, mỗi cột ứng với một cột gỗ bên trên. Khắp nơi trong ngôi nhà gỗ là những liễn đối dát vàng lấp lánh,
bằng chữ nho.
Biệt thự dát vàng 300 tỷ đồng của Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên
Nhiều người ngỡ ngàng khi biết hoa hậu kiêm ảo thuật gia Ngô Mỹ Uyên sở hữu căn biệt thự xa hoa như một
nguyên thủ quốc gia tại TP.HCM. Căn biệt thự của người đẹp có giá trị khoảng 300 tỷ đồng.
Ngôi biệt thự tọa lạc trên một trong những đường đắt giá nhất Sài Gòn. Nó được xây dựng theo kiểu kiến trúc
của Pháp, phần trần nhà dát vàng lấp lánh, rồi cầu thang, tường, phòng tắm, sân thượng, quầy bar... tất cả
đều mạ vàng.

Ghế ngồi bọc da thú, trần dát vàng và chùm đèn pha lê lộng lẫy trong nhà Ngô Mỹ Uyên
Hạnh Nguyên (tổng hợp)

Còn đây là con nít nghèo sống tại nước CHXHCN Việt Nam

Các em Bé cũng thấm thía hai câu “Lao Động là Vinh Quang,
Lang Thang là Chết Đói) và “Không Gì Quí Hơn Độc Lập Tự Do”
Tay có làm thì miệng mới có mà ăn, và tuy độc lập tự đo nhưng đời
sống khổ hơn con chó!

Đảng và Nhà Nước thối nát, bât lương chỉ biết lo ăn cướp, ăn
cắp, ăn chặn, ăn gian, ăn của đút, … Đâu còn thì giờ nghĩ tới
nỗi thống khổ của người dân nghèo đói?

