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Chợ xế trưa... 

Những gì cần mua thì đã mua. Đủ... 

Hứa hẹn một bữa ăn chất lượng trên cả đại vương! 

Giờ thì thảnh thơi về… 

Cuối chợ, gần ven đường làng... Chị bán rau có mấy qủa Mướp thươn thẹo. Cong keo, gầy 

guộc... lăn lóc trên bạt chải bán... 

Chạy qua... Nhưng rồi tớ lại quay xe lại! 

Mấy quả mướp nhỏ xơ xác, xấu xí... ám ảnh quá! 

… 

Nhớ lại Mẹ già Bạn (cả Mẹ tớ nữa!), có miếng đất nhỏ, làm vài luống rau, trồng thêm giàn 

mướp leo hàng rào... Lượm lặt từng cây rau bó lại, từng quả mướp mang chợ bán kiếm vào 

ngàn, tằn tiện nuôi con, tích cóp cho con ăn học... 

Những qủa mướp nhỏ quặn kẹo đáng bỏ cho heo ăn cũng cố gắng mang chợ bán, được đồng 

nào hay đồng ấy, may rủi.... Nếu ế bế về cho heo ăn cũng không sao... 

(Thời đó nhà nghèo thường nuôi thủ vài con heo, cám nấu hàng ngày... Giờ thì heo toàn ăn 

cám công thức... Có Mướp ế chỉ còn nước bế vào thùng rác...). 

Loại mướp hàng dạt thươn thẹo này đem chợ bán, chắc chỉ có người nghèo lắm mới quan 

tâm, mua... Và chắc chỉ có người nghèo mới 'gồng gánh' ra chợ bán, vớt vát. 

(Tớ nhớ Thầy Giêsu và mùa Giáng Sinh âm vang Chân lý: 'Ngôi Lời đã thành Xác Phàm...') 

Tại sao mình không thưởng thức 'hàng dạt' có khi đã trở thành 'đặc sản' của người nghèo 

nhỉ ? 

- Chị bán tôi số mướp kia? 

Chị nhặt Mướp, cân ký: 

- Thưa chú, hơn ký... Tính chẵn một ký. Xin chú 10 ngàn... 

Sáu quả Mướp nhỏ… chỉ giá 10 ngàn Hồ tệ! 

(Nói thật, ăn Mướp thì ngon, chế biến gì cũng ngon, hoặc chỉ luộc thôi cũng đạt chất đế 

vương; nước luộc thêm dấm cà chua, đại vương cũng ...chào thua (!), nhưng chỉ tội lắt nhắt 

quá. Lấy dao bào gọt vỏ 'đặc sản' người nghèo cũng khá tốn thời gian... độ mất thời gian, lần 

Hạt có thể hơn cả chuỗi) 

... 

Việt Nam đã 'giải phóng' gần nửa đời người trăm năm (1/2 thế kỷ), lại được cha ông ngàn 

năm bảo vệ lưu giữ để lại hồi môn cả gia tài giầu có- 'rừng vàng biển bạc', rồi tự chất người 



Annam cần cù, thông minh... thế sao dưới sự lãnh đạo 'đỉnh cao trí tuệ' VN vẫn chưa thoát 

nghèo (!?), vẫn nghèo thế (!?) 

'VN còn là nước nghèo' không phải tớ nói, càng không phải bọn thù ghét- phản động nào đó 

ngứa miệng bịa đặt, mà đây là chính lời quan lớn thuộc hàng tứ trụ của VN... 

Đấy là lời thú nhận can đảm đầy trân trọng của Phạm thủ tướng chính phủ nước ta trong lần 

công du Trời Tây, mới đây... 

Nếu theo nguyên văn của báo chỉ, Thủ tướng còn 'nhấn mạnh' mang tính 'định nghĩa': 'Nhấn 

mạnh Việt Nam là nước nghèo, đang trong quá trình chuyển đổi...'[1] 

(Tớ nói mang tính định nghĩa bởi chứ 'Là'' 

Nếu hiểu theo góc nhìn 'định nghĩa' thì cái nghèo thuộc căn cố.... Gần 1/2 thế kỷ 'giải phóng- 

thống nhất đất nước, cũng có thể xem 'thời gian' có ‘trầm tích’ căn cố. 

Và ai cũng biết 'căn cố' cái nghèo đó do đâu, bởi đâu. Nhưng thoát được 'ý thức hệ' đã nên 

căn cố, đúc bê tông quả là thách đố. 

Lẽ nào chỉ một số người cứ bám trụ căn cố để VN cứ nghèo, cứ lẽo đẽo chạy theo sau người 

ta- độ dài hàng chục năm, có khỉ cả thế kỷ hoài sao (?!)) 

... 

 

Thủ tướng ta đã can đảm 'từ trực quan sinh động' nhận ra Sự Thật VN và khẳng khái nói ra 

Sự Thật (nể thật!)... 

(Thực ra, đáng nể hơn, trước đó bác cả Tổng bí thư đã công nhận, ngay ở chốn Cửu Rồng 

vốn màu mỡ, trù phú: 'Người Dân ở đồng bằng sông Cửu Long, phần lớn mới đủ ăn, chưa khá 

giả')[2] 

Trong lăng kính đạt chuẩn định hướng XHCN ‘con đường nhận thức Chân lý’ từ trực quan 

sinh động… đáng khích lệ ấy; tuyệt đối không có sự 'nịnh' ở đây, điều bác tổng và hàng lãnh 

đạo đỉnh cao nhất ở VN (BCT) cũng rất ghét, ra cả văn bản cấm kẻ nịnh hót... 

Tớ giật mình ! 

Vì ai đó 'rảnh quá' ngồi thống kề từ nhiều nguồn để biết 'Mất Bao Lâu Để Vn Theo Đuổi 

Thế Giới ?' 
Xin phép Copy: 

“GDP đầu người hiện tại của Việt Nam là $3,600 và mức tăng trưởng là 7%. Vậy mất bao 

lâu để có thế bắt kịp các nước khác? 

- Thái Lan, GDP $7,200. Việt Nam cần 11 năm. 

- Malaysia, GDP $11,000. Việt Nam cần 17 năm. 

- Hàn Quốc, GDP $31,000. Việt Nam cần 32 năm. 

- Đài Loan, GDP $33,000. Việt Nam cần 33 năm. 

- Nhật Bản, GDP $39,000. Việt Nam cần 36 năm. 

- Pháp, GDP $43,000. Việt Nam cần 37 năm. 

- Đức, GDP $50,000. Việt Nam cần 39 năm. 

- Mỹ, GDP $69,000. Việt Nam cần 44 năm. 

- Singapore, GDP $72,000. Việt Nam cần 45 năm. 

- Luxembourg, GDP $135,000. Việt Nam cần 54 năm. 

Với điều kiện là các nước khác không tăng trưởng, không phát triển gì thêm và dặm chân 

tại chỗ. Nếu họ phát triển ở mức 1-3% thì Việt Nam phải mất 100 năm để bắt kịp Hàn Quốc 

và 200 năm để theo kịp Singapore. 

Tất cả số liệu đều công khai trên các tổ chức như Ngân Hàng Thế Giới, IMF và CIA. 

Ngày xuất bản bài viết này là 24/12/2022. Mong năm 2023 sẽ khác” (Nguồn: FB Thao 

Teresa) 

https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/ADf5nZ8qXiPjY67gqwT9WIuCACY?reason=invalid_crumb#_ftn1
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Lại tiếp giật mình,  

Nhất là những ngày cuối năm Tây- Ta khi biết chuyện 'cứu đói': 

‘Có 14 tỉnh đề nghị xuất cấp gạo cho người dân thiếu đói dịp Tết Nguyên đán 2023’[3] 

Đáng nói, trong đó có cả các tỉnh Miền Nam- nằm trên vựa lúa xuất khẩu của VN: Bạc Liêu, 

Sóc Trăng... 

 

Ngày cuối Năm cũ Tây Lịch. 

Mong con người Thiện Tâm 

Lãnh đạo biết- có Thiện Tâm. 

'Con người có Thiện Tâm' mới nhận hưởng được sự Bình An đích thực của Đấng Thiên Sai. 

Mà khởi đầu- nền tảng Thiện Tâm, biết tôn trọng Sự Thật- Công Bình- Yêu Thương. 

Đấy chính là Sứ vụ của người môn đệ theo Chúa Giêsu- Kitô hữu, trong đó nổi bật Công 

giáo. 

  

'Vinh danh Thiên Chúa Trên Trời 

Bình An dưới thế cho Người Thiện Tâm' 
 

 

Lm. Đaminh Hương Quất 

 

 

[1]x.VnExpress,‘Thủ tướng đề nghị Ngân hàng…cho VN vay ưu đãi’: 

“Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ngân hàng Đầu tư châu Âu ưu đãi lãi suất cho vay 

vì Việt Nam là nước đang phát triển, trong quá trình chuyển đổi…. 

Nhấn mạnh Việt Nam là nước nghèo, đang trong quá trình chuyển đổi, Thủ tướng mong 

ngân hàng Đầu tư châu Âu có ưu đãi về điều kiện vay và lãi suất vay so với các nước phát 

triển. Với điều kiện kinh tế của Việt Nam, thu nhập bình quân đầu người mới gần 4.000 USD 

thì không thể như nước có thu nhập bình quân 50-60.000 USD…. 

Việt Nam có câu ngạn ngữ, tiên trách kỷ hậu trách nhân, chúng tôi sẽ phải khắc phục những 

hạn chế, xem xét nguyên nhân hợp tác ì ạch” 
Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Đầu tư châu Âu cho Việt Nam vay ưu đãi - VnExpress Kinh doanh 
[2] x.Thanh Niên: Tổng bí thư: Người dân đồng bằng sông Cửu Long phần lớn mới 'đủ ăn', chưa khá giả (thanhnien.vn) 
[3]X. Tiền Phong, Có 14 tỉnh đề nghị xuất cấp gạo cho người dân thiếu đói dịp Tết Nguyên đán 2023 (tienphong.vn) 
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