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Sài Gòn chóng bình an nha… 
 Trần Thu Hà 

S   on Nh , 2 tháng 9, 2021 

 

 

Tô  quê N nh Bình, b  mẹ đều là n ườ  N nh Bình cả. Tô  lớn lên ở Th nh Hó . Rồ  đ  học đạ  

học ở Hà Nộ , đ  làm ở Hà Nộ  b  năm. Rồ  bị thất vọn  dập mặt, ôm nỗ  đ u b  vào v l  đ  vào 

n m. Ở lạ  Nh  Tr n  đ  dạy     sư và tìm v ệc làm  ần một năm. Nh  Tr n  thì đẹp nhưn  khó 

tìm v ệc quá, nên tô  quyết định vào Sà  Gòn. 

Năm 2000, vào Sà  Gòn, tà  sản chỉ có một ch ếc xe đạp, tô  thuê phòn  trọ ở  hép cùn  vớ  mấy 

bạn s nh v ên. Rồ  tô  th  tuyển và có v ệc làm ở Sà  Gòn. Rồ  để dành được t ền! Và rồ  chính 

qu n n ệm củ  n ườ  Sà  Gòn đã khích lệ tô  mu  nhà: nhà là để ở, khôn  phả  để chứn  t . Năm 

2004, tô  tìm mã  mớ   ặp một m ến  tàm tạm, thì   á  ần  ấp b  số t ền tô  đ n  có. 

Bạn bè Sà  Gòn b ết t n, h   “Cần nh êu?” Rồ  n  y ch ều hôm đó, có đứ  cầm chứn  m nh thư 

r  n ân hàn , vét sạch t ền tron  tà  khoản được tám tr ệu cho tô  mượn. Có đứ  lấy lươn  xon , 

rút lạ  chỗ lẻ, còn số tròn cho tô  mượn. Tuấn Huy họp n  y nhóm cộn  tác v ên, thu t ền tận t y 

từn  đứ , rồ  tớ  nhà, đư  cho tô  một cục t ền cộn  một tờ   ấy dà   h  tên từn  đứ , đứ  năm 

tr ệu, đứ  b  tr ệu, đứ  10 tr ệu… Bị Huy lột sạch t ền, nên có hôm cả nhóm chả còn  ì ăn, Huy 

k ếm đâu r  mấy trăm, ch   mỗ  đứ  mấy chục: “T ền ăn đây, đừn  có đò  bà Hà, bả chư  có 

đâu!” 

 

N ườ  Sà  Gòn kỳ lạ thế đấy. 

https://saigonnhonews.com/van-hoa-van-nghe/tan-man/
https://saigonnhonews.com/tacgia/tran-thu-ha/


Tô  bắt đầu xây nhà, các chủ vự  n uyên vật l ệu củ  Sà  Gòn cứ tươ  cườ  nó : “Lấy đ , kh  nào 

có t ền thì trả!” Các dịch vụ tron  Sà  Gòn rất tốt. Tớ  tận nhà t ếp thị đủ thứ, nào n uyên vật 

l ệu, đồ     dụn  t v  tủ lạnh, máy   ặt, tớ  rèm cử , tủ   ườn , bàn  hế… tất cả đều có thể trả 

s u, trả dần! Thế nên chỉ và  n ày là nhà tô  đầy đủ đồ. Tô  bắt đầu làm v ệc nh ều hơn, t êu xà  ít 

hơn, d nh sách nợ mỗ  thán   ạch được một h   cá  tên, thấy mừn  rơn tron  lòn ! 

 

Nhớ có lần tô  đ n  chạy xe thì xe chết máy. Dắt vào một t ệm tron  hẻm ở đườn  Trươn  Quốc 

Dun , Phú Nhuận. Bác thợ k ểm tr  xe một hồ  rồ  nó : “Xe chị h n  cá  ( bc  ì đó) tron  máy, 

phả  rã máy r  và làm lạ . Sẽ mất một buổ  và ch  phí cả mu  đồ và côn  thợ là 1.2 tr ệu”. Tô  

n ậm n ù  vân  dạ rồ  để xe lạ , bắt xe ôm đ  làm. 

Ch ều về  hé t ệm, đư  1.2 tr ệu đồn  cho bác thì bác bảo: “Tô  tháo máy r , hó  r  khôn   phả  

nó h n  cá   bc, mà nó chỉ h n  cá  xyz thô . Nên cô chỉ hết 450,000đ”. “Ủ , hồ  sán  n y cháu 

đã chịu   á 1.2 tr ệu rồ  mà, s o bác khôn  lấy luôn?”. Ổn  thủn  thẳn : “Làm n ườ  đâu    làm 

vậy!” 

 

“Làm n ườ  đâu    làm vậy!” 

Đó, yêu Sà  Gòn, khôn  chỉ vì đất Sà  Gòn mà vì n ườ  Sà  Gòn. Hào sản , chân tình, và b o 

dun . Nên là đừn     h   vì s o mà nh ều n ườ  dân nhập cư cứ cảm thấy Sà  Gòn như máu thịt 

củ  mình, đừn  hòn  mà nó  xấu Sà  Gòn. 

Mẹ tô  có lúc sốt ruột bảo: “Thân  á  một mình, h y về quê đ  con”. Tô  nó : “Khôn , Sà  Gòn là 

nhà con rồ . Sà  Gòn đất lành lắm!”. Tô , chỉ số IQ bình thườn , b  mẹ khôn  có uy lực  ì, 

khôn  b ết chạy chọt  ì, mà vẫn sốn  được ở Sà  Gòn. 

N oà  nhữn  v ệc tốt dễ đếm, như   úp t ền, thì đ ều lớn nhất tô  nhận được từ n ườ  Sà  Gòn và 

các sếp ở Sà  Gòn là dạy v ệc truyền n hề nh ệt thành và m ễn phí, để tô  từ một đứ  chuyên toán 

có thể trở thành nhà báo như hôm n y. 

Mù  này Sà  Gòn bị ốm, và Sà  Gòn ốm thì cả nước l êu x êu. Đồn  bằn  sôn  Cửu Lon  và Tây 

N uyên vớ  năm tr ệu tấn lú ; bốn tr ệu tấn r u củ; 400,000 quả trứn ; 60,000 tấn  à; 120,000 

tấn hả  sản; 80,000 tấn thịt heo… để ế. Th nh lon  Bình Thuận h n , sầu r ên  Đăk Lăk, rồ  các 

tr n  trạ  ho  Lâm Đồn … đổ b . Các thành phố du lịch cũn  l êu x êu… 

Sà  Gòn cần kh e, khôn  phả  chỉ để cho r ên  Sà  Gòn, mà còn để t ếp tục  ánh 22.2% nền k nh 

tế cả nước. 

Sài Gòn chóng bình an nha! 
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