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NHỮNG ĐIỀU KHÁC BIỆT CỦA SÀI GÒN 
Văn Quang – Viết từ Sài Gòn 

Khi tôi viết bài này đã qua ba ngày Tết Đinh Dậu ở Saigon rồi. Nhìn vào cuộc sống 

của người Sài Gòn (tức thành phố Hồ Chí Minh) năm nay có nhiều khác biệt so với 

năm cũ. Không phải “đi lên” mà nó “đi xuống”. Cứ mỗi năm sự giàu nghèo lại cách 

nhau một khoảng cách rất xa và trộm cướp ngày càng nhiều. 

Bạn chỉ cấn liếc qua mấy trang báo, từ báo nhà nước đến báo “ngoài lề” bạn sẽ thấy 

đủ hình ảnh sự khác biệt này. 

 

 
Chung cư ngày Tết vắng tanh không một bóng người. 

 

Đặc biệt nhất là nạn trộm cắp ngày càng nhiều, năm nay “phát triển rầm rộ” hơn năm 

ngoái. Người dân Sài Gòn đi đâu cũng sợ bọn trộm cắp, nhất là vào dịp Tết, chưa kể 

đến bọn cướp giết người hiếp dâm rất táo tợn giữa ban ngày. Trai trẻ mỗi lúc một 

hung hăng hơn. Hơn 2.200 người phải đi cấp cứu do đánh nhau trong 3 ngày Tết. 

Theo báo cáo của Bộ Y tế: Hơn 2.200 bệnh nhân đến các bệnh viện khám và cấp cứu 

do đánh nhau trong dịp Tết, 14 đã tử vong. Chỉ riêng từ 7h sáng 28/1 đến 7h sáng 29/1 

có hơn 350 người nhập viện do đánh nhau, 92 người được chuyển viện, 2 ca tử vong. 

Ra đường lúc nào cũng có thể chết vì xe tông. Những ngày nghỉ Tết, gần 120 người 

chết vì tai nạn giao thông. 

Bạn hãy nhìn xem người Sài Gòn khác như thế nào. 

Tôi chỉ kể vài trường hợp thôi. 

 

Người dân Sài Gòn đề phòng trộm cắp 
Nhiều người dân TP Sài Gòn trước khi về quê hoặc đi du lịch ngày Tết đã không quên 

“tậu” cho mình bộ khoá xịn, sửa lại camera… để đề phòng lúc trở về thì “vườn không 

nhà trống” vì bị trộm cắp… “viếng thăm”. Vì thế, các mặt hàng ổ khoá, camera bán 

“đắt như tôm tươi” ngày cuối năm. 

http://wp.me/p2rBHB-4Ij


2 
 

Điều những người dân Sài Gòn lo ngại nhất trước khi về quê đón Tết hay đi du lịch 

chính là trộm cướp ghé thăm khi gia chủ vắng nhà. Chung cư tôi ở buổi sáng mùng 

Một Tết, đường xá vắng hoe. Rất nhiều người đã về quê ăn Tết. Nhà cửa đóng then 

cài, khóa vài ổ khóa to đùng ngoài cửa sắt vậy mà vẫn chưa yên tâm. Mấy năm nay 

văn minh hơn có nhà mua cả camera về gắn trước cửa nhà, phường tôi cũng đã có lần 

vận động bà con chung tiền mua camera gắn ở đầu mỗi lô chung cư, nhưng không 

hiểu sao sau này Phường lại đánh trống bỏ dùi, không có camera. Bọn nghiện hút, 

xâm mình đi lại dài dài ờ hành lang chung cư. Thến nên ngày thường nhà nào cũng 

đóng kín cửa. Tôi ở nhà một mình cũng phải khóa cửa ngoài cẩn thận. Cứ bảy giờ 

chiều là đóng kín cửa, nằm trong nhà thôi. 

 

 
Chủ nhà hàn sắt vào cửa chống trộm. 

 

Nhưng ở nhiều nơi khác, những ngày qua, nhiều người đã mua ổ khoá, thay cánh cửa, 

sửa, gắn các loại camera để tăng cường an ninh. 

Anh Tư Minh, nhà ở đường Quang Trung (P.10, Q.Gò Vấp) dù tất tả dọn dẹp nhà cửa, 

cúng kính cho kịp sáng sớm ra sân bay về quê vẫn không quên chạy đi mua cho mình 

2 bộ khóa cửa. Anh Minh quyết định thay 2 ổ khóa ở cửa chính để “cho chắc ăn” 

không ai có thể xâm nhập được bên trong nhà mình. 

Bên cạnh nhà anh Minh, anh Hoàng là người dân gốc Sài Gòn, không có quê để về, 

nên gia đình anh quyết định đi Singapore du lịch. Mặc dù cách đây 1 tháng, khi sửa 

nhà, anh Hoàng đã làm lại toàn bộ dàn cửa nhựa với giá hơn 30 triệu đồng nhưng vẫn 

không yên tâm, anh tiếp tục cho hàn thêm dàn cửa sắt phụ bên ngoài. Chưa chắc ăn, 

anh Hoàng còn mua thêm 2 bộ khóa có chức năng không bị làm giả chìa, có chuông 

báo động để thay dàn khóa cũ cho yên tâm trước khi… xuất ngoại. 

 

Quan sợ thằng ăn cắp. 
Giá của mỗi bộ khóa từ 8-20 triệu đồng một bộ. Khách hàng phần nhiều là chủ những 

biệt thự, nhà phố, chung cư cao cấp cùng nhà các quan, từ quan nhỏ đến quan to. 

Ngày thường thì dân sợ quan như cọp,nhưng Tết thì quan lại sợ thằng ăn cắp. 
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Người dân Sài Gòn ngại nhất đạo chích  

nên luôn khóa cửa cẩn thận. Nhà tôi cũng khóa cửa luôn. 

 

Ông Luận cũng cảnh báo người tiêu dùng nên cẩn trọng tìm hiểu các tính năng, nguồn 

gốc của các loại ổ khóa để không bị “tiền mất, tật mang”. “Khoá Trung Quốc có giá 4-

15 triệu/bộ. Điểm mạnh là giá thành rẻ nên nhiều người mua. Tuy nhiên, cũng cần cẩn 

trọng vì những loại khóa này thường nhại theo mẫu mã các nước tiên tiến nhưng chất 

lượng không theo giá thành. Nói cho rõ đó là hàng Trung Quốc làm giả y chang như 

của các nước tiên tiến nhưng dùng vài lần đã hỏng. Đó là “nghề” của bọn gian thương 

Trung Quốc thường thấy ở VN nhưng không bao giờ diệt sạch được. Mua bất cứ cái 

gì cũng có thể là hàng giả. Từ thức ăn cho đến đồ dùng. Người VN đã đề phòng 

nhưng vẫn mắc lừa. Bọn Trung Quốc có trăm phương nghìn cách tuồn vào VN kể cả 

mấy người Việt lưu manh cấu kết với gian thương làm hại dân mình. Không tin vào 

cơ quan an ninh hay “dân phòng” nữa, mình lo thân mình thôi. 

 
Màn hình camera theo dõi trộm cắp ở đường hoa Nguyễn Huệ 

 

Ăn cắp nhanh như chớp tại đường hoa Nguyễn Huệ. 
Năm nay thành phố không bắn pháo hoa, TP Sài Gòn tổ chức đường hoa trên đại lộ 

Nguyễn Huệ rất hoành tráng, dân tứ xứ cũng đổ về Sài Gòn đi chơi đường hoa. Nhưng 

sơ sẩy một tí thôi là mất cắp. Bọn trộm cắp toàn là dân “nhà nghề”, chúng ra tay rất 

nhanh, khách chưa kịp biết ai đụng vào mình thì đã mất toi cái bóp rồi. 

– Nhiều người bị cướp ví tiền, iPhone ở đường hoa Nguyễn Huệ 

Một nữ Việt kiều tìm đến chốt bảo vệ đường hoa Nguyễn Huệ trình báo bị kẻ xấu móc 

mất chiếc iPhone 7 chứa nhiều tài liệu, rồi ôm chồng khóc. 

Chị Nguyễn Ngọc Đào, Việt kiều Mỹ, sáng nay cùng gia đình ra đường hoa Nguyễn 
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Huệ vui xuân. Trong lúc dạo chơi, chị bị kẻ xấu móc mất chiếc điện thoại iPhone 7. 

Nữ Việt kiều sau khi trình báo bảo vệ đường hoa đã ôm chồng khóc vì mất nhiều tài 

liệu công việc, hình ảnh đang lưu trong máy. 

Cũng tìm đến chốt bảo vệ đường hoa, anh Phùng Lê (ngụ quận 1) cho biết vừa bị 

nhóm người dàn cảnh lấy mất chiếc iPhone 7 Plus. Người đàn ông này kể đã đưa điện 

thoại cho con gái chụp ảnh ở đường hoa. Khi bé đang hào hứng chụp hình thì bị nhóm 

phụ nữ khoảng 3 người dùng quạt che chắn rồi lấy mất chiếc điện thoại, truyền tay 

nhau phi tang. Chúng nhanh chóng lẩn vào dòng người đông đúc, rời khỏi khu vực. 

Bảo vệ đường hoa ghi nhận nhiều trường hợp khác đến trình báo bị móc túi, ví tiền, 

điện thoại… 

Thủ đoạn của bọn trộm cắp có nhiều “chiêu” qua mặt khách và bảo vệ. 

Có những băng nhóm dùng trẻ em để móc túi ở đường hoa Tết. 

– Nạn cờ bạc cũng diễn ra ngay trên đường phố, cành sát ngó lơ như không thấy. Theo 

một con bạc, những ngày đầu năm mới cơ quan chức năng thường hay “ngó lơ” nên 

các sòng bạc mới dám công khai hoạt động rầm rộ như vậy 

 

.  

Nhiều tụ điểm cờ bạc công khai hoạt động ngày đầu năm mới 

 

Việc tồn tại những chiếu bạc lớn công khai giữa ban ngày như vậy không chỉ ảnh 

hưởng đến an ninh trật tự mà còn kéo theo hàng loạt tệ nạn xã hội khác. Sau khi thua 

sạch túi, con bạc sẽ sinh ra trộm cắp, cướp giật để có tiền chơi tiếp. Tệ nạn xã hội, giết 

chóc nhau, gây thù chuốc oán cũng từ đó mà ra. Một xã hội như thế thì làm sao không 

loạn. Loạn từ trên loạn xuống, loạn từ ngoài loạn vào, loạn từ trong loạn ra. Tưởng là 

dân Sài Gòn là sướng mà thật ra ngày nào cũng lo, giờ nào cũng sợ. Sợ từ ông Cảnh 

Sát đến thằng ăn trộm, ngồi trong nhà quên đóng cửa cũng có thế chết vì cướp, ra 

đường cũng có thể chết vì tai nạn giao thông. Dân Sài Gòn đang toát mồ hôi giữa 

những ngày Tết đấy các bạn ơi. 

 

Các quan làm gì? 
Các quan và các đại gia còn mải bù khú với các em chân dài và chơi sang như “vua 

chúa” kiểu như chân dài Ngọc Trinh cùng tỉ phú Hoàng Kiều. Tỉ phú bỏ tiền “mua” 

chân dài làm vợ hờ, được vài tháng rồi “say good – bye”. Chàng được ốm ấp tấm thân 

“ngọc ngà”; nàng khoe kim cương long lánh đầy người và hàng trăm triệu đô la. Coi 

như huề cả làng hai ta cùng vui. 
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Mấy cậu ca sĩ cũng khoe của như Đàm Vĩnh Hưng ‘khoe’ biệt thự triệu đô ngập hoa 

quả đón Tết. 

Căn biệt thự “khủng” được nam ca sĩ tự tay trang hoàng bằng hàng chục các loại trái 

cây và hoa để đón Tết Đinh Dậu 2017. 

Ca sĩ này vừa đăng tải hàng loạt hình ảnh căn biệt thự tràn ngập hoa trái lên trang cá 

nhân cùng lời chia sẻ: “Nhà ‘đại ca’ đã xong, còn nhà các bạn thì sao nào?”. 

Đúng là trò khoe của anh ca sĩ mới nổi lên thành “ranh ca”, khoe hàng một cách rất trơ 

trẽn, tưởng mình là cha thiên hạ nên xưng là “đại ca”! Trò rẻ tiền nay còn có mục đích 

là “đánh bóng” tên tuổi mình sáng chói như đèn pha ô tô. Ô hô! Thiên hạ biết hết rồi 

“ranh ca” ơi. 

 
Đây là giống gà nhỏ nhất thế giới, mỗi con trưởng thành  

có trọng lượng chỉ khoảng 3 lạng bằng củ khoai lang. 

 

Chi tiền triệu chơi cá cảnh chơi gà tết 
Quay lại chuyện đại gia, các quan chán kiều nữ quay ra chơi cá cảnh, chơi gà. Nhiều 

ông đã tìm mua những con cá có giá từ 500.000 đến vài triệu đồng, thậm chí cả hàng 

chục triệu đồng như cá huyết long. 

Cá cảnh chơi tết giá khủng nhất vẫn là huyết long hay còn gọi cá rồng, hoặc cá đại gia 

theo cách gọi vui nhiều người bởi giá mỗi con trên thị trường bán ở mức 10-20 triệu 

đồng. Với vảy óng ánh, có vây ửng đỏ và râu dài khi trưởng thành có rồng được bán 

hiện nay thường nhập từ Thái Lan, Indonesia. 

Các quan còn chơi gà, gà chọi, gà đẹp cả trăm triệu đồng một con. Năm nay là năm 

Gà nên cái “mốt chơi gà” thành thú chơi thời thượng. Đại gia nào có gà đẹp, gày gáy 

sang là “sang nhất”. Còn một thú chơi gà nhỏ nhất thế giới mới lạ. 

 

 

– Thú chơi giống gà nhỏ nhất thế giới ở Sài Gòn 
Giống gà Serama trưởng thành chỉ nặng khoảng 3 lạng, là loài gà nhỏ nhất thế giới chỉ 

bằng củ khoai lang đang được nhiều người Sài Gòn nuôi làm kiểng. Những chú gà này 

vẫn được giới nuôi sinh vật cảnh được nhiều đại gia yêu thích vì hình dáng đẹp và 

hình dáng thon gọn, đứng vừa vặn trong bàn tay người. “Giá loài này dao động từ 2- 4 

triệu đồng một con trưởng thành. Tuy nhiên con đẹp có thể lên đến 20 triệu đồng. 

Giống gà này có nguồn gốc từ Malaysia. Hiện tại, đây là giống gà nhỏ nhất thế giới, 

mỗi con trưởng thành có trọng lượng chỉ khoảng 3 lạng. 

Ở Việt Nam, gà Serama được nhiều tay chơi sinh vật cảnh săn lùng bởi dáng đứng 

thẳng, đậm chất vương giả và màu lông đẹp, khác biệt so với các loại gà cảnh khác 
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trên thị trường “Những con gà trống rất ‘sung’, chỉ nhìn thấy nhau là lao vào chọi. 

Loài này đẹp, đắt tiền nên người chơi chỉ làm kiểng chứ ít chọi”. 

 

Hai vợ chồng người phu hốt rác ở khu phố tôi 
Tôi không thể kể hết những chuyện khác biệt giữa Sài Gòn trong 3 ngày Tết năm nay. 

Các quan và đại gia cùng giới showbiz ở Sài Gòn hí hửng vui chơi, có ông bà nào 

nghĩ đến dân nghèo đâu. Dân vẫn đói từng bữa cơm. 

 

 
Hai vợ chồng cùng thu gom rác đến đêm 30 Tết chưa về nhà 

 

Chiều tối 30 Tết, tôi đứng trên hành lang chung cư nhìn xuống phố, thấy cặp vợ chồng 

người gom rác vẫn vất vả vừa quét rác đưa vào thùng xe, vừa lau mồ hôi. Bộ đồ công 

nhân hốt rác cũng bụi lấm lem, hai vợ chồng anh phu hốt rác ở khu tôi vẫn chăm chỉ 

cúi xuống ngẩng lên liên tục cho đến tối mịt vẫn chưa về nhà. Chắc giờ này mấy đứa 

con đang mong mẹ về, chúng cũng đói meo. Biết đến giờ nào cha mẹ mới về! 

Tôi biết nói gì đây khi Sài Gòn của tôi với cái khoảng cách giàu nghèo còn cách nhau 

quá xa. Các ông nhà nước cứ nói “xóa đói giảm nghèo” toàn là nói suông thôi. Dân 

Sài Gòn của tôi ngày càng khổ. 

Năm nay tôi tám mươi tư tuổi, hết nước mắt rồi mà vẫn muốn khóc cho Sài Gòn 

của tôi! 

 

Văn Quang – Sài Gòn 1 tháng 2 năm 2017 

Nguồn: https://tiengquehuong.wordpress.com/2017/02/08/sai-gon-tet/ 
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