
 

Tôi yêu Sài Gòn nắng, Sài Gòn mưa 
March 30, 2017 by htk0 

Mưa, nắng Sài Gòn đỏng đảnh thất thường như tính nết người con gái tuổi mới lớn, 
nhanh đến nhanh đi, vội vã để rồi chợt quên chợt nhớ mong manh, dịu dàng tha thiết 
nhưng cũng thật đáng yêu. 

Mưa Sài Gòn thường đột ngột, nặng hạt và rất nhanh. Vừa nắng đấy, nắng gay gắt 
nhưng vài phút sau trời dịu lại, ầm ì vài tiếng sấm, thế là mưa! Mưa rơi từng hạt 
thành những sợi dài in trên những ngọn đèn đường, đường phố ướt sũng, ngập 
nước trong mưa. 

Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng rõ rệt, không có những khoảng thời gian chuyển 
mùa như ở Miền Bắc và Miền trung. Nắng ban mai như còn vương hơi sương lành 
lạnh từ kênh rạch, sông ngòi, cơn gió thoảng qua cũng đủ để thấy sắt se một nỗi nhớ 
mùa đông của quê hương. 

Mỗi sớm mai mở cửa sổ ngước nhìn lên bầu trời trong xanh dịu vợi, những giọt nắng 
nô đùa lung linh muôn màu sắc, những đám mây nhẹ nhàng trôi ta thấy lòng mình 
thanh thản, bình yên tràn đầy sức sống để đón chào một ngày mới bằng niềm hứng 
khởi, căng tràn sức sống. 

Sài Gòn nắng, Sài Gòn mưa giữa cái ồn ào của cuộc sống bon chen chốn đô thành, 
giữa công việc ngập đầu nơi công sở. Giữa nhịp sống bộn bề, giữa những đông vui, 
tấp nập ấy ta không còn cảm giác cô đơn, lạc lõng dù chỉ có một mình. Không một 
bờ vai để nương tựa, ta thấy mình vẫn đủ mạnh mẽ, vững vàng bước đi đến tận 
cùng ước mơ của mình. Nắng đến, mưa đi ngày lại ngày hiện diện ngoài ô cửa nhỏ, 
nhành lan vẫn tốt tươi bốn mùa đơm bông, hương đưa thoang thoảng ngọt ngào. 



Trưa Sài Gòn, cả một thành phố nhuộm một màu vàng nắng chói chang, tuy vậy 
nắng Sài Gòn dịu dàng hơn rất nhiều. Nắng mà không nóng và hanh hao, khô khốc 
bởi gió Lào và gay gắt đổ lửa mùa hè của dải đất Miền Trung. Một ly chè, một ly kem 
hoặc trà đá mát lạnh sẽ làm tan cơn khát và xua đi giọt mồ hôi còn vương trên 
má…Trưa nắng nóng, bạn có thể la cà trong siêu thị để mua sắm, vào nhà sách để 
đọc thỏa thích những cuốn sách hay mà không bị quấy rầy bởi …cũng có nhiều 
người “trốn nóng” như bạn. 

Buổi chiều về, Sài Gòn sau những cơn mưa bất chợt, ta thấy cái lạnh của sương 
đêm trong cái bình yên, tĩnh lặng của thành phố cả một ngày ồn ào, náo nhiệt. Thật 
thú vị khi cùng bạn bè ghé quán cafe gọi một tách café sữa nóng, ngồi bên cửa sổ 
hít hà hương thơm café và ngắm phố phường vội vã trong cơn mưa. Cảm giác thật 
nhẹ nhàng, yên ổn trong khoảng không gian tĩnh lặng nhẹ nhàng vang lên bài hát : 

“Sài Gòn nắng không đổ lửa… 
chỉ làm đổ một chút mồ hôi … 
Sài Gòn đang ngày, sập mưa bỗng tối  
chợt lại ngày chưa kịp hôn nhau…” 
… từng dòng người, xe cộ cứ mải miết ngược xuôi… 

Có những đêm Sài Gòn mưa, khuya giật mình thức giấc nghe tiếng mưa dội trên mái 
nhà, xen kẽ là nhịp kim đồng hồ tích tắc buông rơi… lảnh lót tiếng rao hàng đêm 
khuya : một tô hủ tiếu bán dạo, một trái bắp nấu nóng hổi hay một củ khoai lang 
nướng còn ấm trên tay, ta thấy lòng mình dâng lên niềm hạnh phúc. 

Sài Gòn nắng, Sài Gòn mưa, những khúc biến tấu nhịp nhàng của bốn mùa trong 
một ngày thật là kỳ diệu. Gắn bó mưu sinh cuộc sống với mảnh đất này, ta cảm nhận 
nơi đây chính là quê hương thứ hai. 

Tình yêu Sài Gòn trong ta : một tình yêu nhẹ nhàng và sâu lắng… 

 


