
1 
 

Lyrics "Sài Gòn buồn" ra đời chỉ trong một đêm 

giữa những ngày Sài Gòn giãn cách 

Thanh Hà Nguyễn 

 

"Sài Gòn buồn nhỏ lệ thương đau... được tin em chiều nay mất rồi" 

 

 

"Sài Gòn buồn" của nhà thơ Đỗ Vẫn Trọn được nhạc sĩ Vũ Thành An phổ thành 

bản nhạc đầy xúc cảm giữ Sài Gòn vắng lặng những ngày giãn cách. 

Lyrics "Sài Gòn buồn" cũng chính là bài thơ cùng tên, được ra đời chỉ trong một 

đêm với sự mất mác những người thân thương. Những ngày cuối tháng 7, khi 

nghe tin con gái của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ (tác giả nhiều công trình kiến trúc: 

Nhà thờ Phủ Cam, Dinh Độc Lập, Chợ Đà Lạt, Trường Đại học Nông nghiệp Sài 

Gòn, Viện Đại học Huế, Trường Đại học Y khoa Sài Gòn,... ), bà Ngô Trân Châu 

qua đời ở tuổi 54 tại Sài Gòn, nhà thơ Đỗ Vẫn Trọn đã không kiềm được xúc động, 

ông đã thức trọn đêm viết bài thơ "Sài Gòn buồn" để tiễn biệt bà. 
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Nhạc sĩ Vũ Thành An khi vừa đọc xong "Sài Gòn buồn" của nhà thơ Đỗ Vẫn Trọn, 

ông chỉ biết thốt lên rằng: "Mỗi câu thơ có thể làm nên một bản nhạc". Và "Sài Gòn 

buồn" đã chính thức được phổ nhạc thành bài hát cùng tên. Nhạc sĩ Vũ Thành An 

đã chắp cánh cho bài thơ bay vút lên bằng những thanh âm lắng đọng. 

Một bài hát để lại quá nhiều cảm xúc cho người nghe, khi chính thời điểm này Sài 

Gòn đang quặng mình giữ những cơn đau, chống chọi với dịch bệnh... sự mất mác 

người thân đến bất chợt. Sài Gòn hoa lệ chỉ còn lại lệ trên đôi mắt. 
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"Sài Gòn buồn nhỏ lệ thương đau..." 

 

Từng dòng chữ, từng lời hát mang đến những sự đồng cảm, tiếng lòng của những 

người dân Sài Gòn hiện tại. 

Một Sài Gòn vốn tấp nập nhộn nhịp, một Sài Gòn vốn đang náo nhiệt và phồn hoa 

nhưng giờ đây... sau giờ giới nghiêm Sài Gòn buồn đến lạ thường. Nhớ Sài Gòn 

những ngày trước, tiếng rao vỉa hè, tiếng còi xe inh ỏi, đến bao giờ thì Sài Gòn kẹt 

xe trở lại? 
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"Sài Gòn buồn giờ giới nghiêm..." 

 

Nhắc về ca khúc "Sài Gòn buồn" không thể nào quên được giọng hát của Trần Thu 

Hà, người đã góp phần làm nên một bài hát đi vào tâm trí người nghe, đưa dòng 

cảm xúc gửi trao về Sài Gòn thương mến. 
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"Sài Gòn buồn" sẽ trở về lại với những thanh âm quen thuộc, tiếng rao hàng thân 

thương, tiếng còi xe vội vã... Sớm thôi! 

https://youtu.be/IwUTVOUzRRQ 

Nguồn: TH&PL 

https://youtu.be/IwUTVOUzRRQ

