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- tham gia hoạt động cùng mọi người 
cũng vui đáo để bác Viễn nhỉ?
- Bác đi đâu về mà tim đập thình thịch, 
mồ hôi nhễ nhại vậy?
- tôi vừa chạy vài vòng quanh hồ 
thành công, mệt nhưng sảng khoái 
lắm.
- Hồ Hoàn Kiếm cách nhà có vài trăm 
mét, tập ở đấy cũng được sao phải 
đạp xe những 5 cây số ra hồ thành 
công, đúng là đồ rỗi hơi.
- nhưng hồ ở đó sạch, không khí trong 
lành, con người thân thiện lắm.
- Bác nói nghe lạ quá, ở cái đất Hà nội 
này làm gì còn hồ sạch!
- Hôm nào rảnh bác cứ ra đó sẽ thấy, 
cả một vùng hồ nằm trong công viên 
thành công không có một cọng rác.
- người ta cho hòn gạch vào trong túi 
rác rồi ném chìm nghỉm xuống đáy 
hồ bác làm sao mà thấy được.
- Đúng là tâm địa của kẻ đổ rác trộm 

chuyên nghiệp. người dân ở đó cực 
kì có ý thức bảo vệ môi trường. Họ 
rất phẫn nộ khi thấy ai đó ném rác 
bừa bãi.
- chuyện lạ đây. thế cư dân ở đó đều 
có quốc tịch Singapore à?
- Bác đừng có mà xách mé. Họ là 
người Hà nội cả đấy.
- tôi chẳng tin. Bác có thể cho tôi biết 
tên tuổi, địa chỉ của người khởi xướng 
ra việc giữ gìn môi trường ở đó được 
không?
- Được chứ. nhưng đó lại là một người 
Hàn Quốc. Sáng nào ông ấy cũng tập 
thể dục trong công viên thành công. 
thấy túi nilon, vỏ chuối, giấy vụn dưới 
đất, ông ta nhặt hết cho vào cái túi 
mang theo, sau đó bỏ vào thùng rác 
công cộng gần nhà. nhiều người già, 
trẻ em thấy vậy cũng làm theo.
- Bác nói đối tượng nhặt rác là người 
già, trẻ em, vậy còn đám thanh niên, 
chúng làm gì?

- thì… chúng ra đấy để ôm ấp, hôn 
hít nhau và để… vứt rác. 
- Sao lại bất công thế, phải cho bọn 
mất dạy ấy một bài học chứ?
- Ai dám làm gì cái đám ba trợn ấy. 
nhưng kể ra việc vứt rác bừa bãi của 
đám thanh niên cũng ít nhiều có 
tác dụng tích cực. này nhé, nếu họ 
không vứt rác xuống hồ thì người 
đàn ông Hàn quốc và người dân nơi 
đây còn việc đâu để làm. cũng nhờ 
liên tục cúi xuống nhặt rác mà người 
già mới giãn xương giãn cốt, trẻ em 
mới mau khoẻ, mau lớn. Đồng thời, 
do luôn phải đảo mắt tìm rác mà mắt 
mọi người sẽ trở nên tinh tường hơn. 
trên vai luôn phải vác đống rác to 
đùng cũng khiến cơ bắp của họ có 
cơ hội phục hồi, phát triển. Và cũng 
nhờ việc làm thú vị này mà khối cụ 
cô đơn tìm đến với nhau, xây tổ hạnh 
phúc đấy.
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