
cà phê không chỉ đơn thuần là 
thức uống, nó còn là một nét 
văn hóa của giới trẻ hà nội.

ở thành phố đất chật người đông này, 
tìm một không gian thư giãn thật khó. 
vì vậy, những quán cà phê là sự lựa chọn 
thường xuyên của giới trẻ. thêm nữa, 
người trẻ thời nay có cái nhìn “mở” cộng 
với điều kiện sống tốt hơn nên cà phê trở 
thành một nhu cầu. Đối với nhiều người, 
cà phê là mở đầu cho một ngày và cũng 
để khép lại một ngày.

từ hẻm, ngóc, ngách đến phố, đại lộ 
ở hà nội, những quán cà phê mọc lên 
như nấm. từ “cà phê bệt” đến “cà phê 
đứng”, từ nơi “chém gió” đến không 
gian riêng, dù bạn có sở thích nào cà 
phê cũng đều đáp ứng. Mặt nào đó, cà 
phê trở thành không gian sống có tác 
động tích cực với giới trẻ.

Bạn trần thị Mai anh (trường Đh thăng 
Long) tâm sự: “Mình là một người khá 
nhút nhát, bình thường chưa bao giờ 
dám hát trước đám đông, nhưng đến 
với quán cà phê về-102 yên Phụ mình 
đã thực sự là chính mình”. về mang một 
cái tên lạ, người nào không quen có cảm 
giác như chưa vào quán đã bị đuổi đi, 
nhưng có phải vì thế mà về thu hút trí 
tò mò, ưa khám phá của giới trẻ. về có 
không gian gần gũi, ấm áp, mọi người 

thoải mái hát cho nhau nghe, từ chủ 
quán cho đến hơi những người phục 
phụ đều trở thành ca sỹ. trò chuyện với 
một nhóm Sv trường Đh văn hóa, các 
bạn nói: “Đến với về, thích nhất là được 
hát miễn phí, có sân khấu, có ban nhạc, 
chúng mình có cơ hội diễn cho quen”.

Đừng tưởng những bạn “mọt sách” 
không có thời gian đi cà phê, bạn Minh 
Quý, nhiều năm liền là Sv xuất sắc bộc 
bạch: “Mình đến cà phê sách Đông tây 
thường nhật và còn có thẻ đọc sách dài 
hạn ở đây”. Đối với những người đam 
mê sách thì việc đọc sách không chỉ 
là một khoa học mà còn là thú vui. vì 
vậy, kết hợp mở cà phê và sách là một ý 
tưởng hay, cà phê sách Đông tây được 
thành lập trên ý tưởng đó. Số lượng sách 
báo đồ sộ, đa dạng về thể loại, cà phê 
sách Đông tây trở thành một thư viện 
hấp dẫn. anh hữu vi, quản lý của quán 
chia sẻ: “cà phê sách có mục đích quan 
trọng là xây dựng một mô hình văn hóa 
đọc trong xã hội hiện đại”.

nhiều bạn trẻ chọn cà phê là nơi “sống” 
của mình. cao Duy Sơn (trường Đh Mỹ 
thuật công nghiệp) thường mang đồ 
nghề tới cà phê Giảng 1946. Quán cổ 
kính, giản dị, tĩnh lặng là thiên đường 
cho bạn sáng tạo nghệ thuật, gặp gỡ 
bạn bè. trở thành khách quen nơi đây 

cũng bởi Sơn nghiền các món liên quan 
tới trứng: cà phê trứng, ca cao trứng, 
đậu xanh trứng, bia trứng.

Là người yêu thích hoạt động xã hội, 
Đinh nhung (trường Đh hà nội) rảnh 
rỗi là đến quán cà phê nhân Đạo, quán 
được mở do trung tâm Sao Mai (hội 
cứu trợ trẻ em tàn tật hà nội) thành 
lập. Đây là một quán cà phê đặc biệt, 
nhân viên phục vụ trong quán là những 
bạn bị khiếm khuyết về trí tuệ. Bạn 
chia sẻ: “Mình đến đây một lần rồi trở 
thành khách quen. nhìn các em học 
cách bưng bê, học xếp giấy, trồng rau 
mình muốn làm nhiều điều cho các em 
hơn”. nhung thường xuyên rủ bạn bè 
đến quán, trò chuyện, làm việc cùng các 
em. Bác sỹ thúy Lan- Giám đốc trung 
tâm Sao Mai tâm sự: “Quán được mở 
từ 7h30 tới 16h30 các ngày từ thứ hai 
đến thứ 6 hàng tuần, hoàn toàn không 
phải thời gian chỉ để thu lợi nhuận. Đây 
là mô hình lớp học kỹ năng sống của các 
bạn trẻ thiệt thòi. thông qua địa chỉ này, 
tôi muốn mọi người xóa bỏ kỳ thị với trẻ 
khuyết tật”

những người sành uống cà phê thì sẽ 
thích cà phê Giảng, cà phê nhân. ai 
thích nghe nhạc trong một không gian 
cổ điển thì thích đến cuối ngõ. ai thích 
ca hát thì sẽ đến những quán có nhạc 
cụ sẵn như quán về. không gian cà phê 
cùng những mặt tích cực đã khiến các 
bạn trẻ kết nối cộng đồng. tại các diễn 
đàn như blog, facebook... nhóm bạn 
trẻ thường xuyên tổ chức offline tại các 
quán cà phê. Lan anh (trường Đh thủy 
Lợi) làm parttime tại một quán cà phê 
tâm sự: “không giống như các quán bar, 
nhiều quán cà phê là sự lựa chọn hợp lý 
về giá cả, phù hợp với sinh viên”. cà phê 
giúp các bạn trẻ giảm thiểu những bệnh 
tâm lý như stress, tự kỷ hay sa đà vào 
những trò chơi bạo lực, thú vui lệch lạc 
gây nhiều hệ lụy.
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