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Tóm tắt tác phẩm 

 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Điện lực thành phố Hồ Chí Minh về tăng 
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Trong khi đó, ý thức sử dụng điện bừa bãi và đặc biệt là việc lấn chiếm 

hành lang an toàn điện của không ít người dân đã để xảy ra nhiều vụ việc chập 
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Câu chuyện truyền thanh :            

BÀI HỌC NHỚ ĐỜI 

 

Dẫn: Thưa quí vị và các bạn! An toàn, tiết kiệm điện từ nhiều năm nay 

luôn là vấn đề nóng của toàn xã hội; nhất là nền kinh tế thị trường hiện nay ở 

TP HCM, khi mà có rất nhiều trường hợp vì đồng tiền đã coi thường tính mạng 

của mình và của người khác để sử dụng điện một cách tùy tiện. 

Đề cập đến vấn đề này, Chương trình Thời sự Tổng hợp hôm nay, 

chúng tôi xin giới thiệu đến quí vị và các bạn Câu chuyện truyền thanh: BÀI 

HỌC NHỚ ĐỜI: 

 

(Nhạc cắt) 

Câu chuyện truyền thanh: BÀI HỌC NHỚ ĐỜI 

(Chủ đề: Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm) 

 

Tác giả: Thu Thủy 

Nhân vật: 

Bà Tư: Chủ quán cà phê cóc 

Ông Tư: Chồng bà Tư 

Ông Bảo: Khách uống ca phê, hàng xóm của bà Tư 

 Nhân viên điện lực: 

(Nhạc…) 

Câu chuyện xảy ra tại quán cà phê cóc của bà Tư nằm dưới trạm 

biến áp ngay đầu một con hẻm lớn một quận thuộc Tp Hồ Chí Minh: 

Bà Tư: Ông ơi, mau tới phụ tui một tay nè.  

Ông Tư: Bà thiệt là, tui còn đang nói chuyện với chú Tám… 

Bà Tư: Ôi, tưởng ai, chú Tám vá  xe, ngồi cả ngày đó, ông nói lúc nào 

mà không được. Hôm nay chủ nhật, chắc đông khách, lo nấu thêm bình nước 

sôi đặng khách kêu còn pha cho kịp chớ. 

Ông Tư: Ờ, nấu thì nấu.Mà bà nè… 

Bà Tư: Gì nữa đây? Lại tiền mua vè số chớ gì, thôi thôi, chưa buôn bán 

được mấy đồng ông đã nã tiền tui rồi. 

Ông Tư: Ai nói tiền bạc hồi nào, bà chỉ được cái chặn họng người ta. 

Là tôi nói chuyện hồi hôm… 

Bà Tư: Hồi hôm sao? Bộ hồi hôm ông nằm mơ trúng số hả? 

Ông Tư: Không có, bà có nhớ hồi hôm trời nổi giông không? 

Bà Tư: À, lúc đó mới chừng 9-10 giờ chớ mấy, tui đang coi ti vi thấy 

trời chuyển giông chạy lên gác lấy áo quần mới phơi vô. Giờ đó chỉ có ông với 

gà mới lên chuồng chớ ở thành phố ai ngủ sớm vậy. Mà giông gió thì có liên 

quan gì chớ?  



Ông Tư: Sao không, chuyện là vầy, theo như chú Tám thì khi cơn 

giông tới, chú đang vá  xe cho một cậu khách ngay chỗ mình ngồi nè.  

Bà Tư: Vá xe? Ờ, nghề chú là vá xe  thì chú vá xe.Mà chiều tối mình 

dọn về rồi thì chú qua đây ngồi cho mát, có cái tủ điện này này máng đồ lên 

cũng gọn mà tiện nữa. Nhưng ông kể chuyện gì lãng xẹt vậy ? 

Ông Tư: Thì bà cứ nghe tui kể đã, trong lúc chú đang đốt tờ giấy báo 

để hơ ruột xe thì ông trời chớp giật đì đùng, rồi thấy xẹt lửa ngang trạm biến 

áp. 

Bà Tư: Thiệt vậy sao?. 

Ông Tư: May mà chú Tám lấy thau nước kế bên dập lửa tờ báo kịp chớ 

nó cháy bùng lên là nguy. 

Bà Tư: Hú hồn 

Ông Tư: Bởi vậy tui thấy lo lo, hay mình kiếm chỗ khác buôn bán đi 

bà? Lời ít mà an toàn hơn. 

Bà Tư: Trời đất, ông không thấy con Út nhà bà Sáu thuê có một góc để 

xe bánh mì trước tiệm may con bé Hương mà trả tới triệu mấy một tháng đó 

sao? Mặt bằng khu vực này giờ kiếm đỏ con mắt không ra, mình mà dọn đi là 

có người nhào vô lập tức. 

Ông Tư: Ờ, thì tui cũng tính vậy thôi chớ đâu có hối bà đi liền. 

Bà Tư: Ông khéo lo, mình bán cà phê ở đây từ hồi nào tới giờ, có sao 

đâu? 

Ông Bảo: Chào Chị Tư, cho tui ly đen nóng. 

Bà Tư: Có liền, có liền. 

Ông Tư: Chú Bảo ngồi xích vô đây cho khỏi nắng nè. Chà, chuyển 

mùa có khác, mới sớm mà nóng dữ. 

Bà Tư: Chú Bảo thông cảm nhen, có mỗi cây dù, che bên đây thì nắng 

bên kia. Muốn thêm cây nữa cũng hổng được, chỗ đâu mà để? 

Ông Bảo: Thôi khỏi, ô dù mà làm gì cho lích kích. Trong nhà có cây 

cau kiểng, xanh mướt hà, ngặt nỗi giờ nó cao, ban công nhà tui chật rồi, để 

chiều mát tui kêu sắp nhỏ đem ra cho chị. Chị Tư để mé trong trạm điện kìa, nó 

vươn lá ra đây là mát rượi luôn. 

Bà Tư: Thiệt hả chú, vậy chú cho tui nhen. Bữa trước tui cũng tính 

mua cây trang leo, để sát tường rào rồi cho nó leo lên cái cột này nè, vừa có 

bóng mát, vừa có bông đẹp nữa. 

Ông Bảo: Bông trang leo thì đẹp thiệt nhưng lá nó rụng cũng dữ, quét 

mệt, chị cứ nghe tui, trồng cây cau kiểng. 

Bà Tư: Cảm ơn chú nghen, mà ít nữa không chừng cái quán cóc của tui 

có tên mới là cà phê Cây cau đó, ha ha… 

Buổi chiều hôm sau, nhân lúc vắng khách, ông Tư liền lựa lời nói 

với bà Tư: 



Ông Tư: Bà nè, tui thấy cái cây cau chú Bảo cho để đây không ổn chút 

nào? 

Bà Tư: Ý ông là sao, giờ nó còn nhỏ, ít bữa nó cao lên là mát liền hà. 

Ông Tư: Ông phải tui chê cây nhỏ, mà hồi sáng tui nghe chú Tám nói 

hôm rồi có mấy chú bên điện lực xuống kiểm tra cái trạm biến áp này, có lưu ý 

bà con buôn bán quanh đây phải đảm bảo khoảng cách an toàn kẻo điện phóng 

ra là chết đó. 

Bà Tư: Cái ông này, nói gở  không hà. Mà sao bữa rày ông cứ một điều 

chú Tám, hai điều chú Tám. Hay là nó muốn mình đi chỗ khác đặng chiếm 

luôn bên đây? 

Ông Tư: Suỵt, bà nói  mà chú Tám nghe được là mất lòng đó, chú ấy 

người hiền lành chất phác ở đây ai cũng biết. Tui thấy chú ấy nói phải đó bà. 

Bà Tư: Tui là tui ghét cái thứ tài lanh,đòi trứng khôn hơn vịt. Ông coi 

trạm điện đầu đường ra bờ kè đó, người ta cũng chăng dù bán giải  khát, bán đồ 

ăn sáng tùm lum ai nói gì đâu? 

Ông Tư: Bà thì chỉ nghe những thứ bà muốn nghe thôi, bởi vậy họ có 

nói cũng đâu đến tai bà được. 

Bà Tư: Đãvậy tui đem cái chậu cây ra ngoài này luôn, mặc ai nói gì thì 

nói. 

Một thời gian sau, vào một buổi tối, khi  nhà bà Tư đang quây quần 

quanh mâm cơm thì điện phụt tắt. 

Ông Tư: Chèn ơi, cúp điện mà sao hổng thấy thông báo gì hết ráo. 

Nóng nực vầy lại tối thui, thấy đường đâu mà cơm với nước. 

Bà Tư: Hay có sự cố đột xuất, lâu rồi có thấy cúp điện đâu? 

Ông Bảo:  Anh Tư, chị Tư ơi, cháy rồi, có đám cháy rồi! 

Bà Tư:  Cháy, cháy ở đâu? 

Ông Bảo:  Cháy ngay ngã tư xuống bờ kè đó. 

Ông Tư:  Xa lắc vậy… can chi tới mình mà …chú làm tui hết hồn. 

Ông Bảo: Nhưng là cháy trạm điện anh Tư ơi, cái trạm biến thế đó y 

chang trạm đầu hẻm mình chỗ chị Tư bán cà phê đó. 

Ông Tư: Cháy trạm điện? Chú có biết nguyên do sao mà cháy không? 

Ông Bảo: Thì lúc đó tui mới đi công chuyện về ngang qua, thấy cháy 

dữ quá nên mới dừng xe lại coi thử. Nghe nói là do người bán bánh mì bật bếp 

gas để làm trứng ôp la cho khách, lửa lớn quá bắt lên dây điện, gây nổ trạm 

luôn đó. 

Bà Tư: Trời đất, nổ trạm luôn sao? Hèn cho cúp điện nguyên tuyến 

đường này luôn. 

Ông Bảo: Nghe nói hai vợ chồng người bán bán bánh mì bị thương, 

giờ đang cấp cứu tại bệnh viện đó. Còn may là người khách đang đứng cách xa 

nên chỉ bỏng nhẹ ở tay thôi. 

Bà Tư: Tui thấy cái bình điện treo cao vầy mà cũng bắt lửa được sao? 



Ông Bảo: Điện nó phóng ra mà chị Tư. Tui thấy có mấy người mặc 

đồng phục điện lực xuống làm việc rồi. Họ lập biên bản, chắc phạt cũng bộn 

tiền chớ không giỡn chơi à nha! 

Ông Tư: Bà thấy tui nói có sai đâu, à mà không phải tui, cái này là chú 

Tám nói cho tui hay. Vi phạmhành lang bảo vệ trạm điện là dễ gây sự cố nguy 

hiểm lắm. 

Bà Tư: Hay là…mai mình đem chậu cau kiểng vô ông hén? 

Ông Bảo: Chị nói sao, cau chết rồi hà? Chắc tại khách uống cà phê chế 

nước nóng vô chớ gì? 

Bà Tư: Không phải đâu chú Bảo. Nhưng cây ngày càng lớn, mà lỡ khi 

giông gió, lá nó chạm vô mớ dây điện, làm chập điện thì sao? 

Ông Bảo: Ờ hen,thôi vậy để tui với anh Tư ra khiêng vô luôn cho chắc, 

rồi mai đem qua tặng bên trường mầm non để trong sân cho mát sắp nhỏ.  

Ngày hôm sau, trong lúc ông bà Tư đang lui cui dọn hàng thì có một 

tổ công tác của Điện lực xuống kiểm tra an toàn trạm điện. 

Nhân viên ĐL: Chào hai bác, tụi cháu ở Chi nhánh Điện, bữa an xuống 

kiểm tra tủ điện và máy biến áp. 

Bà Tư: Dạ, mấy chú cứ làm việc.  

Nhân viên điên lực: Nhưng bác ơi, gia đình mình để dụng cụ bán hàng 

trên nóc tủ điện và kê bàn sát như vậy là vi phạm Quy định rồi 

Bà Tư: Quy định gì, hồi nào giờ tui đâu có nghe? 

Nhân viên điên lực: Dạ, Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp đó bác. 

TheoQuy định này thì, đối với các trạm đặt ở trên cao là trạm treo như ở đây và 

không có tường rào xây bao quanh, chiều rộng hành lang bảo vệ trạm được giới 

hạn bởi mặt phẳng bao quanh trạm có khoảng cách đến các bộ phận mang điện 

gần nhất  là 2-3 m. 

Ông Bảo: Mấy chú nói phải đó chị Tư, ngay phía trên đầu mình có treo 

bảng cảnh báo: Có điện, nguy hiểm chết người nè! 

Nhân viên điên lực: Tai nạn nổ vụ trạm biến áp ở ngã tư trên chiều tối 

qua chắc các cô bác cũng biết qua rồi, nguyên nhân là do bà con mình phớt lờ 

các quy định an toàn, bất chấp tính mạng của bản thân đó. 

Ông Tư: Thì tụi tui cũng biết là nguy hiểm nhưng vì mưu sinh nên phải 

bám trụ nơi đây. Vậy chớ hai vợ chồng người bán quán bên đó tối hôm qua có 

làm sao không chú? 

Nhân viên điên lực: Chỉ bị thương chớ không nguy hiểm đến tánh 

mạng, nhưng vết phỏng cũng khá rộng. Đó là trạm có cấp điện áp 22 KV, may 

là ngay khi có sự cố đã ngắt điện kịp thời chứ không thì… 

Ông Bảo: Thì như cái trạm điện này nè, hồi trước mấy nhà đầu hẻm 

cách xa trạm tới 4-5m lận, rồi dần dần cứ lấn ra, nay khỏang cách còn chừng 1 

m chớ nhiêu . 



Nhân viên điên lực: Điều này cũng rât nguy hiểm khi có sự cố, đã có 

nhiều trường hợp tai nạn thương tâm do ban công nhà không giữ khoảng cách 

an toàn với hành lang lưới điện,  bị điện phóng. 

Ông Tư: Đó bà nghe chưa? Ở đây là không có trồng cây hay che dù 

nữa đâu nha. 

Nhân viên điên lực: Đúng rồi đó bác. Điều 53 Luật Điện lực cũng quy 

định: Không được xây dựng nhà ở, công trình và trồng các loại cây cao hơn 2m 

trong hành lang an toàn trạm điện, không xâm phạm đường ra, vào cửa 

trạm.Theo cháu thì gia đình mình nên tuân thủ tuyệt đối. 

Bà Tư: Cám ơn chú, giờ thì tui hiểu rồi, mình làm gì làm, an toàn vẫn 

là trên hết. Tui sẽ thương lượng với nhà cô Hai cho lui vô bán sát mé bên trong, 

có khách quen mấy chục năm, lo gì ế! 

Nhân viên điên lực: Dạ, nếu ai cũng hiểu chuyện như bác đây thì sẽ 

tránh được nhiều tai nạn điện đáng tiếc. Thực tế là việc ban hành quy định, 

cảnh báo nguy hiểm vẫn chỉ từ một phía, thực hiện được hay không phụ thuộc 

phần nhiều vào ý thức người dân. Mỗi người cần tự giác chấp hành nghiêm các 

quy định của Luật Điện lực về an toàn điện để bảo vệ an toàn tính mạng và tài 

sản chung. 

Ông Tư và mọi người: Ờ ờ, đây đúng là bài học nhớ đời!  

 

(Nổi nhạc kết) 

 


