
Special 
 Edition

DEC 2018



2 3

Contents

06
04

30 51

NƠI CON KHÔN LỚN

HÀNH TRÌNH “ĐIÊU KHẮC CƠ THỂ”

THE ONE GAMUDA ẤM ÁP MỘT GIA ĐÌNH

TRÒN VẸN ẤU THƠ

CELADON CITY CUỘC SỐNG CỦA TÔI

MIỀN QUÊ ĐÁNG SỐNG

KHU NGHỈ DƯỠNG GIỮA LÒNG SÀI GÒN

CELADON CITY ĐÃ THAY ĐỔI CON NGƯỜI TÔI

CHỐN BÌNH YÊN GIỮA LÒNG SÀI THÀNH

GAMUDA CITY NƠI AN CƯ LÝ TƯỞNG

GAMUDA GARDENS SỐNG NHƯ BẠN MONG MUỐN

AN YÊN TUỔI XẾ CHIỀU

SẼ LÀ VÀI 30 NĂM NỮA...

SỰ LỰA CHỌN

CELADON SỨC SỐNG MỚI

NHỮNG BUỔI DÃ NGOẠI TUYỆT VỚI

PHẢI LÒNG NHAU RỒI

THƯƠNG GỬI NHÍM GẤU

GAMUDA LỰA CHỌN HOÀN HẢO CỦA GIA ĐÌNH TÔI

NGÀY MỚI Ở CELADON

NHÀ LÀ NƠI VUN ĐẮP YÊU THƯƠNG

MỘT THOÁNG TẾT QUÊ HƯƠNG

MỐI TÌNH XANH

GAMUDA CITY TÔI YÊU! NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC CỦA TÔI

NHỮNG TRẢI NGHIỆM ĐẶC BIỆT TẠI ĐÔ THỊ XANH 

GAMUDA LAND

TÔI YÊU GAMUDA CITY

NHÀ VÀ SỰ TIN TƯỞNG 

CELADON CITY, NƠI VỰC DẬY SỰ SỐNG

HÀNH TRÌNH 9 NĂM CÙNG GAMUDA LAND

SPECIAL 
EDITION

DEC
2018

Gamuda Land tâm niệm rằng, nơi bạn tự hào gọi là nhà được vun 
đắp nên bằng chính những ký ức đáng nhớ nhất mà bạn có được. 
Mỗi ngày trôi qua, Gamuda Land hạnh phúc khi được bạn lựa 
chọn là nơi để viết tiếp những câu chuyện cuộc đời mình và đong 
đầy thêm những ký ức ngọt ngào!

Quyết định chọn Gamuda Land là nơi gắn bó, hay đơn giản là 
một chốn trải nghiệm cuối tuần, chắc hẳn mỗi người sẽ ấp ôm 
những câu chuyện đầy cảm xúc của riêng mình với Gamuda Land. 
Những kỉ niệm khó quên bên cạnh gia đình hay những người 
hàng xóm thân tình, những ngày cuối tuần rong chơi cùng bạn bè 
tại công viên xanh mát, những phút giây hòa mình trong những 
sự kiện cộng đồng đầy thú vị … Tất cả sẽ là những câu chuyện đầy 
màu sắc, dệt nên môt bức chân dung cuộc sống thật sống động 
đầy xúc cảm dành cho nơi chúng ta gọi là nhà hay là nơi chốn 
chúng ta từng ghé thăm.

Và Ấn phẩm đặc biệt SPACES - MY STORY “CHUYỆN NHÀ TÔI KỂ” 
với những câu chuyện ý nghĩa và tràn đầy cảm xúc từ chính cuộc 
sống của mỗi người sẽ thay lời tri ân từ Gamuda Land dành tặng 
tất cả mọi người đã, đang và sẽ đồng hành cùng Gamuda Land.

Ban biên tập

THƯ NGỎ

Văn phòng HÀ NỘI: CÔNG TY TNHH GAMUDA LAND VIỆT NAM

Km1.5 Pháp Vân, Công viên Yên Sở, Q.Hoàng Mai, Hà Nội

     024 3944 9898

Văn phòng Hồ Chí Minh: CÔNG TY CỔ PHẦN GAMUDA LAND (HCMC)

Số 68, Đường N1, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM

     028 6252 9999        028 6267 3906
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NƠI CON 

KHÔN LỚN Tôi không sinh ra ở Hà Nội! Là 
một cô bé lấm lem miền biển 
khi lên thành phố học cấp II, tôi 

không thể mường tượng cuộc sống 
tương lai của mình sẽ như thế nào. 
Bây giờ hơn 30 năm cuộc đời nhìn lại 
tôi thấy mình may mắn có được trải 
nghiệm tinh thần đủ đầy. Có một tuổi 
thơ vô cùng hồn nhiên, nghịch ngợm 
giữa đồng muối trắng mặn mòi hay 
chăn trâu, thả diều trên cánh đồng 
bất tận. Có một thời thiếu niên sôi nổi, 
cạnh tranh nơi thị thành. Và có một 
thanh xuân tung bay phấp phới nhiều 
vùng đất. Tôi mong muốn rồi mai đây 
con cái của mình cũng sẽ có thật 
nhiều trải nghiệm tự do giống mẹ, đặc 
biệt là có một tuổi thơ đong đầy hồn 
nhiên, xanh mát.
Trở về Hà Nội và lập gia đình, vợ chồng 
tôi ưu tiên lựa chọn mua nhà để ổn 
định lâu dài. Thăm quan rất nhiều dự 
án mà chưa hài lòng, chúng tôi đến 
Gamuda Gardens trong một lần tình 
cờ. Không ngờ ở giữa Hà Nội đông 
đúc chật chội, lại có một nơi rộng rãi, 
vô cùng thoáng đãng, đường sá rộng 
thênh thang, cây xanh rợp bóng như 
vậy. Trong khi chồng vẫn còn lăn tăn 
khi cả 2 người đều đi làm xa gần nửa 
đầu kia thành phố thì trong một nốt 
nhạc, tôi đã quyết ngôi nhà của mình 
sẽ là ở đây chứ không phải nơi nào 
khác!
Sinh xong bé đầu lòng xong cũng là 
lúc chúng tôi nhận được chìa khóa 
nhà. Cứ ngỡ rằng đêm đầu tiên được 

ngủ trong ngôi nhà của chính mình, 
chúng tôi sẽ thao thức không ngủ 
được nhưng cả nhà đã ngủ thật ngon 
lành. Từ đó con gái chúng tôi lớn lên 
khỏe mạnh, vui vẻ hết cỡ cùng những 
người bạn của con, cùng những hàng 
cây mỗi ngày một lớn, cùng những 
buổi chiều bắt dế cùng bố, và những 
sáng đạp xe cùng mẹ. Ở nơi đây chúng 
tôi có những người hàng xóm thân 
tình, có tiện ích vừa đủ và có không 
gian sống vượt hơn mong đợi. Từ ngày 
về đây, chồng tôi đã lên kế hoạch chạy 
marathon, sáng sáng “tuýt còi“ để 
cả nhà thức dậy tập thể dục, tôi cũng 
phải sắm luôn một cái xe đạp địa hình, 
bé con thì có chỗ vui chơi trong công 
viên rộng rãi, người lớn tuổi cũng có 
nhiều nơi để tập thể dục. Tinh thần ai 
cũng phấn khởi khiến tôi thực sự thấy 
vui thế là đủ.
Mùa hè khi người người nhà nhà đi 
nghỉ mát trên các bãi biển, resort 
để trốn nắng nóng Hà Nội, chúng tôi 
chẳng cần đi đâu xa khi thả mình vào 
hồ bơi xanh mát, nhâm nhi ly cocktail, 
cắm trại trong công viên rợp bóng 
mát. Những buổi tối mùa hè mát mẻ, 
cả nhà ngồi giữa bãi cỏ, ngắm ông 
trăng tròn vằng vặc, nghe tiếng dế kêu 
như những ngày bé tôi còn ở quê. Tôi 
mong con mình sẽ lớn lên trong hồn 
nhiên và sẽ nhớ về thật nhiều kỉ niệm 
ấu thơ tại làng Ga thân yêu này như tôi 
vẫn hằng nhớ về cánh đồng muối và 
bờ đê biển của mình!

Bùi Hồng
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Hành Trình 

“Điêu Khắc Cơ Thể ”

“Có rất nhiều câu chuyện mình và 
gia đình của mình gắn bó với Cela-
don City nhưng đây là câu chuyện 
của riêng mình, câu chuyện cảm 
hứng để mình đã và đang “điêu 
khắc” cơ thể mình...”

Dạo đó sức khoẻ mình thật sự 
không ổn. Cao 1m72 nhưng 
nặng đến 92kg, cơ thể thường 

mệt mỏi và kém hẳn sự linh hoạt. Mình 
quyết định phải có sự thay đổi cho 
bản thân. Là cư dân Celadon, mình dễ 
dàng trở thành thành viên của Celadon 
Sports & Resort Club. Tuy nhiên, để 
tạo cú hích lớn, mình quyết định đăng 
ký huấn luyện viên riêng ở phòng tập 
Gym. Thay đổi thói quen ăn uống, vận 
động thường xuyên với cường độ dày 
là việc rất khó đối với người lười thể 
thao như mình. Nên điều quan trọng 
là bạn cần một huấn luyện viên tốt để 
có các bài tập khoa học, chỉ dẫn tốt 
về dinh dưỡng, tạo động lực và duy trì 
cảm hứng trong bạn. 

Từ những buổi đầu vô cùng nặng nề, 
mình dần thấy thoải mái khi sải chân 
trên máy tập chạy, hăng hái hơn với 
các bài tập trên nhiều trang thiết bị 
tập hiện đại khác nhau. Những bài 
tập cardio hiệu quả và sáng tạo giúp 
quá trình đốt mỡ cơ thể nhanh chóng. 
Không gian phòng tập rộng rãi với góc 

nhìn đẹp cũng là yếu tố phải kể đến 
trong việc duy trì động lực luyện tập 
hằng tuần. Từ phòng gym mình có 
thể phóng tầm mắt nhìn xuống hồ bơi 
xanh biếc với những chiếc bikini xinh 
xắn ^^. Và mình cũng dễ dàng lao mình 
vào làn nước mát rượi, thả lỏng cơ thể 
sau bài tập mệt nhọc. Sau 6 tháng 
luyện tập chuyên cần và đầy quyết 
tâm, kỳ tích đã đến với mình: 13kg mỡ 
thừa tiêu giảm, cơ thể bắt đầu lộ ra 
các bó cơ.

Dấu ấn của thành công được thể hiện 
trong dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới 
của mình. Mình đã gây bất ngờ lớn 
cho vợ khi xuất hiện vừa vặn trong bộ 
vest mà mình đã mặc trong ngày cưới. 
Bộ đồ vest này đã được cất giữ khá kỹ 
và mình cũng nghĩ sẽ chẳng bao giờ 

Nguyễn Ngọc Trung
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mặc vừa nó nữa... Vợ mình mỉm cười 
rất hạnh phúc và nói: “Em cảm thấy 
như gặp lại anh của 10 năm trước!”.

Thể lực được cải thiện cũng là lúc 
mình khám phá ra nhiều điều thú vị 
khác. Mình có thể chạy bộ và Cela-
don City là nơi lý tưởng để luyện tập 
môn này. Từ những bước chạy hổn 
hển với cự ly 5km, mình tăng dần 
đến 30km và đang hướng đến chinh 
phục marathon đầu tiên ở đầu năm 
sau. Công viên Celadon rộng lớn, nhìn 
như một khu rừng nhỏ yên lành giữa 
lòng thành phố sôi động. Mình có thể 
trải bước trên những đoạn đường rải 
sỏi nhỏ như đang men theo lối mòn 
ở bìa rừng. Mình có thể dẫm lên và 
nghe tiếng vỡ vụn của lá vàng lác đác 

trên các con đường cong cong lát 
bê-tông trắng. Mình đôi lúc nhìn thấy 
vài con bìm bịp lủi nhanh vào tán lá 
cây khi vòng qua các nhánh đường 
lót đá đỏ. Ánh nắng nhẹ xuyên qua 
những tán lá xanh, không gian yên 
tĩnh đến mức có thể nghe tiếng chim 
hót, tiếng rung rinh của cành lá, róc 
rách của con suối... Những điều này 
khiến cho những bài tập chạy lặp đi 
lặp lại mỗi ngày của mình luôn hứng 
khởi và mới mẻ. Nó cũng khiến mình 
“lôi kéo” những người thân yêu cùng 
trải nghiệm với mình. Vợ mình giờ chạy 
thoải mái 4km mỗi ngày. Con trai 7 tuổi 
vừa được khích lệ một huy chương khi 
hoàn thành cự ly 3km, rồi hội chạy bộ 
ở Celadon City… Tất cả đều đang trải 
nghiệm đường chạy tuyệt vời ở đây.

Hành trình “điêu khắc cơ thể” của 
mình là hành trình tự nhiên nhưng 
đòi hỏi sự kiên trì. Tạo ra quyết tâm 
lớn để thay đổi bản thân là điều kiện 
cần ban đầu nhưng duy trì được quyết 
tâm đó luôn là điều thách thức. Bạn 
sẽ cần một môi trường đủ tốt để củng 
cố động lực cho mình. Thành quả sức 
khỏe mình đạt được là phần thưởng 
xứng đáng cho việc duy trì thói quen 
sống khỏe. 

Celadon City với mình là lựa chọn 
đúng đắn cho nơi gắn bó, kết nối yêu 
thương, nơi khơi gợi các quyết tâm, 
nơi nuôi dưỡng động lực chinh phục 
các thử thách mới. Có sức khỏe là có 
tất cả!
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THE ONE GAMUDA

ẤM ÁP MỘT GIA ĐÌNH

Sáng chớm thu vàng ươm, nhẹ 
nhàng như lụa; bố, mẹ và con 
lại ríu rít chở nhau đi học, qua 

những hàng cây xanh mát tràn đầy 
gió dịu dàng. Con gái nhìn công viên 
mới háo hức phát hiện ra bao chuyện: 
Bố mẹ ơi, ông bà đang tập thể dục, có 
bạn không đi học đang chơi xích đu 
kìa, cô đang cắt cỏ kìa, có bông hoa 
đang nở kìa bố..... mình lại muốn thời 
gian này cứ dừng lại, không bao giờ 
trôi qua.
Thế là hai năm gia đình Bí Ngô đã trở 
thành cư dân gắn bó với Gamuda. 
Mới ngày nào cũng bố, mẹ và con đi 
qua đô thị mới đẹp đẽ, hiện đại mơ 
ước mình có nhà ở đây. Rồi đến lúc 
trở thành một trong những cư dân 
đầu tiên chuyển về khu chung cư 
sinh sống. Tối đầu tiên ở nhà mới chỉ 
có vài nhà vào ở cảm giác lạ lẫm, lạc 

lõng cả nhà xuống sảnh hữu duyên 
được gặp đồng hương mừng vui khôn 
tả. Những ngày đầu mới nhận nhà, 
cả khu chung cư rộn ràng, trên nhóm 
facebook gia đình nào cũng như anh 
em, mượn nhau từ cái thang, cái chổi 
lau nhà, nhà hết gạo mọi người cũng ý 
ới hỏi nhau, rồi những lúc con ốm đau 
báo lên để nhờ cư dân là bác sỹ, nhà 
nào có thuốc... thật là thân thiết, tình 
cảm. Nhờ thế mà ở Gamuda có mới 2 
năm nhà Bí Ngô đã thêm bao nhiêu là 
gia đình thân thiết, nào là bác Trâm, 
chị Hương, chị Quyên, chị Hà, chị Yến, 
chị Tiểu Ái... cứ gặp nhau là cười còn 
hơn tết. Ngày trung thu năm 2017 cả 
khu tổ chức trung thu, rộn ràng bao 
trò chơi, các con nghịch đất, làm bánh 
trung thu, đèn lồng, đua xe, kéo co hét 
vang ầm ỹ, thi bóng đá bạn nào cũng 
chạy hùng hục quyết liệt trông đến đã 

đời. Tối đến cả khu cùng tổ chức văn 
nghệ phá cỗ, bố làm dẫn chương trình 
hóa trang làm chú cuội, tối về con 
hồ hởi: Bố ơi, con thấy bố hóa thân 
thành chú cuội đấy. Hôm sau đi gặp 
các cháu thiếu nhi cháu nào cũng: A! 
chào chú cuội! vui ơi là vui.
Về Gamuda bố mẹ và con yêu nhà 
mình bởi những phút giây bình yên 
ngày cuối tuần cả nhà cùng nghe 
nhạc, ăn phở sáng bố nấu, rồi đọc 
sách, uống trà, yêu bởi những buổi 
tối cả nhà đi dạo hưởng gió trời, yêu 
những ngày hè quần thảo ở bể bơi 
đầy rộn rã. Con yêu Gamuda bởi đây 
có bạn Bảo Minh, có em Sâu, em Bin 
ngày nào cũng cười vui rộn rã với bao 
trò chơi con trẻ, ở đây có bao bạn 
cùng chơi cầu trượt cùng nghịch cát. 
Con thích lắm, đi đâu cũng bảo nhà 
mình ở Gamuda, lúc nào cũng đòi bố 

mẹ đón ông bà và em Tí ra ở Gamuda 
cùng với con.
Bố mẹ yêu Gamuda và muốn gắn bó 
ở đây bởi muốn con ngắm nhìn cuộc 
sống sôi động ở The One; ông bà bố 
mẹ sáng sớm, tối tối rộn ràng đi làm 
về, đưa con, đưa cháu đi học, bận bụi 
nhưng vẫn chào nhau hỏi thăm nhau. 
Nhìn những anh chị bác sỹ làm việc ở 
bệnh viện về The One đêm hôm vẫn 
sẵn sàng khám, chăm sóc mọi người 
như bs Tiếp, bs Thái hay là bs Hải, cô 
Lê hay những anh chị yêu trẻ tổ chức 
bao chương trình cho các cháu thiếu 
nhi như chị Hằng, chị Hà, chị Lân, chị 
Hương... Ngắm nhìn mọi người hôm 
nay tất bật đi làm về về nấu ăn, lo cho 
gia đình, ngày mai đã thấy lăn lộn 
trên vùng lũ cùng với bao đồ đạc áo 
quần như bác Trâm, anh Viết Hùng, 
em Nhung, em Hồng, em Thảo..... Có 

lần tòa nhà The One tổ chức quyên 
góp cho đồng bào vùng lũ, nhớ mãi 
bạn Dương Linh đang có 2 em nhỏ 
sinh đôi bé xíu, nhờ mọi người bế rồi 
về nhà kéo xuống 2 bịch gạo to đùng, 
vô cùng xúc động. Bố mẹ đã gặp được 
nhiều người tốt, học được nhiều điều 
ở The One Gamuda, bố mẹ mong rồi 
con sẽ như thế. Học nhiều điều tốt, 
tiếp bước các anh chị ở The One đi 
học ở phương trời Âu, Mỹ nhưng sẽ 
vẫn nhớ và luôn yêu ngôi “Làng Ga” 
bởi đây rồi sẽ thành quê hương ấu thơ 
của con bởi những bạn bè thân thiết, 
hàng xóm tốt lành, những kỷ niệm đẹp.
Tối nay bố sẽ lại dẫn côn ra công viên 
chơi, ngắm đèn lồng, ngắm những 
ông sao, nghe tiếng dế kêu hưởng gió 
mát của tuổi thơ….

Phan Quý Long
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Một lần tình cờ nhìn con trẻ 
đang chơi trong công viên, 
bỗng trời bất chợt đổ mưa. 

Tâm lý của phụ huynh nào cũng muốn 
con mình không vì ướt mưa mà lạnh 
rồi sinh bệnh, tôi cũng không ngoại 
lệ, cũng lên tiếng gọi con vào chỗ trú 
mưa, nhưng đâu đó trong ánh mắt trẻ 
thơ, khao khát được chơi đùa cùng 
mưa luôn hiện hữu. Tôi chợt nhớ lại 
những tháng ngày thơ bé, thuở cùng 
lũ trẻ hàng xóm thỏa sức nô đùa mỗi 
lúc trời mưa. Trong tôi lúc đó, thật sự 
nghĩ rằng, phải cho con mình những 
điều làm nên âu thơ tròn vẹn!

Lần đầu tiên đến với khuôn viên 
Celadon City, nhân sự kiện ngày hội 
Đa dạng sinh học, tôi đã thực sự vất 
ngờ trước cảnh vật xung quanh. Ánh 
nắng chan hòa xuyên qua kẽ lá, không 
khí trong lành, con người lịch thiệp, 
còn cậu trai nhỏ của tôi thì say mê với 
cảnh vật và muôn loài đa dạng. mồm 
liến thoắn hỏi tôi những điều lạ lẫm 
từ thiên nhiên. Chưa khi nào tôi thấy 
bình yên và hạnh phúc đến vậy, con 

trai tôi lần đầu tiên suốt cả buổi sáng 
không đòi bố ipad để chơi, không mè 
nheo hay quấy phá. Tôi liền hỏi Minh 
Anh - cậu trai nhỏ của tôi: Con ơi, con 
có muốn nhà mình chuyển đến đây 
không?

Nắng bắt đầu lên, cũng là lúc Minh 
Anh hoàn thành mẫu vật đồ chơi được 
tái chế từ vật liệu nhữa, cũng là một 
hoạt động trong chuỗi hoạt động giáo 
dục của ngày hội. Cậu bé trong lòng 
tôi ngày hôm nay thật sự rất khác, 
vui vẻ hòa đồng và đầy sức sống. Để 
bố chụo cho con kiểu ảnh, kỷ niệm 
những ngày thật đẹp của tuổi thơ nào!

Kết thức ngày hội chính là hoạt động 
trồng cây. Nơi các bạn nhỏ được hướng 
dẫn trồng một cây nhỏ, từ vườn ươm, 
xuống mặt đất; được thỏa sức nghịch 
đất và nô đùa; được chính mình tạo 
nên một mầm sống mới, Tôi lại tự hỏi 
bản thân mình, rằng đây có phải là nơi 
tôi tìm kiếm bất lâu, nơi tôi và Minh Anh 
có thể cùng nhau trải qua hết tất cả 
những điều tuyệt với nhất, để làm nên 
một tuổi thơ thật tròn vẹn...

Chúng ta vẫn thỉnh thoảng hoài niệm và tiếc nuối về thanh xuân. Tiếc 
rằng đã phí hoài tuổi trẻ. Tiếc rằng chưa mạnh mẽ hay chưa làm được 
nhiều điều như ước nguyện. Nhưng chúng ta, người lớn, lại hay quên 
mất rằng, xung quanh trẻ con cũng là ngày tháng của “thanh xuân“...

Nguyễn Lê Thạch



14 15

Tôi sinh ra và lớn lên ở Bình Dương. Sau khi tốt nghiệp đại 
học tôi trúng tuyển vào 1 công ty ở Sài Gòn. Vốn dĩ quen 
với cuộc sống bình yên và trong lành ở quê nên tôi lựa 

chọn xe buýt làm phương tiện đi làm. Tuy hơi xa một chút nhưng 
đang sức thanh niên lại chưa có gia đình nên tôi vẫn “chạy tốt”.
Sau 5 năm tại Sài Gòn, tôi có thời gian quen biết, yêu và lấy bà xã 
của tôi bây giờ, cuộc sống gia đình riêng đòi hỏi tôi phải tìm nơi 
an cư để nghỉ ngơi, đi về sau một ngày làm việc mệt mỏi... Qua 
tìm hiểu và được bạn bè giới thiệu tôi biết đến Celadon City.
Có thể nói đây đúng là một khu đô thị kiểu mẫu lý tưởng bởi 
không gian thông thoáng đưa thiên nhiên tràn vào từng góc nhà, 
hơn thế nữa Celadon City còn mang tới cảm giác an tâm, an toàn 
tuyệt đối nhờ hệ thống an ninh và PCCC đạt chuẩn được lắp đặt 
trong từng căn hộ. Bước vào khu đô thị Celadon City vợ chồng tôi 
đã bị chinh phục hoàn toàn. Từ ngày sống nơi đây tôi thấy mình 
như được trẻ lại, mỗi sáng thức dậy tôi thấy yêu Celadon City yêu 
cuộc sống hơn.

CELADON CITY 

CUỘC SỐNG CỦA TÔI

“Từ ngày sống nơi đây tôi thấy mình như được trẻ lại, mỗi 
sáng thức dậy tôi thấy yêu Celadon City yêu cuộc sống 
hơn”

Nguyễn Việt Đức
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Các bạn có xem chương trình miền quê đáng sống không? Và 
có khi nào bạn tự hỏi tại sao nơi đó được gọi là miền quê đáng 
sống chưa? Bởi nơi ấy khí hậu mát mẻ, thiên nhiên trong lành, 

hài hòa, con người thân thiện với nhau... Hôm nay mình giới thiệu 
cho mọi người một nơi đáng sống giữa lòng Sài Gòn, đó là khu đô thị 
Celadon City.
Rời xa cuộc sống ồn ào lắm bon chen nơi phố phường tấp nập vợ 
chồng mình đã chọn Celadon City làm nơi nghỉ ngơi sau một ngày làm 
việc. Chiều đến khi anh xã tan làm anh đón hai con và ba bố con cùng 
nhau đến Celadon Club để tập thể dục còn mình thì đi bơi… Sau khi ăn 
tối xong cả nhà cùng đi dạo quanh hồ sinh thái Celadon City , đôi khi 
đi mua sắm ở Aeon Mall.
Thức dậy sau một đêm nghỉ ngơi cả nhà được đón ánh nắng bình 
minh của buổi sớm và nghe tiếng chim hót líu lo làm mình thấy yêu 
đời, sảng khoái hơn để bắt đầu một ngày mới, mỗi ngày trôi qua tôi 
thấy yêu Celadon City nhiều hơn .     Nếu ai hỏi tôi rằng bạn thấy nơi 
đâu là nơi đáng sống? Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó chính 
là Celadon City . Các bạn hãy thử đến Celadon City trải nghiệm một 
lần xem sao nhé.

Nguyễn Minh Thúy
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KHU NGHỈ DƯỠNG 
GIỮA LÒNG SÀI GÒN

Vào một ngày tháng 5 nắng chói 
chang, tôi được anh bạn thân mời 
đến nhà ở khu đô thị Celadon City ăn 

sinh nhật con trai . Trong lòng tôi nghĩ nắng 
nóng như thế này thở thôi cũng mệt rồi mà lại 
còn ăn uống nữa... phân vân không muốn đi 
nhưng vì thằng bạn thân mới chuyển đến khu 
đô thị Celadon City sinh sống chắc nhân dịp 
sinh nhật con nên mời mọi người đến thăm 
nhà đây nên không thể từ chối được 
Hai vợ chồng tôi cùng các con bắt taxi đến khu 
đô thị Celadon City , chuẩn bị ra khỏi xe cứ 
nghĩ cả nhà sẽ dắt tay nhau chạy thật nhanh 
vào nhà thằng bạn cho khỏi nắng nóng...ai 

ngờ đến Celadon City chúng tôi như bước 
vào một thế giới khác. Cảm tưởng như đi nghĩ 
dưỡng ở một khu resort cao cấp chứ không 
nghĩ là vẫn đang ở Sài Gòn.” .
Vợ chồng tôi đã bị Celadon City chinh phục 
bởi vẻ đẹp hiện đại gắn liền với hệ sinh thái 
đa dạng nhiều màu sắc. Đến với Celadon City 
bạn được hít thở không khí trong lành không 
ồn ào hay nhiều khói bụi , tiếng kẹt xe như ở 
trung tâm thành phố. Có thể ví Celadon City 
như một khu nghỉ dưỡng giữa lòng Sài Gòn.
Sau buổi hôm đó vợ chồng tôi tìm hiểu kĩ hơn 
về Celadon City và đã quyết định gắn bó với 
Celadon City đó các bạn ạ.

Dư Văn Nhương
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Tôi là một bác sĩ nên phần lớn thời gian trong ngày của tôi là ở bệnh viện. Công việc 
hằng ngày của tôi là tiếp xúc với các bệnh nhân, có những bệnh nhân tôi hướng dẫn 
1-2 lần là họ biết nhưng cũng có những bệnh nhân hướng dẫn hoài mà không xong 

nên nhiều khi tôi cũng căng thẳng và mệt mỏi chính vì thế tôi trở nên khó tính hơn. 

CELADON CITY

ĐÃ THAY ĐỔI CON NGƯỜI TÔI

Trong việc lựa chọn căn hộ riêng cho 
gia đình tôi rất kĩ tính hay đặt nhiều 
tiêu chí như :

- Không gian phải thoáng đãng, mát 
mẻ, cảnh quan hài hòa, có nhiều cây 
xanh ....

- Đầy đủ tiện ích như khu sports, khu 
mua sắm, trường học... phải thuận 
tiện.

- Giao thông phải thông suốt không bị 
tắc đường hay kẹt xe...

Một ngày đẹp trời đi làm ngang qua 
Celadon City không biết linh tính thế 
nào tôi ghé vào thăm quan khu đô thị 
này. Và tôi đã bị Celadon City mê hoặc 
từ cái nhìn đầu tiên.

Vẻ đẹp hiện đại hài hòa cùng những 
thiết kế độc đáo của Celadon City đã 
chinh phục được một người khó tính 
như tôi và tôi quyết định chọn Celadon 
City làm căn hộ của gia đình .Từ ngày 
sống ở Celadon City tôi đã thay đổi 
nhiều không còn là một bác sĩ khó tính 
hay stress như trước nữa thay vào đó 
là một con người nhiệt tình và luôn vui 
vẻ với bệnh nhân và mọi người.

Cảm ơn Celadon City đã làm thay đổi 
con người của tôi.

Nguyễn Thị Huê
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CHỐN BÌNH YÊN
GIỮA LÒNG SÀI THÀNH

“Một không gian sống trong lành,nhiều cây xanh bao quanh lại 
có hàng loạt các tiện nghi đa dạng như khu thể thao, văn hóa, 
trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích…”

Ba mẹ mình đã ngoài 60 tuổi rồi 
,ở cái tuổi này thì ông bà nào 
cũng muốn dành thời gian để 

nghỉ ngơi và thi thoảng con cháu qua 
chơi là vui lắm.Sống chung với hai vợ 
chồng mình thì ông bà không chịu 
bởi vợ chồng mình buôn bán nên thói 
quen sinh hoạt cũng như quan điểm 
của hai thế hệ khác nhau quá nên ông 
bà muốn được tự do thoải mái. Thấy 
vậy nên mình tìm cho ba mẹ một căn 
hộ riêng.
Mình có anh bạn làm kĩ sư xây dựng 
nên nhờ anh ấy coi xem có căn hộ nào 
phù hợp với yêu cầu đưa ra của ông bà 
thì ảnh giới thiệu khu đô thị Celadon 
City.
Vì bố mẹ mình hơi khó tính nên hôm 
đó mình đưa cả hai đến khu đô thị 
Celadon City xem căn hộ ở đây ra sao. 
Một không gian sống trong lành,nhiều 
cây xanh bao quanh lại có hàng loạt 

các tiện nghi đa dạng như khu thể 
thao, văn hóa, trung tâm thương mại, 
cửa hàng tiện ích… hiện ra trước mắt 
bố mẹ mình bị chinh phục hoàn toàn. 
Và bố mẹ mình đã nhanh chóng đưa 
ra quyết định chọn Celadon City để 
tận hưởng cuộc sống.
Sau khi ông bà chuyển đến Celadon 
City được một thời gian mình tìm hiều 
Celadon City có cả trường học....tiện 
lợi cho hai nhóc nhà mình học hành 
nên mình cũng chuyển hai bé về Cel-
adon City ở cùng với ông bà luôn. Tối 
đến hôm nào hai vợ chồng nghỉ bán 
hàng sớm thì ghé Celadon City thăm 
bố mẹ và hai con rồi cả nhà cùng nhau 
đi bộ hay đi shopping....Nhìn các bé 
ngày càng khỏe mạnh và hoạt bát, 
nên mình thấy yên tâm hơn rất nhiều 
, có thể nói Celadon City đúng là một 
chốn bình yên giữa lòng Sài thành đó 
các bạn ạ

Lê Thị Tân
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Gamuda City 
Nơi an cư lý tưởng

Các bạn biết không tôi sinh ra và 
lớn lên ở khu phố cổ chật hẹp. 
Mỗi ngày trôi qua tôi đều mơ 

ước đến một căn nhà rộng rãi, thoáng 
mát có nhiều cây xanh để tận hưởng 
không khí trong lành.
Mơ ước chỉ là mơ ước vậy thôi tôi cứ 
thế lớn lên, ngôi nhà chật hẹp ở khu 
phố cổ dần dần trở thành nơi tôi đi 
sớm về khuya . Rồi đến khi tôi lập gia 
đình cuộc sống mới đòi hỏi tôi phải 
có một không gian riêng cho tổ ấm 
của mình mà căn nhà ở khu phố cổ thì 
chật hẹp và thiếu thốn nhiều quá.
Thời gian đó vợ tôi đang mang bầu 
đứa con đầu lòng nên cô ấy rất cần có 

một không gian thoáng đãng để nghỉ 
ngơi ...Qua một thời gian tìm hiểu vợ 
chồng tôi quyết định chọn khu đô thị 
xanh Gamuda City làm nơi an cư cho 
tổ ấm của mình.

Rời xa cuộc sống chật hẹp, thiếu thốn 
ở khu phố cổ vợ chồng đến với Gamu-
da City – một khu đô thị xanh, sạch 
đẹp và đầy đủ các tiện ích... đây đúng 
là nơi tôi thầm mơ ước ngày nào.
Cũng từ ngày tôi chuyển đến nơi đây, 
tôi không còn đi sớm về khuya như 
lúc trước thay vào đó sáng tôi đi làm 
muộn hơn, chiều tan giờ làm là tôi 
về nhà luôn không còn la cà với bạn 

bè. Về nhà nơi có vợ và các con yêu 
đang chờ đợi tôi thấy thật hạnh phúc. 
Sau một ngày làm việc căng thẳng 
mệt mỏi tôi lại được hít thở không khí 
trong lành hay đón ánh bình minh 
mỗi sớm mai... Qua một thời gian sinh 
sống tôi nhận ra rằng đây đúng là một 
nơi lý tưởng , một sự lựa chọn đúng 
đắn cho cuộc sống của vợ chồng tôi 
các bạn ạ.

Rời xa cuộc sống chật hẹp, thiếu thốn ở khu phố cổ vợ chồng đến với Gamuda City – một khu đô thị xanh, sạch đẹp và 
đầy đủ các tiện ích... 

Dư Văn Quỳnh
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GAMUDA GARDENS

SỐNG NHƯ BẠN MONG MUỐN

Gia đình tôi chuyển tới chung 
cư The Two Residence hơn 1 
tháng nay và chúng tôi đặc 

biệt thích nơi này.

Cảm nhận đầu tiên là sự yên bình, 
ít bon chen. Mật độ khá thưa, nhiều 
cây xanh. Cả khu đô thị chỉ xây 3 toà 
chung cư, còn lại biệt thự, liền kề. Mua 
chung cư như vậy là có lợi vì được 
hưởng không gian xung quanh thấp 
tầng, thoáng đãng.

Các thành viên trong gia đình tôi đều 
vui vẻ vì có thể tự do làm những việc 
mình thích. Sung sướng nhất là bọn 
trẻ. 3 đứa đều học trong khu, sáng 
chiều thong dong đi về.

Các thành viên trong gia đình tôi đều 
vui vẻ vì có thể tự do làm những việc 
mình thích. Sung sướng nhất là bọn 
trẻ. 3 đứa đều học trong khu, sáng 
chiều thong dong đi về.

Chị cả Sam thích thú nhất,

vì hầu hết bạn bè của cô nàng đều 
sống quanh trường. Các buổi chiều, 
chúng hẹn hò nhau học nhóm, làm 

bánh, vẽ tranh. 

Chúng tự đạp xe đến nhà, đón đưa 
nhau dự những buổi “tiệc tiểu học” ^^. 
Đôi khi, chúng có thể xin phép “qua 
đêm” trong một sự kiện nào đó. Tuổi 
thơ bọn trẻ cũng thú vị đấy chứ nhỉ?!

Rảnh rỗi, bọn trẻ có thể tự xuống 
đạp xe. Có 1 đường nội bộ quanh khu 
nhà khá an toàn cho trẻ con. Mấy 
đứa quỷ sứ như cu Sin tha hồ đua 
nhau bằng xe không bàn đạp. Nàng 
Su bé bỏng thì lúc nào cũng thong 
thả trên chiếc xe màu hồng. Người 
lớn chúng tôi cứ nhìn nhau cười rồi 
bắt quen tự bao giờ.

Mỗi chiều đi làm về, tôi cứ ngẩn ngơ 
trước cảnh hoàng hôn rực rỡ. Xa xa 
bọn trẻ con đá banh, nô đùa, nghich 
cát. Người lớn tập thể thao, hay đơn 
giản chỉ ngồi thư giãn giữa thiên 
nhiên trong lành. Tôi thích cách người 
ta đặt những băng ghế dài hình vòng 
cung trong công viên. Mọi người ngồi 
chung 1 ghế, tự nhiên xích lại gần 
nhau hơn, hỏi han nhau, dễ mến lắm.

Rose Jenia Doan
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Chung cư ở đây thiết kế rất được. Các 
phòng đều thoáng. Căn nhà lúc nào 
cũng mát mẻ và đầy ánh sáng. Trẻ con 
bảo, nhà mình “mát hơn ở quê mẹ ạ”. 
Về đây ăn uống cảm thấy ngon lành 
hơn. Căn phòng dù không nhiều tiện 
nghi vẫn ấm áp. Trẻ con hàng xóm tự 
nhiên sang nhà nhau chơi. Nhìn chúng 
nó hớn hở mà thích. Nụ cười hồn nhiên, 
gương mặt tươi sáng, người lớn mình 
chỉ mong đến thế thôi nhỉ?!

Trước kia, chúng tôi đã thuê thiết kế 
cầu kỳ cho căn nhà mình. Khi chuyển 
về đây, vợ chồng tôi tự nhiên chẳng 
muốn nữa. Chỉ muốn nhà mình thật 
ít đồ, thật thảnh thơi. Chúng tôi quyết 
định cùng nhau hoàn thiện từng phần 
một. Mỗi lần đi học về, bọn trẻ con 
thấy 1 đồ mới trong nhà, chúng lại hét 
lên sung sướng.

Ba đứa trẻ quyết định tô điểm cho 
từng căn phòng bằng những bức 
tranh do chúng tự vẽ. Chúng không 
hoàn hảo nhưng thế lại hay. Vợ chồng 
tôi thích bọn trẻ để lại dấu ấn trong 
căn nhà của mình. Về đây, chúng nó 
thoả sức sáng tạo. Và chúng rất tự hào 
khoe công lao với mọi người khi đến 
thăm nhà.

Một điểm trừ của khu Gamuda Gar-
dens, đó là hơi gần đường giao thông. 

Nếu đóng cửa ban công thì sẽ không 
nghe tiếng ồn vào ban đêm. Tuy nhiên, 
nếu bạn vẫn muốn mở cửa ban công 
khi ngủ, bạn có thể lắp kính chống ồn 
lửng ở ban công. Mất chi phí một chút 
nhưng căn nhà sẽ rất yên tĩnh

Còn nhiều điều tôi muốn nói về nơi 
đây lắm. Trong bối cảnh xã hội hiện 
nay, chúng tôi cho rằng Gamuda Land 
là một nhà đầu tư tử tế và tâm huyết. 
Điều tuyệt vời là, họ mang đến một 
không gian sống gắn kết yêu thương 
cho mọi người. Cảm ơn rất nhiều!
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AN YÊN TUỔI XẾ CHIỀU

Sau khi ba qua đời, tôi và các 
em đón mẹ lên Celadon City 
sống gần nhau để mẹ vơi bớt 

nỗi buồn. Mẹ và tôi ở khác khối nhà 
nhưng lại có thể qua lại thăm nom 
dễ dàng khi bất kể khi trời nắng hay 
mưa bởi vì nhờ các khối nhà thông 
tầng hầm với nhau rất thuận lợi.
Mất đi người bạn đời đồng hành suốt 
mấy chục năm, mẹ cảm thấy khá 
chơi vơi và trống vắng. Nhờ ở gần con 
gái mà bà ngoại và cháu có dịp gần 
gũi nhau mỗi ngày. Những nụ cười 
giòn tan, sự lém lĩnh đáng yêu, tiếng 
ê a trò chuyện của các cháu khiến 
mẹ vui vẻ. Tình cảm bà cháu cũng 
gắn kết thêm nhiều kỉ niệm.
Sau một thời gian ngắn chuyển đến 
Celadon City sinh sống, mẹ dần hòa 
nhập với cuộc sống và cộng đồng 
tại Celadon. Mẹ cùng các cô cùng 
độ tuổi lập nhóm tập thể dục dưỡng 
sinh, tập yoga buổi sáng trong công 

viên. Đôi khi là những buổi thiền định 
tĩnh lặng giữa công viên xanh ngát, hít 
thở không khí trong lành của buổi sớm 
mai. Hít thở căng lồng ngực để tràn 
đầy sinh khí cho một ngày mới trọn 
vẹn yêu thương và nhiều năng lượng.
Mẹ kể rằng mẹ cảm nhận cơ thể 
khỏe hơn, tinh thần thoải mái hơn rất 
nhiều. Việc giao lưu với các cô cùng 
độ tuổi giúp cho mẹ có nhiều cơ hội 
trò chuyện với những người bạn. Bên 
cạnh việc luyện tập thể dục, các cô và 
mẹ còn đi dã ngoại cuối tuần, tổ chức 
chụp ảnh lưu lại vẻ đẹp tuổi trung 
niên. Hàng tháng, nhóm sẽ tổ chức 
sinh nhật cho các thành viên có ngày 
sinh nhật trong tháng bằng một buổi 
tiệc sinh nhật chung. 
Khi đó, mỗi thành viên sẽ đóng góp 
món ăn tự chuẩn bị và những chiếc 
bánh sinh nhật đặt riêng hay tự làm 
theo đúng sở thích của mỗi thành 
viên. Bên cạnh đó, vào những buổi 

Nguyễn Thị Ngọc Loan

sáng thứ bảy, nhóm dưỡng sinh sẽ 
cùng nhau tận hưởng bữa ăn sáng 
cùng nhau, nhâm nhi ly cafe sáng và 
chia sẻ những câu chuyện vui. Những 
buổi như thế luôn rộn tiếng cười và 
ánh mắt hạnh phúc.
Tôi mừng vì mẹ tận hưởng cuộc sống 
an yên, khỏe mạnh, vui vẻ lúc tuổi xế 
chiều. Tôi thầm mong mẹ sẽ tiếp tục 
sống trọn vẹn, ngập tràn năng lượng 
chào đón từng ngày mới, lan tỏa yêu 
thương, và luôn luôn hạnh phúc.
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Sẽ là 30 vài năm nữa ... Người ta nói “30 là độ tuổi đẹp 
nhất của đời người, nhất là 
phụ nữ, bởi khi đó trong họ là 

tổng hòa vẻ đẹp của sự duyên dáng, 
từng trải, và cả độ chín về tư duy”. 
Nhưng ai cũng biết rằng kẻ thù lớn 
nhất của Phụ nữ là Thời gian. Càng với 
tay chạm lấy cái ngưỡng ấy thì càng 
sợ thấy mình bị trôi tụt theo vòng xoáy 
của thời gian. Tuổi trẻ của tôi là những 
ngày làm việc chẳng kể ngày đêm, 
là những chuyến đi từ thiện thật xa 
mỗi khi may mắn có được ngày nghỉ. 
Có lúc tôi đến phát thèm tiếng chổi 
đêm mỗi khi Sài Gòn ngủ sâu giữa 

những ngày trăng sáng, thèm dạo một 
vòng thật chậm rãi, khoan dung giữa 
khoảng công viên cây xanh ngập tràn, 
có hồ nước, có đàn cá tung tăng.
Những ngày tháng xa nhà, xa những 
người thương để đi tìm cho mình một 
bầu trời mới, nhiều khi quên nghĩ tới 
những lúc cô đơn mình sẽ làm gì. Để 
rồi, bất chợt bao nhiêu thứ cảm xúc 
về những người mình hằng yêu quý 
bỗng ùa về, dẫm đạp lên lồng ngực 
đến nghẹn lời không nói. Lắm lúc mệt 
mỏi chỉ muốn ngã vào vòng tay ai đó, 
chẳng cần âu yếm, chỉ cần giữ thật 
chặt và đừng buông tay cũng cảm 
thấy an lòng. Cảm xúc trong tôi tự bao 
giờ trở nên đơn giản đến lạ thường. Là 
vì Tôi 30?
Cho đến một ngày, Tôi bắt gặp một 
chiếc Dream đã cũ trên đường Bờ Bao 
Tân Thắng, lối vào khu đô thị Celadon 
City By Gamuda Land của một cặp vợ 
chồng khoảng ngoài 60. Tôi cảm nhận 
được tình yêu, cái hương vị mặn mà 
toát lên từ nụ cười của hai dáng hình 
ấy. Thứ tình cảm đó làm tôi giật mình. 
Nó khiến tôi nghĩ về tình yêu nhiều 
hơn, về thứ cảm xúc mà lẽ ra từ dạo 
còn trẻ vốn trong tôi rất nồng nàn và 
mãnh liệt. 
Dạo thêm 1 vòng, tôi lại trông thấy 
một cặp vợ chồng trẻ cùng cô con gái 
khoảng chừng 7 tuổi vừa chạy bộ, vừa 
cười đùa náo nức cạnh bờ ao. Tôi tìm 
thấy ước mơ của mình trong những 
khung hình ấy. Ước mơ về một tổ ấm 
gia đình. Tôi nhớ mình đã từng yêu. 

Và, tình cờ giữa những bộn bề cảm 
xúc ấy, Tôi gặp lại anh. Người đã cùng 
tôi nuôi dưỡng một cuộc hẹn cách 
đây gần 5 năm, trước ngày anh đi Mỹ. 
Nước mắt tôi lăn thành hai hàng dài 

không kiềm chế được. Đã quá lâu kể 
từ ngày hai đứa hò hẹn. Nhưng sao 
cảm giác lại quen thuộc, ấm áp quá. 
Chúng tôi đã hẹn sẽ có con, và đặt tên 
con là LÁ. Bởi tôi muốn lúc nào, hay ở 
bất cứ đâu, tôi và anh sẽ đều nhìn thấy 
nó, khỏe mạnh, tươi xanh và đầy sức 
sống. LÁ sẽ lớn lên tại nơi có không 
gian xanh ngập tràn, có hồ có ao, có 
những con đường râm mát bởi những 
tán cây cổ thụ, có tiếng chim ca, có 
tiếng trẻ cười đùa. 
Tôi đã đợi anh như thế. Tôi nhớ anh 
ngay khi anh đã trở về bên cạnh. Tôi 
yêu anh, người yêu cũ cuối cùng của 
tôi. 
Hạnh phúc, hoá ra chỉ cần đơn giản 
thế thôi. Mà sao chúng ta cứ phải đi 
một đoạn đường thật dài, thật phù 
phiếm lầm lạc, trải qua bao lần nước 
mắt và rời tay, mới có thể nhận ra điều 
chúng ta cần dưới hình hài dung dị 
đến tinh giản- là sự sẻ chia - mà vô 
tình hay kiêu hãnh, ta để mặc chúng 
lơ đãng trôi qua, một mình, dưới gót 
chân vội vàng coi khinh...
Chiều vàng nhẹ buông ...

Minh Khánh
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T  ôi từng làm trong ngành dịch 
vụ khách sạn nhiều năm, cũng 
gặt hái được một số thành tựu 

vừa đủ làm hành trang cho bản thân. 

Rồi đến lúc cảm thấy cần thay đổi, 

tôi bước vào ngành quản lý Bất Động 

Sản. Bắt đầu từ 2 công ty đứng đầu 

ngành. Rồi tôi lại chọn chuyển sang 

tìm kiếm cơ hội làm việc cho nhà phát 

triển Bất Động Sản. Cùng một thời 

điểm, tôi được 2 công ty mời phỏng 

vấn. Tôi đên 1 dư án cao cấp phía 

Đông Sài Gòn và một dự án phía Tây 

Bắc - Celadon City.

Ngày đi phỏng vấn cũng thường là lúc 

tìm hiểu thực tế về dự án cũng như cân 

nhắc đoạn đường từ nhà đến nơi làm 

việc mà mỗi ngày mình sẽ đi.

Sự 
Lựa 
Chọn

Trong quãng đường sự nghiệp, ai cũng có lúc cần đưa ra sự lựa chọn. 
Tôi cũng vậy.

Nguyễn Phương Thảo

Độ dài đoạn đường gần như bằng 
nhau. Tuy nhiên, khi đến Celadon City 
tôi cảm nhận được sự bình yên, gần 
gũi đến lạ bởi màu xanh cây cỏ, hồ 
nước... Thế là, dù được Công ty phía 
Đông trả lương cao hơn, tôi vẫn quyết 
định chọn Celadon City để làm việc.

Từ đó, trong công việc hàng ngày có 
lúc khó khăn, chỉ cần bước ra khỏi 
phòng làm việc, đi dạo quanh vài 
vòng, là cảm thấy thăng bằng, thư thái 
trở lại để tiếp tục công việc.Tôi thường 
có thói quen giữ lại mọi việc riêng cho 
riêng mình, nhưng hôm nay tôi quyết 
đinh phá lệ.



36 37

Celadon...
Sức sống mới ...Một khoảng trời bình yên 

...Một hành trình chinh phục giấc mơ

...Một nơi đáng sống
“Nhà”…từ gọi chung cho 

nơi đi chốn về . Ở mảnh đất 
sài gòn phồn hoa đô hội này 

,giữa bộn bề cuộc sống với cơm áo 
gạo tiền, xoay đi xoay lại với bao nỗi lo 
toan. Nhưng thế mới gọi là cuộc sống. 
Tôi cũng vậy ,”Nhà “ tìm một nơi để 
là nơi đi chốn về ,nhưng ước mơ của 
tôi không chỉ là ngôi nhà thôi và tôi 
hiểu ra rằng ,” Nhà “ còn là nơi ta tìm 
được cảm giác bình yên ,thư thái sau 
ngày dài bộn bề công việc.Gia đình 
tôi quyết định gia nhập Celadon... Cái 
cảm giác được chìm giữa rặng cây 
xanh vẫn còn in trong ký ức tôi dù đã 
5 năm trôi qua ,ngày đầu tiên gia đình 
tôi chính thức là thành viên Celadon 
được thư thả tản bộ trong khuôn viên 
celadon dưới tán cây xanh rộp bóng 
mát ,những chú ong cô bướm vờn 
bay trên những khóm hoa ,chim ríu 
rít hót ,đàn bồ câu tung tăng bay lượn 
trên những cành cây xanh ,bầy cá 
chép tung tăng bơi dưới lội dưới hồ….
Cái cảm giác này có lẽ từ lúc rời quê 
lên Sài Gòn phồn hoa lập nghiệp đến 
tận thời khắc đó tôi mới cảm nhận 
lại được... Cảm giác hít thở một luồn 
không khí trong lành dưới tán cây 
xanh ,cảm giác an toàn khi các con 
cưỡi xe đạp nô đùa ,chạy nhảy...cảm 
giác tràn đầy năng lượng khi mỗi buổi 
sáng thức dậy rèn luyện sức khoẻ 
bằng một vòng chạy bộ công viên 
celadon,cảm giác thư giãn sau môt 
ngày làm việc dạo bộ cùng gia đình 

Phuong Pham

lúc cơm tối xong. Cảm giác hạnh phúc 
mỗi cuối tuần cùng gia đình cắm trại 
vui vẻ dưới công viên ,cho cá ăn,ngắm 
những chú vịt ,chú ngỗng bơi lội tung 
tăng. Các con tôi khám phá rất nhiều 
đều thú vị từ đây ,chúng biết nhiều 
thứ hơn về cuộc sống xung quanh ,về 
thiên nhiên, những thứ chúng chỉ biết 
qua sách vở, ti vi.
Với tôi, Celadon không phải là nhất, 
nhưng cuộc sống không có gì là nhất. 
Tùy vào cách suy nghĩ của mỗi người. 
Cứ cảm nhận cái hạnh phúc, niềm 
vui mà ta đang có. Với tôi... Celadon, 
một cảm giác tươi mới. Celadon, một 
khoảng trời bình yên. Celadon, một 
hành trình chinh phục giấc mơ, 
Celadon, một nơi đáng sống….
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NHỮNG BUỔI DÃ NGOẠI 
TUYỆT VỜI !

Hai bé nhỏ của mình luôn thích 
thú với các hoạt động ngoài 
trời, đặc biệt là những buổi 

picnic hay cắm trại. Từ khi đến Cela-
don sinh sống, gia đình mình đã thực 
hiện nhiều buổi picnic. Đến cuối tuần, 
các con thường hào hứng hỏi: Ngày 
mai, nhà mình có đi picnic, cắm trại 
không ba mẹ? Mỗi lần ba mẹ trả lời sẽ 
đi, các con thường reo lên vui sướng. 
Rồi bắt đầu lên kế hoạch sẽ mang 
theo gì, làm gì ở ngoài công viên. 

Cô con gái nhỏ thì nhanh nhảu: “Em 
sẽ mang theo cái gối trái tim màu 
hồng”. “Em sẽ mang theo sách”. Cậu 
con trai thì liệt kê nhiều thứ lắm, và 
liệt kê thêm những người bạn hàng 
xóm muốn rủ xuống chơi nữa. Rồi ăn 
gì nhỉ? “Con muốn: sushi, trái cây, 
bánh flan, sữa chua, nước uống nhé 
mẹ!” Sau khi lên kế hoạch xong, hai 
con đi ngủ và mong chờ đến ngày mai 
đi dã ngoại.

Cả nhà trải tấm thảm picnic lên cỏ, tận 
hưởng không khí trong lành của công 
viên và tham gia những hoạt động 
ngoài trời. Phía trước mặt là hồ nước 
với đàn ngỗng trắng đang bơi lội. Bên 

Nguyễn Thị Ngọc Loan

hồ, hàng liễu rũ nhẹ nhàng đung đưa 
theo gió. Gia đình mình thường chọn 
nhiều góc khác nhau trong công viên 
để đi picnic. 

Có khi là dưới một tán cây hoàng yến 
vàng rực rỡ vào mùa xuân. Có khi là 
bóng mát của gốc cây si bên bờ hồ 
để hơi nước mùa hè tỏa ra mát rượi 
và những chú ve râm ran. Có khi là 
dưới một tàn cây vào mùa thu để chờ 
những đợt lá vàng rụng nhè nhẹ theo 
cơn gió. Có khi là sát bên hồ vào một 
buổi sáng lành lạnh của mùa đông...

Mỗi lần thay đổi địa điểm picnic, là một 
lần cảm nhận sự thay đổi của thiên 
nhiên theo các mùa trong năm. Sài 
Gòn vốn chỉ có hai mùa mưa nắng. Thế 
nhưng, tại Celadon mình cảm nhận 
được hơi hướng của 4 mùa khác nhau.

Cắm trại là một hoạt động đặc biệt và 
cả nhà luôn lên kế hoạch kỹ càng hơn. 
Cả nhà mình sẽ đi đến khu rừng của 
công viên. Nơi tách biệt khỏi không 
gian nhà cao tầng, tiếng xe cộ bên 
ngoài. Tưởng chừng như cả nhà đang 
cắm trại ở một khu rừng nào đó. Với 
những buổi cắm trại, gia đình sẽ dành 
thời gian ngủ trưa tại lều giữa không 
gian cây xanh mát. 

Có lần, cả nhà đang đi cắm trại thì trời 
đổ mưa. Gia đình mình quyết định thử 
cảm giác cắm trại trong mưa và kiểm 
tra độ chống thấm của lều như thế 
nào? Cơn mưa rào rất lớn và căn lều 
không đủ chống thấm. Vậy là lúc đó cả 
nhà giống như sống trong một túp lều 
tranh bị giột, né bên này, né bên kia và 
cuối cùng đã ướt hết rồi. Cả nhà quyết 
định, đã ướt rồi thì cho ướt luôn. Vậy 
là các con có dịp tắm mưa giữa trời. 

Nhìn hai con tung tăng chạy, giỡn mưa 
tinh nghịch và ngây thơ hai vợ chồng 
mỉm cười hạnh phúc.

Rồi đây, khi lớn lên các con sẽ mang 
theo những kỉ niệm đẹp này. Mình biết 
chắc, lần cắm trại tắm mưa ấy các con 
rất thích bởi vì bây giờ mỗi lần lên kế 
hoạch đi cắm trại các con đều mong 
đợi có mưa và hỏi: Nếu có mưa là tụi 
con được tắm mưa luôn nha mẹ! Chắc 
chắn là như thế các con ạ! Bởi vì gia 
đình mình chọn sinh sống tại Celadon 
là để các con tận hưởng những hoạt 
động ngoài trời như thế mà!
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Phải Lòng Nhau Rồi

Vợ chồng mình cảm thấy hạnh phúc khi đã lựa chọn Celadon City làm nơi 
ghi dấu tuổi thơ của con và cũng là nơi cả gia đình có khoảng không gian 
sinh hoạt, thư giãn tuyệt vời.

Khi hai vợ chồng có con nhỏ, 
tụi mình cảm thấy cần tạo 
dựng môi trường sống gần gũi 

thiên nhiên và một cộng đồng thân 
thiện. Nơi mà trẻ em hàng xóm có 
thể chơi đùa lẫn nhau; nơi mà người 
lớn thân tình trong hỗ trợ, phát triển 
cuộc sống lẫn nhau; nơi mà có những 
mảng xanh để con người cảm nhận 
được với thiên nhiên... 

Ròng rã gần 2 tháng, tụi mình đã đến 
xem và tìm hiểu nhiều khu chung cư. 
Rồi một buổi tối, trong khi vẫn tìm 
kiếm thông tin trên internet về các 
khu chung cư thì chồng mình bất ngời 
phát hiện: “Có khu này nhiều cây xanh 
quá nè em!”, “mà tên nghe lạ ghê!”. 
Hai vợ chồng chụm đầu vào xem từng 
hình ảnh trên website. Chồng mình 
nhanh chóng “phân công” công việc: 
anh ấy tìm hiểu về chủ đầu tư, mình 
thì tìm hiểu về thiết kế căn hộ. Mình 
xem bản thiết kế bố cục căn hộ và 
hoàn toàn hài lòng khi tất cả các căn 
phòng đều có ánh sáng tự nhiên, kể 
cả phòng tắm cũng rất thông thoáng, 
lại có thêm một phòng tiện ích nhỏ 
để làm kho chứa đồ. Vợ chồng mình 

Nguyễn Thị Ngọc Loan

quyết định hôm sau ghé đến thăm 
khu Celadon City.

Mình còn nhớ đó là một buổi chiều 
thứ bảy đầu năm 2012, vợ chồng mình 
háo hức đến xem thực tế dự án Cel-
adon City. Chừng gần 5 giờ chiều, vợ 
chồng mình đã đến trước cổng. Trước 
mặt tụi mình là hàng cây xanh thẳng 
tắp dẫn vào công viên. Tuy nhiên, chỉ 
mới ‘chạm ngõ’ mà không vào được 
vì … bảo vệ thông báo rằng đã hết giờ 
làm việc. Tụi mình đứng ở ngoài cổng 
chắn và nhìn vào hàng cây, tự vấn 
rằng…bên trong chắc sẽ rất đẹp! Cảm 
giác ấy hệt như một chàng trai đi xem 
mắt bạn gái. Thế nhưng vừa đến cổng 
thì … cha của nàng chặn lại ngay cửa. 

Chàng trai chỉ kịp nhìn thấy dáng 
nàng thoáng qua ở tấm lưng thon, mái 
tóc dài để rồi đêm về tương tư vì trót 
phải lòng. Để hết tương tư, vợ chồng 
mình đến xem căn hộ mẫu và khu 
Celadon vào sáng thứ hai đầu tuần. 
Tụi mình tham quan một vòng công 
viên Celadon. Hai điều mà tụi mình 
phải lòng ở Celadon City đó chính là 
không gian cây xanh và thiết kế căn 
hộ. Không gian xanh rộng lớn, thiết kế 

các mảng xanh đẹp cùng hồ nước, cây 
cầu gỗ bắc qua hồ khiến cho khung 
cảnh thêm lãng mạn. Thiết kế căn hộ 
nhỏ gọn nhưng chú trọng tiện ích bên 
trong và không gian mở bên ngoài. 
Ngay lần đầu tìm hiểu, vợ chồng mình 
quyết định đặt cọc mua nhà. Phải 
lòng nhau rồi, phải cưới thôi!

Sau gần 9 tháng chờ đợi hoàn thiện 
khu căn hộ, gia đình mình dọn đến 
căn nhà mới. Vợ chồng mình vẫn 
thường nói đùa “đây là khu resort”. 
Từ ban công tầng cao, phóng tầm 
mắt ngắm nhìn toàn bộ khu công 
viên rộng lớn với nhiều cây xanh đôi 
khi khiến tụi mình ngỡ rằng trước mắt 
mình là một khu rừng. Khoảng khắc 
mình thích nhất là nhìn những tia 
nắng chiếu rực rỡ trên ngọn cây vào 
mỗi buổi sáng hay xế chiều. Mỗi dịp 
rằm, trăng trong xanh tỏa sáng, tròn 
vành vạnh giữa không gian thoáng 
đãng, ngồi ban công ngắm trăng thật 
tuyệt vời.

Những ngày nghỉ cuối tuần, cả nhà 
lại ở “resort”. Khi thì đi picnic, khi thì 
mang nguyên cái lều lớn ra khu vực 
cắm trại phía khu rừng, quây quần 
nhau cảm nhận thiên nhiên gần gũi. 
Khi thì đi xe điện ra hồ bơi tập gym, 
yoga, xông hơi. Khi thì ghé AEON 
thưởng thức ẩm thực, mua sắm, rồi 
thì kết thúc với màn thong dong tản 
bộ về nhà. Khi các con lớn lên, thoải 
mái vui chơi trong công viên cùng bạn 
bè trang lứa, dõi theo đàn vịt bơi lội 
giữa hồ, nghịch ngợm đuổi đàn bồ câu 
lững thững ăn lúa để chúng vụt bay 
lên cành cây, chăm chú nhặt chiếc lá 
to, tròn mắt nhìn con ốc sên đang bò 
sang đường… những điều gần gũi với 
tuổi thơ ba mẹ nhưng khá xa xỉ cho 
các con giữa chốn Sài thành sôi động 
nhưng ngột ngạt.

Vợ chồng mình cảm thấy hạnh phúc 
khi đã lựa chọn Celadon City làm nơi 
ghi dấu tuổi thơ của con và cũng là nơi 
cả gia đình có khoảng không gian sinh 
hoạt, thư giãn tuyệt vời.
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THƯƠNG GỬI 
NHÍM GẤU Nhím Gấu à!

Đó là căn nhà thứ 9 ba mẹ 
dọn về, căn số A2.13 Block A 

- Celadon City sau 8 năm chung sống. 
2009 - 2017, 8 năm đầy biến cố cuộc 
sống và biến cố cuộc đời mẹ. Từ một 
cô gái trong sáng đầy may mắn, trở 
thành người phụ nữ gượng dậy sau 
trầm cảm. Những giấc mơ thiếu nữ và 
trí tưởng tượng bay xa nuôi dưỡng tâm 
hồn mẹ không đến nữa khi mẹ bước 
vào đời sống hôn nhân cô đơn vời vợi. 
Tình yêu 8 năm kéo dài từ thời sinh 
viên của ba mẹ đẹp như tiểu thuyết 
cũng không thắng nổi cuộc hôn nhân 
cơm áo gạo tiền. 

Ba tụi con là người đàn ông quá tốt 
quá yêu thương và chiều chuộng mẹ. 
Mẹ đặt trên vai ba gánh nặng làm giàu 
quá sớm, mẹ hối thúc ba lao vào 
thương trường với những cơ hội đầu 
tư dù không đủ vốn. Rồi ba mẹ phải 
bán căn nhà đầu tiên, căn tiếp theo, 
tiếp theo... cho đến khi không còn đủ 
sức cho những sức ép và trầm cảm 
của mẹ khi sinh Gấu - ba mẹ tìm về 
đây. Buổi sáng đầu tiên thức dậy ở 
A2.13, mẹ dậy sớm ngồi bên cửa sổ, 
nhìn xuống lối đi trải rộng trước nhà 
sinh hoạt cộng đồng, mẹ thấy các 
cô chú lao công đang quét dọn, mẹ 
thấy các cô, chú, ông bà dậy sớm đi 
thể dục, mẹ thấy các chú tài xế đến 
đón sếp đi làm, mẹ thấy một không 
gian xanh mát bao trùm cả khu nhà, 
tất cả hình ảnh dưới mắt bình yên 
đến lạ lùng.

Đây rõ ràng là 1 khu đô thị - là nguyện 
vọng cuộc đời mẹ, phải sống ở thành 
phố văn minh nhất đất nước, nhưng 
ở đó phải có không gian giống ẩn sâu 
trong tâm hồn mẹ là tình yêu dành 
cho cỏ cây thiên nhiên, như nơi miền 
quê thanh bình mẹ đã sinh ra. Rồi 
mẹ nhủ lòng: đây chính là nhà mình, 
sao bây giờ mình mới dọn về. Khi mẹ 

tìm thấy bình yên, ba con cũng bình 
yên, sẽ an tâm tìm thấy được lối đi về 
tương lai tươi sáng. Khi ba mẹ hạnh 
phúc, tình yêu sẽ tự khắc lan truyền 
đến các con. 

Không gian xanh nơi đây đủ để tụi con 
học về thiên nhiên 1 cách thực tế nhất, 
về côn trùng, kiến, sâu bọ, chim hoa, 
cá cảnh, những bài văn về thiên nhiên 
của tụi con sẽ sống động nhất. Và hồ 
nước lớn trong khuôn viên, nơi cả nhà 
cùng nhau thả chú rùa nhỏ ba cứu về 
trong lúc đào móng xây nhà, sẽ cho 
tụi con 1 kí ức tuổi thơ đẹp đẽ nhất. 

Rồi những hàng xóm, anh chị em 
bạn bè trong căn nhà lớn Gamuda, 
tất cả đem lại tuổi thơ thanh bình 
mà ba mẹ luôn cố gắng dành cho tụi 
con. Cuộc sống còn mỗi ngày tiếp 
diễn, ba mẹ chọn nơi này cho tụi 
con gắn bó. Chỉ mong sau này khi 
bay cao, bay xa trong cuộc sống, tụi 
nhớ về 1 kí ức tuổi thơ tốt đẹp, đầy 
tình yêu thương, sẽ trở thành những 
người trẻ có tâm hồn tươi sáng, tự 
lập và hạnh phúc nha con. 

Tháng 11/2018 
Thương yêu gửi Nhím Gấu của ba mẹ.

Mẹ Nhím Gấu
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Gamuda

Hành trình tìm tổ ấm của mỗi 
gia đình đều là những câu 
chuyện thú vị. Ông bà ta có 

câu “ an cư lạc nghiệp”. Hai vợ chồng 
tôi từ các tình thành khác lập nghiệp ở 
Hà Nội với nhiều lý do, tất nhiên cũng 
giống như nhiều nhà khác kiếp ở trọ 
quả thật bấp bênh, không biết khi nào 
ổn định được. Lấy nhau được 3 năm 
dành được ít tiền cũng như hỗ trợ của 
hai bên nội ngoại chồng tôi bắt đầu 
chiến dịch tìm nhà.

Chồng tôi là kiến trúc sư, ôi thôi kỹ 
tính đến vô cùng. Tôi còn nghĩ để vừa 
lòng bạn này chắc khó tìm được. Yêu 
cầu đặt ra khi mua chung cư phải có 

Lê Thị Ngà

của gia đình tôi
lựa chọn hoàn hảo

không gian xanh, căn nhà vững chắc, 
thiết kế đẹp, thuận tiện công việc 
của hai vợ chồng, hướng nhà, trường 
học.... lại còn phù hợp với thu nhập đôi 
vợ chồng trẻ, một đưa con trai 3 tuổi. 

Chồng tôi tìm nhà cũng gần 4 tháng 
hỏi hết các nơi từ Hà Đông, Cầu Giấy, 
Hoàng Mai anh ấy đến tận nơi khảo sát 
xem địa thế đường đi lối lại. Sau cùng 
lựa chọn hoàn hảo Gamuda The One.

Lựa chọn xong đến khâu mua nhà 
cũng là cái duyên :) từ cuối năm 
2017 đến đầu năm 2018 mới xong 
vì nhà tôi đến sau mua lại của chủ 
cũ, khâu hoàn thiện giấy tờ nhanh 

chóng và gia đình tôi có nhà.

“Gamuda đẹp như Resort” - một chị 
công ty chỗ tôi nhận xét, tự hào ghê 
lắm khi được là cư dân của Ga, không 
gian xanh được chăm chút đến tận 
gốc, đường đi, lối lại dễ dàng. Các toà 
chung cư được xây cách nhau không 
gây bí bách. Chồng tôi vẫn nói đúng là 
chủ đầu tư nước ngoài có khác, chồng 
tôi kỹ tính và cẩn thận mà còn không 
thể chê vào đâu được. Cư dân thì 
hiền hoà dễ gần vui tính, an ninh tốt, 
trường học ngay dưới chân toà nhà 
mà toàn là trường học tốt các gia đình 
yên tâm gửi con.
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Yên ả bình minh khắp chốn đây  Một vòng xanh biếc gợn chân mây  Lối đi uốn lượn đường nên cảnh  Hồ nước lao xao cá gọi bầy  Nguyệt quế dịu dàng hương khắp nẻo  Tiếng chim quốc quốc nỗi vơi đầy  Ce-la- don đón ngày tươi mới  Ta được là ta thoả ngất ngây! 

NGÀY MỚI Ở 
CELADON

Nguyễn Sĩ Lộc
Cư dân Celadon
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Thời tiết Hà Nội thất thường 
khiến sức khỏe của mẹ chồng 
và con gái tôi không được ổn 

định. Bàn bạc mãi, cả nhà quyết định 
Nam Tiến. Lựa chọn Celadon City mới 
đầu chỉ vì tiện cho công việc của tôi, 
nhưng sau khi ông bà chuyển đến đây,  
dù sống được đúng 2 tuần, ông bà đã 
quyết định mua nhà tại đây ngay vì 
quá thích không khí trong lành, xanh 
mát, bình yên của Celadon City.

Mỗi sáng ông bà đều cùng nhau đi 
dạo ở công viên, ăn sáng và nhâm nhi 
tách cafe ôn lại những kỉ niệm thời 
xa xưa, rồi lại cùng nhau đi siêu thị 
chuẩn bị cho bữa cơm nhà ngon lành. 
Còn với mẹ con tôi, con đường đưa 
con đi học buổi sáng sớm là cả một 

trải nghiệm vô cùng thú vị. Lắng nghe 
tiếng nhạc nhè nhẹ, ngắm nhìn ánh 
nắng buổi sớm xuyên qua kẽ lá trên 
con đường rợp bóng cây và nghe con 
líu lo kể đủ thứ chuyện, thỉnh thoảng 
bàn tay bé lại nắm lấy tay tôi đầy yêu 
thương sao mà bình yên thế. Do công 
ty và trường của con đều rất gần nhà 
nên sau khi đưa con đến trường tôi 
vẫn còn rất nhiều thời gian dành riêng 
cho mình.

Ô cửa sổ lớn nơi phòng khách với 
hướng nhìn ra công viên là góc thư 
giãn ưa thích của tôi vào mỗi sáng. 
Thật tuyệt để bắt đầu ngày mới với 1 
ly trà nóng và một bản nhạc piano du 
dương trầm bổng. Vào cuối tuần, khi 
có nhiều thời gian hơn thì tôi sẽ đọc 

Nhà là nơi vun đắp 

                Yêu Thương Vicy Chu

sách hay tập đàn, trong khi chờ đón 
con đi học Tiếng Anh tại ILA, Aeon 
Mall. Tôi và mẹ chồng thường cùng 
nhau đi đón Sữa rồi cả 3 sẽ cùng đi 
siêu thị để chuẩn bị 1 bữa trưa đặc 
biệt đổi món cho cả nhà. Mỗi người 
trong gia đình tôi đều cảm thấy rất 
thoải mái khi  chuyển về sống ở đây vì 
vừa có thể đáp ứng sở thích riêng của 
từng người, lại vừa cảm thấy gắn kết 
hơn và điều quan trọng là sức khỏe 
của mẹ chồng cũng như con gái tôi đã 
được cải thiện đáng kể.

Đến tận bây giờ, ông bà vẫn rất tự hào 
về quyết định của mình và đi đâu, gặp 
bạn bè nào cũng kể về Celadon City, 
về Nhà của chúng tôi với ánh mắt lấp 
lánh niềm vui :).
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Một thoáng

Đối với tôi nói riêng hay người 
Hà Nội nói chung đặc biệt là 
những con người xa xứ, mỗi 

đợt Tết về, một cảm giác xốn xang, bồi 
hồi và nhớ quê hương đến lạ. Tết với 
gia đình tôi là hai chị em cùng giúp bố 
mẹ nấu nướng chuẩn bị cho mâm cơm 
Giao Thừa thật đầy đủ tươm tất. Tết là 
mùi hương trầm thoảng thoảng trong 
gió hòa quyện cùng tiết trời lành lạnh 
của những ngày cuối đông đầu xuân. 
Là nhành hoa bích đào khoe sắc vừa 
tinh tế vừa e ấp rất Hà Nội. Là xúng 
xính áo dài, cùng nhâm nhi tách trà 
với chút mứt gừng ngày Tết hay cùng 
cả gia đình sum họp bên mâm cơm 
ngày đầu năm.

Tết Nhà tôi thấm đượm hình ảnh của 
Hà Nội xưa, của bình yên và dung dị 
trong không gian xanh mướt trong 
lành của Gamuda City. Dù có đi xa, có 
những bộn bề của cuộc sống, những 
hình ảnh đó vẫn luôn theo tôi cũng 
như các thành viên trong gia đình như 
một kỉ niệm không dễ gì xóa nhòa.

Tết quê hươngQuỳnh Lê
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Chia sẻ với cả nhà câu chuyện 
của tôi. Ngày quen vợ hồi ấy 
mới ra trường đi làm lương 

cũng tàm tạm nên cũng được gọi là áo 
quần bảnh bao đi tán gái. Nhìn thấy vợ 
là mê ngay, vợ tôi không phải kiểu xinh 
xắn như hot girl nhưng lại rất duyên. 
Sau một hồi làm quen nàng chốt luôn 
là nếu lâu dài thì điều kiện đầu tiên là 
phải sống ở một nơi có nhiều không 
gian xanh. Các bạn đọc chắc nghĩ 
chưa gì mà đã thấy kiêu mới yêu mà 
đã đặt điều kiện này nọ. Nhưng sau 
này trải nghiệm không gian xanh mới 
thấy vợ chọn thật là đúng.

Ngày ấy nhờ sự kiên định của vợ mà 
trước khi lấy nhau hai vợ chồng mình 
cũng mua được một căn tại Celadon 
City, nhưng cũng từ đó mà 2 vợ chồng 
có nhiều mâu thuẫn nảy sinh. Khi 
mình thì có thói quen thức khuya rồi 
ngủ nướng, còn vợ thì duy trì rất tốt 
việc dậy sớm để tập thể dục, sáng nào 
cũng là 1 bài ca của vợ, kéo chăn, bật 
nhạc, máy sấy..... các thể loại để đánh 
thức mình. Nhưng cũng thật sự cám 
ơn Gamuda Land vì có một không gian 
xanh, thoáng đãng nên nhờ đó mà 
mình cũng có thể quyết tâm theo vợ 
dậy sớm, tập thể dục. Chỉ cần bước ra 
khỏi nhà đã cảm nhận một không gian 
xanh mát thì những cau có khi dậy 
sớm cũng nhẹ đi rất nhiều. Giờ đây khi 
đang ngồi viết bài dự thi này, những 
ký ức từ ngày lấy nhau đến lúc có con 
của mình lại ùa về, với những buổi cả 

Mối tình XANH

nhà cùng nhau đi dạo dưới tán cây xanh mát, là những 

bước đi của con trên nền cỏ, là những lần cãi nhau bước 

ra đi một vòng không gian thoáng đãng tâm tình ổn định 

lại có thể về làm lành với vợ.

Nên khi ai hỏi nhà mình ở đâu mình rất tự hào giói thiệu 

khu đô thị xanh Celadon City, nơi mình tự hào gọi là 

nhà được vun đắp nên bằng chính những ký ức đáng 

nhớ nhất mà mình có được. Mỗi ngày trôi qua, mình 

hạnh phúc khi lựa chọn Gamuda Land là nơi để viết tiếp 

những câu chuyện cuộc đời mình và đong đầy thêm 

những ký ức ngọt ngào!

Lã Thanh Thủy
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Gamuda City tôi yêu! 

ngôi nhà mơ ước của tôi

Thức giấc trong một căn nhà 
chật hẹp ngõ phố quanh co 
không lối thoát, vợ chồng tôi 

nhìn mặt nhau ngao ngán sau những 
ngày cãi vã mệt nhọc… Thi thoảng, 
giữa những cơn mê man nóng sốt, tôi 
mơ về ngôi nhà xanh, yên bình - một 
ngôi nhà mà bước ra cảnh quan hài 
hòa xanh tươi chỉ cách Công viên Yên 
Sở vài bước chân tôi đứng đó, áo đầm 
dài qua gối, áo len khoác mỏng, nhìn 
ngắm màn mưa giăng trắng công 
viên. Tôi nợ chính ngôi nhà của mình 
những câu viết yêu thương nhất mà 
tôi dành cho nó như những buổi sáng 
tôi mơ màng thức dậy giữa tiếng ríu rít 
bầy chim sẻ trên tầng áp mái, ngồi dậy 
giữa chiếc giường còn thơm mùi gỗ 
mới, nhìn ngắm những đóa hoa nhỏ 
xinh, cùng bạt ngàn cây xanh. Tôi hay 
tự thưởng cho mình một chiếc khăn 
choàng hoa nhẹ nhàng, chiếc găng 
tay đủ màu và ngồi một góc bờ hồ 

Trần Thị Thanh Vân

nghe cây cối vi vu lời nồng nàn, tình 
tự. Về với Gamuda City, tôi như người 
khách cũ, trở về là sẽ khóc vì vui, sẽ 
chạy ào đến biệt thự chụp ảnh với loài 
hoa mang tên mình. Nhớ Gamuda City, 
là nhớ những ngày len lỏi cả buổi trưa 
quanh khu shophouse, quanh bờ hồ 
thơ mộng.

Mùa này, mùa thu Hà Nội, Gamuda 
City của tôi đẹp kỳ lạ, phố nghiêng 
mình theo nỗi nhớ tận sâu trong tim. 
Gamuda City của tôi có bức ảnh xưa 
cũ, bên bờ hồ Leparc thơ mộng, váy 
xinh , khăn choàng, nón len nhẹ trong 
chiều. Có những lúc, tôi bé như chú 
chim sẻ lạc giữa vườn hoa nọ, Tôi sẽ 
trở lại Gamuda City mỗi lúc tôi thấy 
đời chật chội, mỗi lúc tôi sắp khóc vì 
khô cứng người trong mớ hỗn độn thời 
gian, tôi về Gamuda City để đi dạo, 
thăm lại ngôi nhà cũ của tôi quên thời 
gian trong đôi khoảnh khắc thực tại, 

thời gian của tôi đã dừng lại bên tách 
trà astiso be bé, góc quán nhỏ chiều 
sương có tiếng những đứa trẻ nô đùa 
trong công viên, có những tiếng vui 
đùa của các gia đình bên hồ nước 
trong xanh, hay tiếng đàn dương cầm 
da diết từ căn biệt thự nhà ai trong cư 
dân ấy …

Tỉnh mộng, tôi có ao ước bùng cháy, 
tôi vùng dậy chạy ngay đến bên 

Gamuda City, và tôi thầm nghĩ trong 
lòng : Sông có khúc, người có lúc... và 
Tôi Nhất định sẽ lấy lại được ngôi nhà 
của chính mình, tôi sẽ sinh cho anh 
những đứa con con bé bỏng, ngoan 
ngoãn như mong ước của 2 gia đình, 
con tôi sẽ được dạy dỗ và sống yêu 
thương trong căn nhà yêu thương của 
chúng tôi, nuôi dưỡng tâm hồn chúng. 
Không còn cảnh cãi vã như hiện tại, 

không còn cảnh nặng nhẹ nhau mỗi 
khi về, mà bước về nhà mình Gamuda 
City là bước vào thế giới của những 
tiếng cười và hạnh phúc, nơi đó có tất 
cả những dịch vụ là mình mong muốn, 
có nền an ninh vững chắc, ko phải lo 
ngay ngáy chuyện phòng cháy chữa 
cháy, hay đơn thuần là không phải 
bước vào con đường nhỏ hẹp len lỏi 
từng ngày.
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Những trải nghiệm đặc biệt tại 

đô thị xanh Gamuda Land

Mình là một trưởng phòng trẻ 
trong một công ty về sản 
xuất nên áp lực trong công 

việc rất nhiều. Đôi khi về đến nhà với 
4 bức tường của nhà hộc thành phố 
làm mình thấy ngột ngạt. Nhìn hai bé 
không được ra ngoài chơi vì ngay dưới 
đường nhỡ va chạm xe. Mỗi khi cuối 
tuần mới có thể đi các khu resort xả 
stress thư giãn nhưng cũng rất mất 
thời gian. Chính vì vậy hai vợ chồng 
mình quyết định tìm kiếm một ngôi 
nhà mới có không gian xanh cho con 
có thể phát triển vận động một cách 
toàn diện và mỗi khi về nhà mình 
không còn thấy áp lực ngột ngạt.

Qua tìm hiểu mình biết đến khu đô thị 
Gamuda Land nằm ngay trên vành đai 
3 lại cũng tiện đường đi làm của hai 
vợ chồng. Ấn tượng đầu tiên khi tham 
quan là một không gian thật xanh và 
thoáng đãng làm mình cảm thấy thật 
khác biệt. Lồng ngực như được nhẹ 
hẳn đi vì được hít một bầu không khí 
trong lành, những làn gió thổi qua 
mang theo sự trong trẻo mát lành của 

cây cối chứ không phải cái khí nóng 
ngột ngạt đầy dầu xe. Chính vì vậy 
ngay sau lần thăm quan lần đầu vợ 
chồng mình đã quyết tâm chuyển đến 
Gamuda Land vì quá mê bầu không 
khí xanh trong lòng thành phố.

Gamuda Land đúng là khu đô thị xanh 
không chỉ diện tích cây xanh chiếm 
50-70% diện tích dự án mà khu đô thị 
đó còn là khu tiện ích khép kín tạo sự 
tiện nghi cho cư dân sinh sống. Một 
khu đô thị thật sự là một nơi đem lại 
những trải nghiệm sống tuyệt vời. Hai 
bé con nhà mình từ khi vào khu đô 
thị sống cũng như được xổ lồng, các 
con mê mẩn với không gian rộng lớn. 
Sáng sớm cả nhà có thể cùng nhau 
đạp xe đạp vòng quanh khu đô thị, rồi 
về ăn sáng. Sau 1 tuần sang khu đô thị 
Gamuda Land mà cả nhà mình nhìn ai 
cũng thoải mái, tươi vui nên không khí 
gia đình cũng rất tuyệt. Gamuda Land 
là một nơi đáng để bạn trao chọn cuộc 
sống của mình và gia đình cho những 
bước tiếp dài lâu.

Đỗ Thị Lý
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Tôi yêu 
GAMUDA CITY

Cả hai vợ chồng tôi đều là dân 
tỉnh lẻ, lấy nhau khi vừa mới 
đi làm lúc ấy điều kiện kinh tế 

còn khó khăn lắm. Cưới nhau xong hai 
vợ chồng thuê một phòng trọ nhỏ gần 
khu vực Yên Sở . Cảnh nhà trọ tạm bợ 
thì các bạn cũng biết rồi đó ọp ẹp , chật 
hẹp lại nhiều khi mất nước, mất điện, 
nắng thì nóng mà mưa thì dột tứ tung.

 Ngày nào đi làm qua khu đô thị xanh 
Gamuda City tôi cũng ước ao rằng “ 
Ước gì một ngày nào đó vợ chồng tôi 
đủ điều kiện để chuyển vào đây sinh 
sống nhỉ” . Và ngày đó cũng đã đến 
một thời gian sau khi cả tôi và anh 

xã cùng cố gắng làm việc tích góp 
được một ít vốn và vay mượn thêm 
của anh em, bạn bè chúng tôi đã mua 
được một căn hộ ở khu đô thị xanh 
Gamuda.Nói thực với mọi người căn 
hộ ở khu đô thị xanh Gamuda City có 
lẽ là mơ ước của bao nhiêu người chứ 
không phải của mình tôi bởi đến nơi 
này bạn được đắm chìm trong không 
gian thoáng đãng , khí hậu mát mẻ 
với nhiều canh xanh bao quanh. Sau 
giờ làm việc vất vả, mệt mỏi tôi trở về 
nhà được hít thở không khí trong lành, 
tối đến cả nhà cùng nhau đi bộ hay đi 
siêu thị ... Đây đúng là một nơi đáng 
sống cả nhà ạ.

Dư Thị Lượng



60 61

khám sức khỏe định kỳ, tôi được chẩn 
đoán lâm sàng có dấu hiệu bênh “Ung 
thư phổi”. 28 tuổi, không hút thuốc lá, 
ăn uống sinh hoạt điều độ, tham gia 
bóng đá thể thao thường xuyên, làm 
thế nào tôi có thể mắc căn bệnh quái 
ác đó chứ?! Tôi đã tự hỏi mình nhiều 
lần như vậy như một cách giũ cho bản 
thân một tinh thần lạc quan nhất có 
thể, nhưng càng nghĩ về nó, tôi càng 
cảm thấy mệt mỏi. Rất nhiều các xét 
nghiệm được tiến hành, và khoảng 
thời gian chờ kết quả cuối cùng của 
bệnh viện, có lẽ là tuần lâu nhất tôi đã 
từng trải qua. Mỗi ngày đi làm về nhà, 
tôi tìm cảm giác thư thái từ những lần 
đi dạo quanh khuôn viên khu đô thị và 
thực sự, không gian yên bình nơi đây 
đã giúp ích cho tinh thần tôi rất nhiều 
trong khoảng thời gian đấy. Tôi tin, 
là mình sẽ vượt qua biến cố này. Một 
tuần trôi qua, cầm tờ kết quả trên tay 
với dòng chữ bôi đậm “Âm tính”, các 
mạch máu của tôi như giãn ra và cho 
dù hôm đấy là một ngày mưa, tôi vẫn 
thấy bầu trời trong xanh đẹp đẽ một 
cách kỳ lạ. 

Tin tưởng,  không phải lúc nào cũng 
mang lại cho bạn điều bạn mong 
muốn, nhưng nếu luôn có niềm tin, 
chúng ta sẽ có cơ hội hướng suy nghĩ 

Có nhiều người, phần lớn thời 
gian trong cuộc đời đã quá nghi 
ngại hoặc bản thân hay những 

sự việc xung quanh mình, mà vô tình 
đánh mất đi những niềm vui và hạnh 
phúc mà họ xứng đáng được hưởng. 
Ngay lúc này đây, có thể một số bạn 
sau khi đọc tiêu đề của bài viết này, 
sẽ nghi ngờ về ý nghĩa của nó: “Nhà” 
và “Sự tin tưởng” thì có liên quan gì 
đến nhau chứ? Có đấy! Tôi sẽ kể câu 
chuyện của bản thân mình sau đây, để 
chứng minh cho các bạn điều ấy. 

Tháng 10 năm 2015, đặt bút ký vào hợp 
đồng mua bán căn hộ của chung cư 
The One Residence, thuộc khu đô thị 
Gamuda Gardens, một trong những 
khu đô thị đẹp và hiện đại nhất Hà 
Nội, đối với một chàng thanh niên vừa 
bước sang tuổi 26, đó là cả một quyết 
định lớn lao có phần mạo hiểm. Thời 
điểm đấy, không ít các dự án chung 
cư trên địa bà Hà Nội trở thành những 
“dự án ma” đã khiến nhiều người lâm 
vào cảnh “tiền mất, tật mang”, và điều 
đó không khỏi làm tôi băn khoăn về 
quyết định của mình. Thế nhưng, khi 
đến buổi lễ ký kết, cũng là buổi lễ tri ân 
khành hàng của chủ đầu tư, tôi thực 
sự bị thuyết phục bởi cung cách làm 
việc chuyên nghiệp, thái độ tôn trọng 

và đặc biệt nhất , sự đáng tin cậy đến lạ 
lùng mà các nhân viên Gamuda Land 
đã mang lại. Và thế là, một người tự cho 
mình là khá cẩn trọng như tôi đã quyết 
định đặt bút ký vào hợp đồng chỉ trong 
vòng mười phút. 

Sự tin tưởng đó, đã được đền đáp lại 
một cách xứng đáng, và sau hơn 1 
năm chờ đợi, tôi đã nhận được thông 
báo nhận nhà từ Gamuda Land. Ngày 
đến nhận nhà và là ngày đầu tiên 
chính thức bước chân vào nơi mà sắp 
tới sẽ là một tổ ấm nho nhỏ đầu tiên 
trong đời mình, được tự tay mở vòi 
nước, kiểm tra từng chiếc cửa, bật 
từng chiếc bóng đèn, quả là một cảm 
giác khó quên. Tôi nghĩ nó giống như 
cảm giác của một đôi vợ chồng mới 
cưới trong đêm tân hôn vậy. Rồi từ 
cái “đêm tân hôn” đấy, từng chiếc tủ, 
bức tranh, từng chiếc ghế, cái quạt, 
dần dần được vun vén cho căn nhà và 
khiến nó trở nên xinh đẹp như chính 
cái giá trị tinh thần lớn lao của nó đã 
mang lại cho tôi vậy. Giá trị đó đã giúp 
tôi vượt qua một biến cố không mong 
đợi trong lúc mọi việc đang diễn ra rất 
suôn sẻ.

Tháng 3 năm 2017, sau khi nhận nhà 
được khoảng 4 tháng, trong một lần 

và

Nguyễn Quang Hưng

Nhà
Sự tin tưởng

của mình đến những điều tốt đẹp hơn. 
Và khi thái độ của chúng ta luôn “gieo 
mầm” những điều tốt, thì những gì 
mọc lên từ đó sẽ chỉ chứa đựng hạnh 
phúc mà thôi. 
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CELADON CITY,

NƠI VỰC DẬY SỰ SỐNG

Ít ai nghĩ được trước cuộc sống 
mình sẽ gặp phải nhưng chuyện 
gì ở phút tiếp theo. 

Tôi và con gái cũng thế.

Chỉ 15 phút cuộc đời, tôi và con đã 
mất đi mọi thứ, ba của một đứa trẻ 
chưa kịp lên 7, lời hứa ăn sinh nhật 
7 tuổi chẳng được thực hiện, chồng 
của người mẹ trẻ 34 tuổi ra đi nhanh 
chóng, kéo theo tài sản và việc làm. 

Người nằm xuống, vui buồn hờn giận 
cũng nằm theo. 

Tôi và con trải qua những ngày dài 
mênh mông. 

Rồi ngày kia, độ cuối mùa hè. Con gái 
chuẩn bị vào lớp 2, sau một mùa lớp 
1 rớt điểm thê thảm vì không thẻ nào 
tập trung được việc học, mẹ thì mãi 
loay hoay sắp xếp lại gia đình chỉ còn 
đơn thân 2 người, tôi quyết đưa con 

Alps Le Nguyen

đến nơi đối diện mặt trời, đối diện sự 
mất mát để bước vào giai đoạn mới. 

Hồ bơi Celadon Sports & Resort Club 
là nơi mẹ con tôi lần đầu đến. Hồ bơi 
trong vắt, an toàn, tôi hoàn toàn tin 
thả bé vào hồ bơi mà không quan sát. 
Tôi thả mình dưới hồ, thả trôi trong 
dòng nước mát, ngước lên bầu trời 
xanh thăm thẳm mà cứ chốc chốc có 
chuyến bay qua đầu. Tôi có lúc nghĩ, 
chuyến bay ấy có đưa ai về lại nhà hay 
không, hay chỉ đưa đi mà không đưa 
về, nhưng người đàn ông duy nhất 
trong gia đình tôi, trên tay cầm cặp vé 
khứ hồi, nhưng tên hành khách mãi 
mãi không nằm trong boarding list 
hãng hàng không.  

Cứ thế, hồ bơi ấy trở thành điểm đến 
mỗi khi muộn phiền. Mỗi khi cần làm 
mát, xoa dịu các cơn đau, 2 mẹ con lại 
lần tìm tới. Cũng bầu trời ấy, cũng các 
chuyến bay ấy mà từ lần cô gái nhỏ 7 

tuổi rời xa vòng tay ba, đã không thể 
không đưa tay mẹ nắm chặt mỗi lần 
máy bay cất và hạ cánh. Tâm hồn nhỏ 
bé ấy vẫn đang từng ngày rửa sạch vết 
thương thật lớn.  

Từng ngày qua, từng cuối tuần trôi 
qua, những hàng cây cọng cỏ ở khu 
đô thị yên tĩnh này đã kéo lại tiếng 
cười vang vọng ủa cô con gái bé bỏng, 
làm tươi mát tâm hồn khô héo suốt 
từ mùa xuấn qua đến mùa hạ, và kịp 
sang thu, nhưng cũng không đủ làm 
quen đi người từng yêu quý, cô nhóc 
7 tuổi ấy cầm nhẹ tay mẹ, đôi mát hồn 
nhiên, môi hồng thốt lên ”Mẹ ơi, ba 
còn sống thì ba thích hồ bơi này lắm 
đấy”, “ Ừ, ba sẽ thích, nhưng nếu con 
ngước mặt lên trời, con sẽ thấy ba 
đang cười”.

Tôi tin rằng, 
sự sống bắt đầu từ nơi kết thúc. 
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Hành trình

Để nói về kỉ niệm cùng Gamuda 
Land trong hơn 9 năm gắn bó, 
chắc mình ngồi nói cả ngày 

cũng chưa hết. Đó không chỉ là thanh 
xuân, là nông nổi, là hoài bão mà còn 
là bình yên, là tổ ấm của mình.

Vẫn còn nhớ những ngày xa xưa ấy, 
tại Gamuda City, phòng Marketing 
là một trong những bộ phận chuyển 
xuống site đầu tiên, trong hoàn cảnh 
thiếu thốn đủ thứ, điện chưa có, phải 
chạy máy phát, cứ đến trưa, giữa cái 
nắng hè như thiêu đốt, máy phát phải 
tạm nghỉ, không quạt, không điều 
hòa, những cô gái ấy vừa ăn cơm, vừa 
quẹt mồ hôi chảy ròng ròng. Là những 
ngày, cả tòa nhà kính mới xây xong, 
chưa dán film cách nhiệt, nắng chiếu 
chói chang, vừa làm việc, vừa lấy ô 

che máy tính mới nhìn được màn hình, 
đầu quấn khăn kín mít để tránh nắng, 
ấy thế mà, vẫn đen nhẻm như mới đi 
biển về :D. Là những ngày, nguồn nước 
cũng chưa được kết nối, hàng ngày 
phải xách xô đi múc nước, để sẵn 
trước cửa toilet như thời chiến haha. 
Là những nghẹn ngào, xúc động khi 
lần đầu tiên được giới thiệu đến khách 
hàng về đứa con tinh thần của mình 
trong Lễ Mở Bán đầu tiên của Gamuda 
Land tại Việt Nam. Là MC mà khóc, chị 
phụ trách Sales thuyết trình về sản 
phẩm cũng khóc. Khóc vì hạnh phúc, 
vì cuối cùng qua bao khó khăn vất 
vả, chúng mình đã nhìn thấy những 
thành quả đầu tiên. 

Nhớ những ngày mới chuyển sang gây 
dựng Gamuda Gardens Club với biết 

bao bỡ ngỡ nhưng cũng thật nhiều 
niềm vui. Mình đã có những đồng 
nghiệp vô cùng đáng yêu. Rất nhiều 
lần đọc thư các em gửi, mình cứ trăn 
trở mãi, định viết cho các em, mà cứ 
viết rồi lại xóa, rất nhiều nỗi niềm mà 
thật khó giãi bày. Mình vẫn còn giữ 
những lá thư tay của các em, và thỉnh 
thoảng vẫn lôi ra đọc để kỉ niệm như 
thước phim cứ chầm chậm quay về. Là 
những day dứt khi quyết định xa mọi 
người, xa Hà Nội, bỏ lại cả team mình 
đã xây dựng vì một biến cố gia đình kh-
iến mình không dám đối diện và mong 
muốn được tìm một không gian mới, 
để vẫy vùng, để tìm lại những đam mê 
trong công việc đã phần nào mai một…

năm
CÙNG GAMUDA LAND9 Chu Hải Yến
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Hồ Chí Minh và Celadon City chào 
đón mình không thể tuyệt vời hơn. 
Một trang mới cùng Celadon Sports & 
Resort Club, vẫn là những ngày đầu 
gây dựng team, là những buổi đi kiểm 
tra lỗi xây dựng, là những ngày đau 
đầu với hệ thống, với vận hành, với 
kế hoạch kinh doanh, nhưng mình đã 
may mắn khi có những người đồng 
hành đầy nhiệt huyết. Là những ngày 
dù bàn làm việc chỉ là cái thùng xốp, 
ngồi trong 1 cái phòng như nhà kho 
vậy mà nhìn vào mắt ai cũng thấy ánh 
lên niềm vui, sẵn sàng làm thêm ca, 
làm cuối tuần, không một lời ca thán. 
Các em không chỉ là đồng nghiệp mà 
còn như gia đình thứ 2 của mình.

Vẫn còn nhớ những ngày lăn lộn cùng 
Chạy vì Trái tim hay những đêm không 
ngủ lo cho Event hay chiến dịch 
truyền thông mới của Gamuda Land 

cùng những cô gái của team Truyền 
thông & Thương hiệu. Những ngày vò 
đầu bứt tóc làm Content, đi ra đi vào 
ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất 
hồn. Là những ngày lăn lộn quay phim 
từ sáng sớm đến đêm khuya, từ Sài 
Gòn ra Hà Nội. Là những cái ôm ấm 
áp, những cái siết tay thật chặt để biết 
rằng, chúng ta được yêu thương. 

Uh, nhưng chẳng có gì là mãi mãi. 
Đến rồi lại đi. Chúng ta gặp được 
nhau, chia sẻ, gắn bó cùng nhau cả 
1 chặng đường dù không dài nhưng 
cũng không phải là ngắn chính là 1 cái 
duyên không dễ gì có được. Và chính 
Gamuda Land đã mang cái duyên này 
đến cho chúng ta. Cảm ơn Gamuda 
Land vì đã là Thanh xuân, là Hoài bão, 
là Đam mê và là Bình yên của tôi….

”My Story with Gamuda Land”



Xin cảm ơn 
những cư dân Gamuda Land!


