
Môi trường quân đội vốn nổi tiếng 
với kỷ luật nghiêm ngặt. Điều đó 
không những tập cho mỗi sinh viên 
ý thức chấp hành kỷ luật mà còn rèn 
luyện cho chúng tôi thói quen đúng 
giờ, một đòi hỏi rất cần thiết trong 
cuộc sống. Còn nhớ những ngày 
đầu tiên, nếu có ai đó ghé ngang 
qua cổng trường thấy rất đông các bạn “áo xanh” đứng chen chúc 
nhau trước cánh cổng đóng im lìm sẽ rất thắc mắc. Chẳng qua đó là 
những bạn “lỡ đường đến trễ” sau giờ quy định, và lẽ tất nhiên sẽ bị 
“bỏ lại” bên ngoài. Kể từ đó, mỗi sinh viên đều tự biết cân đối thời 
gian đi lại sao cho hợp lý để không bị “bỏ ngoài” nữa. 

Những tháng ngày học quân sự, chắc hẳn các bạn vẫn còn bị “ám 
ảnh” bởi những tờ phiếu điểm danh hàng ngày. Do số lượng sinh 
viên quá đông nên chẳng ai có thể đi điểm danh từng bạn được, sau 
mỗi buổi học mỗi bạn được phát cho một tờ phiếu nho nhỏ, nhiệm 
vụ của chúng tôi là phải giữ gìn những tờ phiếu này thật cẩn thận 
đến cuối khóa để tổng kết. Thế nhưng đâu phải ai cũng có thể giữ 
được nguyên vẹn, có những bạn chỉ sau vài hôm đi về mưa, tờ phiếu 
đã rách te tua. Đáng buồn là không thể xin lại một phiếu khác, do 
đó hãy nhớ cẩn thận bạn nhé. Nếu lỡ không may đến cuối khóa mà 
không có đủ số phiếu quy định thì cứ tin chắc mình sẽ được một 
phiếu nữa -phiếu học lại vào năm sau đó mà!

Những giờ thực hành lăn, lê, bò, trườn, rồi nào là súng ống, lựu 
đạn... luôn tạo được hứng thú và cảm tình tốt đẹp từ phía sinh viên. 
Sẽ không có gì đáng phàn nàn ngoại trừ cái nắng gay gắt oi nồng 
của cái nắng hè. Chính cái nắng hầm hập này đã khiến không ít 
bạn nữ phải thăm quân y “bất đắc dĩ” và âu cũng là dịp cho các 
bạn nam nhà ta trổ tài nghĩa hiệp. Thế rồi chúng tôi cũng có một 
buổi học về sơ cấp cứu tại quân y. Có thể nói đây là buổi học hào 
hứng nhất trong cả khóa học. Những kiến thức sơ cứu, cách thức 
băng cứu thương đơn giản và nhanh chóng… nghe tưởng chừng 
quá đơn giản nhưng trực tiếp thực hành thì mới biết khó đến mức 

NhữNg bài học, 
những kỷ niệm

nào. Cũng là cuộn băng, là một cách băng, 
mà mỗi bạn băng thành một kiểu khác nhau. 
Có bạn băng xong một kiểu chỉ biết ngồi cười 
méo xẹo vì sao mà không giống "kiểu" của 
thầy. Thế nhưng buổi học ngày hôm đó để lại 
đằng sau rất nhiều tiếng cười và những kiến 
thức thú vị...

Sau một tháng cùng học, cùng chơi, cùng vui, 
cùng buồn, tình cảm các thành viên trong lớp 
đã xích lại gần nhau hơn và tinh thần đoàn kết 
được phát huy cao độ khi lỡ có thành viên nào 
chẳng may ngã bệnh. Một tháng học quân 
sự qua đi đã để lại trong lòng mỗi chúng tôi 
nhiều kỷ niệm khó quên. Giờ đây khi đã kết 
thúc khóa học, mỗi người lại trở về với gia đình 
và kỳ nghỉ của riêng mình, sẽ có ai đó vẫn còn 
nhớ những sáng dậy thật sớm tức tốc chạy 
đến trường, nhớ bộ quân phục màu xanh, 
nhớ những tiếng cười giòn tan trong nắng hè 
gay gắt… 

>> TrọNG ChiNh

Mùa hè đầu tiên của sinh viên năm nhất luôn 
bắt đầu bằng một tháng ròng học quân sự 
(GDQP). Nghe đến một tháng ai cũng “lè 
lưỡi rụt vai” thế nhưng khoảng thời gian 
này lại trôi qua rất nhanh và cũng kịp để lại 
biết bao kỉ niệm vui buồn đáng nhớ trong 
lòng mỗi “tân binh”.
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