
“VIP” của lớP

 Đó là những sinh viên có sở thích rất đặc biệt là 
đến muộn về sớm. Họ trở thành những “người 
quan trọng” của lớp. Thầy cô “buộc” phải... 
nhớ tên.

Giữa lúc thầy cô đang say sưa với bài giảng thì: 
“Thưa thầy, em vào lớp!” kèm theo là muôn vàn 
lý do: kẹt xe, hỏng xe... vẫn là lý do “Em không 
muốn nhưng hoàn cảnh xô đẩy!”. Có thầy bực 
quá cho kẻ đó đứng ngoài, có kẻ bị thầy cho 
nghỉ luôn. Có kẻ cao tay “lợi dụng” lúc thầy 
đang viết bài rồi “lừ lừ như ông Từ vào... lớp” 
mà không hề xin phép. Có kẻ trót lọt nhưng 
cũng có kẻ phải khóc dở, mếu dở khi thầy phát 
hiện ra. Rồi vẫn lại là bài ca muôn thuở: “Em xin 
lỗi thầy! Thầy tha cho em, lần sau em không thế 
nữa!”. Đặc biệt, có kẻ nắm được “thóp điểm 
danh” của thầy và cứ thế đúng giờ trình diện. 
Nhưng thói thường “đi đêm lắm cũng có ngày 
gặp ma”! 

Mặt bàn… sàn ngủ

Có những sinh viên coi giảng đường là nơi thích 
hợp nhất cho việc ngủ. Họ ngủ một cách ngon 
lành, kệ thầy thầy giảng, việc mình mình ngủ, 
đôi khi còn ú ớ cơn mơ. Thầy gọi thì vò đầu bứt 
tai, thậm chí vẫn còn mắt nhắm mắt mở. Những 
kẻ đó đưa ra 1001 lý do để biện minh cho việc 
ngủ của mình.

bộ gặM nhấM

Chuyện nhí nhách bỏng ngô, hạt dưa... không 
lạ gì trên giảng đường. Nhất là khu “xóm liều” 
cuối lớp. Những tiếng lách tách dần dần nghe 

Thói xấu
chốn giảng đường

Xưa có anh học trò hiếu học. 
nhà anh nghèo nên không có 
tiền theo học. cứ chiều chiều, 
anh lại nấp bên cửa sổ lớp học 
say sưa nghe thầy giảng bài. 
còn nay thì…

có vẻ “vui tai” khuyếch tán khắp giảng đường. Thầy nhắc, trò thôi 
tạm thời - chuyện xưa như trái đất.

Kẻ hạch sách

Học ở bậc đại học, cao đẳng, thầy giảng trò nghe tiếp thu được gì, 
ghi gì là tuỳ bản than mỗi người. Những kẻ hạch sách thì luôn phàn 
nàn rằng thầy đọc nhanh quá yêu cầu thầy đọc chậm lại... nhất là 
những tiếng “chẹp, chẹp...” miệng phát ra từ những cô nàng. Rồi 
những tiếng kêu trời, gọi đất của họ nữa. Họ đã làm mất “hứng” 
dạy của thầy cô và gây cảm giác nặng nề cho lớp học. Họ phải biết 
rằng đây không phải là giờ học chính tả, đừng mang tư tưởng ấu trĩ 
của bậc tiều học vào áp dụng cho bậc đại học và cao đẳng.

Ngoài ra còn những thói xấu khác để tranh thủ làm việc riêng trong 
giờ học như buôn dưa lê, đọc báo, xem tranh truyện… cũng diễn ra 
đâu đó xung quanh giảng đường. Bài viết này chỉ đề cập đến một vài 
góc cạnh của những thói xấu trong giới sinh viên. Thiết nghĩ, giảng 
đường là nơi phục vụ học tập, nghiên cứu, trao đổi. Nó rất quan 
trọng đối với mỗi sinh viên, đừng biến thói xấu thành “một phần tất 
yếu của cuộc sống”, đừng làm “nhàu” hai tiếng “sinh viên” !
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