
GIẢNG ĐƯỜNG - CUỘC SỐNG GIẢNG ĐƯỜNG - CUỘC SỐNG

>> Phố hộI aN - Ảnh: BùI tuấN

54 Bản tin Đại học Quốc gia hà Nội



Ngày 20/8

hơn 4 giờ sáng, đoàn sinh viên lớp K50 
Báo chí dưới sự dẫn dắt của 4 thầy cô 
trong khoa đang trên đường tiến vào Đà 
Nẵng. Không khí trong xe lúc này khá yên 
lặng bởi mọi người còn đang “bận” ngủ. 
Đến sáng, không khí trở nên sôi động hẳn 
với những bài hát làm cả xe như muốn nổ 
tung. 12 giờ trưa, chưa bao giờ mình thấy 
ăn cơm quán lại tệ thế. Chợt nhớ đến nạn 
cơm tù trên quốc lộ 1a năm nào. Gần 12 
giờ đêm, chúng mình cũng đến được Đà 
Nẵng. Ở khách sạn hẳn hoi nhé! Khách 
sạn Công Đoàn trông ra sông hàn thật 
đẹp, lại đầy đủ tiện nghi. Sau 1 hồi tắm 
táp, dọn dẹp cũng khoảng 2 giờ sáng. 
Ngủ thôi!

Ngày 21/8

Điểm đến đầu tiên trong chuyến thực tế 
là thánh địa Mỹ Sơn. Lần đầu tiên trong 
đời biết thế nào là cảm giác được đi xe dã 
chiến. thật thú vị! hôm nay mọi người 
chụp ảnh nhiều quá! 

Ngày 22/8

Đứng trên bán đảo Sơn trà nhìn toàn cảnh 
thành phố thấy Đà Nẵng đẹp biết bao! 
Đến hội an trong điều kiện trời nắng gay 
gắt thấy mệt mỏi quá chừng. Cảm nhận 
của mình về nơi đây chỉ là thật đông khách 
nước ngoài mua sắm và người dân bản địa 
nói tiếng anh như gió. Chiều nay ra Cửa 
Đại ngắm biển. Mình thích cảm giác được 
đi dạo trên bờ biển, mặc cho sóng đánh 
vào chân... tối đi xem cầu quay sông hàn. 
Cũng đẹp. Mỗi tội bị bắt chẹt tiền taxi (có 
2 cây số mà lấy những 40.000 đồng)...

Ngày 23/8

hôm nay phải rời Đà Nẵng rồi, thấy tiếc 
quá! tranh thủ dậy sớm đi dạo, ngắm sông 
hàn. Xe tiếp tục chuyến hành trình đến 
huế. Điểm dừng chân là nhà nghỉ thanh 
Phương. thật kinh khủng. Điều kiện nhà 
nghỉ kém quá, thua xa khách sạn. Cũng 
phải thôi, “tiền nào của nấy” mà! Chiều 
nay, mấy đứa cùng phòng rủ nhau lên cầu 
trường tiền hóng mát, tranh thủ đi dạo 

ngày
xuyên Miền Trung
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loanh quanh mấy đường phố của huế, nếm 
thử đặc sản huế. Mình thích các con phố ở đây, 
vừa rộng, vừa mát, lại vắng vẻ nữa. Nghĩ đến cái 
cảnh tắc đường ở hà Nội mà thở dài...

Ngày 24/8
Sáng nay, bọn mình thăm 3 lăng: lăng Minh 
Mạng, lăng Khải Định, lăng tự Đức. Mỗi nơi để 
lại cho mình một ấn tượng riêng. Chiều, muốn 
đi thăm Đại Nội quá mà trời lại đổ mưa. Ông 
trời không thương tụi mình gì cả! ai đó đã nói: 
“Đến huế mà không biết đến mưa huế là chưa 
phải đến huế”. Phải chăng đây là “trong điều rủi 
lại gặp điều may”. thời gian trôi nhanh thật. Đã 
hết mấy ngày thực tế rồi. Chỉ còn nốt đêm nay 
là chúng mình phải chia tay nơi này. Mình đang 
nghĩ đến ngày mai. Cái ngày mà chúng mình sẽ 
rời huế mà không biết đến khi nào trở lại.

Ngày 25/8
Chúng mình chính thức tạm biệt xứ huế mộng 
mơ để quay về hà Nội. Mình thấy lưu luyến 
huế quá. Mình thích cuộc sống yên bình nơi 
đây. Nó khác xa cái cảnh bon chen, ồn ã của 

hà Nội. trước khi về, mình cùng đứa bạn còn 
tranh thủ ra chụp ảnh ở trường Quốc học huế 
- ngôi trường mà Nguyễn Nguyễn thái Bảo 
- Á quân Olympia năm thứ 5 từng theo học. 
tự dưng thấy nhớ Olympia quá! Ngồi trên xe 
mà phải ngoái lại nhìn huế một lần nữa. Cầu 
trường tiền, sông hương, núi Ngự. tất cả vẫn 
còn ở đó. Nhất định sẽ có ngày mình quay trở 
lại đây...

Ngày 26/8

Xe đang bon bon trên đường tiến về hà Nội. 
Mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ. Còn 
mình, muốn chợp mắt một lúc mà không ngủ 
được. Đành ngồi nhìn thành phố về đêm. Gần 
4 giờ, xe cũng về đến hà Nội. Vậy là kết thúc 
đợt thực tế. Có thể đợt thực tế này đem lại cho 
mỗi người một cảm xúc khác nhau. Vui có mà 
buồn cũng có. Còn với mình, có lẽ đây là kỷ 
niệm đẹp nhất trong suốt quãng đời sinh viên 
của mình. tự dưng lại thấy yêu nghề báo quá!

>> Bài: NGuyễN thị thúy
>> Ảnh: BùI tuấN  

GIẢNG ĐƯỜNG - CUỘC SỐNG GIẢNG ĐƯỜNG - CUỘC SỐNG

56 Bản tin Đại học Quốc gia hà Nội


