
Mình vào đại học, gánh nặng gia đình 
càng tăng lên gấp bội. Nhưng dẫu sao, 
những nỗi lo toan ấy cũng chỉ cất giấu 
ở một nơi sâu thẳm nhất trong lòng bố 
mẹ, bởi niềm vui thực tại thật đáng trân 
trọng biết chừng nào! 

Vào đại học... phải chạy xuôi chạy 
ngược làm hồ sơ, công chứng giấy tờ, 
làm thủ tục nhập học; phải đi muốn rã 
chân để thuê được một căn phòng trọ 
lụp xụp; phải hỏi thăm gần chục người 
mới tìm ra lớp học… Mệt thì có mệt 
nhưng lòng hân hoan. Mình biết, “vạn 
sự khởi đầu nan” mà. 

Vào đại học... phải sống xa nhà. Bữa 
đầu xa nhớ nhà muốn khóc. Trời lại mưa 
dai dẳng không dứt. Giá mà có thể bỏ 
lại mọi thứ để về quê. Về quê chỉ để ăn 
với bố mẹ một bữa cơm canh chua, cá 
chốt kho tiêu; về quê để nằm nghe dân 
ca rồi ngủ một giấc cho đã đời… 

Vào đại học… nhìn cả lớp không thấy 
ai quen (quen được mới lạ bởi mỗi người 

một quê. Nhưng học được vài buổi thì 
đã quen tất thảy mọi người. Mình nhận 
thấy mấy bạn thật là đáng yêu, rất năng 
động. Những buổi sinh hoạt lớp, những 
bài hát tập thể, những tiết học theo 
phương pháp mới… thật sự làm mình 
ấn tượng và dần vơi đi nỗi nhớ quê, nhớ 
lớp cũ hồi phổ thông. Tập thể mới thật 
sự cho mình một cảm giác an tâm, phấn 
khởi và dần giúp mình hòa nhập vào 
môi trường mới: môi trường đại học. 

Ở trọ cũng có cái thú vị riêng mà mấy 
hôm nay do nhớ nhà nên mình chưa 
cảm nhận được. Các bạn cùng phòng 
tuy không học chung lớp nhưng luôn 
xem nhau như người thân, giúp nhau 
những thứ mà mình còn thiếu thốn. 
Những bữa cơm tập thể tuy không 
được mặn mà hương vị quê nhà, không 
đậm đà như bữa cơm mẹ nấu nhưng lại 
ấm tình bè bạn. Phải chăng mình đã có 
“quê hương thứ hai”! 

Vào đại học… nghe mấy anh chị nói 
còn nhiều thứ vất vả, khó khăn đang 
chờ đón phía trước: nào là kiểm tra thi 
cử triền miên, nào là vật giá leo thang, 
mọi thứ đều phải chi tiêu dè sẻn… mình 
thấy lo lo nhưng đành kệ. Khó khăn 
mấy thì mình cũng đã có bố mẹ và tin 
rằng mình sẽ vượt qua được những thử 
thách phía trước để đi đến tận cùng con 
đường mình đã chọn. Và, hơn gì hết, 
mình tin mình làm được những gì mình 
mơ ước bởi giờ đây mình đã là… một 
sinh viên.

>> TâM NhiêN

Cái ngày
trở thànhsinh viên

Vào đại họC… Phải VượT qua Kỳ Thi TuyểN siNh đầy CaM Go, 
Thử TháCh để rồi TêN MìNh đượC ViNh dự NằM TrêN daNh sáCh 
TrúNG TuyểN. NiềM hạNh PhúC Của sự ThàNh CôNG quả ThậT Khó 
Nói NêN lời. Bố Mẹ CũNG Tự hào Về MìNh lắM. KhôNG Tự hào sao 
đượC Khi Cả xóM Chỉ Có duy NhấT MìNh đượC đậu đại họC. ai đi 
NGaNG qua Nhà CũNG Ghé Vô ChúC MộT Vài Câu. Và dĩ NhiêN, BêN 
TroNG NhữNG Nụ Cười đầy Tự hào Của Bố Mẹ, MìNh NhậN Thấy 
Cả NhữNG Nỗi NiềM KhắC Khoải ẩN sâu. 
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