
KTX Mễ Trì 
những ngày ngập nước
Sống trong “biển nước”
Mưa lụt lội khắp nơi. KTX Mễ Trì - nơi tập trung trên 2.000 sinh viên của ĐhQghn 
cũng chìm dần vào biển nước. nước ngập tràn vào tầng 1 các dãy nhà c1, c2. 
Đồ đạc nổi lềnh bềnh, các phòng đều phải “di cư” lên tầng cao hơn. nhạn (sinh 
viên K51 cLc Văn học, Trường ĐhKhXh&nV) cho biết: “Mưa từ thứ 5 tuần 
trước, sau một đêm đến sáng thứ 6 bọn mình thức dậy thấy bàng hoàng vì nước 
tràn vào phòng, một số đồ đạc trôi nổ. những ngày sau đó, mưa tiếp tục và nước 
cứ thế dâng cao hơn. Sinh hoạt bất tiện vô cùng. cả sân KTX là một màu trắng, 
nước ngập cao gần 1 m. rác và vật dụng bình đẳng như nhau...”.

KTX Mễ Trì vốn nổi tiếng là KTX được đầu tư hiện đại và đẹp nhất ở Thủ đô. Sinh 
viên nội trú ở đây được sống trong một môi trường trong sạch, khang trang, 
điện nước đầy đủ, có mạng internet. Vậy mà chỉ sau hơn 1 ngày mưa liên tục, 
“thiên đường” ấy đã chìm trong biển nước. Để đảm bảo an toàn cho sinh viên, 
Ban Quản lý KTX đã chủ động cắt điện. Liên tục 2 ngày đêm, những dãy phòng 
ngập nước chìm trong đêm tối. 

Tình bạn trong lụt lội
“Qua những ngày ngập lụt này, bọn mình trở nên thân và thương nhau hơn, 
biết chia sẻ cho nhau từng gói mỳ tôm, từng mẩu bánh mỳ...” - một bạn nữ ở 
p103 nhà c1 tâm sự. chỉ chờ cho mưa ngớt hạt là những “chân dài” của các 
phòng đã thay phiên nhau lội nước đi mua lương thực giúp bạn bè. 

cái khó nhất là thực phẩm càng lúc càng hiếm. Không phải cứ ai “bơi” đi là có thể 
mua được đồ ăn. chỉ chưa đầy một ngày sau, bánh mỳ ở những hàng quán quanh 
KTX đã hết nhẵn. Ai nhanh chân, nhanh tay mua dự trữ từ hôm trước thì mới có 
đồ ăn. cô Loan, chủ một quán hàng cho biết: “cô cũng không thể ngờ nước lại 
ngập cao đến thế, không chuẩn bị lấy hàng trước được, bây giờ trong cửa hàng chỉ 
còn bánh quy, bim bim, mỳ tôm còn một ít… mà sức mua của sinh viên gấp hàng 
chục lần ngày thường. có lẽ chỉ đến tối thôi có khi cô đã hết hàng bán”. 

chỉ 1/3 trong hệ thống căngtin của ký túc còn hoạt động nhưng không thể phục 
vụ đủ cho nhu cầu của sinh viên. các hàng quán bên ngoài hoạt  động hết công 
suất, hàng cơm Việt hà (trên đường Lương Thế Vinh) còn cho nhân viên mang 
cơm vào từng phòng để bán. Mặc dù vậy, nhiều sinh viên vẫn không có cơm 
ăn vì “bọn tớ gọi điện đặt cơm từ chiều mà tối khuya vẫn không thấy ai mang 
đến mãi sau mới biết là họ mang cơm đến tầng 1, 2 thì mọi người đã mua hết 
rồi. Thế là cả phòng lại nhịn cơm, ngồi ăn mỳ tôm sống vì không có điện để cắm 
nước” - Thảo (phòng 412 c1) cho biết. 

Mưa lớn, đường ngập, giá cả tự do đội lên:  thịt lợn từ 70.000 - 100.000 đồng/1 
kg, bí đao 10.000 - 15.000 đồng/1kg, đậu 4.000 đồng/1 bìa, xu hào 7.000 - 
10.000 đồng/1 củ... đó là còn chưa kể đến những mặt hàng như mỳ tôm, bánh 
mỳ, nến, cũng tăng giá gấp đôi, gấp ba...

KTX Mễ Trì những ngày này gần như bị cô lập với thế giới bên ngoài. nhưng 
chúng tôi đã gặp những nụ cười đậm chất sinh viên. Buổi tối mất điện, sinh viên 
ra ngồi kín hành lang, chia đội thi hát đến tận sáng, ngồi kể cho nhau nghe 
những câu chuyện trên trời, dưới nước… thỉnh thoảng lại có tiếng hét thất thanh 
rồi tiếng cười giòn tan xua đi màu u ám của “ao nước” đục ngầu và của bóng 
tối. Một lễ hội hallowen muộn được tổ chức vào tối thứ 7. Sinh viên nữ nhà c1, 
c2 dắt díu nhau đi lên từng tầng, gõ cửa từng phòng trêu đùa. Không có trận 
mưa nào có thể dập tắt nụ cười của họ. 

>> Sông hương

chỉ thấy nước, bốn bề 
là nước, KTX Mễ Trì 

gần như bị cô lập với 
thế giới bên ngoài. Sinh 
viên nội trú nhao nhác 

cảnh chia cơm, chia nỗi 
lòng…

>> Ảnh: Minh Trường
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