
Với các bạn trẻ, những người sắp thuộc 
Về nhau Và những cặp đôi đang ngập tràn 
cảm xúc trong tình yêu thì Việc thực hiện 
những "chiến dịch trái tim" luôn là một chủ 
đề “hot”. hãy cùng tham khảo một số gợi 
ý của blogsV cho "chiến dịch trái tim" của 
bạn nhé...

hoa hồng, chocolate và nến

đây là 3 thứ "thuộc về vật chất" ngọt ngào nhất 
thường được nghĩ đến cùng với tình yêu và những 
ngày đặc biệt dành cho đôi lứa. bật mí nhé, hỏi 10 
người thì đến 9 người khẳng định họ muốn nhận được 
ít nhất một trong số 3 "vật chất" này trong những 
ngày đặc biệt ấy - từ ai cũng được. Vậy thì tại sao bạn 
lại quên chúng nhỉ, khi mà "người ta" mong muốn 
nhận được thế cơ mà?

những món quà bọc yêu thương

"từ trái tim đến trái tim", con đường không chệch đi 
đâu được. hãy đặt hết tình cảm của mình vào món 
quà đặc biệt dành cho người ấy nào. một hộp kỷ niệm 
với những mẩu giấy ghi những ngày đáng nhớ của hai 

người, những cảm xúc của bạn khi đó và cả những suy 
nghĩ, mong muốn của bạn cho một nửa. một bữa tối 
do chính tay bạn chuẩn bị. những món quà thể hiện 
được sự quan tâm và thấu hiểu người ấy của bạn như 
lọ nước hoa nhãn hiệu người kia thường sử dụng, một 
chiếc áo vừa vặn và hợp với người ấy đến ngạc nhiên, 
hay một cuốn sách hiếm mà người ta đang tìm kiếm... 
yên tâm đi là yêu thương luôn được đáp đền nhé! chỉ 
mở món quà ra là "người ấy" sẽ hiểu bạn quan tâm 
đến họ như thế nào thôi!

nào, đến lượt bạn đấy, sáng tạo đi nha!

xong "vấn đề nan giải" là chuẩn bị quà, bạn cũng 
đừng quên dành cả trái tim và khối óc để nghĩ về việc 
"tặng người ta món quà đó như thế nào" nhé! một 
không gian mà cả hai người cùng yêu thích như một 
quán cafe ấm cúng quen thuộc hay một con đường 
đẹp và yên tĩnh. thậm chí là một địa điểm đông người 
để "người ấy" trở thành "người hạnh phúc nhất" vì 
tình yêu của bạn trong ánh mắt ngưỡng mộ của những 
người xung quanh. hay có thể để người yêu bạn bất 
ngờ với món quà "tình cờ tìm thấy"...

>> chik

nơi tình yêu bắt đầu

bước vào cửa hàng amore, ấn tượng đầu tiên của hầu 
hết mọi người là cảm giác về sự ấm áp và không gian 
thân thiện. tuy nội thất không quá đặc biệt, nhưng 
mọi đồ vật ở amore đều được kết hợp một cách khéo 
léo tạo nên không khí yêu đương tràn ngập. tầng 2 với 
cách bài trí kiểu nhật bản, những khung rèm buông 
nhẹ tạo những khoảng không gian riêng tư và lãng 
mạn. khung cửa sổ rất lớn nhìn xuống phố được xem 
như một điểm nhấn trong thiết kế của amore. đặc 
biệt, ở chỗ ngồi gần cửa sổ "cổ tích", bạn có thể ngắm 
mặt trời trong những ngày ấm áp nắng nhẹ. ngắm 
phố phường thu mình trong những ngày mùa đông 
cần "chiếc khăn gió ấm"... cảm nhận: "amore - nơi 
tình yêu bắt đầu" tại địa chỉ: 84 mai hắc đế, hà nội 
bạn nhé! 

tĩnh lặng và bình yên

nếu bạn và người ấy cùng yêu thích khung cảnh lãng 
mạn - cổ điển thì so hot sẽ là một địa điểm thích hợp 
cho hai bạn. đây là địa chỉ khá quen thuộc với các bạn 
trẻ hà nội. Quán nằm bên hông nhà thờ lớn đấy, nếu 
bạn nào chưa từng đến thì để ý kỹ một chút nhé! nó 
ở trên tầng của dãy nhà phía bên phải của nhà thờ. 
nhiều khách rất yêu thích những ô cửa sổ nhìn ra nhà 
thờ và cả cái ban công bên ngoài nữa, ngồi ở đó có 
cảm giác rất gần với nhà thờ. Ở so hot, bạn và người 
ta sẽ có những giây phút yên bình và lãng mạn trong 
tiếng nhạc du dương, hoặc đôi lúc là tiếng chuông nhà 
thờ. một trải nghiệm mới mẻ so với những ồn ào náo 
nhiệt bên ngoài bạn nhỉ?

đây là địa chỉ này: Quán so hot, số 2 phố nhà thờ, 
hà nội.

>> nam phương

dành không gian ấm cho tình yêu

chiến dịch trái tim
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N g à y … tháng…năm...

cuộc sống vẫn luôn có những bất 
ngờ thú vị. chẳng ai biết rằng đâu 
đó đang có người chờ đợi mình, 
một người chưa quen biết. Và vẫn 
luôn tình cờ, người ta tìm thấy nhau. 
tháng của tình yêu, mùa hạnh phúc 
chảy tràn tháng 2 mật ngọt. những 
ngày mùa xuân không có những cơn 
mưa phùn lất phất, đủ ướt áo và đủ 
tê tái. những ngày xuân lại rực màu 
nắng ấm. thời tiết như chiều chuộng 
lòng người. Viết cho anh, trong 
tháng 2 mật ngọt, với những yêu 
thương đầy tim. đừng ngạc nhiên 
nhé, nếu biết rằng gặp anh, là điều 
kỳ diệu nhất trong cuộc sống của em 
cho đến lúc này. như là hẹn nhau, để 
tái ngộ. như là duyên phận, những 
người thuộc về nhau thì sẽ mãi thuộc 
về nhau, chỉ cần đong thêm kiên 
nhẫn cho mình. 

một ngày, khi em đứng dậy, bước ra 
ngoài khoảng sân nắng chan hòa, gặp 
nụ cười của anh ấm áp và đứng đấy chờ 
đợi em như từ rất lâu rồi. một ngày, khi 
em đứng dậy, bước ra khỏi những nỗi 
buồn thương, mệt mỏi của mình, mở 
cửa trái tim cho nắng lấp đầy. nỗi buồn 
là băng để tan ra thành nước, chảy đi 
trên những con đường mùa xuân. Em 
sẽ thật tin tưởng và nâng niu những 
điều kỳ diệu trong cuộc sống này. để 
mỗi ngày sống là mỗi ngày được cho 
và nhận lại yêu thương. để mỗi ngày 
sống đều thấy cuộc sống của mình 
quý giá và trọn vẹn.

anh thân yêu! Viết cho anh vào một 
ngày giảng đường nắng vàng ươm 
như rơm mới. cho em khẽ mỉm 
cười một mình và hát nhẹ vài câu 
hát mong manh: “Vô tình, chúng 
ta thuộc về nhau, ngàn kiếp sau...”. 
cho em nhiều nỗ lực hơn để phấn 
đấu, vì “thành công không dành cho 
những kẻ lười biếng”. có một động 

lực để vượt qua những lúc khó khăn, 
có yêu thương để biết mình luôn 
được đón đợi và nâng đỡ. có một 
trái tim đập những nhịp tin cẩn bên 
em. biết rằng những nhịp đập ấy là 
trọn vẹn yêu thương dành cho em và 
nỗi nhớ. thế là đủ để em cảm thấy 
mình giàu có, vì có thể mua được tất 
cả màu hồng trên thế giới này. 

này anh! bây giờ anh đang làm gì 
vậy? có đang cất tạm nỗi nhớ sang 
một bên vì công việc bộn bề không? 
Em đang viết những dòng cuối trong 
lá thư gửi anh để bỏ vào “bình kí ức” 
của hai đứa. một ngày đặc biệt gần 
nhất, anh sẽ nhận được món quà ý 
nghĩa này. Và nhớ là mỗi ngày hãy 
cùng em viết thêm vào những mẩu 
giấy lấp lánh sắc màu đặt vào “bình 
kí ức” nhé!

thân yêu!

>> gió

khi tỉnh dậy khỏi 
"giấc mơ mỹ"
(Về tập truyện ngắn "Nước Mỹ, nước Mỹ" của 
tác giả Phan Việt - Phương Nam, NXB Trẻ)

“nước mỹ, nước mỹ" là cuốn sách 
thứ 3 của tác giả trẻ phan Việt (tên 
thật nguyễn ngọc hường, sinh năm 
1978). theo nhận xét của nhiều người, 
đây là một tập truyện ngắn hay, viết 
khá đều tay. 18 truyện, mỗi truyện là 
một mảng khác nhau về những con 
người cụ thể và các vấn đề đời sống 
thiết thực có liên quan trực tiếp đến xã 
hội mỹ. phan Việt từng chia sẻ, cuốn 
sách là những cảm xúc xuất phát từ 
trải nghiệm 8 năm trời sống trên đất 
mỹ của cô. một thời gian khá dài đủ 
giúp cho ngòi bút của tác giả trở nên 
tự nhiên khi đề cập đến từng chi tiết 
của thực tế sống. 

trong "nước mỹ, nước mỹ" hiển 
hiện sự cô đơn của những người xa 
xứ. nước mỹ đã mất sự hào nhoáng, 
chỉ còn tiện nghi, những người Việt 
trong "nước mỹ" cũng không còn sự 

háo hức với những giấc mơ, chỉ còn 
thói quen và nơi trú ẩn. Và họ lại mơ 
về "canada, canada"! tìm việc, mất 
việc. áp lực của công việc. sự cố gắng 
hòa nhập bất thành. sự tha hóa ngoài 

tầm kiểm soát. Và nhiều thứ khác 
khiến con người có thể "ngạt thở 
vì cuộc sống không nghèo"... sống 
ở đâu là quan trọng. nhưng sống 
như thế nào lại là chuyện hoàn toàn 
khác. không tưởng tượng nổi, không 
ngờ, sao lại thế... là âm hưởng chung 
trong nhiều truyện. nhưng rồi người 

ta cũng buộc phải quen dần với sự phi 
lý đó để tiếp tục sống, khi đã thức dậy 
khỏi "giấc mơ mỹ". phan Việt có lối 
viết tỉnh táo, ngấm ngầm pha lẫn cay 
đắng với giễu cợt. theo cô, cần phải 
tuân thủ nguyên tắc "quyết liệt theo 
đuổi sự thật", thậm chí phải "cực 
đoan" để chạm tới tận cùng cuộc 
sống. "Với tôi, về mặt văn chương, 
nó là cuốn sách vượt trội so với "phù 
phiếm truyện" và "tiếng người". nó 
có một giọng rõ rệt, mạnh mẽ và 
người lớn; độ nén của ngôn ngữ và 
cảm xúc lớn hơn nhiều so với 2 cuốn 
trước". 

sức hấp dẫn trước hết từ tên và bìa 
sách, sau đó là khía cạnh mà tác 
phẩm khai thác đã khiến cuốn sách 
được nhiều người không ngần ngại 
chọn mang về nhà từ hiệu sách. Và 
đừng ngạc nhiên, khi một cuộc sống 
dưới góc nhìn lạ của một cô gái 30 
tuổi trên đất mỹ khiến bạn mải miết 
theo từng trang truyện. pha cho mình 
một ly cà phê nâu đá và cùng thức 
dậy "nước mỹ, nước mỹ" với phan 
Việt trong lòng hà nội nhé!

>> m.d
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