
Với Họ, Tuổi Trẻ Là KHoẢNG THời GiAN NGắN NGỦi DuY NHấT Có THể 
LàM ĐầY CuộC SốNG BằNG NHữNG CHuYếN “LêN ĐƯờNG” KHÁM PHÁ 
NHữNG MiỀN ĐấT Mới, CoN NGƯời Mới Và TrẢi NGHiệM Mới.

Tuổi trẻ và khát vọng tự do - Truy cập vào những địa chỉ website quen thuộc của người 
trẻ mê “phượt” như phuot.com hay box du lịch thuộc diễn đàn TTVNol, bạn sẽ choáng 
ngợp trước hàng loạt câu chuyện về những chuyến đi “để đời”, thu thập được thật 
nhiều thông tin và kinh nghiệm bổ ích liên quan đến du lịch, và cả nguy cı bị “quyến 
rũ” bởi rất nhiều “lời kêu gọi” tập hợp nhóm du lịch nữa đấy. Kế hoạch chi tiết và nhiệt 
huyết tràn đầy - chỉ bấy nhiêu, ai cũng có thể tham gia vào một chuyến đi phù hợp với 
mình. Theo T.Linh (một thành viên của nhóm Bản Giốc), mỗi chuyến đi mang lại cho 
người trẻ không chỉ trải nghiệm, hiểu biết mới, mà còn rất nhiều kĩ năng mềm quý giá 
như khả năng xử lý vấn đề nhanh, tinh thần đồng đội, khả năng thích nghi môi trường 
mới... Trên tất cả, những người trẻ yêu xê dịch đều có cùng một khát vọng tự do, “là 
gác tạm một bên cuộc sống thường nhật chật chội, để nắng gió ùa vào làm đầy căng 
sức trẻ, cảm thấy tâm hồn mình rộng mở và mới mẻ hơn bao giờ hết” (chia sẻ của T.A 
– “phượt thủ” tại phuot.com). 

Vẫn còn những điều cần suy nghĩ - Minh (Học viện Ngoại giao) kể lại: “Lần đi Cao Bằng, 
mình đã nghỉ học cả một tuần liền. Vẫn nghĩ vài tuần đầu bắt đầu vào học chưa có gì 
phải lo lắng lắm về chuyện nghỉ học. Kết quả là sau khi đi về, mình không những phải 
chật vật mới hiểu được những bài tiếp theo, mà còn bị cấm thi vì nghỉ hai buổi học”. Hà 
Anh (sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân) cũng gặp tình huống dở khóc dở cười như 
Minh, chia sẻ kinh nghiệm: “Mình đang còn đi học, việc đầu tiên là học đã. Đừng để sau 
những chuyến đi với những trải nghiệm quý giá lại phải hối tiếc vì mình đã không biết 
sắp xếp thời gian phù hợp”. 

Để có một chuyến phượt tốt đẹp, ngoài việc cân đối thời gian như thế, còn rất nhiều vấn 
đề phải quan tâm khác nữa. TTVNol từng nhiều lần đưa ra chủ đề được rất nhiều thành 
viên phản hồi, đó là vấn đề an toàn trên những chuyến đi. Vẫn biết có thể mạo hiểm, 
cận kề nguy hiểm là một trải nghiệm khó quên, nhưng chỉ cần chệch một chút, sẽ là 
một ám ảnh đau lòng đối với những người còn lại. Theo thành viên Zorzo: “Đi du lịch, 
nhất là đi du lịch bụi, luôn tiềm tàng nhiều yếu tố rủi ro. Bởi vậy, việc chuẩn bị kỹ càng 
cho các chuyến đi là quan trọng nhất, từ việc lập kế hoạch lịch trình chi tiết đến từng giờ, 
danh sách các vật dụng, tổ chức đoàn trong chuyến đi. Hay những chú ý về các điều kiện 
khách quan. Đừng tự đặt mình vào tình huống khó khăn. Chẳng hạn việc chú ý về thời 
tiết, về mùa của từng vùng để đi lại cho phù hợp...”. Thông tin về kinh nghiệm rất nhiều, 
các bạn chú ý tham khảo, chuẩn bị tốt kiến thức cho bản thân trước khi lên đường. Xin 
để kết lại bài viết với chia sẻ rất chân thành của N.H (thành viên TTVNol): “Chúng ta còn 
rất trẻ, rồi dần dần chúng ta sẽ kiếm thêm được nhiều tiền và càng có điều kiện đi đây 
đi đó. Không cần phải quá vội vàng, gấp gáp, đi lấy được. Cảnh vật, địa danh vẫn còn 
đó, hãy chuẩn bị mọi thứ chu đáo nhất cho thời khắc được ở nıi chúng ta khao khát. 
Lúc đó, mới tận hưởng hết vẻ đẹp của khung cảnh và cảm xúc của chúng ta giữa bạn 
bè mới thực sự thăng hoa”.

>> M.D
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Tham khảo xu hướng thời trang 
của mùa hè năm nay để tự tin 
rạng rỡ trong nắng hè bạn nhé!

Tràn ngập màu sắc và họa tiết: Bạn sẽ 
trở nên nhạt nhòa trong đám đông 
nếu lựa chọn những sắc trầm cho trang 
phục của mình, bởi xu hướng thời 
trang của mùa Hè năm nay là những 
gam màu tươi tắn, sặc sỡ. Những màu 
sắc như xanh lá cây, đỏ, vàng, da cam, 
vàng chanh... được sử dụng triệt để 
không chỉ dành cho quần áo, mà còn 
cho cả phụ kiện như túi xách, giầy dép, 
vòng cổ... Thay vì vải trơn một màu, 
họa tiết hình hoa lá, hình tròn và tie die 
(kiểu buộc nhuộm) rất được ưu ái. Chỉ 
cần nhìn lướt qua cũng có thể nhận ra 
áo váy với hoa văn kiểu này đang được 
bày bán tràn ngập phố phường đấy 

bạn. Sự kết hợp của màu sắc và họa 
tiết hứa hẹn sẽ tạo nên một mùa hè 
rực rỡ và đầy mới mẻ.

Đơn giản trong thiết kế: Quần xuông, 
váy liền, áo sơ mi không cách điệu, áo 
phông... - hầu hết các trang phục của 
mùa hè năm 2009 đều khá đơn giản, 
không chú trọng đến chi tiết rườm 
rà phức tạp. Theo những nhà thiết 
kế uy tín, việc thiết kế đơn giản này 
nhằm đem lại cho trang phục mùa 
hè cảm giác năng động, nhẹ nhàng. 
Đây chính là một bằng chứng cho 
thấy ngành thời trang càng ngày càng 
quan tâm hơn đến việc ứng dụng vào 
cuộc sống phải không bạn? 

Cầu kỳ trong phối hợp: Xu hướng 
đơn giản trong thiết kế buộc người sử 
dụng sáng tạo hơn nữa trong việc phối 
hợp quần áo và phụ kiện. Áo nhiều lớp 
với màu sắc và hoa văn tương phản 
là một cách phối hợp quần áo được 
ưa chuộng trong mùa hè này. Điểm 

nhấn trong cách phục trang chính là 
những trang sức to bản, túi xách và 
giầy dép nhiều chi tiết (dây xích, khuy, 
khóa...). Chú ý một chút đến phối hợp 
phụ kiện, bạn sẽ luôn luôn mới mẻ và 
không bao giờ sợ đơn điệu.

>> CHiK

rạNG rỡ TroNG NắNG Hè

XuYêN  KHÔNG GiAN, XuYêN THời GiAN
(Về cuốn sách "Du hành cùng Herodotus" của tác giả Ryszard Kapuscinski - NXB Văn hóa Sài Gòn và CT Nhã Nam)

Như một cuốn nhật ký, tác giả 
Kapuscinski dẫn dắt người đọc đi vào 
thế giới thực, cùng trải nghiệm những 
điều chính mắt ông nhìn thấy, những 
cảm xúc ông đã trải qua... từ những 
ngày đầu “đi qua biên giới”. Là những 
ngày ở ấn Độ, lần đầu tiên tiếp xúc 
với một môi trường hoàn toàn xa lạ 
“tôi đang ở trong một thế giới tuyệt 
vời, nhưng nó lại nhắc nhở tôi rằng tôi 
chỉ là một phần xa lạ của nó”, người 
phóng viên mới vào nghề Kapuscinski 
đã phải đấu tranh và chiến thắng 
nhiều cuộc chiến, mà trước hết là cuộc 
chiến về ngôn ngữ; cho đến khi trưởng 
thành hơn, thêm nhiều chuyến đi thực 
tế đến nhiều vùng miền thế giới. 

Từ câu chuyện thực của tác giả, người 
đọc có thể rút ra cho mình những bài 
học quý giá, về sự nỗ lực vươn lên vượt 

hoàn cảnh, về cách nhìn nhận quan 
sát cuộc sống, về cách thức nghiên 
cứu lịch sử và tư tưởng phản biện... 
Cuộc đời của chính tác giả là minh 
chứng chân thực nhất cho những bài 
học này: ông đã từ một người phóng 
viên vô danh, để trở thành nhà văn, 
nhà báo kiệt xuất, một trong những 
người Ba Lan nổi tiếng nhất trên thế 
giới, từng nhiều lần được đề cử giải 
Nobel văn học. Theo dịch giả Nguyễn 
Thái Linh, “những gì Kapuscinski viết, 
ngoài giá trị văn học, còn mang một 
sức nặng hiếm có của các tư liệu, dữ 
kiện”. Một cách khéo léo và tinh tế, 
Kapuscinski đã phát hiện và liên hệ 
những điều sử gia Hi Lạp Herodotus 
viết với những điều diễn ra trong cuộc 
sống hiện tại, mang đến cho mỗi sự 
việc một góc nhìn mới bao hàm cả 
chiều sâu của lịch sử và chiều rộng của 

không gian. Với giọng văn đầy hứng 
khởi, đam mê khám phá những điều 
mới mẻ, tác giả đưa người đọc cùng 
tác giả xuyên không gian, xuyên thời 
gian, vượt qua mọi khoảng cách; kết 
nối giữa quá khứ và hiện tại. Theo 
thời báo New York: “rất ít nhà văn 
viết được đẹp đến vậy về những điều 
không thể nói ra. rất ít nhà văn có 
được sự can đảm của ông”, “những 
cuốn sách của ông thay đổi cách thức 
mà nhiều người chúng ta thường nghĩ 
về phi hư cấu”. "Nếu thực sự có rất 
ít thời gian, bạn có thể đọc một phần 
bất kỳ của cuốn sách mà vẫn tìm được 
cho mình một điều gì đó” - như dịch 
giả Nguyễn Thái Linh đã chia sẻ. Bạn 
đã sẵn sàng cùng Kapuscinski du hành 
cùng Herodotus rồi chứ?

>> Gió
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