
bỡ ngỡ ngày Đầu

còn nhớ ngày đầu tay xách, nách mang, 
bao nhiêu sinh viên với đồ đạc, sách vở 
tập trung trước phòng quản lý của ký 
túc xá để mong đến lượt nhận phòng. 
trước mắt chúng tôi là những dãy nhà 
cao tầng, cả một sân bóng rộng rãi cùng 
những nhà ăn, điều mà chúng tôi chỉ 
được nghe từ những người bạn, những 
anh chị đã học đại học. nơi đây, tất cả 
những tân sinh viên nội trú đều mang 
tâm trạng hồi hộp, lo lắng vì số lượng 
sinh viên quá đông mà số phòng thì có 
hạn. may mắn làm sao, chúng tôi được 
các cô chú trong ban quản lý rất nhiệt 
tình và chỉ bảo, nhờ thế mà việc làm thủ 
tục cũng dễ dàng hơn. ngày đầu tiên 
nhập ký túc xá sao mà vui và lạ lẫm thế! 
nhớ lắm những giây phút làm quen với 
những thành viên trong phòng, những 
người bạn mới và cả những người láng 
giềng. có nhiều người được bố mẹ đưa 
lên nhập học, mua cho bao nhiêu thứ, 
trước khi về lại còn dặn dò cả phòng 

phải đoàn kết và phải cố gắng học tốt. 

Đến hoà nhậP

thời gian cứ dần trôi. ngày  qua ngày, 
các thành viên trong phòng dần dần 
hiểu về nhau hơn và hoà nhâp với 

cuộc sống tập thể. từ đi học chung, đi 
ăn chung đến những sinh hoạt khác, 
khiến chúng tôi gần gũi nhau hơn. ban 
đầu chỉ phòng nào yên phận phòng đó 
nhưng về sau, phòng này đã bắt đầu 
giao lưu với phòng kia và nhanh chóng 
trở thành những người láng giềng thân 
thiết. Vào KtX không lâu, trung tâm hỗ 
trợ học sinh sinh viên đã tổ chức một 
chuyến đi dã ngoại cho các trưởng 
phòng của KtX mễ trì và KtX Đại học 
ngoại ngữ. Qua chuyến đi đầy ý nghĩa 
này, chúng tôi không những có dịp 
được biết thêm về những thắng cảnh, 
những di tích lịch sử nổi tiếng ở ba Vì mà 
còn có cơ hội được giao lưu, trao đổi và 
kết bạn. 

Sống trong KtX, vui có, buồn có. chính 
vì vậy, những lúc về quê hay đi đâu xa 
mấy ngày là ai cũng nhớ và nhanh 
chóng cầm điện thoại nhắn tin hỏi 
thăm bạn bè trong phòng. Vì là nơi tập 
trung sinh viên của nhiều miền quê 
nên chúng tôi có dịp được thưởng thức 
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nhiều đặc sản, món ăn dân dã của các 
tỉnh. mỗi thành viên trong phòng đều 
xem như là anh em một nhà. những 
lúc ai đó có chuyện vui hay buồn, mọi 
người trong phòng đều sẻ chia. Đó là 
những đêm diễn văn nghệ giới thiệu 
những loại hình nghệ thuật truyền 
thống của dân tộc, những cuộc thi hay 
những đêm ca nhạc đặc sắc ở nhà văn 
hoá KtX làm cho những sinh viên nội 
trú có thời gian thư giãn, hiểu và yêu 
hơn nữa quê hương mình, quê hương 
bạn. nói đến KtX là không quên nhắc 
đến những đêm hẹn hò, những giây 
phút đợi chờ của những đôi tình nhân 
tại sân tập thể dục. những cuộc cãi vã 
hay những giọt nước mắt của một cô 
bạn qua điện thoại ngoài hành lang khi 
chia tay với người yêu của mình…

Đón tết Dương lịch Đầu tiên

Không như thường ngày, không khí 
đón chào năm mới tại các phòng sinh 
viên nội trú lại nhộn nhịp như thế. ngày 
tết Dương lịch, phòng nào cũng được 
nhận quà của lãnh đạo nhà trường và 
trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh  viên. 
ngay từ đầu giờ chiều, trong KtX đã 
tất bật chuẩn đón tết. Không khó khăn 
gì để bắt gặp những túi đồ ăn, xoong 
nồi, bát đĩa lỉnh kỉnh được các sinh viên 
mua về. Dạo qua các phòng, không khí 
thật như ngày hội. từ ngoài hành lang 
đã phảng phất mùi thơm của các món 

ăn và đặc biệt ấn tượng với những kiểu 
trang trí bắt mắt trước cửa và trong 
mỗi phòng. tuy không phải là cuộc thi 
nhưng dường như phòng nào cũng 
muốn có một ngày tết thật vui và tươm 
tất. tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng hò dô 
âm vang khắp KtX. một ngày thật là 
khó quên với chúng tôi.  

những Đêm mùA thi

mùa thi đến đồng nghĩa với từng đêm 
trắng. Dù là đêm hè nóng bức hay 
những đêm đông lạnh lẽo, không ai 
bảo ai, mỗi người đều ngồi vào bàn để 
mong có thêm kiến thức cho bài thi các 
môn đạt điểm cao. “có thực mới vực 
được đạo!” – Đó là câu nói cửa miệng 
của nhiều sinh viên trong những đêm 
mùa thi. mọi người bắt đầu chiến dịch 
“tẩm bổ nửa đêm” với một vài chiếc 
bánh mì, bịch sữa tươi và tô mì tôm 
nóng hổi ngào ngạt bốc lên toả ra át cả 
hành lang với đủ hương vị. thôi thì đủ 
kiểu ăn rồi uống với trà đặc, cà phê... ai 
cũng muốn mình tỉnh táo để tiếp tục lấy 
sức để  mà chiến đấu với bài vở. 

thấy mình lớn lên

Sống trong một tập thể, không ai có thể 
sống theo cách riêng của mình.tại đây, 
mỗi người đều phải có ý thức và trách 
nhiệm với tập thể từ việc giữ gìn vệ 
sinh chung hay tránh gây ồn ào trong 
giờ học để không làm người khác bị 

ảnh hưởng. mỗi người đều có một tính 
cách, một lối sống khác nhau và không 
hợp nhau là điều khó tránh nhưng mỗi 
người phải biết nhường nhịn trong 
cách ứng xử và sinh hoạt để không xảy 
ra xung đột trong phòng. Sống ở đây, 
chúng tôi được học hỏi các anh chị khoá 
trước về kinh nghiệm sống và học tập. 
KtX có quy định về giờ để khoá cổng, 
vì vậy, ai đi đâu về quá giờ chỉ còn đứng 
ở ngoài. Sống xa nhà, không được gia 
đình bảo ban nên nếu không có lập 
trường vững vàng thì nhiều người sẽ 
dễ bị vấp ngã. chính vì vậy, sống trong 
một môi trường lành mạnh như KtX, 
điều đó ít khi xảy ra. Qua một năm học, 
dường như ai cũng thấy mình lớn lên. 
năm nay, còn là đàn em của ba khoá 
trước nhưng năm sau, đã được khoá 
sau gọi là anh chị. 

hè này, khi mùa thi qua đi, có những 
sinh viên năm cuối sẽ rời xa mái trường, 
xa nơi này. Không biết năm sau có còn 
được ở KtX hay phải nhường chỗ cho 
các em khoá sau nhưng những gì đã 
qua sẽ là những kí ức khó phai mờ trong 
mỗi chúng tôi.

hồ Duy
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