
Đứng một mình 
ngoài lan can, 
ngắm nhìn những 

giọt mưa mùa hạ đang rơi 
vội vã trên sân Kí túc xá mễ 
trì, kỉ niệm những ngày 
đầu tiên ùa về trong tâm 
trí tôi – cô sinh viên năm 
cuối của trường nhân Văn 
với một tình cảm ấm áp, 
quyến luyến của một con 
người sắp chia xa nơi này.

Suốt bốn năm của thời sinh viên – cái 
thời sôi nổi và đầy nhiệt huyết của 
tuổi trẻ, Kí túc xá mễ trì trong trái tim 
tôi ấm áp như một gia đình. Và trong 
thâm tâm, tôi luôn tự hào vì mình là 
đứa con của một gia đình lớn. ở đó, 
tôi có mẹ cảnh, mẹ mai, u lan, bố 
nhâm,… và biết bao anh chị em bạn 
bè, những con người mà có lẽ tôi sẽ 
không bao giờ cho phép mình được 
quên. những khó khăn trong cuộc 
sống của chúng tôi đều được các cán 
bộ quản lí sẻ chia và quan tâm sâu 
sắc. còn nhớ năm đầu tiên trong kí 
túc, đứa bạn thân trong phòng tôi đã 
khóc rưng rức khi được u lan thăm 
khám và tiêm thuốc cho khi cô nàng 
bị ốm. 

nhớ lại những ngày đầu mới bước 
chân vào kí túc xá, còn biết bao nhiêu 
bỡ ngỡ, vậy mà thấm thoát đã bốn 
năm trôi qua, cùng với sự trưởng 
thành của các cô cậu sinh viên là sự 
vươn mình đổi mới mạnh mẽ của 
chính kí túc xá. Kí túc xá mễ trì như 
một quần thể xã hội học tập thu nhỏ. 
Với một tân sinh viên năm thứ nhất, 
lần đầu tiên xa nhà và sống trong một 
tập thể rộng lớn như vậy Kí túc xá mễ 
trì quả thật đã gây ấn tượng rất lớn 

với tôi về sự hiện đại và văn minh. Kí 
túc xá có đầy đủ mọi thứ mà sinh viên 
cần, những gian hàng tạp hóa, những 
quán cóc nhỏ liêu xiêu, nhà ăn rộng 
lớn,… Sinh viên chúng tôi thường tự 
hào nói với chúng bạn ngoại trú rằng 
chúng tôi có thể sống tốt trong kí túc 
xá cả năm mà không cần ra ngoài. Với 
một thư viện, phòng tự học, sân tập 
thể thao, trạm y tế, cây bán thẻ điện 
thoại, máy nước tự động, kí túc xá đã 
đáp ứng dường như đầy đủ những 
nhu cầu vật chất, tinh thần thiết yếu 
của sinh viên. chắc nhiều người sẽ 
rất bất ngờ khi biết rằng có hẳn một 
trường đại học và ba trường trung 
học Phổ thông nằm gọn trong kí túc 
xá. mọi hoạt động từ học tập đến vui 
chơi giải trí, các cuộc thi hay cả khai 
giảng, tập quân sự đều được thực 
hiện tại đây. mỗi phòng ở đều được 
trang bị hệ thống điện nước hiện đại, 
đặc biệt là hệ thống mạng internet 
được kéo đến tận phòng. Sinh viên   
đã được tạo điều kiện tối đa trong 
sinh hoạt, học tập và phát triển. 

nhưng hơn tất cả, Kí túc xá mễ trì 
được xây dựng khoa học và rất đẹp 
với tán cây sưa - một loại cây quý hiếm. 
mỗi khi mùa hoa sưa nở thật tuyệt vời 
biết bao! màu hoa trắng tinh khiết 

hòa quyện với màu 
xanh tươi mát của 
tầng tầng lá non,... 
qua những vòm lá 
ấy nhìn lên bầu trời 
thật bình yên và 
trong xanh biết bao. 
Đã không dưới một 
lần tôi cùng lũ bạn 
ngồi dưới tán cây 
mà ngắm nhìn, mà 
mơ ước. những cô 

cậu học sinh thì hồn nhiên cười đùa 
và tạo dáng chụp ảnh. Kí túc xá mễ trì 
mùa xuân đẹp và bình yên như vậy 
đấy! mùa xuân với những tràng hoa 
sưa trắng đã trở thành thương hiệu 
của mễ trì và cũng trở thành một 
màu kỉ niệm với tôi và tôi nghĩ là với 
rất nhiều con người cũng từng sinh 
sống nơi đây như tôi.

năm học này sinh viên kí túc lại có 
thêm một niềm vui mới. tôi có nghe 
chúng bạn nói rằng sắp tới đây, sinh 
viên kí túc sẽ được dùng miễn phí tài 
khoản mạng internet. thông tin này 
quả thật là một niềm vui rất lớn. Kí 
túc xá mễ trì đang thay đổi từng ngày 
và ngày càng trở thành tổ ấm thân 
thương với mỗi thế hệ sinh viên.
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