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Lời cám ơn 
Chúng con kính gửi lời cám ơn đến thầy Hồ 

Văn Huyết đã góp ý, giúp đỡ chúng con hoàn 
thành quyển kỷ yếu này. Chúng con xin cám ơn 
các thầy cô trong suốt ba năm qua đã ân cần 
dạy dỗ, dìu dắt chúng con, đã dành cho lớp 
những tình cảm chân thành qua những trang 
viết.  

Chúng con cũng kính gửi lời cám ơn đến 
cha mẹ, phụ huynh học sinh lớp đã động viên, 
hỗ trợ chúng con.  

Cám ơn các bạn trong ban biên tập đã 
đồng hành với kỷ yếu đến những ngày cuối 
cùng, với tất cả tâm huyết và công sức, trong 
khoảng thời gian đầy căng thẳng và áp lực.  

Cám ơn tất cả các thành viên A1 đã dành 
những dòng chữ, những tình cảm đầy yêu 
thương cho lớp. Các bạn là những người đã làm 
nên những điều thật đẹp đẽ của quyển kỷ yếu 
này.  
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Lời mở đầu 
Cứ mỗi lần ánh nắng hè chói chang tràn về, một thế hệ học sinh lại nói 

lời tạm biết với mái trường, thầy cô, bạn bè, tạm biệt một thời phổ 
thông tươi trẻ.  

Lớp A1 trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong khóa 
2005-2008 đã hoàn tất ba năm học. Trong ba năm đó, hơn năm 
mươi con người đã cùng hòa mình vào một tập thể gắn bó, trẻ trung, 
tinh nghịch cùng học tập, sinh hoạt và trải qua bao điều. Để dường 

như mỗi kỷ niệm khi chạm vào lại khơi dậy những câu chuyện, tình 
cảm, hay chỉ đơn giản là một điều đẹp dẽ không gọi thành tên.  

Chúng ta cất một thời học sinh tươi đẹp của mình vào những trang 
giấy. Một ngày, khi thời gian phủ lên chúng ta muôn màu sắc trong 
bảng màu của nó, chúng ta chợt tìm về với A1 đầy yêu thương và kỷ 
niệm, nơi ta đã sống, đã cười, đã trường thành trong vòng tay nồng 

ấm của thầy cô bè bạn…  

Hy vọng quyển kỷ yếu này sẽ đem đến mỗi thành viên của lớp nhiều 
cảm xúc… 

… như một thời chúng ta đã cùng nắm tay nhau.  

 Tháng 5 – 2008 
 Ban Biên Tập 
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Lê Anh Đảo 
Vào một ngày mùa thu, mƣa gió bão bùng, đất trời u tối, một hài 

nhi kháu khỉnh đã cất tiếng khóc chào đời khiến trời quang mây 

tạnh, cây lặng gió ngừng. Đó là ngày 16/10/1990 .  

Mọi người thường gọi tui bằng:  K!D, Downy, Bí Đao  

Nhà tui nằm ở:  934 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Q.7, TPHCM  

Số đt của tui là:  08-8733867, 0936146181  

Có thể gửi thư điện tử theo địa chỉ:  trickyken@gmail.com 

Hoặc chat YM! bằng ID:  lion_bo 

Tui thích: những thứ thuộc về  máy tính & những thứ không 

thuộc về máy  tính  

Slogan của tui:  Nothing is impossible 

Tui mơ ước: xây dựng nên 1 công ty bự nhất thế giới, hoạt 

động trong nhiều ngành nhất thế giới, khi đó tui sẽ trích 

thiệt nhiều tiền ra để phát triển nƣớc Việt Nam… @_@  

The one 

Nếu được trở lại từ đầu, tôi xin chọn A1… 
Một buổi sớm thức dậy, nó nhìn đồng hồ… trời ơi, đã 6h45 rồi à, trễ học mất 

thôi, dậy nhanh nhanh lên nào, chƣa chuẩn bị tập vở nữa, chƣa học bài nữa, 

tối qua ngủ quên… nó lật đật vùng dậy, leo xuống giƣờng. Thế rồi nó chợt 

dừng lại, khuôn mặt thẫn thờ, mắt nhìn vào hƣ vô, bất động, cứ đứng đấy 

mặc cho thời gian trôi qua, lặng lẽ… vì nó bỗng nhận ra mình-đã-ra-trường-

mất-rồi.  
Ngày đầu tiên, bạn có còn nhớ cái ngày đầu tiên mà chúng ta gặp nhau… 

Hôm ấy, bạn mặc áo trắng, tôi mặc áo vàng… Và hôm ấy, bạn đi đúng giờ, 

còn tôi đi trễ… Chỉ 5‟ trƣớc khi bƣớc chân vào lớp, tôi vẫn chỉ nghĩ là mình 

lên trƣờng xem-bao-giờ-tập-trung mà thôi. Thế rồi bỡ ngỡ, rụt rè, lo âu… 

Ngƣời đầu tiên mà tôi nói chuyện là Cƣờng (mà về sau tôi đƣợc biết là bạn 

này bị gay ). Sau này, tôi đƣợc nghe nhiều ngƣời nói về cái nhìn đầu tiên 

dành cho mình lúc ấy: đi trễ, không mặc đồng phục, mặt mũi quá ngầu, 

chắc là tay anh chị gì đây, vân vân và vân vân…  
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Và giờ đây chắc bạn cũng đã biết, rằng các bạn đã lầm… 

Kể từ đấy, tôi đƣợc sống trong lòng A1. Những tháng ngày đầu tôi còn chƣa 

quen biết ai cả, lại e dè không dám bắt chuyện. Tôi sợ rằng ở nơi đây, dƣới 

ngôi trƣờng “chuyên” – “trung tâm đào tạo chất lƣợng cao toàn miền nam” 

(ack), sẽ khó lòng để mình tìm đƣợc những ngƣời bạn thực sự. Tôi sợ rằng 

tất cả những đứa học sinh vào đây đều chỉ biết học, học nữa, học mãi mà 

chẳng biết đến thứ gì khác nữa. Tôi cũng sợ rằng những con ngƣời ấy ở 

những địa vị quá cao, quá xa mà tôi chắc không thể với tới…  

Và tôi cũng đã lầm… 

Thật tự nhiên, 

nhƣ không gì có 

thể tự nhiên hơn, 

tôi và các bạn 

bắt đầu quen với 

nhau, bắt đầu 

những tình bạn 

thật mới mẻ, lạ 

lẫm nhƣng cũng 

đầy hứa hẹn…  

Tôi nhớ những 

ngày vào lớp, 

sáng nào cũng 

ngủ gật, đặc 

biệt là vào tiết 

lý, tiết lý của cô 

Trang dạy lớp 10 đó, bạn có còn nhớ không. Sang đến học kì 2 thì lại là 

những ngày tháng ăn chơi, cũng bày ra nhiều trò lắm mà tôi không nhớ hết, 

hình nhƣ là nở rộ phong trào caro, rồi đổi chỗ, ăn vụng… Lớp mình lúc ấy 

quậy lắm lắm. Cũng từ đó mà A1 thân với nhau hơn, và cũng từ đó mà Loạn 

gia đã ra đời. Tôi cũng không rõ là chính xác cái “gia” ấy ra đời khi nào và 

nhƣ thế nào, cũng không nhớ từ lúc nào tôi đƣợc trở thành chồng của vợ iu, 

và nhƣ thế nghiễm nhiên tôi sống làm ngƣời nhà họ Loạn, mai mốt chết đi 

cũng là con ma nhà họ Loạn… 

Ở nơi đây, lần đầu tiên tôi biết thế nào là bị khống chế, những 2 môn cùng 

một lúc: văn và lý, lần đầu tiên đi thi học kì điểm văn lại cao hơn điểm toán, 

lần đầu tiên tôi đƣợc nhận tấm giấy khen có dòng chữ học sinh tiên tiến. Và 
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cũng chính nơi đây, tôi đã lập nên một thành tích mà có lẽ bây giờ chính tôi 

cũng thấy khó tin (tự trào tí) – nhảy lên những 45 hạng chỉ trong vòng chƣa 

đầy 1 năm học. Nhƣng những điều này giờ đều đã là quá khứ, có lẽ tôi chỉ 

nên lƣu lại nhƣ một kỷ niệm để đôi lúc nhìn vào đó mà nhắc nhở mình phải 

cố gắng thêm, hay đơn giản chỉ là nghĩ về nó và mỉm cƣời… 

Rồi ngày tháng cứ thế lẵng lẽ trôi đi, A1 cũng đã trở nên nổi tiếng (và tai 

tiếng), chúng ta bƣớc vào lớp 11 dƣới cái nhìn thiếu thiện cảm của mọi 

ngƣời. Nhƣng không vì thế mà cô Hà lại thực hiện một sự áp đặt lên lớp 

11A1. Bằng tình cảm và niềm tin cùng sự yêu thƣơng của mình, cô đã ít 

nhiều cho ngƣời ngoài thấy đƣợc rằng chúng ta, những con ngƣời A1, 

không hề giống nhƣ những gì họ vẫn cố tƣởng tƣợng ra. Cô mở những buổi 

thảo luận “Sống có trách nhiệm” kéo dài hàng tuần lễ. Cô vận động cả lớp 

tham gia văn nghệ từ 20/11 cho đến tổng kết. Cô tổ chức cho lớp đi thăm 

và quyên góp cho trẻ em khuyết tật. Cô cùng mọi ngƣời góp sức vào lễ hội 

VHDG. Cô đi xem đám con trai đá banh. Cô thƣờng xuyên đổi chỗ các tổ để 

các bạn thân nhau hơn. Cô tổ chức chuyến đi Giang Điền… Cô đã làm thật 

nhiều, thật nhiều cho A1. Tuy có đôi lúc những việc làm của cô không nhận 

đƣợc 100% sự ủng hộ của lớp nhƣng theo tôi, cô đã thành công, và tôi cũng 

nhƣ A1 sẽ nhớ đến cô, nhớ nhiều lắm… 

Cái năm 11 ấy, khi đã không còn quá bỡ ngỡ với trƣờng mới, lớp mời, bạn 

bè mới, tôi thấy mình chơi nhiều hơn, và học cũng nhiều hơn. Tôi bắt đầu bị 

hấp dẫn bởi 1 trò của lũ con trai, đầu têu là Thọ giáo chủ. Từ Lam Sơn đến 

917, rồi Quen Quen, Sao… Từ chơi-cho-vui sang tuần-nào-cũng-chơi, rồi 

ngày-nào-cũng-chơi. Tôi cũng biết là không nên quá ham hố cái trò này, 

nhƣng cũng mãi sau mới dứt ra đƣợc. Rồi bóng rổ, tôi tham gia đội tuyển 

(gọi là đội tuyển mà ai thích vào thì vào), mong rằng sẽ “dài” ra thêm chút 

đỉnh, nhƣng lực bất tòng tâm. Rồi đá banh nữa, lớp 11 là đá nhiều nhất, 

tuần nào cũng đá, có khi một tuần đá hai ba lần… Chẳng biết có phải do cái 

kết quả giữa học kì I “nhƣ mơ” mà tôi học đƣợc nhƣ vậy không nữa. Cả học 

kì 2 ngày nào tôi cũng đóng đô ở trƣờng từ sáng tới chiều, “học nhóm“, có 

khi “nhóm” 2 ngƣời, có khi 4 ngƣời, có khi hơn. Chắc là nhờ vậy mà tôi học 

tốt hơn nhiều đấy.  

Với tôi, 11 cũng là năm của những chuyện “thời tiết”. Nắng ấm có. Mƣa 

giông có. Gió mát có. Mây đen có. Hoàng hôn có. Bình minh có. Bão tố cũng 

có… 

Rồi lớp 11 cũng kết thúc. Một năm học hứa hẹn nhiều căng thẳng, lo âu 
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nhƣng ắt hẳn cũng tràn đầy cảm xúc đang chờ đón… 

Lớp 12, 1 thành viên đã ra đi, rất ít ngƣời biết, nhƣng lấp vào chỗ trống ấy 

lại là 1 con ngƣời mới, 1 làn gió mới, mang tên Trần Nguyên Khôi (đầu 

thằng này cũng quắn không kém gì thằng kia, có khi còn hơn ấy chứ). Bầu 

BCS lớp, đại bàng Ngọc Trâm có vẻ đã quá mệt mỏi sau 2 năm lãnh đạo lớp 

nên tôi đã trở thành một lớp trƣởng bất đắc dĩ. Nhƣng không sao, đâu phải 

dễ gì mà có đƣợc cơ hội nhƣ thế, phải thử xem cái cảm giác “bù nhìn” nó 

nhƣ thế nào chứ . Nhiều lần nói mà chẳng ai thèm nghe, nhiều lần giục 

mà chẳng ai thèm làm, nhiều lần bị phê bình dù chẳng phải là ngƣời có lỗi. 

Cảm thấy mình thật là bất tài, vô dụng. Cảm thấy bực bội, bất mãn kinh 

khủng. Nhƣng khi đã bão hòa rồi, mặt cũng đã dày lên nhiều rồi thì bắt đầu 

ngẫm nghĩ. Cái đám này cũng chỉ bằng tuổi mình thôi, mình cũng có hơn gì 

tụi nó đâu mà mình nói nó phải răm rắp làm theo. Tụi nó cũng đã lớn hẳn 

đâu, đứa nào cũng muốn khẳng định mình hết, mình cũng thế mà. Không 

sao đâu, cứ tiếp tục thôi, cũng chẳng có ai gánh hộ mình đâu, đời vẫn tƣơi 

đẹp ở phía trƣớc mà. Và một khi tôi đã mở lòng ra, mọi chuyện có vẻ nhƣ 

đơn giản và dễ dàng hơn, mọi ngƣời dƣờng nhƣ cũng dễ thƣơng hơn rất 

nhiều ^^.  

Năm nay có thể coi là năm của những kì thi. HK1 thi chọn đội tuyển lý. À 

quên nói, năm nay tự nhiên thấy học lý tốt hẳn ra, lại thích nữa, chả bù với 2 

năm trƣớc, chỉ mong không bị khống chế là mừng rồi. Nhƣng mà con ngƣời 

ta có số cả, đề dễ nhƣng toàn sai lảm nhảm. Rớt… Mém thi Olympia. Ông 

Triệu hiệu phó “quên” thông báo rằng tôi đã đƣợc chọn. Tức kinh khủng. 

Nếu mà không đƣợc gọi lại thì sẽ thù ổng suốt đời… Rồi thi học kỳ. Lại một 

lần nữa phải nói lời chia tay với 3 chữ HSG. Vẫn là môn văn… May cho ông 

Triệu, ổng không bị tôi thù suốt đời nữa rồi, đầu tháng 1 thi. Dzui wá. Kỉ lục 

khởi động thua kỉ lục điểm số. Về nhì = về nhà. Tiếc. Nhƣng vẫn vui… 

Shortlist NTU: failed. Appeal. Ra Đà Nẵng thi nghen cƣng… NUS. Rex hotel. 

Kết quả không mỹ mãn… NTU. Đà Nẵng. Làm nháp ngay vào phần dành cho 

giám khảo. Say goodbye luôn đi em… Thi HK2. Ôn văn với sử thôi. Mấy môn 

kia vứt… FPT. 87/105. Rớt học bổng rồi. Có học không đây… Tốt nghiệp… 

Đại học… 

Có lúc dƣờng nhƣ tất cả giáo viên đều chống lại A1, nhƣng may mắn rằng 

tình trạng đó đã sớm chấm dứt. Có lúc dƣờng nhƣ tất cả học sinh đều 

chống lại giáo viên văn, và điều đó đã dẫn đến 1 sự thay đổi…  

Ba năm, nghe có vẻ nhƣ thật dài, nhƣng thực sự lại quá ngắn ngủi cho 
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những ngƣời bạn đƣợc ở bên nhau. Đó có lẽ là những tháng ngày tuyệt 

diệu nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Dƣới mái trƣờng ấy, tôi đã vui, đã 

buồn, đã cƣời, đã khóc, đã yêu, đã ghét, đã tìm đƣợc vinh quang và gặp 

phải thất bại, đã lo lắng mỗi khi kỳ thi cận kề, đã đƣợc sống hết mình vì bè 

bạn, đã trƣởng thành lên rất nhiều, đã… Giờ đây, khi giây phút chia tay chỉ 

còn tính từng giờ từng phút, những kỷ niệm bỗng biến thành những con 

sóng ào ạt vỗ vào tâm trí tôi, từng hồi từng hồi không dứt. Nó làm cho lòng 

tôi sao mà xốn xang quá đi mất. Cái cảm giác sắp sửa không còn đƣợc ngày 

ngày gặp những gƣơng mặt thân quen, đƣợc ngồi trong lớp học, đƣợc nghe 

từng lời giảng của cô thầy thật là không dễ chịu chút nào. Rồi đây, bạn và 

tôi sẽ bƣớc vào cuộc đời xô bồ, tất bật. Liệu chúng ta có còn có những 

khoảng lặng để nhìn lại những ký ức đẹp đẽ này. Liệu mai này khi gặp nhau, 

chúng ta vô tình hay hữu ý vờ nhƣ chƣa hề quen biết. Liệu những tình cảm 

chân thành lúc này đến khi nào sẽ bị cái xã hội khắc nghiệt ngoài kia vùi lấp 

mất… Nhƣng tôi vẫn luôn hi vọng về những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta, 

những ngƣời bạn bè, anh em, gia đình thứ hai của mỗi con ngƣời A1. Chúc 

bạn sẽ luôn thành công trên con đƣờng dài đầy chông gai phía trƣớc. Hãy 

lƣu giữ cho mình những kỷ niệm tuyệt vời về A1, về tôi, về tất cả… 

Tôi sẽ nhớ 
Sẽ mãi nhớ nụ cƣời không bao giờ tắt trên môi vợ iu DP… Nhớ những buổi 

trƣa lăn lóc ở khu C… Nhớ những lúc cãi nhau với Ká Tra… Nhớ những ngày 

tập kịch, tập văn nghệ… Nhớ Bum Bum bụng phệ luôn đƣợc nhìu ngƣời tin 

tƣởng… Nhớ lần qua Phú Mỹ Hƣng chọi bột… Nhớ cái đầu quắn tít của 

Nguyện lép… Nhớ có lần đi ăn lẩu mà thiếu tiền, phải đi mƣợn tùm lum… 

Nhớ những buổi trƣa nắng gắt có 1 lũ con trai đá cầu… Nhớ 2 lần vào tiệm 

PNJ, 1 đi cùng vợ iu, 1 đi cùng Cƣờng gay… Nhớ ngày 8/3/2008… Nhớ quán 

Tân Tòng Lợi… Nhớ 2 mùa Tết kiếm hơn 1 chai rƣỡi… Nhớ cơm sƣờn Vĩnh 

Viễn… Nhớ lần tắm suối ở Giang Điền… Nhớ có lần đang ngủ bị gọi dậy 

chạy lên chỗ vợ iu vừa bị CSGT túm… Nhớ cái ngôi nhà nằm giữa mê cung ở 

Madagui… Nhớ có lúc coi phòng Công Đoàn là địa chỉ quen thuộc thứ 2 

trong trƣờng… Nhớ Pikateam… Nhớ những tiếng gọi “pé Down”, “Downy”… 

Nhớ cái bóp viết màu hồng bự banh chành của Linh Ù… Nhớ đôi má hay bị 

nhéo của My mập… Nhớ Milu hay mít ƣớt nhƣng lúc nào cũng tốt với mọi 

ngƣời… Nhớ chòm râu dê của Cƣờng Gay… Nhớ đôi mắt của Hƣơng móm 

lúc nào cũng liếc xiên mỗi khi chụp hình… Nhớ Ki Ki ga lăng và khiêm tốn… 

Nhớ Thọ giáo chủ “đẹp trai, học giỏi, con nhà gia giáo”… Nhớ ku Tũn cao 

kều… Nhớ Triết đầu bƣ răng khểnh dễ thƣơng… Nhớ Marcian khéo tay, vui 
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vẻ, nhiều lúc rất dễ thƣơng nhƣng cũng thật lạnh lùng… Nhớ Đại Bàng luôn 

là đầu tàu số một của lớp… Nhớ Quỳnh Phƣơng nóng tính… Nhớ Sơn Béo 

hiền nhƣ cục đất… Nhớ Khôi đđ lãng tử… Nhớ Vân Anh KD cực siu Anh 

văn… Nhớ HCB hay giận dỗi… Nhớ cái trán hơn 10 cm của Khôi Hói… Nhớ 

Bảo Huy to mồm… Nhớ Khải mập nhiều phen làm ngƣời khác lo lắng… Nhớ 

Duy cứ giờ ra chơi lại gục đầu xuống bàn… Nhớ Tuấn gấu hay hát cải 

lƣơng… nhớ Hoàng Phát học cực trùm mà đọc truyện cũng không ít… Nhớ 

Minh Bảo thích Xmen… Nhớ Hạnh khọm số 13 nhƣng lại thƣờng gặp may… 

Nhớ Thiện giáo phó dễ thƣơng không kém đầu bƣ… Nhớ Holu siêng học và 

đảm đang… Nhớ Bạch Dƣơng hiền khô mà lãng mạn… Nhớ nhiều nhiều thứ 

nữa… 

Những sự kiện 
Có lẽ tôi bắt đầu đi chơi cùng với A1 từ những buổi đi ăn kem tiết 5 sáng 

thứ 2. Cũng vào một ngày đẹp trời ngồi nguyên một đám vừa ăn vừa nói 

chuyện chí chóe nhƣ vậy chẳng đứa nào biết có thứ gì vừa mới bốc hơi. 

Nhƣng cái tôi đánh mất lại chẳng là cái gì so với cái mà tôi đƣợc nhận lại 

ngay lúc ấy, đó là sự quan tâm mà các bạn đã dành cho tôi. Cám ơn các bạn, 

những ngƣời đã ở bên, những ngƣời đã cất công cả buổi chiều đi lòng vòng 

tìm lại xe cho tôi với niềm hi vọng mong manh. Quả thật, các bạn đã cho tôi 

một ấn tƣợng thật đẹp đẽ và đáng nhớ về những ngƣời bạn mới, mặc dù 

chúng ta mới chỉ có vài tháng quen nhau.  

Năm lớp 10 xảy ra vụ xì-căng-đan chắc là có 1-0-2 trong lịch sử Lê Hồng 

Phong (chi tiết xin liên hệ 4 tác giả). Nhờ có nó mà A1 mới danh chấn thiên 

hạ, lƣu danh muôn thuở. Kể từ đó trờ đi, trong mắt của mỗi giáo viên, mỗi 

học sinh trong trƣờng, A1 là một lớp cá biệt, rất mực “ngoan hiền, giỏi 

giang, lễ độ…” Bởi vậy mới có truyền thuyết kể rằng vào một ngày hè oi ả, 

đích thân thầy hiệu trƣởng đã phải thỉnh cầu Hắc đế: “cô ơi, cô chủ nhiệm 

“dùm” em lớp 11A1 nha cô”… 

Dù sớm hay muộn, dù muốn hay không thì cũng sẽ có ngƣời trong số 

chúng ta phải giã từ bạn bè để đi đến một chân trời mới, để chuẩn bị cho 

tƣơng lai của bản thân mình. Và Linh Châu đã là ngƣời đầu tiên ra đi… Châu 

đi sau một năm bƣớc vào A1, một năm đƣợc sống cùng những ngƣời bạn 

đã và sẽ không bao giờ quên Châu, một cô bé (con trâu) lúc nào cũng hồn 

nhiên nhí nhảnh, nụ cƣời thƣờng trực trên môi, giọng nói lúc nào cũng oang 

oang nhƣng đầy tự tin và mạnh mẽ cùng một mái tóc chẳng giống ai. Châu 

đi vào một cái ngày đáng nhớ mà sau này đƣợc đề cử làm ngày họp lớp 
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(nhƣng không thành) – 27/7. Hôm ấy, nhiều giọt nƣớc mắt đã rơi… 

Hằng năm, cứ mỗi độ xuân về, trƣờng mình lại tổ chức lễ hội VHGD, đây là 

dịp để các lớp kiếm thêm thu nhập cho các cuộc ăn chơi của mình. A1 cũng 

không năm ngoài số đông ấy. Nhƣ một đặc trƣng không thể lẫn với các lớp 

khác, menu của A1 năm nào cũng gồm có 3 món chính: khô bò (thu lời từ 

đây không nè), bắp xào (bán thêm cho nó dzui thôi) và trà đá (ăn xong phải 

uống chớ, rẻ thui, 2k/ly, hehe). Ngoài ra từ năm 11 còn có thêm món dế 

chiên giòn (năm 12 mới chịu tẩm bột), món này để câu khách thì tốt, nhƣng 

mà có nhiều ngƣời cũng hok dám ăn, nhát gan ghê. Mỗi năm kết thúc là 1 

lần thêm đƣợc nhiều kinh nghiệm. Nhƣ năm lớp 10 lo trang trí quá trời luôn, 

viết cái tên Hồng-hoa-hội với lại đôi câu đối bằng thƣ pháp để ở đó buổi 

chiều mƣa nó chảy lem tùm lum. Năm 11 cũng tốn khá nhiều công sức với 1 

lực lƣợng hùng hậu, phải chạy tới chạy lui đi mua sơn rồi mua rổ rá gì từa 

lƣa hết, dựng đến tận tám giờ rƣỡi tối mới về. Còn lên đến 12, hẹn 1h ở 

trƣờng, 4h mới có đứa đút đầu dzô, 5h mới bắt đầu dựng, viết có mỗi chữ 

Amotizen, xong. Thế mà đó lại là năm làm ăn phát đạt nhứt. Cuối cùng 

chúng ta có thể rút ra kết luận rằng: để kinh doanh, cần ép buộc khách hàng 

mua hàng của mình bằng lực lƣợng chào hàng kiêm níu chân mặt dày, sức 

khỏe tốt và wen biết rộng rãi các tầng lớp… Và mỗi đợt VHDG qua đi là một 

lần A1 đƣợc hiểu rõ hơn về nhau, đƣợc cùng chung tay đắp xây cho ngôi 

nhà kỷ niệm của chúng ta thêm tràn đầy, đƣợc vui vì đã cống hiến một phần 

công sức của mình cho tập thể, đƣợc cảm nhận những ngƣời bạn xung 

quanh mình… 

Sinh nhật Tú Linh năm nào cũng là cuộc chiến đấu sinh tử giữa mấy chục 

con ngƣời (thú thì 

có). Trừ bản thân 

mình ra thì ai ai 

cũng là kẻ địch. 

Thế mà cuối cùng 

cũng chẳng có tên 

nào sống sót. Tất 

cả các chiến thuật 

đều đƣợc áp dụng 

triệt để, từ du kích 

tới đánh hội đồng, 

từ giả nai đến tử vì 

đạo, tức là cứ tấn 

công nó đã, mặc 
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xác nó có chơi lại mình hok. Năm đầu tiên còn chƣa có kinh nghiệm, lại 

không đƣợc thông báo trƣớc nên lúc ra về đứa nào đứa nấy thành ông lão 

bà lão hết, quần áo thì đủ loại hoa văn nhƣng mà có điều là chỉ có màu 

trắng. Năm sau gia chủ có nhân đạo hơn, sau khi trang vũ khí sinh học cho 

các bên chiến đấu thì cũng cung cấp luôn nƣớc sạch để “rửa sạch bụi trần”, 

nhƣng các bên tham chiến lại tiếp tục coi đây là 1 thứ vũ khí lợi hại để rốt 

cuộc mỗi đứa nặng thêm đƣợc mấy kí nƣớc. Rồi đến năm thứ ba, năm này 

tập hợp tất cả những gì tinh túy nhất của 2 năm trƣớc, cộng thêm một mớ 

sáng kiến mới nữa. Cái trò trét chocolate lên bánh sandwich, lúc đầu bào là 

cho ngƣời khác ăn nên mình đã tạo ra 1 tác phẩm nghệ thuật mang tên 

miệng núi lửa, thế rồi thật đau đớn khi nghe câu “ai ăn của ngƣời đó”, cắn 

mãi mà thấy toàn chocolate, chẳng đụng đƣợc tới cái bánh. Cuối cùng thì 

thắng cuộc hay thua cuộc gì cũng bị y nhƣ nhau thui: cái miệng thì đầy màu 

nâu, mặt thì xanh đỏ tím vàng đủ cả, quần áo cũng không phải là ngoại lệ, 

đứa nào mà mặc áo trằng thì thôi rồi… 

2 năm học – 3 lần đến Thiên Phƣớc, nơi đây ít nhiều cũng đã lƣu lại những 

kỷ niệm về một thời phổ thông trong mỗi chúng ta. Lần đầu tiên là vào 

khoảng gần tết năm lớp 10, đó là ý tƣởng của cô Thảo, đó cũng là lần đầu 

tiên chúng ta có một chuyến đi cùng nhau (khỏi tính lần đi bảo tàng hen). 

Năm sau, cô Hà lại tiếp tục tổ chức thêm 3 chuyến đi nữa. Lần tháng 

10/2006, ngoài điểm đến là Thiên Phƣớc, lớp còn ghé vào thăm quan địa 

đạo Củ Chi và đền Bến Dƣợc. Mấy cái hầm bé xíu mà gần hết lớp chui vô 

rồng rắn bò lết trong đó. Lần gần tết thì lại thực sự nhƣ một cuộc dã ngoại. 

Cô đã mƣợn khoảng sân và ngôi nhà phía sau trung tâm để tổ chức các trò 

chơi và sinh hoạt tập thể cho cả lớp, và lớp mình cũng đã tham gia rất nhiệt 

tình, rất vui vẻ, mọi khoảng cách dƣờng nhƣ đều bị xóa nhòa… Và lần cuối là 

sau chuyến đi Giang Điền vài ngày, chỉ có cô cùng một vài bạn tham dự 

chuyến này.  

Lớp A1 chúng ta cũng tự hào có 1 giải thi đấu truyền thống thƣờng niên, đó 

là The Caro Championship của lớp 10 và 11, đến năm 12 đã mở rộng quy 

mô về số lƣợng thí sinh, môn thi đấu và giải thƣởng nên đã đƣợc đổi tên 

thành Triwizard. Đây quả là một cuộc thi mang đầy chất trí tuệ, dành cho 

những con ngƣời có đầu óc siêu việt với sự nhạy bén và chiến thuật hợp lí. 

Và giải đấu Triwizard đã kết thúc với giải nhất thuộc về siêu rùa thế kỷ Hồng 

Hạnh sau khi vƣợt qua 3 quán quân bằng lá bài định mệnh… 

Bây giờ nhìn lại mới thấy, A1 tham gia văn nghệ nhiều thật. Lớp 10 thì chƣa 

có gì đặc sắc nhƣng mà 2 năm sau thì khỏi nói. Từ chào mừng Nhà giáo Việt 
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Nam đến Học sinh Sinh viên, từ Giang Điền cho tới Madagui, từ trong lớp 

xuống tới hội trƣờng… Trong số đó, giàu tính truyền thống nhất và quy tụ 

đông đảo ca sĩ, vũ công nhất là liên khúc Dậy mà đi do cô Hà một tay dàn 

dựng. Hoành tráng nhất, nhiều tiết mục nhất, chuẩn bị công phu nhất là 

chƣơng trình Amotizen Idol xuất phát từ gợi ý của thầy Huyết và kết thúc 

bằng màn trình diễn đầy ấn tƣợng dƣới mƣa mang tên Balloons. Hài hƣớc 

và sáng tạo nhất phải kể đến 2 vở nhạc kịch kinh điển Nàng tiên Ká Tra và 

Tấm Cám đƣợc biểu diễn trong 2 chuyến đi chơi xa của lớp. Ngoài ra còn là 

những bài hát dự thi văn nghệ 20/11, thi gala tiếng Anh, những màn múa 

hát vui vẻ đêm lửa trại, con trai hát mừng 8/3, cuộc so tài giữa các tổ, những 

lần đi karaoke, những phút ngẫu hứng trong lớp…  

Với lũ con trai, đá banh là thứ không thể thiếu (chỉ đứng sau đồ ăn và bạn 

gái). Và điều này lại đặc biệt đúng với con trai A1. Tôi không nhớ là cấp 3 

này mình đã mua bao nhiêu đôi giày, xài bao nhiêu đôi vớ, chỉ biết rằng tụi 

con trai lớp mình đã chinh chiến qua rất nhiều mặt trận, từ sân nhà thi đấu 

đến sân Lam Sơn, từ sân xi măng/cát/cỏ bên Phú Thọ đến sân Huflit, có bữa 

còn rảnh đời xuống nhà tao đá nữa tụi bay nhớ không, đi taxi nữa mới ghê 

chứ. Đá sân trong nhà thì không nói làm gì, nhƣng đá ngoài trời thì bữa nào 

mƣa mới vui, đá thì mệt muốn chết, trái banh lại không chịu lăn nữa, dẫn tới 

khung thành rồi lừa qua thủ môn luôn sút cũng dính vũng nƣớc nằm lại một 

đống, rồi mặt mũi chân tay đứa nào cũng sình lầy tè le... Mỗi khi ở trƣờng có 

giải thì tụi mình xung hết biết, chƣa đá trận khai mạc đã lo bàn bạc chiến 

thuật tùm lum coi vô vòng sau gặp đội nào, lối đá ra sao, có đứa nào đá 

hay, đứa nào khoái màu mè, rồi bàn tới tận trận chung kết luôn, năm 12 còn 

tính vô địch xong đi chơi Noel luôn nữa chứ. Rốt cuộc có bao giờ lớp mình 

qua đƣợc vòng 2 đâu, hehe... Sẽ nhớ Nguyện lép luôn nóng tính, quát tháo 

đồng đội, nhớ Cƣờng gay chạy nhanh ghê gớm (mày với tao là bộ đôi sát 

thủ đó nhớ không), nhớ Thanh mập với những cú dắt bóng kĩ thuật cùng 

tốc độ nhanh hơn rùa bò, nhớ Thiện với những pha bóng đẹp mắt đầy bất 

ngờ, nhớ Khải mập lúc nào cũng nhƣ trâu nƣớc, nhớ Ki Ki chỉ đá đƣợc chân 

trái, nhớ Huy chụp cũng vừa vừa nhƣng lại cứ nghĩ mình là ngôi sao, nhớ 

Bum mập chạy lắc lƣ cái bụng ông địa, nhớ An lúc nào có banh là sút… 

Chẳng biết sau này có còn dịp nào tụi mình đƣợc tung hoành cùng nhau 

nhƣ thế nữa không nhỉ… 
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Sau một năm học có thể xem nhƣ là khá thành công đối với A1 và thể theo 

nguyện vọng của hầu hết thần dân trong lớp, cô Hà đã tổ chức cho chúng 

ta 1 chuyến đi chơi đúng nghĩa đến Giang Điền. Không giống nhƣ lần trƣớc 

đi Thiên Phƣớc, lần này màn bốc thăm trúng quà diễn ra ngay trên xe. Đến 

Giang Điền, cả buổi sáng đƣợc dành hẳn cho các trò chơi dân gian đúng 

nhƣ phong cách của cô: nào là (lại là) đập heo, lần này thì cả ba bốn cái cây 

gậy đều gãy hết cả, còn con heo vẫn cứ trơ trơ; nào là câu cá, mấy chục con 

cá, mấy chục ngƣời câu, thế mà cuối cùng chỉ có duy nhất 1 con cá dính 

mồi; rồi đi guốc tập thể, 4 đứa vào 1 đôi, đứa nhấc chân này, đứa bƣớc chân 

nọ, mãi rồi mới đều đƣợc. Tiếng la hét, tiếng cổ vũ vang động cả một vùng 

không gian khoáng đạt, rộng lớn (Tôi đang nhắm mắt lại và cảm nhận về 

nó, những khoảnh khắc sôi động nhƣng gợi lên những cảm giác thật sâu 

lắng…). Đi tắm suối thôi nào. Đƣợc đắm mình trong dòng nƣớc mát lạnh 

quả là khiến con ngƣời ta dễ chịu và thƣ thái. Mặt nƣớc vốn không êm đềm 

nay càng bị khuấy động bởi 1 lũ học trò hồn nhiên, tinh nghịch. Ặc ặc, dám 

té nƣớc tao hả, cho mày chết nè… sặc nƣớc chƣa… hehe… Tiếng đập nƣớc 

bùm bụp, tiếng ngọn thác ào ào, tiếng la oai oái, tiếng ù ù khi nƣớc vào lỗ 

tai… Thôi xuống dƣới kia đi. Phía dƣới ngọn thác rộng hơn, nƣớc lặng và ít 

đá hơn. Thi lặn không? Nắm tay lại rồi lặn xuống coi ai nhịn thở lâu nhất 

hen… Đứa nào chƣa biết bơi thì tập bơi luôn đi, chỉ cho… Bơi sải, bơi bƣớm, 

bơi ngửa nè, bơi chó nữa hả, KiKi đâu… Hix, tắm chƣa đã gì hết mà cô bắt 

lên rồi. Ăn trƣa. Trao phần thƣởng HSG. Làm 1 tờ thu hoạch dành cho lớp 

11: Ai đẹp trai nhất nè? Ai hay khóc nhè nhất dzậy? Chị hai của lớp là ai thế 

nhỉ?... <Hãy luôn cho mình 1 câu trả lời nhé, vì khi nào gặp lại bạn, có thể tôi 

sẽ hỏi những câu nhƣ thế đấy>. Kịch Nàng tiên ká Tra – tiết mục đƣợc 

mong đợi nhất. Pretty woman, walking down the street, pretty woman… Em 

iu ká Tra, em iu ká Tra… Và rồi A1 rời Giang Điền, không quên mang theo 

một nụ cƣời vào trong giấc ngủ trên đƣờng về… 

Khác với các trƣờng khác, 9/1 là một ngày truyền lễ thống lớn đối với Lê 

Hồng Phong. Vào ngày này, học sinh không phải đi học nhƣng lại đƣợc 

tham gia các phong trào ở trong cũng nhƣ ngoài trƣờng. Mỗi lớp khối 10 cử 

ra 3 học sinh đi thăm mộ Trần Văn Ơn ở nghĩa trang thành phố (hồi đó 

mình may mắn đƣợc lọp vô top 3 đứa xui xẻo đó). Nhƣng đáng nói nhất 

trong ngày này là cuộc thi việt dã và các trò chơi vận động. Buổi sáng học 

sinh có mặt tại trƣờng từ 5h sáng để chuẩn bị thi chạy 1. 5km quanh khu 

trƣờng mình. Lúc đầu thì đa số đứa nào cũng có cố gắng chạy 1 chút, nhƣng 

mà đƣợc chừng hai ba trăm mét gì đó thì hết 60% đã đi bộ, 500m kế tiếp thì 

có thêm 20% quyết định không thèm giành giải thƣởng nữa, đến khi về đích 
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chỉ còn khoảng mấy chục đứa là chạy. Đến khi trời đã sáng tỏ, sân trƣờng 

nhƣ 1 ngày hội thực sự với rất đông học sinh, tụ tập thành từng khu để chơi 

kéo co, nhảy bao bố, đua xe đạp chậm… Lớp mình năm nào cũng tham gia 

nhiệt tình, chỉ có lớp 11 là nhƣờng nhịn các đội bạn tí chút để xong sớm đi 

uống trà sữa thôi:)). Buổi chiều thƣờng là 4h tập trung để làm lễ trong 

trƣờng và giao lƣu với các cựu học sinh. Phần đặc sắc nhất của buổi lễ là 

màn rƣớc đuốc của sinh viên Bách Khoa - cựu LHP. Đặc sắc ở chỗ là mùi cồn 

bay nồng nặc và đám học sinh đứa nào cũng mong có anh chị nào đó “vô ý” 

đánh rơi 1 cây cho nó cháy chơi…  

Nhắc đến Madagui, mỗi chúng ta đều nhớ đến A1. Và nhắc đến Amotizen, 

chúng ta không thể nào quên đƣợc chuyến đi Madagui tràn đầy kỷ niệm… 

Đất trời bao la. Thiên nhiên tƣơi đẹp. Không khí mát lạnh, trong lành… Đó là 

màu xanh êm dịu của cánh rừng trúc thơ mộng, là màu vàng rực rỡ của buổi 

hoàng hôn, là màu xám rêu phong của những tảng đá, là màu nâu của 

mảnh đất hoang sơ, là màu đen huyền bí của màn đêm nơi núi rừng, là màu 

trắng thơm tho của những tấm ra giƣờng, là màu đỏ chói lọi của những 

chiếc áo Amotizen… Tại nơi này, những con ngƣời A1 đã cùng ăn, cùng ngủ, 

cùng ca hát, cùng chơi đùa nhƣ những ngƣời anh em. Và đêm lửa trại, nó sẽ 

là một nốt nhạc cao vút 

trong bài ca cuộc đời 

của mỗi chúng ta. Nốt 

nhạc ấy tuy chỉ ngân lên 

trong một khoảnh khắc 

ngắn ngủi nhƣng lại ghi 

mãi dấu ấn trong tâm 

thức của tất cả những ai 

đã thƣởng thức nó. 

Những giọt nƣớc mắt, 

nƣớc mắt của sự sẻ chia 

chân thành, nƣớc mắt 

của niềm hạnh phúc vô 

bờ, nƣớc mắt của cảm 

xúc trào dâng mãnh liệt, 

nƣớc mắt của sự thấu hiểu, nƣớc mắt của niềm vui khi nhận ra những ngƣời 

bạn tuyệt vời… Nhƣng chắc chắn, đi cùng những giọt nƣớc mắt ấy là những 

nụ cƣời của niềm tin dành cho những ngƣời bạn, ngƣời anh em, những 

ngƣời thân đang ngồi xung quanh mình. Đêm ấy, cái gia đình A1 này thật 

đầm ấm, thật thân thiết, thật đẹp biết bao… 
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 “Bao hàng cây xanh thắm dƣới mái trƣờng mến yêu. Có loài chim đang hót 

âm thầm tựa nhƣ nói… 

…Mang tình yêu của thầy đến với chúng em. Để dựng xây quê hƣơng tƣơng  

lai sáng ngời. ” 

Năm học cuối cấp đã qua đi, nhƣng ký ức về một ngƣời thầy vẫn còn đọng 

lại mãi trong tôi. Phải công nhận rằng thầy rất là bảo thủ. Nhƣng chính cái 

bảo thủ của thầy đã dạy cho tôi nhiều điều… Tôi học đƣợc ở thầy rằng làm 

ngƣời lãnh đạo phải biết đƣa ra quyết định, không phải lúc nào cũng dựa 

vào ý kiến của mọi ngƣời; rằng phải biết chủ động, không phải cứ để cái gì 

tới thì nó tới; rằng không đƣợc chủ quan, khinh địch dù mình đã biết rất rõ 

điều gì đó; rằng khi làm việc phải có trƣớc có sau, phải có kế hoạch cụ thể 

rõ ràng thì mới thành công; rằng nóng nảy chẳng đem lại hiệu quả nào mà 

còn khiến tình hình xấu thêm; rằng ở đời, tình cảm giữa ngƣời và ngƣời thật 

đẹp đẽ, thiêng liêng; rằng dù có đi đâu, ở đâu, làm gì cũng phải luôn hƣớng 

về Tổ quốc, luôn ghi nhớ chảy trong huyết quản của mình là dòng máu Việt 

Nam; rằng… Tuy chƣa thực hiện đƣợc hết những điều thầy đã dạy, nhƣng 

tôi tin mình sẽ làm đƣợc… Dù chân đau, nhƣng thầy vẫn luôn đứng thẳng. 

Dù kết quả học tập và kỷ luật của lớp thật thảm hại, thầy vẫn trao trọn một 

niềm tin. Dù có những lời điều tiếng dèm pha, thầy vẫn hƣớng đến mục tiêu 

lớn dành cho học trò chứ không mảy may nghĩ cho bản thân. Chính thầy là 

ngƣời đã cho lớp một buổi văn nghệ thật hoành tráng, một chuyến đi 

Madagui thật ý nghĩa, một đêm lửa trại thật đầm ấm, một ngày 8/3 thật đặc 

biệt, một quyển kỷ yếu đầy yêu thƣơng và kỷ niệm… Biết nói gì hơn, thay 

mặt toàn thể lớp 12A1 niên khóa 2007-2008 em xin cám ơn thầy, nhiều thật 

là nhiều luôn, vì tất cả những điều thầy đã làm cho chúng em, vì thầy đã dạy 

dỗ chúng em trở thành những con ngƣời sống tình cảm nhƣng cũng biết 

trách nhiệm, biết yêu quê hƣơng đất nƣớc. Kính chúc thầy luôn dồi dào sức 

khỏe và chân thầy hết đau đi. Chúc thầy luôn sống vui vẻ và yêu đời, lạc 

quan. Chúc thầy sẽ tiếp tục thành công trên cƣơng vị “ngƣời gõ đầu trẻ”. 

Chúc thầy sẽ đào tạo nên nhiều nhiều thế hệ học sinh nữa có ích cho đời 

(nhƣ chúng em đây, hii…). Vì thầy là thầy HỒ VĂN HUYẾT… 

Lê Anh Đảo 

HÃY MÃI LÀ A1 

BE THE 1 
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The Macro inside the Micro 
Không phải khoa học lúc nào cũng đúng… 

Tôi vào lớp cũng nhƣ phần đông các bạn khác. Cũng chỉ là một ngƣời mới 

trong một tập thể chƣa liên kết. Khi đó, tôi nhƣ thể 1 electron tự do, trôi nổi 

khắp nơi chứ ít khi lấy phòng A007 làm orbital. Nhƣng thời gian trôi qua, lực 

hút tĩnh điện của "hạt nhân" càng lúc càng mạnh. Khối tâm đó đã hút tôi lại 

gần hơn.  

Rồi đến một ngày, có những hiện tƣợng mà cả những định luật, lý thuyết 

cao siêu trong khoa học cũng không thể giải thích đƣợc. Đó là phản ứng 

chuyển hóa electron thành proton. Sau đó proton lớp phó kỷ luật, rơi vào 

khối nhân. Hy sinh một phần khối lƣợng của mình để tăng thêm lực hút hạt 

nhân. Các nucleon bên trong lại liên kết chặt chẽ hơn. Đồng thời cũng lại gia 

tăng thêm lực hút tĩnh điện, hút thêm nhiều electron tự do khác vào. Cứ thế, 

hành tinh nguyên tử Amotizen càng lúc càng vững chắc và "nặng ký".  

Tuy nhiên, không phải electron nào cũng dễ dàng chuyển động theo quỹ 

đạo. Cũng có một vài thành viên, không dễ dàng hòa nhập. Cũng có vài 

thành viên khác ở lớp ngoài cũng với mức năng lƣợng ion hóa thấp, dễ 

dàng bị bứt ra khỏi nguyên tử. Hay cả những nucleon, vì phản ứng hạt nhân 

nào đó mà hiểu lầm nhau, phân rã ra bên ngoài. Cứ mỗi lần nhƣ thế, toàn 

bộ nguyên tử này sẽ bị hao hụt đi 1 phần năng lƣợng. Vì thế, tất cả đang 

mong đợi một ngoại lực đủ mạnh để gom góp toàn bộ các hạt nào đang 

đẩy nhau, trở về một khối.  

Tiếp theo, xin mƣợn sóng vô tuyến, gửi tới các hạt Amotizen đã sớm chia 

tay với khối tâm. Chỉ cần bản thân các hạt không quên khối tâm này – một 

khối tâm gồm có 46+6 hạt - thì cả khối tâm sẽ không bao giờ quên các hạt. 

Các bạn sẽ không kết tủa, mà hòa tan vào với lớp.  

Tuy đạo hàm tình bạn của chúng ta nhƣ những hàm lƣợng giác đổi dấu liên 

tục, nhƣng lim của của hàm này chắc chắn tiến về vô cực. Tuy có những lúc 

hệ phƣơng trình trong chúng ta không thể trực tiếp mà tìm ra nghiệm. 

Nhƣng khi những ẩn phụ đƣợc đặt đúng lúc đúng chỗ vào thì hệ nào cũng 

giải ra. Ẩn phụ chính là những ngƣời bạn biết quan tâm lẫn nhau, là những 

thầy cô tâm lý, hiểu học sinh.  

Chúng ta đều mong muốn đƣợc trở thành các đƣờng tiệm cận của nhau, để 
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tiến sát vào nhau mãi mãi. Nhƣng đƣờng đời đâu bằng phẳng, nó ép chúng 

ta thành những đƣờng thẳng, gặp nhau, cắt nhau rồi cũng phải đi theo 

những con đƣờng khác nhau. Và đây đã là điểm cuối. Mong rằng tất cả các 

nhân tố cấu tạo nên một Amotizen hôm nay – một Amotizen tuy không 

phải số một, nhƣng là duy nhất này – sẽ mãi là bạn của nhau, sẽ có cơ hội 

cùng nhau đọc lại cuốn kỷ yếu này một lần nữa.  

“Những điều vĩ đại nhất luôn nằm trong những điều đơn giản nhất…" 

26/2/2008 
Vũ Việt Tùng 

 
Vũ Việt Tùng 
Ngày ra đời:  

30/08/1990 

Các bạn trong lớp 

hay gọi em là: 

Gman, cao kều , 

hƣơu còi , cu Tũn 

(cu Tủn ) …  

Đặc điểm nhận 

dạng: vừa cao , vừa 

đen , vừa gầy , vừa 

xấu . Đeo kính nhìn 

cứ tƣởng trí thức . Mặt mũi lúc nào cũng nhƣ đang suy nghĩ ghê 

gớm lắm .  

Địa vị xã hội:  Lớp phó phá kỷ luật [the silence breaker] trong 2 

năm rƣỡi .  

Email: gmanvn@gmail .com 

Blog : http://gman-blog.blogspot.com 

Địa chỉ: 77 Thành Công ,  Tân Thành , Tân Phú .  Đt : 8497687 

Tình trạng hôn nhân: Hiện tại có 4 vợ , thêm mấy em đã ly dị nữa , 

không nhớ hết .  

Em rất thích mấy cái l iên quan tới máy tính , thể thao thì chỉ thích 

bóng rổ thôi  (dù chơi không tốt lắm  :D), ăn uống thì vô tƣ , khoái 

nhất mấy món kho và trứng .  
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Trần Nguyên Khôi 
Ngày sinh: trƣớc 

valentine 1 ngày ^^  

Nick: Khôi đđ  

ĐT: 8414416 

Địa chỉ: 127B/10 

Đinh Tiên Hoàng , P. 

3, Q. Bình Thạnh  

Sở thích : Tất cả 

những món ăn chơi 

và khám phá những 

điều chƣa biết .  

Âm nhạc: classic, 

jazz, flamenco.  
Email: khoi732110@yahoo.com 

Website: www.nguyenkhoi. info 

A walk into the past 
Không cần phải nói thì có lẽ mọi ngƣời sau 1 năm gắn bó cũng đã có những 

nhận định riêng về mình nên thôi thì cứ để suy nghĩ của các bạn nguyên vẹn 

nhƣ vậy. Và khi đọc những dòng này thì các bạn có thể yên tâm là nó đơn 

giản chỉ là những cảm xúc của 1 cậu học sinh sắp ra trƣờng, không toan 

tính, không vì 1 tình cảm riêng nào khác, những cảm xúc ấy sẽ tự nó có một 

sức sống, mãnh liệt đối với những ai thật sự đồng cảm để trở thành mãi mãi 

với thời gian.  

Thời gian là 1 cái gì đó mà khi con ngƣời ta càng cố gắng định nghĩa nó thì 

lại càng chìm vào trong mớ hỗn độn, loạng choạng và quay cuồng… Chín 

tháng với những khoảng lặng vô hình không phải là 1 quãng thời gian dài 

trong đời ngƣời, càng không phải là 1 cái gì quá lớn lao để con ngƣời kịp 

thay đổi, kịp nhận ra mình đã quá thờ ơ… hay dù chỉ là nhen nhóm lên 1 

ƣớc mong nhỏ bé “Nếu mình cố gắng có phải mọi chuyện đã khác?”. 

Amotizen thực sự là 1 khối thống nhất và bền chặt, tình cảm đó không dễ gì 

có đƣợc càng không dễ bị chia cắt và đôi khi cũng phũ phàng với cả những 

thực thể muốn hòa tan trong nó….  

Cái gì rồi cũng sẽ qua đi, hợp và tan vốn chƣa bao giờ tách rời chỉ là trong 

những khoảnh khắc nào đấy của đời ngƣời, niềm vui gặp gỡ sẽ lớn lao đến 

mailto:khoi732110@yahoo.com
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nỗi giúp ta quên đi những thứ còn lại, cũng giống nhƣ khi đi trên 1 đƣờng 

cong quá lớn ta dễ ngộ nhận đấy là 1 đƣờng thẳng vô tận, ta vô tƣ và mải 

miết để lại quãng đƣờng thật đẹp trôi qua sau lƣng không 1 ý niệm sâu sắc 

nào, rồi chợt những ngã rẽ đã ở đó, tất cả mãi xa rồi mà vẫn còn cứ tiếc 

ngẩn ngơ. Những gì đang ở trong tôi giờ phút này là mớ cảm xúc hỗn độn, 

tôi vừa muốn giữ lại ngày hôm qua khi quần nhau trên sân bóng với Hói và 

Tũn, rồi chụp hình cái calvin klein đỏ chói của thằng Thanh kèm theo câu 

“mặc nhƣ vậy mới đúng kiểu +_+”, tôi sẽ không quên những ngày ăn vụng 

trong lớp (hình nhƣ là tất cả mọi ngày, mà phải công nhận là mọi ngƣời ăn 

khí thế thật), và cả những lúc chứng kiến từng chiến sĩ một dáo dác quan sát 

trận địa trƣớc khi ngã gục trong giờ Hóa, Văn, Sử, và cả Lý nữa (em xin lỗi 

thầy). Tôi sẽ nhớ những câu nói vu vơ rất hồn nhiên của 1 ai đấy nhƣng lại 

mang đến cho những ai tình cờ nghe đƣợc một niềm vui nho nhỏ. Và còn 

thật nhiều những kỷ niệm đang hiện ra chỉ tiếc quá chật chội trong 1 trang 

giấy A4 này nên xin cất lại để 1 dịp nào sẽ gặp lại nhau. Còn các bạn nhớ gì?  

Sẽ thật là buồn cƣời nếu nói rằng tôi đang ƣớc cho thời gian quay trở lại, 

nhƣng giờ đây khi năm học đã sắp qua đi và những ngày mà mọi ngƣời còn 

đƣợc ngồi bên nhau chỉ còn tính bằng kỉ niệm, những ƣớc muốn đƣợc tự do 

thoát khỏi nhà trƣờng và làm những điều mình muốn trở nên thật tầm 

thƣờng và vụn vặt, một nỗi sợ hãi mơ hồ cứ dâng lên và choáng hết lấy tâm 

trí dù 1 lần rồi mọi ngƣời đều cũng phải chia xa. Thôi trên con đƣờng không 

hẹn trƣớc ngày gặp lại, hy vọng mọi ngƣời sẽ nhớ đến nhau và sống thật 

hạnh phúc vì những kỉ niệm mà ít ra một thời chúng ta đã có.  

Within you I lose myself...  
Without you I find myself 
And wanting to be lost again.  

Written by Khoi, for my one and only one Amotizen 

Trần Nguyên Khôi 
 

Zoo Amotizen 
…Ừ, lại bắt đầu bằng dấu 3 chấm. Không biết từ lúc nào mình lại có cái thói 

quen đó, chỉ thấy nó hay hay, nó thể hiện sự suy nghĩ của mình. Ừ đúng! 

Châu đang suy nghĩ, tại cũng không biết viết gì… Tình cảm giành cho 

Amotizen thì có chứ, nhiều lắm chứ. Nhƣng không biết bắt đầu từ đâu… tình 
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cảm mà… muốn viết ra đâu có dễ… nhất là với 1 ngƣời không thich biểu lộ 

những cái đó ra quá nhiều (cái này xấu đây ^.^, cái tật rồi ^.^)  

Châu chỉ gắn bó với Amotizen có 1 năm thôi. 1 năm nói ra nghe dài nhƣng 

sao cũng thật ngắn. Chẳng đủ để mình hiểu hết từng thành viên, chẳng đủ 

để thân với hết mọi ngƣời… 1 năm sao chẳng làm đƣợc gì hết… Nhƣng ít ra 

Châu cũng thân với Loạn gia (cái Loạn gia nho nhỏ hồi đó kìa chứ chẳng to 

nhƣ bậy giờ đâu ^.^). Nói thân chứ cũng chỉ gắn bó đƣợc ½ cái học kì… rồi 

Châu đi…  

Thời gian ít thật đấy… nhƣng tình cảm dành cho Amotizen thì nhiều lắm. 

Châu nhớ hết mọi kỷ niệm, lớn có, nho nhỏ cũng có (nhƣng cái nhỏ quá thì 

chắc mai một theo thời gian rồi ^.^) nhớ lúc đi Củ Chi, lúc chui hầm, nhớ 

những lúc không làm bài bị la 1 đám, nhớ cả những lúc kiểm tra cả đám 

đoàn kết, còn má mì Ân thì hậm hực ^.^ nghĩ cũng tội nghiệp thằng bé, 

nguyên đám quỉ quái mà ^.< biết sao đƣợc ^.^ 

Nhớ hồi đầu năm, mình thân đầu tiên là Vân, cựu lớp trƣởng đấy ^.^ Vân 

hiền nhƣng cũng thân thiện lắm, làm mình bớt bỡ ngỡ. Cái lần đó mình với 

Vân phải qua khu C làm gì đó cho lớp (quên rồi). Đi còn nắm tay nữa chứ! 

Hehe.  

Nhớ hồi sinh nhật Tú Linh, cả nhóm quậy quá trời! Bữa đó mình chỉ xin ba đi 

đƣợc có tăng 2 thôi ^.^ nhƣng mà cũng vui. Chơi chọi bột! dơ ơi là dơ! đi 

về ai cũng nhìn… nhƣ quái vật mới đi ra từ lò… bánh mì >.<  

Rồi cái hồi đi hội sách, nắng chang chang! Mình nói với ông già là đi taxi, để 

ông khỏi lo… chứ thật sự đi xe đạp, chẳng biết trời xui đất khiến sao bị mất 

thẻ xe! phải để CMND lại! Hôm sau, cần làm giấy tờ, mẹ hỏi CMND đâu. Bạn 

Linh Châu của chúng ta: “dạ… dạ… nó ở hội sách đó mẹ?!?!” Bó tay… 

Hồi đầu năm, mình thân với An trƣớc… chuyền giấy qua lại nói chuyện… An 

tâm sự, mình chia sẻ... Hậu quả to lớn: bị ghép đôi dù chẳng có gì ^.^ 

Nhƣng thật sự, mấy ai hiểu đƣợc: những ngƣời hiểu nhau quá thì chẳng bao 

giờ thành đôi đƣợc… An nhỉ? Làm bạn là tốt nhất… chỉ có bạn mới tâm sự 

đƣợc đến vậy mà thôi… An này thật sự thì đến giờ Châu vẫn không biết rõ 

ràng chuyện của An… An chƣa kể Châu nghe… nhiều lúc Châu muốn hiểu rõ, 

muốn nghe… nhƣng Châu sợ sẽ khơi dậy nỗi buồn của An… nên thôi... Châu 

chỉ lắng nghe và chia sẻ thôi… Cũng tốt, từ những lần đó mà Châu cũng 

đoán ra đƣợc chứ (ngƣời thông minh bẩm sinh mà lị:P) Còn nhớ cái lúc An 

nhậu không?? Lần đó Châu giận lắm… đã lo rồi… rốt cuộc… kỳ đó Châu 
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không đánh An là hay lắm rồi (sorry hơi bạo lực!) An thật là… cũng may là 

sau đó hiêƤu ra… phù. Sống tốt An nhé! An có lí tƣởng, có ƣớc mơ, cố lên, giữ 

những ƣớc mơ của mình. Đừng gục ngã nhé! Lúc nào cũng có những ngƣời 

bạn bên cạnh An hết. An hay quên điều này lắm đấy ^.^  

Xong bé An thì tới bé DP. Phƣơng heo! mày có nhớ hồi tao với mày bị ông 

Xuân dợt T_T cái đó thê thảm… đâu phải tao không làm bài… chỉ tại cho 

Giáo chủ mƣợn tập… tội nghiệp Giáo chủ, thấy tội lỗi sau đó:P… tao với mày 

^.^ năn nỉ quá trời… ổng còn dọa cho ra Hội Đồng! Lạy Chúa… kỳ đó hên 

chứ không chắc ăn đòn chết… nhớ 2 đứa mình bên nhau ^^ vui thật. Rồi cái 

kỳ Tết, đi lang thang với bé Bum với Cƣờng, nhớ kỳ đó tụi bây ác ghê… 

không cho tao về, còn tao thì cứ lo, sợ ôm bà già… rồi cái kỳ mày qua nhà 

tao, chở tao qua nhà Bum Bum rồi qua nhà Khải, rồi đi ăn ^.^ Cuối cùng là 

qua nhà bé Nguyện ^.^ Nhớ không con?? Tao với mày hồi trƣớc chuyên 

môn quậy, đáp lại với tụi con trai, phải công nhận lần đầu tiên mới gặp 1 

con giống nhƣ tao (quậy nhƣ 1 thằng con trai nhƣng cũng có lúc hiền dịu 

nữ tính:P). Bởi vậy, mày là con gái tao là phải. Nhớ nha mày! Ráng học, quậy 

ít lại 1 tí chứ đừng ngừng luôn, ngừng luôn thi không còn là mày nữa! À coi 

chừng cái tính của mày, vừa quan tâm nhƣng cũng vừa vô tâm… 2 thứ này 

kết hợp lại thì không tốt lắm đâu! Thành vô tình đấy!... Thôi dù sao thì mày 

cũng có quá trời ngƣời thƣơng ^.^ 

Chồng yêu! mặc dù đã li dị nhƣng em vẫn không quên anh đâu:P nhớ hồi 

đầu mình quen nhƣ thế nào không?? ^^ trong lớp vi tính đấy… hôm đó… 

lạy Chúa! Chỉ giỡn giỡn… ai ngờ… nhƣng cũng nhờ thế mà mình quen… rồi 

thân. Nhớ hôm 1 tháng 4, anh lừa em với DP… giận anh kỳ đó ghê… ích kỷ 

quá… làm em tính khóc… nhƣng kềm lại đƣợc… tƣởng giận luôn rồi chứ… 

thật là! Không suy nghĩ gì hết! Mình còn kỉ niệm gì không nhỉ?? Còn chứ hả? 

Nhiều lắm nhƣng chủ yếu là nho nhỏ, chỉ có chọc qua chọc lại cho vui thôi. 

Anh ơi! Giờ anh có ai kia rồi, học giỏi anh nhé! Hoàn thành ƣớc mơ của 

mình!  

A giờ đến má (cũng là em con ^.^ thứ 2 thì chịu thua thứ 1 một chút nhé 

^.^). Má ui! Thƣơng má lắm, con nhớ hồi đầu năm, ấn tƣợng nhất là mái tóc 

của má, dài ghê luôn chứ! rồi tiếp đó, con thấy má đi xe hơi đi học >> giàu 

nhƣng không kiêu ^.^ thân thiện, iu má nhất! Má ngồi đằng sau con nè, hay 

chọc ghẹo… chán ghê ^.^ không biết từ khi nào mình gọi má con, quen 

luôn ^.^ Má ơi! Con với má ít tâm sự lắm, điều này chứng tỏ là má ít buồn. 

Vậy thì tốt! Con cũng không mong 1 ngày đƣợc ngồi nghe má kể chuyện 

buồn đâu. Chỉ mong má luôn vui vẻ thôi! Iu má! 
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Khải nè. Châu không quên Khải đâu! Hồi đầu năm, Khải là ngƣ ời mở màn 

mọi chiến dịch trêu chọc Châu đấy nhá ^.^ tức ghê! Cả bọn hùa lại… không 

biết nói sao luôn. Tội nghiệp bé Châu quá! T_T Châu với Khải lúc đầu không 

thân lắm nhỉ… chỉ từ lúc… mm... từ lúc mấy thằng đi nhậu… rồi Châu đi… 

Khải thân với Châu từ đó… Khải tâm sự, chỉ tiếc Châu không ở bên để giúp 

đỡ Khải thôi… chỉ có thể ngồi nhìn Khải thay đổi thay đổi từng ngày mà 

không làm gì đƣợc… May mà cũng có lúc Khải hiểu ra. Phù! Cố lên Khải nhé! 

Nhớ những gì Khải hứa với Châu không? Giữ lời đấy. Châu chờ tin vui mùa 

hè này ^.^ Luôn bên Khải! 

Bum ù, hehe đến lƣợt mày rồi con ơi! Hồi đầu năm, tao không ƣa mày nhất, 

cái mặt ngầu ngầu nhìn muốn quýnh (sorry, sự thật hay mất lòng:P) Ghét 

của nào trời cho của đó. Cầu gần chết đừng chung lớp với mày… ai dè!! 

Nhƣng thôi kệ, chứ không là tao tiếc hùi hụi rồi. ^.^ Lúc nào đi chơi tao 

cũng hay leo lên xe cho mày chở, chỉ tại mày ôm đã! 1 lí do không chê vào 

đâu đƣợc ^.^ (sorry vợ mày!). Mày là cái thằng duy nhất trong lớp (trừ Phúc 

heo) là tao xƣng mày tao… chẳng biết tại sao? Mày cũng là đấng nam nhi 

duy nhất chuyên môn chọc ghẹo tao, mặc dù theo vai vế tao lớn hơn mày 

(T_T rõ khổ T_T có thằng cháu hƣ). Thôi! chuyện mày chọc tao thì có kể đến 

mai cũng không hết! Cố học nhé cƣng. Mày học cũng trùm lắm! 

AAA đến KM! Không quên Minh đƣơc! ^.^ Mặc dù vô Amotizen lúc giữa 

năm nhƣng không chịu thua kém bất cứ ai! 1 con ngƣời gƣơng mẫu nhiều 

lúc quá lố!! Hehe! không xƣng mày tao! Không chửi thề, không, không và 

không, 100 thứ không trong đó. Mới đầu Châu chỉ ấn tƣợng rằng Minh là 1 

bạn rất ƣ là thích phát biểu ^.^ gì gỉ gì gi cũng hỏi hehe! Minh con gái, hay 

khóc nhè, xấu lắm nha, bớt khóc lại coi! Minh với Châu có kỉ niệm gì không 

ta?? Hình nhƣ có nhƣng tụi mình chủ yếu rất là yêu quí nhau, thực hiện 

những cái không của Minh, trong đó có không chọc ghẹo Châu T_T. Cố lên 

Minh ơi! Thƣơng Minh nhiều! Thêm 1 cái không: Không bao giờ đƣợc ghét 

bạn Minh (cái này thì quá dễ).  

Ai nữa nhỉ??... mm… uh Xuân Hằng! Mi với ta! 1 cái xƣng hô thật lạ lùng, 

không đến nỗi sỗ sàng nhƣ mày với tao, cũng không đến nỗi khách sáo nhƣ 

cậu với tớ. Hay chứ Hằng ha! Mi với ta biết nhau từ hồi ông Thắng! vô gặp 

mi, vui muốn chết. Mi hay chọc ta mà cũng iƧt ch ọc ta (huề vốn). Nhớ mi hồi 

trƣớc đƣợc nhiều bạn theo lắm ^.^ hehe Hằng mà lị! Vẫn còn phải cám ơn 

mi cái vụ lƣu bút lúc ta đi. Lúc nào ta cũng giữ kĩ nó hết! Mi làm đẹp quá! 

Rồi còn cái bộ xếp hình nữa chứ! Ý tƣởng của mi nhiều thật! Còn mấy tờ 

giấy nƣớng mi đƣa ta, còn nguyên ở nhà ^^ chƣa xài. Mà này giờ mỗi lần 
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coi film HQ, ta lại nhớ đến mi, mê gì mà mê ghê thế!! Thôi cố học nhé em!! 

(vô ĐH kiến trúc đƣợc đó! Mi vẽ đẹp)  

Nguyện này ^.^ Nguyện ít chọc Châu nên Châu không nhớ nhiều kỉ niệm 

(mà hình nhƣ không có). Châu còn giữ cây bút Nguyện tặng này ^.^ Cám 

ơn Nguyện nhá! Hồi trƣớc, ai chọc Châu thì Nguyện chỉ cƣời và… hùa theo 

thôi!! Nguyện đi đâu cũng khó (tại ba me không cho T_T). Nguyện hơi… 

trầm tính nhƣng ngồi kế Nguyện thì thấy yên bình, ấm áp lắm ^.^ Thích 

ngồi dựa Nguyện ^.^ Nguyện gọi Châu = má nhỉ ^.^ no problem!! Nguyện 

ít quậy quá (thật sự là có… chỉ ngầm thôi! hehe) cố lên con trai! Mùa hè này! 

Thƣơng Nguyện lắm ^.^  

Tùng ơi!!! Điệp khúc lặp lại mỗi khi Châu cần gì về comp ^.^ lúc nào Tùng 

cũng giúp tận tình hết! Iu Tùnh ghê! Trong Amotizen, Tùng galang dễ 

thƣơng nhất. Kỉ niêm gắn với Tùng là những lần… nhờ vả (-. -). Cám ơn Tùng 

nhiều lắm! Không có Tùng chắc đời Châu… vẫn thế ^.^ hehehe. Khoái chọc 

bạn Tùng ghê ta! Châu xấu quá! Châu cảm ơn Tùng nhiều lắm! về tất cả 

những gì Tùng làm cho Châu (sách, comp…)!  

À, má quên con trai của má, Con biết là ai mà, đúng không? Con lạ lắm… má 

không giúp gì đƣợc cho con… chỉ biết con đƣờng phía trƣớc của con chông 

gai thôi… Má nhớ những lúc đi học bà Phƣơng chung, những lúc con chia sẻ 

với má, chỉ có con là ngoan lúc nào cũng gọi 1 tiếng má 2 tiếng má ^.^ 

(thành công trong viêc dạy dỗ) hồi đầu năm, nhớ má còn thi nhau đoán con 

là con gì ^^ hehe sorry! Tính má nó thế! Uh thế thôi… má không biết nói gì 

với con. Cố lên con nhé! Má luôn sẵn sang ngồi nghe con tâm sự! Không 

bao giờ invisible với con đâu!  

Ky nữa này (mém chút nữa là lộn qua “I” nữa rồi:P)! Châu quen Ky cũng lâu 

nhỉ. Trƣớc khi vô Amotizen kìa! Ky triết lý! Lâu lâu hay lên cơn điên điên 

nhƣng Ky vui lắm! Lúc mới qua hay tâm sự với Ky! Ky dễ thƣơng lắm! Chồng 

thứ 2 của Châu đó (kì đó cầu hôn không biết chấp nhận chƣa?!?!?! hehe) 

thôi kệ! Iu chồng ^.^:P:P:P  

A lớp trƣởng này, dù Tr có nói gì thì nói Tr vẫn là lớp trƣởng của Châu. 1 lớp 

trƣởng gƣơng mẫu! Làm việc đâu ra đó!! Sâu sắc.. nhìn thấu tất cả thành 

viên trong lớp! Tr với C ít kiƤ ni ệm nhỉ? Vẫn chỉ nhớ những lần “Châu quay 

lên! Không quay xuôƧ ng n ữa! “ bị lớp trƣởng la bao nhiêu lần mà cũng vậy 

hehehe! Cố lên Tr nhé! Cố lên lớp trƣởng của Amotizen!! 

Bé Đao! Không nhiều cũng phải viết cho bé vài dòng, tại bé hay chở Châu về 
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^.^ nhìn bé vậy chứ bé ngầu quá!! Bé nhớ hồi năm lớp 10 không?? Lúc bé 

bị mất cái xe đạp đó. Bữa đó buồn thật nhƣng nhờ đó bé thấy đƣợc tình 

cảm của mọi ngƣời dành cho bé ^.^ Cả bọn đổ xô đi kiếm. Hehe cố lên nha 

bé! Bé có ai kia đúng không? Phải cố lên nhé!!!  

Ai nữa nhỉ… giờ 1h45 tối rồi… không còn suy nghĩ đƣợc nữa nhƣng không 

viết thì mấy hết hứng ngày mai…  

Còn Thành nữa, mày chuyển lên chuyên ToaƧn r ồi!, không biết có mặt mày 

trong kỷ yếu nữa không? Nhƣng mày vẫn là 1 thành viên của Amotizen! Ai 

cũng thƣơng mày hết! Nhất là tao nè hehe ^.^ Phải cảm ơn mày nhiều lắm. 

Hồi mới qua, chỉ có mày hay online nghe tao nói, chỉ có mày online khuya 

để học bài nên sẵn chat với tao luôn ^.^ hehe thƣơng mày ghê! Cố lên nhé! 

Amotizen bên mày!  

Quên nữa, còn bạn Thiện ^.^ hehe Thiện vô lúc giữa năm học đúng không? 

còn nhớ nè! Ấn tƣợng về Thiện là 1 ngƣời… ốm quá:P hehe đùa thôi! Hồi 

Thiện mới vô, còn nhớ tụi nó chọc Thiện là quậy quá bị đuổi qua đây ^.^ 

hehe. Để Châu nhớ, hồi trƣớc đi chơi Thiện vẫn hay lãnh trách nhiệm chở 

Châu (1 trách nhiệm mà không phải ai cũng đƣợc:P:P, Châu tự tin thật!) 

Thiện cũng quậy lắm! Đi chơi đâu cũng không thiếu mặt Thiện ^.^.Thôi 

quậy nhiều rồi, năm nay học chăm đi để còn thi ĐH. Cố lên!  

AAA chết chết, Châu quên 

Giáo Chủ!!! Chắc kiểu này, lúc 

về bị chặt đầu quá T_T. Giáo 

chủ là 1 ngƣời rất rành về 

những chuyện… bậy bạ:P 

Nhƣng mà GC dễ thƣơng, 

galăng lắm đấy!! Hehe không 

biết từ lúc nào “đƣợc” bầu là 

giáo chủ nữa. Tự họp bàn rồi 

bầu luôn ^.^ Năm 12 rồi, 

chúc Giáo chủ có kêƧ t quaƤ t ốt 

trong mùa hè này (Giáo chủ 

học cũng bén lắm nhá, chỉ tại 

lƣời qúa hehe). A quên, nhiều 

lúc Châu thấy GC buồn đấy, 

nhìn xa xăm. Đừng buồn nhá! 

Có gì thì nói ra sẽ giúp GC 
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thấy tốt hơn đấy! You„re not alone!!!!! ^.^  

…Viết cho ai bây giờ, viết kiểu này thì đến ngày mai cũng chƣa xong… Buồn 

ngủ chết! Thôi cho phép Châu viết chung chung nha ^.^ (1 ngƣời thông 

minh nên có lí do thật hoàn hảo hehehe ^.^) Amotizen… ai cũng để lại cho 

Châu nhiều kỉ niệm hết. Nhắc đến Amotizen, Châu đâu phải chỉ nhớ đến 

những ngƣời bạn ở trên… Châu nhớ đến Loạn gia, nhớ đến má mì Ân, nhớ 

đến những bạn nữ hiền thật hiền nhƣ Hạnh nè, Trang nè, Triết nè, v. v… (nói 

chung con gái A1 ai cũng hiền, trừ Châu và con DP ^.^), nhớ đến Minh 

Ngọc nè (chuyên môn mùa nóng mặc áo lạnh), nhớ đến Quang nè ^^ hehe 

không hiểu sao cứ nghĩ đến Quang là cƣời :D :D :D (giống đƣời ƣơi quá), rồi 

đến Vƣơng nè hehe Vƣơng thì khỏi nói! Vui không chê vào đâu đƣợc ^.^ 

chuyên bà với tui (dân Nguyễn Du ai cũng hơi tƣng tƣng), rồi Khôi hói 

(“saƧng chói” nhƣng không có nghĩa là thông minh :P:P, đùa thôi!) nhớ tới 

mm… Bảo nè, qua đến đây mới biết Bảo cũng ngầu và sâu sắc ghê… rồi Huy 

(cũng hơi tƣng tƣng), rồi Tuấn, rồi Huy Hoàng (hiền nhƣng chuyên môn bị 

thằng Bum dụ dỗ…v. v.. v. v… nhiều quá không kể hết đƣợc!!  

Thôi Châu viết cũng dài rồi. Tình cảm thì nên giữ trong loƦ ng, không nên nói 

ra quá nhiều (hehe lí do quá chính đáng của DP) … Châu xa Amotizen gần 2 

năm trời rồi… cách đến nữa vòng Trái Đất… nhƣng Châu vẫn nghĩ về A1, về 

những ngƣời bạn tính cách thật khaƧc nhau nhƣng đ ều yêu thƣơng nhau… 

Hết năm nay là mỗi ngƣời 1 ngã rồi… nói thật thì Châu ghét những năm 

cuối cấp, Châu ghét những lúc chia tay… nhƣng cuộc vui nào cũng có lúc 

tàn… chia tay là điều phải xảy ra… Châu đã trải qua 1 lần rồi nên lần này sẽ 

không thấy gì nhƣng… các thành viên của Amotizen sẽ buồn lắm đấy… Cố 

lên! Đƣờng đời còn dài mà… chỉ cần trong trái tim luôn có hình bóng của 

Amotizen là cũng đủ rồi… Yêu mọi ngƣời…  

Đặng Nghiêm Linh Châu 

Nick name : Buffalo (đẹp khg? hàng hiệu đó )  

Hang động chui ra chui vào : 1280 St-germain H4L 3S6, St- 

laurent, Montréal , Canada 

Đƣờng dây nóng : (001) 514-744-0238 

E-mail :  bouquet_iris@yahoo.com 

Ngày Trái Đất chào đón 1 “thiên tài“: 18/12/1990  

mailto:bouquet_iris@yahoo.com
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Amotizen – Tình yêu và Nỗi nhớ 
Tên gọi thân mật : Sƣ tử của nền VHVN  (Tự Nguyện Lép )  

Lớp : 12A1 (Niên Khoá 2005-2008)  

Địa chỉ liên lạc : 235/43 Bạch Đằng F15 QBT TPHCM  

Khi cần gọi số : 2581645 hay số nóng 0908540295  

Email :  npcanhnguyen@yahoo.com 

Trên đây là một số chi tiết liên quan đến cuộc đời của một nhà văn không 

có tên tuổi về sự nghiệp văn chƣơng nhƣng đầy tai tiếng. Nãy giờ là một 

phút vui đùa để nói về cuộc đời tôi một thành viên của tập thể A1 yêu quý. 

Nó nhƣ một gia đình thứ hai của tôi khi tôi bắt đầu học tập tại mái trƣờng 

Lê Hồng Phong. Hơn thế nữa, nó còn để lại trong tôi những kỉ niệm không 

bao giờ có thể có lại lần thứ hai trong cuộc đời. Có thể nói đây chính là thời 

gian đẹp nhất trong cuộc đời đi học của tôi. Mỗi năm lại có một kỉ niệm và 

nó cứ đọng lại trong tâm trí tôi nhƣ một phần máu thịt. Trong đó có những 

thứ rất đặc biệt, nhƣ hồi cuối năm lớp 10, tôi cùng 3 thằng bạn rất thân là 

thằng cu An, Cƣờng gay, và thằng Khải mập đi uống bia một trận thừa sống 

thiếu chết, mặc dù tôi không uống nên sau đó không bị hạ hạnh kiểm, 

nhƣng cũng chính vì thế mà tôi cảm thấy có lỗi với tụi nó vì đi chung 4 đứa 

mà chỉ có mình mình không bị hạ hạnh kiểm. Vì vậy thông qua bài tâm sự 

này tôi muốn gởi tới thằng cu An, cu Cƣờng, cu Khải lời xin lỗi trân trọng 

nhất và cũng là cùi bắp nhất^_^.Bên cạnh đó, tôi cũng muốn viết về một 

ngƣời bạn nữ mà tôi nghĩ là tôi quý mến nhất mặc dù không đƣợc học 

chung trọn vẹn ba năm, đó chính là bạn “Trâu” hay chính xác hơn vai vế của 

tôi và ngƣời đó trong “loạn gia” là má con. Hồi còn học lớp 10, những lúc 

tới giờ Kỹ Thuật là bạn Châu lại qua chỗ tôi ngồi. Nói chuyện với Châu khiến 

tôi rất vui vẻ mặc dù lúc nào tôi với Châu cũng chỉ nói đƣợc hai ba câu là cãi 

nhau rồi. Tôi thật sự hối tiếc vì đã không đi tiễn Châu khi Châu lên máy bay 

đi du học. Việc đó làm tôi rất buồn. Nếu nhƣ thời gian có thể quay trở lại thì 

tôi nhất định sẽ gác lại mọi chuyện để đi tiễn Châu, Châu ơi cho Nguyện xin 

lỗi.  

Rồi cuộc đời tôi cứ trôi nổi lên năm 11, nơi đây tôi đã gặp đƣợc một GVCN 

nhƣ là một ngƣời mẹ đối với chúng tôi, đó chính là cô Thanh Hà. Cô đã uốn 

nắn chúng tôi thành những ngƣời trƣởng thành thật sự cho dù lớp chúng 

tôi không đƣợc nhiều GV thích. Tại năm 11 này cũng có một số sự kiện đáng 

chú ý nhƣ sự việc tôi bị gãy vai (hu hu thật tội nghiệp cho cái thân tôi). 

mailto:npcanhnguyen@yahoo.com
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Nhƣng rồi dòng đời cũng êm ả trôi qua cuộc đời học sinh vẫn tiếp diễn. 

Cũng năm nay tôi càng ngày càng thân với một thằng bạn, đó là thằng An. 

Tôi với nó ngồi chung với nhau nguyên năm 11. Có một chuyện khá thú vị là 

vào một ngày đẹp trời nọ tôi tình cờ nhìn lên bàn của Anh Vƣơng - cũng 

chính là tổ trƣởng tổ tôi lúc bấy giờ - tôi thấy có một cuốn tập vẽ hình hai 

con chim cánh cụt, tôi buột miệng hỏi một câu hỏi đầy chất trí tuệ là không 

biết con nào là con đực con nào là con cái, vậy mà Diễm Phƣơng (tức là Em 

Iu của tôi) và thằng Anh Vƣơng ngồi cãi nhau khí thế luôn, đến nỗi giáo viên 

đi xuống cũng không biết. Kết quả là hai đứa bị mời ra ngoài cửa đứng, thiệt 

là tội lỗi thiện tai thiện tai^_^. 

Mùa hè của năm 11 trôi qua chúng tôi bƣớc vào năm học cuối cấp. Thật 

may mắn cho chúng tôi là chúng tôi gặp đƣợc một GVCN rất vui tính nhƣng 

cũng rất hiểu học trò, thầy đã làm rất nhiều chuyện cho lớp chúng tôi. Bƣớc 

vào năm học này tôi lại càng yêu quý tập thể lớp này hơn. Đặc biệt là sau 

buổi lửa trại ở Madagui thì tinh thần đoàn kết của lớp lại càng gắn bó hơn. 

Tôi hi vọng tinh thần ấy vẫn sáng mãi nhƣ ngọn lửa không bao giờ tắt để 

theo mọi ngƣời trong tập thể lớp A1 đến suốt đời.  

Đối với tôi thì những cái tên nhƣ Ku An, Cƣờng gay, Khải Mập, Em iu Diễm 

Phƣơng, Linh “Trâu”… sẽ mãi mãi không bao giờ tôi có thể quên đƣợc.  

Nguyễn Phƣớc Cảnh Nguyện 
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Nguyễn Hoài An 
Học sinh lớp 12A1 niên khoá 2005 - 2008.  

Sinh nhật :  25/02/1990.  

Điện thoại: 8490185  

Địa chỉ: 15 Bàu Cát 1 , P. 12, Q. Tân Bình , TPCHM  

Sở thích : đọc sách , đi dạo phố bằng xe đạp .  

Mơ ƣớc : đƣợc làm 1 nhà thiên văn hay Vũ trụ học .  

Mơ ƣớc lớn nhất : 1 ngày đƣợc leo lên đỉnh Everest - tận hƣởng 

cảm giác của kẻ chinh phục .  

Những ngƣời bạn “không thể nào quên”: Loạn gia A1 .  

Châm ngôn sống : Nơi nào có ý chí , nơi đó có con đƣờng , miễn 

ta có ƣớc mơ và dám mơ ƣớc .   

Và đôi điều dành cho A1 
Phần tự bạch có vẻ sơ sài, đó có lẽ là do khi đƣợc viết những dòng này, tôi 

nghĩ về A1 nhiều hơn, muốn viết thật nhiều thật nhiều về A1. Và một lý do 

khác nữa: vì A1 là một phần trong cuộc sống và tâm hồn tôi, viết về A1 là tôi 

đang viết về chính mình.  

Khi bắt đầu đặt bút viết những dòng này, thì còn một tháng nữa là thi HKII, 

hai tháng nữa là thi tốt nghiệp, và ba tháng nữa là thi đại học. Giữa bộn bề 

những nỗi lo toan về tƣơng lai, về ngày mai, có đôi lúc chúng ta chợt quay 

lại nhìn: thời gian để bạn bè còn ngồi cùng nhau có còn bao lâu nữa đâu! Và 

đó là lúc ta mong thời gian có thể lắng đọng lại từng phút giây, để ta nâng 

niu và trân trọng nó đúng với giá trị của nó hiện tại.  

 A1 - đó là một cái lớp mang nhiều ấn tƣợng không tốt với rất nhiều giáo 

viên bộ môn. A1 - đó là cái lớp mà năm học đầu tiên chỉ có 8/48 học sinh 

giỏi, và cũng có hai học sinh mang hạnh kiểm trung bình. A1 cũng là cái lớp 

mà HKI của năm học cuối cùng xếp hạng 28/28 thi đua toàn khối. Đó là tất 

cả những gì ngƣời ta nhìn vào và đánh giá, dò xét trên giấy tờ và đƣa ra 

những ý kiến… Nhƣng sẽ thật thiếu sót, thật là không may mắn cho những 

ai không một lần bƣớc chân vào phòng A026 mỗi sáng để hiểu thế nào là 

A1. Theo chủ quan của tôi là thế.  

A1 là nơi khi ta bƣớc vào sẽ không muốn đi ra. Là nơi mà mọi ngƣời gắn bó 

mật thiết với nhau, là nơi khi bạn là một thành viên, sẽ không ai quên đi 

bạn, từ tính cách đến suy nghĩ, đến ngay cả ngày sinh nhật của bạn cũng sẽ 
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đƣợc ghi nhớ. Đó cũng là nơi khi những phiền muộn và chán nản vây 

quanh, nơi đó sẽ tiếp cho ta sức sống, niềm tin lạc quan. Ba năm gắn bó với 

A1 là ba năm tôi trải qua biết bao cảm xúc, để lớn khôn và trƣởng thành 

hơn trên những bƣớc đƣờng sau này.  

Amotizen đó là cái tên đã gắn liền với lớp gần ba năm, đó là cái tên đƣợc in 

trên áo lớp, là cái tên mà mỗi khi nhắc đến, từng thành viên của lớp sẽ có 

những cảm xúc rất riêng. Với tôi, đó là mỗi khi thầy Huyết đứng thao thao 

bất tuyệt về niềm tự hào và tình cảm của thầy dành cho lớp, là dáng vẻ có 

một chút vất vả mà tận tuỵ với công việc của cô Hà mỗi khi muốn dạy cho 

lớp một bài học từ cuộc sống. Đó có thể là Ngọc Trâm - một lớp trƣởng 

luôn hết lòng với lớp và chu đáo trong mọi công tác, là Diễm Phƣơng - luôn 

sống hết mình, lạc quan và mang đến niềm vui cho ngƣời khác “Sự sống 

không bao giờ chán nản”. Đó cũng có thể là Bum Bum - ít nói và chín chắn, 

là Khánh Minh - luôn lo lắng và quan tâm đến bạn bè. Đó có thể là bất cứ ai 

trong A1, với những nét tính cách rất riêng của mỗi ngƣời.  

Và A1 cũng có thể là tôi - Nguyễn Hoài An - một học sinh gây ra không ít tai 

tiếng cho lớp cũng nhƣ buồn phiền, lo lắng cho thầy cô, bạn bè. Một học 

sinh trƣởng thành và lớn khôn từng ngày từ chiếc nôi A1, vững vàng từng 

bƣớc đi một, sau những thất bại và những điều tƣởng chừng nhƣ không còn 

gì tồi tệ hơn… Để có đƣợc điều đó, biết phải nói sao cho hết những suy nghĩ 

và cảm xúc của tôi hiện tại… Cám ơn Linh Châu vì những cuộc gọi liên tục 

đã động viên tôi rất nhiều, giúp tôi đứng lên sau những sai lầm tồi tệ khi 

còn là một thằng nhóc lớp 10 ham chơi, lêu lỏng. Cám ơn Quốc Cƣờng vì đã 

ở bên tôi, đã là một thằng bạn thân thiết, có nhau trên mọi bƣớc đƣờng, từ 

những sai lầm ngu ngốc nhất đến những suy nghĩ trƣởng thành và chín 

chắn hơn, và nhà bạn cũng là nơi tôi đến đầu tiên khi những buồn lo, mệt 

mỏi vây quanh. Cám ơn Tú Mỹ vì từ bạn tôi đã học đƣợc cách sống nghiêm 

túc và hết mình cho công việc, từ bạn tôi biết tin vào những câu truyện cổ 

tích có thể tồn tại trong cuộc đời này, nếu ta có mơ ƣớc và dám ƣớc mơ. 

Cám ơn Tú Linh vì mỗi khi tôi nhìn bạn, bạn luôn cƣời đùa “nhí nhố”, nhƣng 

tôi hiểu đối với cuộc sống xung quanh, bạn dành cho mọi thứ một ánh nhìn 

tinh tế, nhạy cảm. Cũng nhƣ cám ơn Hoàng Phát và Anh Đảo vì dù chúng ta 

ít nói chuyện, tâm sự với nhau, nhƣng từ hai bạn tôi đã học đƣợc cách sống 

có nghị lực, vƣơn lên cho khát vọng của mình… Còn rất nhiều những lời cám 

ơn tôi muốn gửi đến cho những ngƣời bạn của A1, mỗi con ngƣời là một 

mảnh hồn riêng, nhƣng tất cả đều tựu chung tại một điểm - đều là 

Amotizen.  
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A1 là thế: là nơi đã 

cho tôi khôn lớn và 

trƣởng thành. Là nơi 

mà dẫu ở đó, tôi đã 

mắc nhiều sai lầm, 

nhƣng tôi hài lòng 

với những sai lầm 

đó, vì nhờ nó mà có 

tôi của ngày hôm 

nay: điềm tĩnh hơn, 

vững vàng hơn.  

Rồi sẽ có lúc chúng 

ta đi trên những con 

đƣờng khác nhau, với những ƣớc mơ và cuộc sống riêng. Nhƣng sao có thể 

quên đƣợc những kỷ niệm khi còn đƣợc ngồi chung một lớp, đƣợc cùng 

học, cùng đùa giỡn, cùng quậy phá… Hành trang cho cuộc đời đôi khi là 

những bài học vô giá từ cuộc sống, nhƣng cũng có lúc là những điều giản dị 

đến lạ, nhƣ những kỷ niệm này, để sau này khi mà những bộn bề của cuộc 

sống vây quanh, đó lại là những liều thuốc giúp giải độc cho tâm trí. Hãy 

yêu và trân trọng từng phút giây còn đƣợc ngồi cùng nhau dƣới một mái 

trƣờng, đƣợc vui đùa, thậm chí đƣợc…ghét nhau, cãi nhau. Vì sau này nhìn 

lại, ta sẽ hiểu đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, hồn nhiên nhất của một 

đời ngƣời… 

Điều cuối cùng tôi muốn nói: có thể các bạn không nhớ ngày sinh nhật của 

tôi, có thể các bạn quên hay không biết con đƣờng đến nhà tôi, có thể mƣời 

hay hai mƣơi năm nữa sẽ không còn ai nhận ra tôi. Điều đó không quan 

trọng. Chỉ mong các bạn luôn nhớ: tôi - Nguyễn Hoài An - là một thành viên 

của A1, là một Amotizen. Và tôi tự hào về điều đó.  

Nguyễn Hoài An 

  



Hành trình từ cửa lớp Kỷ yếu A1 2005-2008 

Trang 36 

Ba mùa phượng nở nơi Lê Hồng Phong dấu 
yêu 
Tôi viết những dòng này vào giữa tháng 3, năm học cuối cùng dƣới mái 

trƣờng Lê Hồng Phong thân thƣơng đã sắp kết thúc, trƣớc mắt là bao kỳ thi, 

bao dự định tốt đẹp cho tƣơng lai. Thời gian thấm thoắt trôi qua thật 

nhanh, tôi và những ngƣời bạn dƣới mái nhà chung A1 chỉ còn vài tháng 

nữa để cùng học tập bên nhau, để cùng nói cƣời bên nhau. Trong thời gian 

này, ai trong chúng ta cũng sẽ đặt việc học lên làm ƣu tiên hàng đầu, nhƣng 

nếu mỗi ngƣời trong chúng ta dành riêng cho mình một khoảng lặng để 

nhìn lại những gì đã qua, ta mới cảm thấy đƣợc thời gian này thật là thiêng 

liêng và quý giá biết bao. Những kỷ niệm đẹp nhất của quãng đời học sinh, 

dù vui hay buồn cũng sẽ mãi mãi rồi xa chúng ta, tất cả sẽ lùi dần vào quá 

khứ. Những ánh mắt đó, nụ cƣời ấy của bạn bè sẽ không dễ gì bắt gặp đƣợc 

khi chúng ta rời xa mái trƣờng Lê Hồng Phong dấu yêu. Năm tháng trôi qua, 

tƣơng lai đang chờ đợi chúng ta phía trƣớc, nhƣng tôi và mỗi thành viên 

trong ngôi nhà nhỏ A1, sẽ mãi ghi dấu trong tim những ký ức không thể 

nào quên của một thời áo trắng thân thƣơng, nơi mái trƣờng cấp ba Lê 

Hồng Phong.  

Mùa hoa đầu tiên 
Tôi nhớ 
Cảm giác lúc ấy 
Rụt rè, bỡ ngỡ.  
Nhớ những ánh mắt,  
Lần đầu gặp nhau,  
Có ngờ đâu,  
Sau này thành tri kỷ.  
Nhớ lớp học đầu tiên 
10A1 
Nhớ lắm, những tiết học 
Đầu tiên 
Nhớ những lần đi chơi,  
Cả lớp ta,  
Rộn rã tiếng cười 
Cùng những trận bóng đầu tiên,  
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Bên tôi là những hảo thủ,  
Trận thua 10 chuyên Toán 
Buồn! Nhưng sẽ là bước đệm 
Bởi vì 
Ai chiến thắng 
Mà chưa từng chiến bại 

 
Mùa hoa thứ hai 
Tôi nhớ,  
Người mẹ hiền 
Thanh Hà,  
Cô giáo của chúng tôi 
Ngày qua ngày 
Ân cần, tận tụy 
Chăm lo 
Kiến thức và tinh thần 
Những buổi văn nghệ,  
Hát hết sức.  
Những cuộc đi chơi,  
Chơi hết mình 
Rộn rã vui tươi 
Bao ánh mắt nụ cười 
Nếu không có cô 
Chúng em 
Làm sao có được 
Những giây phút ấy 
Nhớ những trận bóng 
Đủ cả 
Nụ cười và nước mắt 
Chiến thắng và chiến bại 
Tôi nhớ,  
Tú Mỹ 
Người bạn gái 
Ngồi gần 
Tôi mới biết 
Xinh gái và dễ thương 
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Học tập và thể thao 
Đáng để tôi học hỏi 
“Dữ dội và dịu êm 
Ồn ào và lặng lẽ” 
Mùa hoa thứ hai 
Khép lại 

 
Mùa hoa cuối cùng 
Tôi nhớ,  
Những điều 
Lần đầu có được 
Văn nghệ tại lớp 
Vui tươi,  
Thắm đượm tình cảm.  
Đêm lửa trại 
Se lạnh Cao Nguyên 
Ngọn lửa đêm ấy 
Ngọn lửa tình yêu 
Ngọn lửa bè bạn 
Ngọn lửa tình thầy trò 
Sẽ theo ta 
Đến suốt cuộc đời 
Madagui ơi! “Ngươi là mẹ của hồn thơ” 
 

Ba mùa phượng nở 
Lê Hồng Phong dấu iu ơi! 
Bây giờ 
Và mãi mãi 
Trong tim tôi 
Và trong tim mỗi người 
Mái nhà A1 
Thân thương 
Thầy Huyết, cô Hà, cô Thảo 
Tận tình, chu đáo 
Các bạn 
Từng ánh mắt, nụ cười 
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Sẽ không bao giờ phai 
Một điều thôi 
Tôi yêu các bạn 
Tôi nhớ… 

 
Sáng tác 

Trƣơng Phạm Bảo Huy 
 

Sinh nhật: 4-1 

Tên thân mật: LVH đệ II  

Thích :  thể thao nói chung , đặc biệt là cầu lông va bóng đá ,  bóng 

đá tàm tạm đủ xài , cầu lông thì có thể tự hào 1 chút  

Ghét : Có quá nhiều thứ phải làm cùng 1 lúc => nhức đầu  

Bạn thân trong lớp : Hạnh , Mỹ , Khải , An, Nguyện , Ky, Hải . . .  

Mình sẽ rất thích một bạn gái nếu bạn đó : dịu dàng , dể 

thƣơng , hòa đồng , cùng sở thích với mình  

Liên lạc : Gọi cho mình ở 8373899 or 0922028714  

E mail : baohuy12@yahoo.com 
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Tâm sự 
Đã 3 năm rồi còn gì kể từ cái ngày mƣa gió tầm tã hồi nào đó cái ngày mà 

lần đầu tiên chúng ta đƣợc gặp nhau, (và theo trƣờng mình) là để gặp nhau, 

biết trƣờng, biết lớp, biết GVCN và biết nhau. Tuy nhiên đã ba năm rồi, 

nhƣng có vẻ tụi mình chƣa biết gì về nhau nhiều lắm thì phải.  

Mình biết, đối với một số bạn trong lớp, mình dƣờng nhƣ chỉ là một 

cái bóng, một cái bóng nhạt nhòa mờ ảo, thậm chí có những ngƣời còn 

“không ƣa” mình nữa. Mình biết cũng kha khá (có lẽ không đầy đủ lắm) 

những chuyện mà một số bạn nói về mình, thật sự đối với mình, chuyện đó 

không quan trọng. Vì từ năm lớp 7 (cái năm mà lần đầu tiên mình biết đƣợc 

quyền hành pháp là gì), mình đã sử dụng một câu châm ngôn dễ khiến 

ngừơi khác nổi khùng (trong lúc họ đang rất bực bội rồi), đó là (xin lỗi trƣớc 

nha, câu này của một triết gia, bản dịch sang Tiếng Việt không đƣợc hay ho 

gì cho lắm) “Chó sủa mặc chó, đƣờng mặc đƣờng cứ đi”_nghĩa là ai nói gì 

mình cũng kệ, xem nhƣ không hay, không biết gì cả, nghĩa là “mình sống là 

do mình, không phải do dƣ luận, ngƣời ta nói gì cũng mặc”. Phƣơng châm 

sống nhƣ vậy, có mặt tốt cũng có mặt không tốt. Mình biết. Ngay từ khi học 

viết các đoạn văn nghị luận năm lớp 7 (hồi cấp 2 mình học chuyên văn mà, 

nhớ không nên mình đƣợc học văn nhanh hơn mọi ngƣời 1 năm), mình đã 

phải bình luận câu này. Trong vòng 3 năm sống với cái phƣơng châm ấy ở 

cấp 2, mặt tốt có vẻ lấn át nhƣng đến khi hòa mình vào một tập thể mới, 

Amotizen, mình cũng không biết mặt nào đã lấn át nữa. Có lẽ là cái mặc xấu 

của nó_sự bảo thủ, cố chấp, khó chấp nhận cái mới và khó hòa nhập với mọi 

ngƣời. Nhƣng cái hay ở câu này là hai mặt của nó bổ sung cho nhau. Cái 

mặt tích cực kia đã giúp cái mặt tiêu cực ấy không quá đáng sợ. Con ngƣời 

vẫn có thể sống khi không thể hòa nhập (ít nhất là ở mức thấp). Chính điều 

đó đã làm cho con ngƣời ta trở thành một cái bóng, chậm chạp, buồn tẻ và 

nhạt nhòa. Và chính cái đó mới thật sự nguy hiểm.  

“Chuyện cũ viết theo lối mới”… 
Bắt đầu năm lớp 10, bắt đầu một chuỗi ngày (mà theo quan điểm của một 

thằng học sinh giỏi, hang I, vân vân và vân vân những danh hiệu “nhảm nhí” 

là) thất bại. Trƣợt lớp chuyên Tin, đậu lớp 10 với một số điểm không cao 

16.75 con đƣờng học vấn trƣớc mặt đối với nó chỉ toàn một màu đen. Khá 

văn, ngu toán mà lại đi theo ban A đồng nghĩa với tự sát. Ngây thơ, nó tìm 



Amotizen đầy yêu thương và kỷ niệm 

Trang 41 

mọi cách xoay sở để giữ cho đƣợc những cái bằng “tiến sĩ giấy” từ hồi lớp 9. 

Nhƣng làm thế nào cho đƣợc. Không, nhất định phải có một cách, cách 

truyền thống, cách mà ông bà ta đã dạy, cách mà Edison (hay một ông nào 

đó) đã nói, cách đã làm cho nó từ một thằng học sinh dốt văn vào đƣợc lớp 

chuyên Văn: “cần cù bù thông minh”. Chỉ còn 1 cách để giỏi Toán (Lý và Hóa 

nữa) đó là tập trung hết thời giờ vào học. Đối với nó, một thằng học sinh lập 

dị (không biết và không thích các hoạt động vui chơi, giải trí, mà chỉ và chỉ 

có thích học), lần đầu tiên, việc học trở thành một gánh nặng. Làm sao có 

thể vừa học vừa chơi đƣợc cơ chứ. Nonsense, mà sự thật nó cũng có biết 

chơi gì đâu (không biết từ hồi nào nhỉ, từ lớp 4 à, hay lớp 3, chắc là... từ cái 

hồi ngày xửa ngày xƣa nào đó khi mà vui chơi trở thành sở đoản của nó, khi 

mà (nhƣ câu chuyện mà nó sẵn sàng kể đi kể lại cho bất cứ ai muốn nghe) 

chơi hoài cũng thua ⇒ chán, có cheat vào chơi hoài cũng thắng ⇒ chán nốt, 

nó đã đồng nhất, khập khiểng “vui chơi” = “chơi bời”!!). Và đúng nhƣ một 

câu châm... chọc “Học nhiều quá hóa điên”, với một áp lực gấp ba lần kỳ thi 

tốt nghiệp năm lớp 9 (3 môn Toán, Lý, Hóa so với 1 môn Văn) và một loạt 

các thất bại gấp 3 lần năm lớp 9, nó đã bắt đầu trở nên mệt mỏi, chán nản, 

bực bội. Hôm nay nó phải trực nhật. Thật là bực bội. Nếu là năm lớp 9 có lẽ 

nó đã rất hăng hái rồi (vì hồi đó nó là lớp phó kỷ luật kiêm lớp phó vệ sinh 

mà), có lẽ nó đã sẵn sàng vô sớm 1 tiếng, về trễ 1 tiếng để dọn dẹp, quét 

lớp, lau bảng rồi. Nhƣng năm nay là lớp 10. Số 10 hơn số 9 chỉ 1 đơn vị 

nhƣng khoảng cách về tâm trạng, và suy nghĩ thì cách xa quá nhiều, do đó 

hành động của con ngƣời cũng không thể nào giống nhau đƣợc. Không thể 

giống nhau đƣợc. Nó quyết định “đình công”, không làm. Tiếp theo là hàng 

loạt những hành động “khùng khùng, điên điên” khác của một con ngƣời 

đang trong thời kỳ “khủng hoảng” và ngày càng nghiêm trọng hơn nữa khi 

nó bắt đầu trở nên khủng hoảng hơn với môn Lý. Mọi sự có vẻ nhƣ đã đi 

trật bản lề cả, càng cố học, càng thất bại. Bài kiểm tra gần đây nhất của cả 3 

môn đều không có đƣợc kết quá tốt. Khủng hoảng trong khủng hoảng 

trong khủng hoảng… Nhà nó gặp vấn đề về tài chánh và một số vấn đề 

trong các mối quan hệ nó. Chuyện khá nghiêm trọng. >.<. Chuyện trong lớp 

đã không lo xong, bây giờ đến chuyện ở nhà. Tuy không làm gì đƣợc nhƣng 

nó vẫn phải lo, vẫn phải mệt, vẫn phải buồn. Lại gặp đám bạn của nó nữa, 

trong lớp thật sự nó chẳng vui vẻ gì khi mọi giá trị đạo đức mà nó đã xây 

dựng trong tâm trí nó bị đánh đổ tất cả. Cán sự lớp làm ngơ, cô chủ nhiệm 

có vẻ không để ý, giám thị bó tay... Nó lại càng khủng hoảng hơn nữa. Nó 

muốn trở về vị trí lớp phó kỷ luật hồi nào để “thi hành pháp luật” nhƣng nó 

không cho nó làm khi việc học của nó đang không tốt, và nó cũng không 

dám làm (vì sợ sẽ tạo một khoảng cách giữa nó với lớp)... Nhƣng thật sự là 
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giữa nó và lớp của nó bây giờ đã có một khoảng cách, nhỏ thôi, nhỏ chừng 

cái “đƣờng kính của mặt trời” hà. Việc học của nó vẫn không tốt...  

Hôm nay là ngày 24/12/2007, một ngày vô cùng quan trọng. Sau một học 

kỳ học với lớp 11A1, nó thấy quan hệ của nó với tổ 1 có vẻ khá hơn với 

phần còn lại của lớp. Không biết có phải vì nó làm tổ trƣởng nên nó dễ nói 

chuyện với các bạn không. Và học kỳ II bắt đầu, nó lại rơi vào cái tâm trạng 

lo lắng, mệt mỏi cố hữu ngày nào vì việc học lại bắt đầu xuống dốc. Cái giả 

thuyết rằng các bạn nó hiểu nó hồi học kỳ I đã phá sản, chỉ đơn thuần là do 

tổ của nó hiền mà thôi. Khoảng cách giữa nó và lớp nó có cải thiện, nhƣng 

cũng chỉ vài μm thôi. Mọi việc lại đổ ập xuống nhƣ “trăm dâu đổ đầu tằm” 

vậy. Nó chỉ còn cách ráng học. Kệ. Cứ quên hết những chuyện “ngoài rìa” 

khác cho rồi. Học kỳ II lớp 11 lừ đừ lê qua với một kết thúc có hậu (một kết 

quả tốt đẹp nhầt từ đầu năm lớp 10 đến giờ). Tâm trạng nó bắt đầu lên 

nhƣng thật ra là từ ngày Thứ bảy 7/4/2007 cơ, một ngày rất đặc biệt đối với 

nó (chỉ với nó thôi, và với một số ít chừng 5, 6 bạn trong lớp vì chỉ những 

bạn đó mới hiểu đƣợc mức độ quan trọng của ngày này, hoặc các bạn ấy 

cũng chẳng để ý luôn). Qua một mùa hè ôn luyện chuẩn bị, nó bƣớc vào lớp 

12 với tâm trạng khác hẳn, tự tin hơn, vui vẻ hơn khi mọi sự rắc rối (trừ với 

lớp nó) đều đã đƣợc giải quyết. Nó quyết tâm học cho tốt và có lẽ nó cũng 

đạt đƣợc phần nào (bây giờ đối với nó, học tốt không có nghĩa là đạt thành 

tích tốt mà là nắm kiến thức tốt, thành tích chẳng còn nghĩa lý gì cả!). Nó là 

một con ngƣời của cảm xúc. Mọi hành động của nó đều dựa trên hệ quy 

chiếu là cảm xúc của nó: vui thì khác, buồn thì khác,... Và khi nó vui thì cuộc 

đời lại trở nên một màu hồng (tuy không phải là hồng phấn hay hồng gì đó 

mà cũng chỉ là màu hồng của trời đang bắt đầu chuyển mƣa, nhƣng là màu 

hồng chứ không phải là màu đen!!). Nó tìm đƣợc một chỗ ngồi thuận lợi 

cho việc học của nó, vị trí mà nó ao ƣớc 2 năm nay. Và từ cái vị trí tốt ấy, nó 

bắt đầu thích lớp nó hơn, mọi ngƣời xung quanh nó đều thân thiện, dễ 

thƣơng cả (có lẽ là do chính sách tự chọn chỗ ngồi của thầy Huyết, nên có 

vẻ các bạn ngồi gần nhau sẽ có gần quan điểm, và quan điểm của nó là 

“học”, năm nay chỉ có học, chỉ biết học, không còn chỗ cho những thứ “tủn 

mủn” khác). Và khi mọi việc xảy ra có vẻ suông sẻ, tốt đẹp… 

Nhƣng, “đời mà!”, có ai có thể viết đƣợc hai chữ “suông sẻ” trên cái phông 

nền cuộc đời đƣợc cơ chứ!. Nó thích lớp nó. Lớp nó có vẻ cũng đang gần 

với nó hơn. Và càng gần hơn nữa nếu nó đƣợc đi Madagui. Nói “nếu”, nghĩa 

là “không đƣợc”! Ngày 27/2/2007, ngày mừng thọ 80 của ông nó. Hôm đó, 

ông nó phải bay về nƣớc để tổ chức lễ. Hay thật! dịp lễ trăm năm có một 
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đụng với chuyến đi đời ngƣời có một. “Trời xanh quen thói má hồng đánh 

ghen” mà. Làm sao nó có thể bỏ ông nó đi bẵng 2 ngày rồi… (chẳng lẽ viết 

thƣ xin lỗi!) nhƣng một dịp đi nhƣ thế làm sao nó có thể bỏ?! Gia đình nó 

rất khó tính, “vô cùng” khó tính là đằng khác, nhƣng nó không thể bỏ bạn 

nó, nó không cho phép. Mọi sự lựa chọn đều dẫn đến một nỗi đau. Cũng 

nhƣ “sự thật mất lòng”, “sự chọn lựa dẫn đến hiểu lầm”… 

Và đặc biệt là đến ngày thứ tƣ, 6/2/2008 (cũng là ngày 30 Tết), nó đã tuyên 

bố một lời hứa (giống lời-thề-bất-khả-bội trong Harry Potter vậy), một 

quyết tâm với chính nó là nó phải làm 1 điều gì đó cho lớp của nó, dù nhỏ 

nhƣng có còn hơn không (vì nói thật là từ lớp 10 đến giờ nó chƣa làm đƣợc 

gì cả). Đến khi thầy Huyết gợi ý cho cả lớp, nó đã quyết định sẽ tham dự vào 

việc xuất bản quyển kỷ yếu của lớp (một hành động nhỏ trong một công 

việc to, điều đó cũng làm cho nó thấy hãnh diện chút) dù công việc đó có 

thể sẽ “chém” mất rất nhiều thời gian học tập, ôn luyện của nó (nhƣ quyển 

“lý thuyết hóa phổ thông” mà nó làm hồi gần cuối năm lớp 10 đến đầu HKII 

lớp 12 vậy) nhƣng nó đã quyết tâm rồi và khi quyết tâm mọi sự đều thực 

hiện đƣợc… dễ hơn bình thƣờng. Còn bây giờ, nó đang ngồi chỉnh sửa chính 

tả cho bài viết của các bạn và hoàn tất nốt dòng những cuối cùng của 

quyển hồi ký buồn tẻ và chán ngắt của nó và lần đầu tiên nó thử trả là cái 

câu hỏi mà nó đã lẩn tránh “đƣờng mặc đƣờng cứ đi” từ lâu lắm rồi: “Không 

biết cái khoảng cách, có lẽ khó hàn gắn đƣợc giữa nó và lớp nó là do nó ít 

nói chuyện với các bạn trong lớp, hay tại vì nó ít khi tham gia các hoạt động 

của lớp”.  

Cuối cùng, nó đã quyết định sẽ không trả lời nữa vì nó cũng không thể trả 

lời đƣợc và vì mọi việc đã là của quá khứ rồi. Chỉ còn vài tuần nữa thôi là nó 

cũng không còn gặp lớp nó, và lớp nó cũng không còn gặp nó nữa. Suy 

nghĩ của các bạn từ 3 năm nay về nó không thể dùng vài lời để thay đổi 

đƣợc nhƣng có lẽ nó sẽ thay đổi đƣợc những suy nghĩ cuối cùng của bạn bè 

nó về nó, biết đâu sẽ khá hơn. Và bây giờ nó cũng chỉ hy vọng đã sửa hết 

những lỗi… chính tả để đƣợc bắt đầu đi học Sử.  

Tên thƣơng hiệu : Lê Hoàng Ân  (đã đăng ký bản quyền )  

In xong và nộp lƣu chiểu ngày : 16.06.1990 (*giống Cảnh 

Nguyên đó , chỉ khác năm sinh thôi* ), thuộc chòm Song Tử  

(Gemini, )  

Mọi nhu cầu và thắc mắt xin l iên hệ:  

 Đƣờng dây…nguội:  (08) 5107429 (*Hoạt động 11 , 5/12. Lƣu ý: giờ 

giới nghiêm [12h00 , 15h00]  [21h30, 7h00]. Mọi liên lạc sẽ bị 
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đình trệ và có phản hồi đến khi hết giờ giới nghiêm* )  

 Trụ sở chính: 282/34 Bùi Hữu Nghĩa , Phƣờng 2 , Quận Bình Thạnh  

Email: expelliarmus3713@yahoo.com.vn 

Messenger ID: theboywholived3713 (*bạn nào muốn add , nhớ 

xƣng danh tính rõ ràng nha , gặp ngƣời lạ , mình không cho add 

đâu* )  

Sở thích (*có ai muốn biết không , chán lắm đó*) : đề mục thì nhƣ 

mọi ngƣời , nội dung thì nhƣ “ngƣời mọi”  

Đọc sách sách khoa học các loại đặc biệt là về lập trình , máy tính , 

… 

Nghe nhạc classical music các loại , …  

Đọc truyện + coi phim: trong tất cả các phim và tiểu thuyết , mình 

chỉ mê một truyện HARRY POTTER thôi , bởi vậy , hồi cấp 2 , mình 

lấy biệt danh  ( t rong nhóm bạn của  mình )  là Harry Potter luôn đó  

Thần tƣợng : (*cái này còn chán hơn nữa nè *)  

Một vài ngƣời không đáng kể , quan trọng nhất là BA , MẸ của 

mình , và tất cả các THẦY CÔ GIÁO đã dạy dỗ mình từ nhà trẻ đển 

khi mình không còn học nữa!  

Ngoài ra : Có ngƣời hỏi mình muốn làm gì vào giờ rảnh . Câu trả 

lời là RẤT NHIỀU THỨ . Mình có hẳn một cuốn sổ  (cũng không dày lắm )  

từ năm lớp 7 đến giờ để ghi những hoài bão , những việc mình dự 

định làm trong giờ rảnh nhƣ :  

+ Viết một số chƣơng trình cho máy tính  (khoảng 5 ,  6 cá i  gì  đó )   

+ Soạn một số cuốn 

sách tổng hợp  (về các 

môn học ,  và cho mình  thô i )   

+ Học guitar , học võ  

(sợ chƣa? ) ,  học bóng 

bàn nữa  

+ Và , đi sinh hoạt 

Thiếu nhi Thánh Thể  

(có ai biết đây là gì 

không? Nói đại khái 

nó cũng là một tổ 

chức đoàn thể hoạt 

động khá giống 

Hƣớng đạo , thuộc 

các Nhà Thờ . À quên 

nói , tớ đạo Thiên 

mailto:expelliarmus3713@yahoo.com.vn
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Chúa , chính xác hơn là Công Giáo , nhƣng chắc mọi ngƣời ai cũng 

biết rồi!!)  

… 

Tuy nhiên , chỉ có điều là đến bây giờ , hết lớp 12 rồi mà vẫn chƣa 

có đƣợc cái món “đồ xa xỉ” gọi là “giờ rảnh” đó . Cho nên quyển 

sổ vẫn đẹp tƣơi nhƣ mới .  

Nỗi lòng học trò 

Thương nhớ  

  Thời gian thấm thoắt trôi qua 

 Giờ đây tôi lại phải xa mái trƣờng 

  Mái trƣờng tôi mến, tôi thƣơng 

 “Lê Hồng Phong” vấn vƣơng bóng hình 

  Khối A Lý, Khối B Sinh 

 Khối C sử địa, D thì môn anh 

  Khối A đọc trƣớc là “anh” 

 A một đọc trƣớc là “anh” toàn trƣờng: 

Bởi vì: 

  Ồn ào, đùa giỡn phi thƣờng 

 Thầy cô “sợ hãi”, phải “nhƣờng” cho nhau.  

Tuy nhiên: 

  “Chuyện trò”… nối kết vòng tay 

 “Đùa vui” để hiểu về nhau, thôi mà! 

Bởi vậy: 

  Quỷ ma rồi đến học trò 

 Vui tƣơi, sôi nổi chẳng lo thứ gì 

  Đứng “nhất” cả một học kỳ 

 Thi đua, hạnh kiểm, ai bì kịp đây? 

Ngoài ra:  

  Nhớ sao bóng dáng cô thầy 

 “Má” Hà, cô Thảo, cùng thầy Huyết yêu 

Cuối cùng: 

  A một đoàn kết thƣơng yêu 

 Cầm tay cùng tiến, mọi điều bình yên 

Nhân ngày kỷ niệm mẫu áo và mẫu logo bị loại  

 (Lê Hồng Phong, 12h00 ngày thứ bảy 22.03.2008)  
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Góc tri ân!  

Tác phẩm dành riêng cho cô Hà_cô giáo chủ nhiệm lớp 11A1 năm học 

2006-2007 

CÔ! 

Một tấm lòng yêu thương học sinh 

Cô như người mẹ quên thân mình 

Kiên trì đưa lối đàn con dại 

Nghiêm khắc dẫn đường lũ học sinh 

Vất vả đêm ngày chỉ tại yêu 

Tảo tần nắng mưa cũng vì tình 

Cô ơi cô thật quá vĩ đại 

Cô bỏ cả đời vì học sinh 

 (THPT chuyên Lê Hồng Phong – 25/11/2006)  

  

NỖI BUỒN VẮNG CÔ 

Hôm nay đi học thấy bâng khuâng 

Một sự lặng im sao quá gần 

Trường vẫn ồn ào… ôi nhớ quá! 

Lớp vẫn sôi nổi… sao cô đơn? 

Then cài cửa đóng, phòng Công Đoàn 

Vắng bóng hình cô, những tiết văn 

Ngày tháng cầu mong cô khỏe mạnh 

Cô là hạnh phúc cả cuộc đời  

Hôm nay cô Hà đi dạy lại rồi, sau một tuần bị sốt xuất huyết 
 (THPT chuyên Lê Hồng Phong – 25/11/2006)  

    

Kính tặng tất cả các thầy cô bộ môn , thầy cô chủ nhiệm đã tận 

tình dìu dắt lớp A1 chúng em trong suốt 3 năm ở trƣờng  

NHỚ AI 

  Nhớ ai thấp thoáng sân trƣờng 



Amotizen đầy yêu thương và kỷ niệm 

Trang 47 

 Bao ngày mƣa nắng, gió sƣơng bạc đầu 

  Nhớ ai năm tháng dãi dầu 

 Nhìn đàn trò nhỏ mà sầu vì thƣơng 

  Nhớ ai nƣớc mắt vấn vƣơng 

 Ngày đêm ấp ủ tình thƣơng vô bờ 

  Nhớ ai những sớm tinh mơ 

 Sân trƣờng có mặt đợi chờ học sinh 

  Nhớ ai trí tuệ tài tình 

 Vững thông kiến thức tận tình bảo ban 

  Nhớ ai mỏi mệt không màng 

 Khó khăn không nản, yêu ngƣời không ngơi 

  Nhớ ai thầm lặng một đời 

 Quên mình vì cả cuộc đời học sinh 

 (THPT chuyên Lê Hồng Phong)  

Từ phóng tác thành cảm tác! 

Tiếng hát con…người ở lại 
Madagui ƣ? Có riêng gì Madagui 

Khi lòng ta đã hóa những con tàu 

Khi A một bốn bề lên tiếng hát 

Tâm hồn ta là Madagui chứ còn đâu 

Con tàu này lên Madagui anh đi chăng? 

Bạn bè đi xa anh giữ trời A một 

Anh có nghe gió ngàn đang rú gọi 

Ngoài cửa ô? Tàu đói những trò chơi 

Madagui mênh mông, đời anh nhỏ hẹp 

Tàu gọi anh đi, sao chửa ra đi? 

Chẳng có vui đâu giữa lòng đóng khép 

Tâm hồn anh chờ gặp anh trên kia.  

Trên Madagui! Ôi hai ngày Madagui 

Xứ vui chơi, rừng núi đã du lịch 

Nơi mồ hôi tâm hồn ta thấm đất 

Nay dạt dào đã chín trái đầu xuân 
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Ơi sinh hoạt! Hai ngày qua nhƣ ngọn lửa 

Nghìn năm sau còn đủ sức soi đƣờng 

Con đã đi nhƣng con cần vƣợt nữa 

Cho con gặp lại Thầy yêu thƣơng 

Con gặp Thầy con, nhƣ nai về suối cũ 

Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa 

Nhƣ đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa 

Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đƣa 

… 

Nhớ lớp A một, nhớ Thầy chủ nhiệm 

Nơi nao qua, lòng lại chẳng yêu thƣơng 

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở 

Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn 

… 

A một gọi ta hay lòng ta gọi 

Tình bạn đang mong, tình Thầy đang chờ 

Tàu hãy vỗ giùm ta đôi cánh vội 

Mắt ta thèm lửa trại, cả vui chơi 

Mắt ta nhớ mặt bạn, tai ta nhớ tiếng 

Mùa học sinh, chơi học hết một thời 

Rẽ ngƣời mà đi, vịnh tay mà đến 

Mặt đất nồng nhựa nóng của tình thƣơng 

Nhựa nóng hai ngày bạn bè quấn quít 

Madagui ơi, ngƣơi là mẹ của tình bạn ta 

Ba năm học tập vàng ta vui trong lửa 

Nay đi rồi, ta nhớ mãi vàng ta 

Nhớ cả những cơn mơ! Ai bảo con tàu không mộng tƣởng? 

Mỗi đêm khuya không uống một vầng trăng 

Lòng ta cũng nhƣ tàu, ta cũng uống 

Bạn bè ơi, tình ta mãi nhƣ xƣa 

 

Tình cảm của ngƣời không thể cùng lớp xum họp quanh thƣơng yêu 

 (Tối ngày 27/01/2008 - Lúc đại gia đình A1 đang quây quần quanh lửa trại 

Madagui)  
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Đỗ Minh Khôi 
Họ Tên : Đỗ Minh Khôi   

Ngày sinh : 20/02/1990 

Cung Hoàng Đạo : song ngƣ hay bão bình vẫn chƣa xác định 

đƣợc 

Màu sắc ƣa thích : đỏ (nhiệt huyết), xanh (bầu trời)  

Màu sắc không thik : không có màu giƦ cả  

Thik làm nhất : ăn, ngủ, 8 với bạn bè  

Nể phục : những ngƣời có đầu óc thông minh (kể cả ngƣời tốt và 

xấu)  

Phƣơng châm : Stay hungry-Stay foolish (Luôn sống đói khát và 

dại dột)  

Hâm mộ : nhân vật Naruto trong bộ truyện cùng tên  

 

Ngọn lửa không bao giờ tắt 
Không phải ai sinh ra đều có tài năng riêng, vấn đề là họ có chấp nhận và 

cam chịu với những gì mình có hay không? 

11h đêm, chuông đồng hồ tích tắc từng tiếng rõ mồn một. Trong căn phòng 

tù mù chỉ với ánh sáng từ chiếc đèn bàn học vàng hiu hắt, hắn vẫn ngồi 

trầm ngâm. Đã thành thói quen, cứ khi nào không ngủ đƣợc, hắn lại ngồi 

đấy, một mình. Bạn bè nhiều ngƣời bảo hắn nhƣ ông già, hắn cũng cho là 

thế hay thật ra hắn mong đƣợc nhƣ thế. Hắn có thói quen hay cũng có thể 

là sở thích, sở thích “suy nghĩ”. Hắn có thể suy nghĩ bất cứ lúc nào, ở đâu. 

Hắn hay suy nghĩ về những gì đã xảy ra, những điều xảy đến cho hắn và cả 

những điều hắn sẽ gặp. Tối nay, hắn đang suy nghĩ về 3 năm cấp 3 của hắn. 

Hắn đã làm đƣợc gì, mất những gì và học đƣợc gì.  

Trúng tuyển Lê Hồng Phong với điểm thi 16.75, hơn điểm chuẩn 

0.25 hắn rất bất ngờ khi đƣợc xếp vào lớp A1_lớp đầu khối, đầu dãy. Trƣớc 

đây, không có năng khiếu gì, hắn sống nhƣ một cái bóng. Rồi không biết từ 

lúc nào, trong đầu hắn lại có suy nghĩ: “Hãy tự đến lấy thứ mà mình muốn”. 

Suy nghĩ ấy đã vang lên rõ ràng một cách kỳ lạ trong đầu hắn vào ngày đầu 

tiên năm học. Thế là năm mới lớp 10 của hắn bắt đầu bằng việc trúng cử ủy 

viên Ban Chấp Hành đoàn trƣờng và cả ủy viên Ban Chấp Hành chi đoàn lớp.  

Từng ngày trôi qua, chỉ về nhà vào lúc 6-7h tối, cuộc sống của hắn 
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gần nhƣ gắn liền với Văn Phòng Đoàn, với việc hít bụi khói ngoài đƣờng và 

đống giấy tờ loạn xạ. Tối nào về đến nhà hắn cũng hết xí quách. Có thể vì 

hắn vừa phải nghĩ làm sao lớp đƣợc đứng thứ hạng cao, vừa phải hoàn 

thành nhiệm vụ đoàn trƣờng đƣa ra. Nhƣng, hắn vui lắm. Hắn vui vì hắn 

đang sống bằng tất cả những gì mình có, đƣợc cống hiến cho tập thể, cho 

lớp, cho trƣờng. Nhƣng… việc một ngƣời không có năng khiếu, chẳng biết 

gì, sau một ngày bỗng trở thành ủy viên Ban Chấp Hành đoàn trƣờng và chi 

đoàn lớp quả thật là một sự thăng tiến quá nhanh đối với hắn. Mọi thứ bắt 

đầu trở nên đình trệ và rối ren. Ráng “lết” từng bƣớc một hắn kết thúc học 

kỳ I bằng thứ hạng A1 của lớp và một bản tƣờng trình cho thầy Hiệu phó vì 

đã không hoàn thành nhiệm vụ của lớp. Không thể tiếp tục, hắn đã đẩy hết 

mọi việc cho bí thƣ của lớp và hắn chỉ quan tâm đến nhiệm vụ của đoàn 

trƣờng. Thời gian đã chứng minh đó là một quyết định sai lầm. Hắn vẫn 

không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của đoàn trƣờng, lớp vẫn mất điểm thi 

đua, hắn học hành sa sút… Và điều tồi tệ nhất là hắn đã tạo ra một khoảng 

cách giữa hắn và Amotizen. Hắn nhận ra rằng khi không có năng lực, người 

ta chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Khi mà chị của hắn đậu một lúc ba 

trƣờng Bách Khoa, Y, Kinh tế, đƣợc bầu làm chủ tịch Hội sinh viên khoa điện 

điện tử cũng là lúc hắn quay trở về cuộc sống nhƣ một cái bóng.  

Mặc dù vậy, hắn 

vẫn cảm thấy thật khó 

chịu. Hắn không muốn 

chấp nhận một cái sự thật 

rằng hắn là ngƣời vô tích 

sự. Hắn đọc truyện 

Naruto. Nhân vật Naruto 

cũng là một cậu bé không 

có năng lực, chậm tiêu. 

Cậu ta luôn cố gắng bằng 

tất cả sức mình và đã thay 

đổi đƣợc thế giới. Cậu ta 

mệt mỏi khi phải than 

vãn, trách móc và hắn 

cũng không muốn tiếp 

tục nhƣ thế. Và hắn lại tiếp tục… Thật là may mắn, Amotizen vẫn đón nhận 

hắn. Amotizen đã giúp hắn nhận ra rằng thành tích không phải là tất cả. 

Amotizen cũng giúp hắn nhận ra rằng dù năng lực hạn chế nhƣng vẫn là 

ngƣời có ích. Và điều quý giá nhất Amotizen mang lại cho hắn là những 
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phút giây ấm áp bên nhau_những thứ mà tài năng cũng không thể mang lại. 

Bây giờ hắn là một ngƣời bình thƣờng nhƣng hắn bây giờ khác hoàn toàn 

với hắn khi trƣớc. Nhiệt tình của hắn có thể không cháy bỏng mãnh mẽ nhƣ 

lớp 10 nhƣng nó bền bỉ hơn.  

Đồng hồ điểm đúng 12h đêm. Hắn vừa dứt ra dòng suy nghĩ. Vậy là chỉ còn 

vài tháng nữa hắn sẽ chia tay Amotizen. Trong ba năm cấp 3, Amotizen đã 

cho hắn nhiều hơn những gì hắn mất. Cám ơn may mắn đưa hắn đến với 

Amotizen từ ngày đầu vào trường Lê Hồng Phong. Cám ơn rằng hắn đã sớm 

vấp ngã để có thể nhận ra và chắt chiu quãng thời gian ít ỏi còn lại bên 

Amotizen. Và cuối cùng, cám ơn Amotizen.  

21/3/2008 
Đỗ Minh Khôi 

 
Trần Minh Bảo 
Họ tên : Trần Minh Bảo  

Mật danh : không nhớ  ( lâu quá không xài)  

Ngày sinh: 15/6/1990 

Cung : Song Tử  (thế nên mọi cái tốt đều gấp đôi ngƣời khác , và 

ăn theo là cả cái xấu cũng nhân đôi lên )  

Nhóm máu: B  

Địa chỉ: 45/32 Hàn Hải Nguyên 

F16 Q11 

Sở thích : Yeah, comic, tức là 

truyện tranh phƣơng Tây , 

không phải manga  (nói 1 cách 

hết sức nhẹ nhàng nhận xét về 

manga : kinh khủng! ). Và trong 

comic, thể loại yêu thích là 

superhero + lost (ý là tui đang 

ám chỉ đến X-men, cái này đa 

số đều hiểu). Đó là văn hóa 

đọc ,  văn hóa nghe nhìn thì 

không rõ nét .  Tùy thôi .  

Tính cách?: tui không biết 

nữa .  
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Chia tay… 
Phải thừa nhận rằng, tui bƣớc chân vào trƣờng mình nói chung, là 1 điều tui 

không mong muốn. Đó là vì chính tui, tui biết, không phải là vấn đề từ các 

bồ mà là từ chính tui. Ghét các bồ? Có! Có những lúc tui hối hận vì đã ở đây! 

Nhƣng may mắn là tui bị nhiễm 1 loại virus lạ, cứ khoảng 1 thời gian là nó 

reset não tui 1 lần, khiến tui quên sạch, chẳng còn nhớ gì để mà trả đũa. 

Nhƣng vẫn có những thứ không thể nào quên đƣợc, dù là ít. Tui tự đếm 

trong 3 năm, tui đi chơi chung với cả lớp bao nhiêu lần, không quá 2 bàn 

tay. Và đó mới chỉ là đi chơi theo kiểu bán ép buộc. Các cuộc ăn chơi tự 

nguyện thì… lúc đó tui đang ở đâu nhỉ? Vì vậy nên viết kỉ yếu này thực sự là 

hơi quá sức với tui, chả biết nói gì cả! Viết về 1 điều mình không thực sự 

tham gia là hầu nhƣ không thể (trừ khi bồ là nhà văn). Nhƣng tui sẽ thử.  

Ừm, do đứng ở vị trí bên rìa nên tui có thể nhìn thấy hầu nhƣ những gì xảy 

ra, dù tui biết mấy cái “thâm cung bí sử “ của mấy bồ thì tui không biết gì 

cả. Lớp chúng ta ngay từ đầu đã tỏ ra là 1 quần thể đặc hữu không lẫn vào 

đâu đƣợc, mặc dù hàm ý đặc hữu này tốt, xấu đều có. Ngƣời ngoài nhìn vào 

thì toàn thấy cái tệ thôi (cái tốt có khi cũng bị xuyên tạc nữa là). Tui cũng 

nhiều lần vô ý nghe đƣợc mấy lời nhận xét không mát tai lắm của những 

ngƣời khác. Có 1 câu tui chôm đƣợc từ ai đó: 

 “Người khác dè bĩu sự bất thường của chúng ta. Chúng ta không 

quan tâm. Bởi chúng ta không thể thay đổi bản chất của mình. 

Kẻ phải thay đổi là họ. ”  

Vì thế nên dù khó chịu, nhƣng khi nghe ai đó:  

“A1 gì mà bla bla … quá”  

tui vẫn nghĩ rằng chúng ta chẳng việc gì phải thừa kế 1 cái gì đó buồn tẻ từ 

những ngƣời mà có lẽ 1 năm mới ngó đƣợc đôi lần. Tại sao phải cố gắng để 

đƣợc giống nhƣ 1 thế hệ mà ta không quen. Để lại là nấc tiếp theo của 1 hệ 

thống hoàn hảo và không có bản sắc? Thầy Huyết nói đúng, khi ra trƣờng, 

tui đâu có nhớ các anh chị A1 khóa trƣớc, những ngƣời tui nhớ là các bồ. 

Các bồ có những thứ mà không ai có đƣợc. Khi bên nhau, các bồ là tập thể 

thú vị và tuyệt nhất (quên vụ xếp hạng đi). Không có lớp 12 nào mà trong 

năm lại tổ chức nhiều buổi văn nghệ hoành tráng nhƣ lớp ta. Không có lớp 

A1 nào nữa trong đời chúng ta. Tui luôn thích việc xây dựng các kỉ niệm, dù 

tui bỏ lỡ hết tất cả những dịp đó. Mâu thuẫn! Yeah, tui luôn nghĩ nếu tui 

khởi đầu tại A1 với 1 tâm trạng tƣơi sáng hơn tui đã có, nhất định tui sẽ 
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khác tui lúc này. Còn nhớ vụ kịch Welcome Guest của cô Phi không, lúc đó 

tui có diễn không? Tui không biết! Mong rằng sẽ lại có dịp cho tất cả A1 tụ 

họp, mong rằng khi đó tui sẽ có thể cho các bồ biết tui thực sự là ai.  

Thi tốt nhé.  
Trần Minh Bảo 

 
Đặng Thị Thanh Vân 
Tên : Thanh Vân (chỉ có Mỹ thỉnh thoảng gọi là Bone còn Trâm 

gọi là Tì)  

Ngày sinh : 11-

04-1990 (ƣớc gì 

mình sinh sớm 10 

ngày là trúng Cá 

Tháng Tƣ rồi)  

Email: 

cocktail_lhp@yah

oo.com.vn hay 

bluecornmoongirl

@gmail.com  

Sở thích : đọc 

sách (ngoại trừ 

SGK và triết còn 

lại không chừa), 

chơi game (đặc biệt ƣu ái game xây dựng) và nghe nhạc (cực kì 

thích nhạc cổ điển dù không bao giờ nhớ tên bản nhạc và tác giả, 

nhạc rock nghe không lọt nhƣng các dòng nhạc khác nghe rất 

tốt)   

Tật Xấu : đã có hứng nói rồi thì không thể dừng lại ( lý do ko nói 

chuyện trong lớp đó ^-^), lƣời làm bài tập cực kì (có Mỹ chứng 

thực).  

Tổng hành dinh liên lạc : 171 Nguyễn Văn Đậu P:5 Q. BT. Số điện 

thoại: 088432532. (20 năm vừa rồi không đổi, 20 mƣơi nă m nữa 

chắc cũng vậy).  

Con vật ƣa thích : con gì cũng thích miễn nhỏ, nhiều lông, mập 

hoặc to lớn, đáng sợ một chút (chó Bergie chẳng hạn)  

Ngƣời yêu quý nhất: ngoài gia đình thì là tập thể Amotizen 

chúng ta.  
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A1 thương yêu 
Nói thực lòng ngay vào thời điểm này khi chỉ còn vài tháng nữa là chúng 

mình chia tay Vân vẫn chƣa thấy có cảm xúc gì đặc biệt (ngoại trừ căng 

thẳng). Đừng giận Vân nha. Không phải tại Vân không yêu lớp đâu. Thƣơng 

lớp nhất đó nhƣng riêng về mặt tình cảm thì Vân thuộc dạng học lâu dốt 

dài (có giấy chứng nhận Iso 2000… không có luôn). Dù gì qua ba năm học 

lớp cũng mở mắt cho Vân rất nhiều. Tuy có nhiều bạn Vân hầu nhƣ chƣa nói 

chuyện qua (Hiển chẳng hạn) nhƣng vẫn cảm nhận đƣợc ít nhiều tình cảm 

mà mọi ngƣời trong lớp dành cho nhau. Tuy không phải lúc nào tụi mình 

cũng đồng ý với nhau (có mà 9 ngƣời 18 ý) nhƣng không lúc nào xích mích 

nghiêm trọng với nhau. Đúng nhƣ lời Khánh Minh (hay ai đó nói) tất cả là 

nhờ chúng ta chỉ có một chính đảng lãnh đạo (he he bài học thì không nhớ 

nhƣng mấy thứ này thì dính nhƣ đinh đóng cột).  

Trong lớp mình Vân hầu nhƣ chẳng thuộc về nhóm nào (cho đến năm lớp 

11). Tự dƣng xin làm Tì của Trâm (tì duy nhất tình nguyện), nhờ vậy mà 

tháng ngày học sinh vui hẳn lên. Vân có chủ, có phu nhân Hạnh, có luôn 

một cái tƣớc hiệu dài dòng bao gồm một đống “hầu cận” và “trợ lý” và dĩ 

nhiên là một lớp đàn chị đi trƣớc trong cái sự nghiệp làm tì nhƣ Dƣơng hay 

Ngọc. Chuyện trong nhà thì dài dòng khó nói vả lại không nên vạch áo cho 

ngƣời xem lƣng (dù có mặc cái áo nào đâu nên Vân không nói thêm nữa về 

những tháng ngày sóng gió này).  

Một điều đặc biệt nữa mà Vân thấy ở lớp là lớp mình rất khác biệt nhau. 

Dẫu chung một tập thể nhƣng mỗi bạn có một tính cách riêng không thể 

lầm vào đâu đƣợc. Có bạn thích học, có bạn thích chơi, có bạn nghiêm túc, 

có bạn cƣời đùa nhƣng ai cũng tốt là chính (phá là mƣời). Vân chúc cho mỗi 

ngƣời trong các bạn đều đạt đƣợc những gì mình mong muốn.  

Ngoài ra Vân cũng có vài điều nhắn nhủ mọi ngƣời trong lớp. Đây là mọt 

bài học mà Vân khó khăn lắm mới học đƣợc. Và ý nghĩa của nó tùy thuộc 

vào mỗi ngƣời chúng ta nhƣng xin nhớ ta đang ở vào đỉnh cao của cuộc 

đời, giờ là lúc ta quyết định vị trí của mình trong xã hội vì vậy hãy cố học tâp 

và quan trọng hơn nữa hãy nhớ ƣớc mơ cho tƣơng lai mình. Vì mỗi ƣớc mơ 

đều có thể thành hiện thực và chúng ta không bao giờ cần tiết kiệm giấc 

mơ.  

Giờ Vân mong đƣợc nói cám ơn với một số bạn. Đầu tiên xin cám ơn Trâm 

trƣớc hết vì đã là một lớp trƣởng, một đại bàng tuyệt vời và đã là một chủ 

tốt rất cƣng tì. Tiếp theo là Mỹ vì đã giúp đỡ Vân rất nhiều trong học tập. 

Sau đó xin cám ơn Bạch Dƣơng và Hồng Hạnh những buổi trƣa với các bạn 

rất vui. Cám ơn cả Tâm và Hƣơng hai bạn đã làm Vân cƣời rất nhiều và cũng 
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chỉ giáo Vân nhiều “lời ăn tiếng nói”. Cuối cùng Vân xin cám ơn tất cả mọi 

ngƣời trong lớp vì đã giúp đỡ Vân rất nhiều trong ba năm vừa qua.  

Lƣu bút là để mọi ngƣời lƣu lại kì niệm về nhau cho nên Vân chừa vài dòng 

cuối để ghi vài điều về mình nè (cảnh báo sẽ có bất ngờ)  

 Đặng Thị Thanh Vân 
 Bye bye 
 Sẽ gặp lại mọi ngƣời sau 
 
Nguyễn Lê Thanh Hƣơng 
Hehe, đầu tiên xin đƣợc gửi lời chào tới những ai đang đọc trang 

này . Mọi ngƣời có biết tấm hình vô cùng dẽ thƣơng và đáng iu 

bên cạnh là của ai không? Nếu bạn là một Amo thì khi nhìn hình 

phải nhớ đến gƣơng mặt của tui và phải đọc những dòng tự bạch 

bên dƣới để nhớ về tui còn nhiều hơn thế . Nếu bạn không phải là 

một Amo ƣ? Hãy cứ đọc đi , bây giờ biết cũng chƣa muộn mà  

(^_^)  

My birthday: 05/07/90 (nhớ kĩ nghen)  

Nickname: Hƣơng qua đèo , móm , đibe → Galaxa Đibe  (cái này 

hơi bị nhạy cảm nên không nói ra đƣợc )  

Đặc điểm nhận dạng:  

Ngoại hình: móm và dibe  (cái này không lẫn vào đâu đƣợc )  

Tính cách:  

 “Dữ dội và dịu êm   

 Ồn ào và lặng lẽ”  

Mƣa nắng thất 

thƣờng và cũng 

không hiểu nổi 

mình nữa  

Sở thích: ăn vặt , 

tám ,  lƣớt nét , 

nghe nhạc và lấy 

chuyện xỉ vả 

ngƣời khác làm 

thú vui  

Mơ ƣớc của tui là 

đƣợc trở thành 

một nhà kinh 
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doanh thành đạt và kiếm thiệt nhiều tiền .  

Các band đã tham gia: ĐB , inditian D, và gần đây nhất là một 

band cực kỳ nổi tiếng và đầy triển vọng: “Tam tà” . . . Xin mời các 

bạn đón theo dõi tiếp phần sau để nghe giới thiệu lai lịch , tiểu 

sử và quá trình phát triển của nhóm ,  hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp hẫn 

và lôi cuốn .  

Để mấy bạn sau này có việc gì cần kiên hệ với tui thì hãy liên lạc 

qua địa chỉ:  

Email: love_williamcharles_so_much@yahoo.com  

Address: 622/29 - Cộng hòa - Phƣờng 13 - Quận Tân Bình  

Call me: 088101261 – 0955577241 

From the beginning… to the end… 
Xin chào tất cả các Amo yêu quý. Có lẽ tại dốt văn quá nên nãy giờ ngồi 

nghĩ mãi mà chẳng đƣợc ý tứ dồi dào gì cả. Nếu bài viết của mình ngắn quá 

thì mọi ngƣời cứ coi nhƣ cô đọng và hàm súc đi nghen ^__^ Chẳng biết nói 

gì hơn, chỉ muốn nói cho tất cả mọi ngƣời biết là mình rất tự hào vì là 1 

thành viên của Amotizen, một tập thể tuy trong mắt ngƣời khác không tốt 

cho lắm, nhƣng đối với mình đây là một tập thể đoàn kết và vui vẻ nhất 

trong những năm học sinh của mình. Hi hi, khi còn nhỏ thì cứ mong đƣợc 

lớn cho thật nhanh, bây giờ cũng sắp trƣởng thành rồi thì lại tiếc nuối, mãi 

là trẻ con để hồn nhiên vui đùa với nhau. Chỉ còn vài tháng nữa là tất cả sẽ 

tốt nghiệp, không biết liệu còn có thể gặp nhau đƣợc nữa không, nên nhân 

dịp này mình cũng muốn gửi những suy nghĩ của mình tới tất cả những 

ngƣời bạn A1 yêu quý!!!  

To Hồng Hạnh: Chào khọm già, xin lỗi vì trước đây tui chọc già khá nhiều, 

nhưng là bản tính rùi, khó sửa lắm, với lại ai kêu Hạnh ngủ ngày làm chi, 

ráng chịu. Chúc Hạnh sau này định hươƧng tốt nghề nghiệp của mình, luôn 

vui vẻ yêu đời và sẽ nhớ đến bắp này nha.  

To Tuấn Ky: helu ki... ki... Ấn tƣợng của tui về Ky là đôi lúc Ky rất galăng, 

nhƣng đôi lúc cũng keo thấy sợ (có 500đ mà đòi hoài, hix) Nhƣng dù sao Ky 

cũng là 1 tổ trƣởng gƣơng mẫu, có trách nhiệm chăm lo tổ viên và còn là 

hình mẫu lý tƣởng của nhiều cô gái (not me). Chúc Ky sớm “ đánh hơi” đƣợc 

tƣơng lai, sủa vang tiếng gọi quyết tâm và chạy thật nhanh tới đích thành 

công nhé! 
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To Hoàng Thọ: Nè dê già, sao bạn cứ soi mói rùi phổ biến hết cho mọi 

ngƣời những điểm xấu của tui vậy. Nói cho bạn biết nghen, bạn cũng hô-

ha-hí-lép-vồ xấu không thua gì tui đâu. Chúc ngƣời đàn ông duy nhất có 

sữa trên thế giới này đạt đƣợc thành công trong tƣơng lai (bằng nghề bán 

sữa) nha!!! 

To Bảo Huy: ông nói nhiều quá đấy, tôi sợ giọng cƣời của ông chỉ thua sau 

Anh Vƣơng thui. Dẫu ông hay sỉ tui nhƣng tui cũng là ngƣời nhân đạo nên 

chúc ông sớm đƣợc mấy em đáp lại thoát khỏi kiếp thất tình nghe! ^__^ 

To Tuấn Khải: Chồng 4 yêu quý, trong 4 chồng, chồng là ngƣời tốt với vợ 

nhất đấy, chúc chồng sau này lấy thêm đƣợc nhiều vợ mới, không còn sầu 

đời nữa mà luôn vui vẻ, lạc quan nha! 

To Minh Bảo: Trong lớp tuy Bảo ít nói chuyện với mọi ngƣời nhƣng Bảo lại 

là một ngƣời bạn rất tốt, và có trách nhiệm với công việc. Trƣớc kia chƣa 

tiếp xúc nhiều với Bảo nên không biết, giờ nghĩ lại thấy hối hận quá, xin lỗi 

nghen. Chúc Bảo luôn thành công trong tƣơng lai và tự tin hòa mình trong 

tập thể nghen.  

To Đăng Thiện: Ông nói nhìu quá đấy, bớt nói và sỉ vả tui lại đi! Chúc ông 

thành công và ngày càng khẳng khiu hơn nữa, hehe...  

To Ngọc Duy: Chắc Duy sắp đi Mỹ rồi hen, viết những dòng này chúc Duy 

học hành tấn tới ở xứ ngƣời và không quên gửi quà về cho tui nghen.  

To Anh Vương: Chào đệ nhất mỹ nữ của lớp. Giọng cƣời đặc trƣng của 

Vƣơng chắc tui không bao giờ quên đƣợc đâu. Chúc Vƣơng ngày càng đẹp 

hơn và sớm đƣợc qua Thái Lan thực hiện đƣợc ƣớc nguyện của mình nha! 

To Kim Anh: Ui, yêu Kim Anh lắm đấy. Đƣợc ôm Kim Anh cảm giác rất dễ 

chịu, Chúc Kim Anh sớm thành công và phát huy đƣợc thế mạnh đặc biệt 

của mình nhé!! 

To Bạch Dương: Con dê hai sừng kia, chúc dê tìm đƣợc nhiều cỏ gặm, ăn 

no phè phỡn nhé! Tuyệt đối không đƣợc đụng đến Kim Anh của tui nữa 

nghe không!!!  

To Ngọc Thanh: Thanh giáo viên, chúc Thanh sớm đƣợc lên ngôi giáo chủ 

và gặp đƣợc ToTo dễ thƣơng của mình nha!! 

To Minh Quang: Cháu iu của cố, chúc cháu sớm đậu y dƣợc (khoa y học cổ 
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truyền) để gặp đƣợc Tóc Tiên nha!! 

To Minh Triết: Bƣ ơi, sớm tu luyện thành công “ thiết đầu công ” làm rạng 

danh môn phái nha!! 

To Tú Linh: Chúc Linh lăn lông lốc ngày càng tròn (nhƣng mà dễ thƣơng), 

sau này đƣợc ăn bánh kẹo, đồ ngọt xả láng nha! 

To Vân Anh: Vân Anh học ít thôi để dành thời gian kén chồng nữa chứ. 

Chúc Vân Anh sớm trở thành một bác sĩ tài ba và tìm đƣợc 1 đức lang quân 

xứng đáng (^__^)  

To Xuân Hằng: ghen tị với mi quá đấy, sao thành viên Tripple cứ đƣợc 

tuyên dƣơng trƣớc lớp hoài vậy (ha ha). Sau này mi ráng đi du học Hàn 

Quốc để gặp đƣợc Hero yêu quý đó!! 

To Diễm Phương: Tao chỉ có một điều muốn nói với mày, Mày có một đôi 

mắt biết nói, phản ánh tâm hồn mày → trơ trẽn dễ sợ (đến mức không thua 

gì tao). Thôi thì chúc mày sớm lãnh đạo Tripple bằng ½ nhóm tao nghen.  

To Minh Ngọc: Chúc Ngọc luôn vui vẻ trong cuộc sống và thành công trong 

tƣơng lai nha!! 

To Việt Tùng: Chồng 1 iu quý. Chồng tốt không thua gì chồng 4 đâu, chỉ có 

điều chồng hơi nhu nhƣợc thui. Chúc chồng sau này luôn nghe lời vợ và hay 

ăn chóng lớn (bề ngang) đó.  

To Khánh Minh: Ê chân ngắn. Dám giành chức đệ nhất ca sĩ hát rong với ta 

hả? Không thành công đâu. Chúc chân ngắn bớt cuồng tín màu chuối đi 

một chút nhá, nhìn chói wé chịu hết nổi rồi $_$ 

Và cuối cùng thực hiện lời hứa ở trên, tui xin đƣợc giới thiệu với tất cả mọi 

ngƣời về nhóm Tam Tà lừng lẫy. Nhóm đƣợc thành lập dƣới sự dẫn dắt của 

thầy Lê Văn Hồng, và chuyên đi theo con đƣờng tà đạo. Chỉ trong một thời 

gian ngắn đã uy trấn bốn phƣơng và hiện đang cạnh tranh gay gắt với 

Tripple. Nếu ai muốn dự đoán kết quá thắng thua hãy nhắn tin đến số 

0123456789 để giành phần thƣởng đặc biệt là một “nụ hôn” của Tam Tà – 1 

món quà vô giá! 

Tam Tà gồm ba thành viên trong đó ta là chƣởng môn nhân, tiếp theo đó là 

2 thành viên ƣu tú thân cận nhất của ta: 
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Thanh Tâm (1m11) : Tâm phải ráng phấn đấu làm rạng danh môn phái, 

chiến thắng Tripple nha!! Nhƣng trƣớc hết chúc Tâm cao thêm một chút, 

sớm trở thành một luật sƣ tí hon tài ba bậc nhất thế giới nha. Đồng thời 

cũng sớm gặp đƣợc Uknow, hoàn thành ƣớc nguyện làm lao công cho anh í 

nha! 

Ngọc Trang (Travi16) : trùi ui, thành viên Tam Tà mà ngốc quá. Nhƣng 

cũng không sao, ráng học hành rồi sẽ có ngày thành tài thui. Chúc Travi 

sớm đậu đại học mong ƣớc và bớt ngốc đi để còn về làm chủ đồn điền cao 

su nữa chứ! Hehehe!!! 

Bài viết trên không đầy đủ hết các Amo nhƣng các bạn đều là những ngƣời 

bạn tốt của tui. Không viết không phải vì không muốn viết mà vì ý nhiều 

quá nên không viết đƣợc (^___^) Gần cuối năm rùi, nếu trƣớc kia tui có điều 

gì sai mong các bạn bỏ qua, có điều gì đúng mong các bạn nhớ mãi về tui 

^___^ 

Love all!!! 

Cuối bài viết, em muốn gửi lời cảm ơn các thầy cô đã dạy dỗ suốt 3 năm cấp 

ba. Cám ơn thầy Huyết đã rất quan tâm đến em, nhờ có thầy mà em đã 

không bỏ lỡ chuyến đi Madagui, bỏ lỡ 1 buổi lửa trại đầy ý nghĩa. Chúc thầy 

luôn khỏe mạnh, và đƣợc chủ nhiệm thêm nhiều lớp A1 dễ thƣơng nhƣ năm 

nay nữa.  

Nguyễn Lê Thanh Hƣơng 
 
 

Bùi Anh Vƣơng  
Đây là lần đầu tiên mình viết lƣu bút cho lớp đó , thiệt là hồi hộp ,  

không biết phải những gì và bắt đầu từ đâu nữa !!! ^^.Ehèm! 

“Em” tên là BÙI ANH VƢƠNG ,  cái tên mà mới bƣớc vào năm lớp 

10, mọi ngƣời thƣờng hay gọi ,  nhƣng cho đến nay , rất ít bạn gọi 

mình nhƣ thế vì mình đƣợc biết đến với nhiều “lovely nickname” 

nhƣ “Đầu lông” , “Cá tra” , … >< Hừm , mình chẳng biết tại sao 

thằng Thọ lại liên tƣởng đến mấy “cái đó”  (Ví dụ nhƣ: cá tra ăn 

gì , tóc chỉ có mấy cọng thí giống lông gì ,  … + + gúm quá) mà 

gán cho mình nữa , nhƣng thui kệ ,  nghe riết rồi cũng thấy vui tai , 
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mà không hiểu sao lâu ngày mình còn hùa theo nữa chứ !!!  

Còn bây giờ mình xin tự giới thiệu hen:  

BIRTHDAY of FISH : 27-02-1990 (ngày Thầy thuốc Việt Nam đó 

nghen. hichic, thật tội nghiệp cho những bạn đƣợc mình bốc 

thuốc!!! ><)  

HOUSE of FISH : số 5 đƣờng Hoàng Sa phƣờng Đa Kao quận I  

(nằm gần kênh Nhiêu Lộc đó , thiên nhiên trong lành , hƣơng 

thơm thoang thoảng từng ngày thật dễ chịu ^^ )  

PHONE NUMBER of FISH: 9103678  

SỞ THÍCH : ăn , ngủ , đi chơi với bạn bè ,  đi bơi , karaoke, … và tám 

(Trời ơi!!! sao hổng thấy “thích học” đâu hết vậy ). Ah, còn “cƣời” 

nữa (cƣời cũng là một nghệ thuật nữa đó ) .  

THÓI QUEN :  mỗi khi mình kể chuyện cƣời mà hổng ai cƣời hết  

(ngộ ghê!!! >< ) thì mình phải thọc thêm câu “mắc cƣời hông?” 

rồi dùng giọng cƣời dễ thƣơng của mình để chọc cƣời thiên hạ 

đó mà .  HEHE!!!  

TẬT XẤU : t ính tình hay nóng nảy mặc dù 

mình rất 

ghét ngƣời 

khác có thái 

độ nóng nảy 

với mình 

(ngộ ghê???)  

PHƢƠNG 

CHÂM SỐNG:   

Đừng ngại 

thay đổi bản 

thân nếu điều 

đó khiến bạn 

trở nên hoàn 

thiện hơn .  

Đừng bao giờ làm những điều mình không thích đối với ngƣời 

khác vì lúc đó bạn sẽ không còn là chính bạn nữa .  

 

MY FRIENDS – The best gift!!! …  
Thời gian trôi qua nhanh thật!!! Nhắm mắt một cái đã ba năm rồi ^^.Mình 
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bây giờ khác với hồi mới bƣớc vào LHP rất nhiều, khác xa lắm, khác đến nỗi 

mình cũng tự hỏi tại sao mình lại thay đổi nhiều đến nhƣ vậy, thay đổi về 

cách suy nghĩ, cách nhìn nhận nè, chỉ có cách học là chẳng thay đổi mấy 

thui. Mọi chuyện bằt đầu từ khi mình bƣớc chân vào lớp 10A1 này, lúc đó 

mình đã quen một số bạn học chung hồi cấp 2 rùi.  

Ấn tƣợng ban đầu đối với lớp cũng chẳng có gì đặc biệt, bởi vì lúc đó mình 

thuộc túyp ngƣời “hƣớng nội” mà ^^.Năm lớp 10 mình chƣa thực sự hòa 

đồng với lớp vì mình toàn chơi với bạn ngoài lớp không ah. Ngộ ghê!!! 

hổng hiểu sao lúc đó mình có duyên với mấy bạn lớp khác lắm nghen, và 

một trong số đó trở thành bạn thân của mình sau này. Còn trong lớp ngƣời 

bạn đầu tiên mà mình quen đƣợc, không phải ai khác, chính là DIỄM 

PHƢƠNG (tén tén tén tèn!!! ^^). Không ngờ nó lại trở thành bạn thân nhất 

của mình sau này, vì ấn tƣợng đầu tiên của mình về nó là:”vô tƣ hay là vô 

diên đây nhỉ?”. Lần đầu tiên nói chuyện, lúc đó mình đang cuống cuồng lên 

vì ký nhầm chỗ dành cho hiệu trƣởng trên 1 …??? (giấy gì mình không nhớ 

nổi ><), thấy vậy, bạn Phƣơng nhà ta liền:“Kí nhầm chỗ rồi hả? HAHAHA!!!” 

(><, nụ cƣời “có diên” nhất mà mình gặp đƣợc cho tới thời điểm đó). Và tụi 

mình bắt đằu nói chuyện với nhau, toàn chuyện phiếm là chính, cũng có khi 

tâm sự nhƣng không nhiều nên năm đó mình và Phƣơng vẫn chƣa thân với 

nhau. Năm lớp 10 là năm mình ít có kỉ niệm với lớp nhất, có lẽ lúc đó mình 

còn nhút nhát quá mà ^^.Nhƣng mình vẫn ấn tƣợng nhìu bạn lắm. Trong 

đó có Hoàn và Duy, hai ngƣời mà mình quen hồi học cầu lông ở trƣờng đó: 

ngay buổi đầu tiên mình vô lớp rất sớm mà cứ tƣởng muộn, còn lại xin thầy 

cho vô lớp nữa chứ, lúc thầy nói ca đầu chƣa tan thì mình quê quá (tại tụi ca 

trƣớc cƣời to quá mà), đành xách cái mặt méo xệch đi ra, vừa quê vừa tức 

cƣời. Ra ngồi ghế đá thì gặp Duy, cũng vô sớm giống mình (bắt chuyện mới 

biết là học chung lớp đó, ><). Một lát sau thì Hoàng đi ra, nói chuyện một 

hồi mới biết “chàng ta” vô còn sớm hơn mình nữa, ngồi ở trong đó nghe 

ông thầy nói một hồi mới biết là chƣa tới ca mình, đành cặm cụi đi ra (^^ 

HEHEHE!!!). Sau đó, mình quen Tâm (do bị xếp ngồi cạnh đó mà), lúc đó bạn 

ấy ít nói lém (chứ đâu nhƣ bây giờ ^^), nhƣng đƣợc cái tốt bụng, mình 

mƣợn gì cũng cho hết, chẳng đòi lại bao giờ. Mình ấn tƣợng Tâm ở chỗ bạn 

ấy không nói thì thôi, nhƣng nói câu nào là mắc cƣời câu đó àh (ngộ ghê), 

bạn ấy hát rất hay nhƣng năm lớp 10 thì hay “e thẹn”, mình “cạy miệng” mãi 

mới chịu hát đƣợc mấy câu, chẳng giống với biệt danh “Tâm ba hoa” ở lớp 

12 chút nào, chắc tại giấu nghề lâu quá chịu hổng nổi đó mà ^^. 

Năm lớp 10 kết thúc không có gì đặc biệt! Sang năm lớp 11, mình đƣợc xếp 
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vào tổ 6 cùng với Phƣơng “hói em”, Trâm “đại bàng” (sau này còn có biệt 

danh “cá trê” do bạn Vân Anh đặt cho), Nguyện “lép”, Thiện “Phó giáo chủ” 

(ghê nha), Nhàn “đít bơm” (HAHAHA!!! ^^), Hoài An và Vân Anh (lúc này 

chƣa có biệt danh). Mình cảm thấy thật may mắn khi là thành viên của tổ 6. 

Trong tổ ai cũng đoàn kết cả trong vui chơi lẫn trong học tập ^^.Mình nhớ 

có lần kiểm tra Lý 15‟ của thầy Điệp, ai làm đƣợc câu nào thì truyền đáp án 

cho nhau một cách rất nhịp nhàng, cuối cùng cả tổ ai cũng 10 điểm hết 

^^.Qủa là một chiến công xuất sắc tính đến thời điểm đó (HEHE!!!). Tổ 6 

còn là tâm điểm chú ý của cô Hà và bạn lớp phó kỉ luật Việt Tùng “cao 1m8, 

lép nhƣ cây tâm” nữa. Cũng phải thôi, tổ mình nhiều chiện quá mà (có lẽ 

nhiều chiện nhất là mình và Diễm Phƣơng ^^). Giờ nào cũng bị thầy cô la 

rày hết, nhƣng mình cảm thấy từ trong những cuộc chuyện trò “huyên náo” 

đó mà mình hiểu thêm đƣợc một số bạn nhƣ Nhàn nè, tuy hiền nhƣng cũng 

có khiếu hài hƣớc lắm chứ bộ, còn Thiện thì chẳng khó ƣa nhƣ mình nghĩ 

(năm lớp 10), cũng vui tính, cũng “dễ thƣơng” lém lém. Ngoài ra còn có bạn 

Vân Anh, một ý chí, nghị lực phi thƣờng nhất mà mình từng gặp. Có lẽ năm 

đó Anh còn là một nhân vật khá “khép kín”, ít chơi với các bạn trong lớp chỉ 

vì bạn ấy dồn quá nhiều công sức để theo đuổi ƣớc mơ riêng của mình. Chỉ 

khi tiếp xúc, nói chuyện thật nhiều, mình mới nhận ra rằng Vân Anh cũng rất 

dễ thƣơng ^^, luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè. Chính bạn ấy đã giúp mình rất 

nhiều trong việc cải thiện môn Anh văn. Cái môn này đã từng là “ác mộng” 

của đời mình. Năm lớp 10, mình giành đƣợc danh hiệu “điểm trung bình 

thấp nhất lớp môn Anh văn” (HICHIC bùn ghê). Nhƣng mình cũng đã nỗ lực 

hết mình (với sự giúp đỡ của Vân Anh) để thoát khỏi vị trí đó (HEHE ^^). 

Uhm, ngẫm đi ngẫm lại thì lớp 11 quả là 1 năm đầy sự kiện đối với mình: bị 

đặt biệt danh “đầu lông” nè (cái tên theo mình đến tận bây giờ), bị thằng 

Thọ gán vào nhóm “Mấy chị” cùng với “chị” Hoàng và “chị” Tuấn nè (lỡ ghi 

ra rùi, đừng giận nghen Hoàng, Tuấn ^^), và còn một sự kiện trọng đại nữa: 

đó là lúc chuyển qua ngồi kế Xuân Hằng và Diễm Phƣơng, vì từ lúc đó nhóm 

TRIPLE đƣợc thành lập HAHAHA. Lớp 11 cứ 2 tháng đổi chỗ 1 lần, duyên 

phận gì mà mình ngồi giữa Hằng và Phƣơng (hình nhƣ là ngồi ở bàn thứ nhì 

thì phải). Thế là 3 cái miệng gặp trúng đài, hoạt động liên tục không ngừng 

nghỉ. Đặc biệt ở chỗ chuyện học hành thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy tòan 

chuyện chơi bời không ah. Phải nói là mình và hai con nhỏ đó khá hợp rơ, 

nên thân với nhau lúc nào không biết. Chúng mình đã từng có nhiều buồi 

ăn chơi thật “hoành tráng”: nào là đi ăn há cảo chiên nè, nào là lê la khắp 

nẻo đƣờng để tìm một quán sinh tố dừng chân, rốt cuộc uống thì ít còn 

cƣời thì nhiều, tới mấy tiếng đồng hồ sau mới chịu ra về ^^.Tuy nó đơn giản 

nhƣng đối với mình, những khoảnh khắc đó luôn là những kỉ niệm đẹp nhất. 
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Mình nhớ có lần mình và con Phƣơng bị cô Đông Hà kêu lên chửi vì tội 

“nhìu chiện” trong lớp, cổ còn bắt quay mặt xuống lớp để cho thiên hạ 

“ngắm nhìn” 2 kẻ nhiều chuyện này nữa chứ (lúc đó cũng phải thừa nhận 

rằng mặt mình với nó chắc cũng phải “dày mấy mét” nên mới chẳng thấy 

quê chút nào HAHAHA ^^). Không chỉ có thế, vào thời điểm này trong lớp 

xuất hiện nhiều couple quá, còn TRIPLE tụi mình vẫn còn alone do con Hằng 

đƣợc nhiều chàng theo lắm, nhƣng chẳng thích ai, còn Diễm Phƣơng thì có 

10 thằng chồng rồi mà vẫn than là “cô đơn lẻ loi” (hết biết ^^), mình thì tuy 

rất “đẹp trai”, nhƣng theo hoài mà chẳng bạn nào chịu hết (HAHAHA cái này 

mình nói giỡn thôi nha, đừng tƣởng thiệt đó). Vào ngày 7/7/2007, lúc 7 giờ 

30 tại một quán sinh tố, tụi mình đã thành lập nhóm TRIPLE với khẩu hiệu: 

”Anti-couple, xứng danh Hero” >< (???) …  

Bây giờ nghĩ lại, mình đã thay đổi khá nhiều, nhƣng có lẽ không chỉ mình 

mình mà các thành viên Amotizen đã trút bỏ bộ mặt cũ và thay vào đó một 

bộ mặt đoàn kết hơn, chân tình hơn. Những mối quan hệ gần gũi đó vẽ nên 

trong mình một tình cảm khác, rất khác so với năm lớp 10: đã không còn cái 

cảm giác “lớp cũng bình thƣờng thôi, không có gì đặc biệt cả!!!”, giờ đây 

mình trân trọng 3 tiếng đồng hồ tập kịch “Nàng tiên ká Tra”, mình trân 

trọng mọi khỏanh khắc chơi đùa cùng với lớp trong những chuyến đi dã 

ngoại, nhớ cả cái cảm giác mình đóng kịch trong chuyến đi Giang Điền. Lúc 

ấy, mình đã thật sự rất vui, rất hào hứng đến độ còn “sáng tạo” ra những 

chiêu còn “độc đáo” hơn cả lúc tập nữa. Nhƣng mình không hề hối tiếc về 

những động tác lố lăng đó vì nó cũng chính là một phần trong kỉ niệm đẹp 

đẽ của mình. Mình không quên đƣợc những buổi tập văn nghệ lâu lâu gào 

rống đến khan cả tiếng luôn, nhớ buổi biểu diễn, cả lớp đột nhiên hát xuất 

thần, hay dễ sợ, chắc lúc đó lớp mình ai cũng ngạc nhiên và thầm nghĩ “Chà! 

Lớp mình giỏi quá!!!” ^^.Đến gần cuối năm học, nhớ cò lần mình và con 

Phƣơng bị đuổi ra khỏi lớp vì cái tật nhìu chiện. Mà tất cả cũng tại thằng 

“Nguyện lép” trong giờ văn rảnh quá không có gì để làm, chồm lên bàn trên 

hỏi mình hai hình con chim cánh cụt trên bìa tập Diễm Phƣơng là con đực 

hay con cái ><. Cái chủ đề thật vô cùng nhảm nhí!!! Vậy mà không hiểu sao 

mình và Phƣơng lại tranh cãi sôi nổi đến mức bị cô Hà để ý và “mời ra khỏi 

lớp” (Hết biết, đúng là 2 thành viên tƣơng lai của nhóm “Mặt dày” mà ^^).  

Đối với mình, 2 năm lớp 11 và 12 nhƣ ngọn sóng cảm xúc dâng trào kỉ niệm 

liên tục trong lòng. Sự kiện này chƣa kịp đi qua thì niềm vui khác lại ập đến. 

Lớp 12, các Amotizen càng khắng khít, đòan kết hơn năm ngoái. Loạn gia đã 

trở thành một gia đình đúng nghĩa, phát triển quy mô từ lúc đầu chỉ có vài 
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ngƣời tăng lên mấy chục ngƣời năm lớp 11 rồi cuối cùng là gần hết lớp 

12A1 ^^.Năm nay, mình cũng có rất nhiều kỉ niệm, vui cũng có, buồn cũng 

có (nhƣng vui nhiều hơn buồn). Dƣờng nhƣ ở cái năm cuối cùng của quãng 

đời học sinh này, ai cũng có những thay đổi về nhiều phƣơng diện, chắc họ 

không muốn phí phạm khỏang thời gian quý giá này. Mình nghĩ các 

Amotizen cũng vậy, năm nay có một số bạn dƣờng nhƣ “lột xác” hẳn, cởi 

mở hơn, tƣơi vui hơn, “nhìu chiện” hơn. Ví dụ nhƣ nhóm Tam tà 3+1 gồm 

có: Tâm “tà đạo”, Hƣơng “đi be”, Trang “tà tà” và Vân Anh KD. Năm lớp 10, 

đƣợc biết đến nhƣ “những con nai vàng ngơ ngác”, còn năm nay thì quậy 

hết chỗ nói luôn ^^… Nhắc đến năm nay thì không thể không nhắc ngƣời 

bạn ngồi kế bên mình đƣợc, tên này đƣợc biết đến với biệt danh là “Pé 

Down” (mặt nhìn hơi down thiệt ^^). Thật ra mà nói, mình ngồi kế tên này 

cãi lộn còn nhiều hơn là nói chuyện bình thƣờng nữa. Đôi khi mình cảm thấy 

khó chịu với cách nói chiện “hơi bị tự tin” của Downy (phải nói là quá sốc), 

mặc dù khi nói chuyện với nguyên đám bạn thì minh không hề cảm nhận 

đƣợc điều đó. Và cái tính hay quát vào mặt mình nữa, những lúc đó, mình 

bực không chịu nổi, thế là mình chửi lại, và nhiều cuộc cãi cọ đã xảy ra (điểm 

này thì mình và Đảo giống nhau, nóng lên thì hay quát vào mặt ngƣời khác). 

Nhƣng nghĩ kĩ, tên này cũng có nhiều điểm tốt, lâu lâu nói chuyện cũng vui 

vẻ và “chảnh” cũng có cơ sở, Downy giỏi môn nào thì mới “chảnh” môn đó 

thôi. Trong mắt mình, tuy Đảo không phải là đứa quá giỏi, quá thông minh, 

nhƣng là một ngƣời có nghị lực phi thƣờng, đáng cho mình khâm phục … 

Mình cũng muốn nói về Khánh Minh nữa, thật ra mình chơi với bạn ấy vào 

khoảng giữa năm lớp 11, khoảng thời gian quen Minh không lâu nhƣng đủ 

để mình nhận ra Minh là một ngƣời bạn rất tốt, luôn nghĩ cho ngƣời khác 

(mặc dù hơi mít ƣớt một tí HEHE), cảm ơn Minh vì tối nào cũng bị mình 

nhắn tin hỏi báo bài, mặc dù sáng nào Minh cũng viết lên bảng mà chẳng ai 

thèm coi hết ^^, và cả sự giúp đỡ tận tình của Minh nữa.  

Cảm ơn An vì đã nhìu lần cho mình đi nhờ xe, cảm ơn Nhàn vì luôn là “đệ tử 

ngoan” của sƣ phụ, cảm ơn Ky và Tuấn vì đã giúp mình môn Sinh và cho 

mình mƣợn tập chép bài (mƣợn một lần là tới 2, 3 tháng mới trả ^^), … 

Ngồi đây viết kỷ yếu mà cảm xúc giống nhƣ đang ngồi vây quần bên ánh 

lửa trại hôm đi Madagui vậy. VUI THẬT!… 

Bùi Anh Vƣơng 
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Chuyến đi dã ngoại Madagui 
27.1. 2008: 1 ngày không như mọi ngày… 

Nếu bạn ở đấy, bạn sẽ thấy..  

Ngày hôm đó…rất lạ… 

A1 đến trƣờng thật sớm!!  

Ngày hôm đó… 

A1 đã phá vỡ cái truyền thống “vắng trễ” mà cả lớp đã gầy dựng và phát 

huy suốt bấy lâu nay… 

Lạ, vì mới 5h sáng đã có 1 em xách balo lên trƣờng – mà đó lại chính là trùm 

đi trễ của A1… 

Lạ, vì hôm nay mặt đứa nào cũng tƣơi tỉnh, chứ không ngáp lên ngáp xuống 

nhƣ mọi ngày đến trƣờng.  

Lạ, vì hôm đó là 1 ngày rất đặc biệt… 

Ngày hôm đó, A1 lần đầu tiên tham dự 1 chuyến đi dã ngoại qua đêm ở 

Madagui… 

Ngày hôm đó đã đi vào sử sách của A1, vào trong tôi, trong mỗi con ngƣời 

Amotizen, nhƣ ngày đẹp nhất, vui nhất, và hạnh phúc nhất trong quãng đời 

học sinh.  

SỔ TAY MADAGUI 

Xét về qui mô thì chuyến đi lần này hơn hẳn mọi năm. Không những đây là 

chuyến đi xa nhất, lâu nhất (2 ngày 1 đêm) mà còn tập hợp lực lƣợng hùng 

hậu gồm 41 Amotizeners và dàn Ngƣời lớn đông đảo nhất từ trƣớc đến giờ: 

1 thầy chủ nhiệm, 3 Phụ huynh và 2 anh chị hƣớng dẫn viên du lịch.  

6h15: Xe rời bến Lê Hồng Phong thắng tiến Madagui.  

Điểm dừng chân đầu tiên của ngày hôm đó là Ngã ba Dầu Giây. Dƣờng nhƣ 

mọi xe khách đi từ hƣớng Sài Gòn ra Đồng Nai đều ghé vào đây đễ dùng 

bữa sáng nên quán thƣờng rất đông khách. Do đó Amotizen đành phải bỏ 

truyền thống one-hour-breakfast của mọi ngày. Hôm đó cả đám ăn thiệt 

nhanh rồi dắt nhau ra ngoài bãi giữ xe hóng chuyện tiếp. ^^ Ngay cả lớp 

phó văn nghệ đang bị say xe, cũng ráng bon chen ”nhiều chuyện” nữa.  

Cuộc hành trình tiếp tục. Anh Hoàng, hƣớng dẫn viên chính của đoàn làm 

nóng không khí với những câu đố về địa danh trong nƣớc. Tiếp theo đó là 

phần văn nghệ tự do. 46 cặp mắt hƣớng cả vào màn hình để thƣởng thức 

giọng ca oanh vàng của Cƣờng gay với bài “Cải lƣơng Lâm Đồng” nổi tiếng 
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một thời. Bài hát này là sáng tác đầu tay của Cƣờng gay, do chính anh đạo 

lại trong sách Văn từ năm lớp 2. Bên cạnh đó còn có các tiết mục của Tú Mỹ 

(Ông già leo núi!), Tuấn gấu (Lan và Điệp) … 

Đến Madagui….  

Vừa bƣớc xuống xe, tất cả đã bị choáng ngợp bởi cái nắng nóng gay gắt ở 

nơi đây. Madagui, trong mắt mình lúc bấy giờ là 1 khu du lịch vắng vẻ và 

đìu hiu đến không ngờ… Thế nhƣng, ở bên A1, lúc nào cũng có tiếng 

cƣời…Nắng thế mà cả bọn cũng kéo nhau đi chụp hình..  

Tập thể Amotizen đƣợc chia thành 4 nhóm ứng với 4 phòng K1, K2, K3, K4. 

Căn phòng đƣợc bố trí cũng khá là bắt mắt. Mỗi phòng có 1 Tivi, 4 tủ đựng 

quần áo và đặc biệt là 6 giƣờng tầng đƣợc đặt sát ở 2 bên tƣờng chỉ chừa 1 

lối đi nhỏ ở giữa. Nhƣng đó là cách sắp xếp trƣớc khi Amotizen đặt chân 

đến… 

Không lâu sau khi nhận phòng, 3 phòng K2, K3, K4 đồng loạt kéo giƣờng sát 

lại nhau để thêm phần ấm cúng (và để tiện bề đánh bài ^^). Duy chỉ có 

phòng K1 dƣới sự cai quản của lớp phó kỉ luật là không đi theo trào lƣu này 

mà quyết tâm giữ kỉ luật đến mức tối đa: Ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc. 

Không biết là do các bạn tự nguyện hay vì uy của lớp phó kỉ luật nhỉ?? ^^ 

 Sau khi ăn trƣa tại nhà hàng Trà Mi Vàng, tất cả đƣợc lệnh về phòng nghỉ 

ngơi để bắt đầu chuyến tham quan vào lúc 2h30. Phòng K1, đƣơng nhiên, 

nghiêm túc chấp hành nội qui. 2 phòng còn lại, mỗi phòng tổ chức 1 show 

riêng. K4 có chƣơng trình “Discovery-Khám phá thế giới quanh em” với 

những câu chuyện ”có thể bạn chƣa biết”. K2, do phần lớn dân số đều có 

máu đỏ đen nên đã gầy 2 sòng cùng lúc để thực hiện theo đúng phƣơng 

châm ”đánh nhanh, thắng nhanh, hốt lẹ”. Thấy K2 bài bạc xôm tụ quá nên 

K3 cũng bắt chƣớc theo. Những con ngƣời phòng K3 tuy hơi ”bất bình 

thƣờng” nhƣng cực kì vui tính và đặc biệt là có khả năng chịu đòn rất cao. 

Bởi thế nên K3 mới quyết định đặt cƣợc trên chính xƣơng máu của mình. 

Linh xúc xích nội công quá thâm hậu, đánh 1 cái là muốn xỉu luôn. Còn bạn 

Tâm ”trầm tính và ít nói” thì gây thù chuốc oán nhiều quá. Sát phạt xong 

đứa nào cũng quyết tâm tối về luộc nó hết… 

Đúng 2h30 tất cả tập trung trƣớc sân để bắt đầu chuyến tham quan. Đi bộ xì 

khói… nhƣng bù lại rất vui. Nhất là lúc đi hang Tử Thần. Mới vừa vô hang là 

cả đám đã rống bài: “Tiếng hát những đêm không ngủ ”, 1 bài ca truyền 

thống của lớp mình. Vui nhất là lúc mấy bạn đi trƣớc cảnh báo cho mấy em 
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đi sau. Tiếng bạn Bum âm vang cả hang… 

“Ê, ở đây có đá kim tuyến nè…” 

“Đá kim tuyến…” 

*xì xầm xì xầm* 

“Đá…” 

“Ê, phía trƣớc có đá kim cƣơng kìa…” 

Bó tay. Lớp mình mà chơi “Tam sao thất bản” là thua chắc rồi. ^^ 

Nhƣng mọi ngƣời biết không, điều bất ngờ nhất của buổi tham quan hôm 

đó không phải là vô hang Dơi, cũng không phải là đại náo hang Tử Thần mà 

là tụi này đã đƣợc chiêm ngƣỡng tận mắt Hồ Phân Hoàng Gia, vốn chỉ có 

trong truyền thuyết Trung Quốc cách đây 1000 năm… 

Tụi mình dừng 

chân ở 1 quán 

nƣớc. Biết lũ 

học trò đã 

mệt sau khi đi 

bộ cả buổi 

trƣa, thầy chủ 

nhiệm tâm 

Huyết bèn 

mua kem 

cho cả đám 

ăn. Ngon 

thiệt là 

ngon!!!  

Tiếp theo là 

hành trình vô 

Mê Cung Xanh. Lúc mới bƣớc vô 

thì chỉ có 1 đƣờng mòn duy nhất, nên ai cũng tƣởng là không có gì hấp dẫn 

hết. Lớp phó văn nghệ còn la lên: “Mê cung Việt Nam nó vậy đó.. ” Ai dè… 

Chạy đƣợc 1 đoạn thì bắt đầu có vấn đề. Con đƣờng mòn bây giờ bỗng 

dƣng chia thành 3 ngả. Úi trời. Không biết nên đi theo đƣờng nào luôn. 

Cƣờng gay thì vỗ ngực oách lắm: “Anh tía dặn đi đƣờng nhỏ, đi hoài là tới 

thôi”. Thế là có 1 đám “ dại dột” nghe theo lời của ông Cƣờng gay. Mà chạy 

hoài cũng hông thấy cái nhà ở trung tâm đâu hết. Thế là Triple bắt đầu tách 
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nhóm, chạy theo hƣớng khác. Chạy y nhƣ chạy Marathon hồi 9/1 vậy, mà 

vẫn không thể đến cái nhà đó mặc dù thấy nó ở ngay kế bên. Đi một hồi thì 

tụi mình gặp Khôi hói với Hoàng Phát. 5 đứa giơ tay chào nhau rồi…. cắm cổ 

chạy tiếp. Lúc tụi này bắt đầu nản, quay qua nhìn cái căn nhà thì…Ngọc Duy 

đã tới nơi rồi. Theo lời bạn Duy thuật là thì bạn “ đi cái èo” là tới đƣợc cái 

căn nhà…Sau đó nhờ bạn Duy đƣa đƣờng dẫn lối mà thầy trò tụi mình cũng 

đã đến đích. Kết thúc buổi tham quan chiều hôm đó. Vui dễ sợ…Nhƣng 

mà…Mệt phờ râu… 

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cả đám Loạn gia tụ tấp ở phòng K3 để chứng kiến 

trận bán kết thứ 2 do number giữa Bum Bum và Cƣờng gay. Ngay từ nƣớc 

đầu tiên Cƣờng gay đã chiếm ƣu thế và nhanh chóng giành thắng lợi. Ngay 

sau đó, bạn Duy, ngƣời đánh bại Diễm Phƣơng trong trận bán kết thứ 1, đã 

có mặt để thi đấu trận chung kết lịch sử với Cƣờng gay. Trận đấu bắt đầu.  

Cƣờng gay đi trƣớc nhƣng lại để bạn Duy chiếm ƣu thế. Và cuối cùng ván 

đó…hoà. Đang lúc không khí nóng nhƣ lửa thì đã đến giờ ăn tối. Hẹn gặp 

các bạn nửa tiếng sau :D 

Trận đấu thứ 2: Cƣờng gay đã vùng dậy, lội ngƣợc dòng và giành chiến 

thắng trƣớc sự ngỡ ngàng của đồi thủ và các fan hâm mộ. Theo đánh giá 

của giới chuyên môn thì đây là 1 trận đấu kinh điển, là trân do number hay 

nhất từ đầu mùa giải tới giờ. Quả xứng đáng là trận chung kết ^^. 

Trong lúc đó, ngoài sân …..  

Đằng xa xa là tổ 1 đang ráo riết tập dợt tiết mục máu lửa của mình. Cái tổ 

này mặc dù quậy phá banh trời nhƣng về mặt đoàn kết thì bảo đảm không 

ai bằng ^^.Trƣớc phòng K1, An Gienda, Nguyện lép và Khôi đđ đang tập 

hát lại lần cuối bài “Hoang mang”… Những ngƣời còn lại, tụm 5 tụm 7 đứng 

nói chuyện rôm rả, ngƣời thì đi dò la tin tức của những tổ khác, ngƣời thì đi 

kiếm hình “hot” để chụp…. ^^ 

7h30: Tất cả di chuyển ra khuôn viên đốt lửa trại. Kế bên, Mê Cung Xanh 

đang nằm im lìm trong bóng tối, âm u và tĩnh mịch đến lạ lùng. Trên cái nền 

trời tối đen nhƣ mực là hàng trăm, hàng ngàn ngôi sao đang nhấp nháy, 

nhấp nháy… 

Lửa đƣợc đốt lên…Đêm lửa trại bắt đầu..  

“Vòng tròn có 1 cái tâm. Cái tâm ở giữa vòng tròn…” 
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Bài hát quen thuộc đƣợc cất lên. Không hiểu sao mỗi lần nghe bài hát này, 

lòng mình lại thấy nôn nao đến lạ. Lần đầu tiên mình đƣợc biết bài này là 

trong đợt trại “ Vƣơn lên” vào đầu năm lớp 10. Lúc đó cảm giác của mình là 

cảm giác thích thú của 1 con bé mới đặt chân vào trƣờng, cảm giác háo hức 

khi đƣợc quen những ngƣời bạn mới. Những lần sau đó mình đều hát bài 

này với Amotizen. Cái thích thú, háo hức ngày nào đã trở thành cái nôn nao 

bởi mình biết sau bài hát đó sẽ là những tràng cƣời không bao giờ dứt với 

A1… 

Mở đầu cho 

đêm lửa trại là 

những trò chơi 

của anh 

Hoàng. Tuy 

những trò này 

mình đã từng 

chơi qua 

nhƣng vẫn 

thấy vui lắm. 

Nhất là cái 

trò mà mình 

bị dụ. Luật 

chơi rất đơn 

giản. Hễ 

anh Hoàng mở đầu câu 

bằng “ Anh nói” thì tụi mình làm theo, còn nếu không thì không đƣợc làm. 

Hết vòng 1 thì có 6 đứa khờ dại bị túm. Sau đó anh Hoáng mời gọi:” Bây giờ 

anh cần 6 bạn ra nặn tƣợng giúp anh 6 bạn này”. Mới vừa nghe xong là mấy 

đứa: Việt Tùng, Xuân Hằng, Tú Linh, Khánh Minh và cuối cùng là mình bon 

chen chạy ra. Ai dè…Nhƣ các bạn đã biết, đứa nào cũng bị túm vì đã phạm 

luật chơi. Ngu ghê!! 

Phần 2 của đêm lửa trại là phần Văn Nghệ. Mọi ngƣời tụm về 1 góc để 

chuẩn bị cho Liveshow Amotizen.  

Tổ 1: khai vị. Đặc sắc nhất có lẽ là tiết mục “ Ngọn lửa cao nguyên”, tiên 

phong là Thọ giáo chủ và 1 dàn đệ tử trình diễn vũ điệu lắc toàn thân theo 

đúng phong cách rừng rú. Phải thừa nhận là cả tổ lắc khí thế thật. Không khí 

sôi động hẳn lên. Khán giả vỗ tay rào rào.  
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Bất chợt…1 tiếng đàn vụt tới… 1 giọng ca vang lên. “Hoang mang”. Mọi thứ 

trầm lắng lại, ứ đọng trong cái không gian tĩnh mịch của núi rừng, trong 

tiếng đàn và lời ca. Tiếng đàn âm vang hòa cùng lời ca, tuy không thật sự 

hoàn hảo, nhƣng cũng đủ làm nao lòng ngƣời. Hoang mang… 

Tổ 2: thật sự gây ấn tƣợng với màn trình diễn “ bàn tọa” cực kì độc đáo. Tuy 

có hơi thô bỉ nhƣng phần lớn khán giả đều tỏ ra thích thú với tiết mục này 

(lớp mình vốn dĩ là thế mà ^^).  

Sau đó là phần trình diễn “Tình yêu tôi hát” của đôi song ca Anh Vƣơng và 

Kim Anh…  

Theo gió qua miền quê hoang vắng 
Cho tiếng dƣơng cầm đêm chết lặng 
Em có nghe tình yêu tối hát 
Khi nắng xôn xao trên hàng cây 

Tổ 3: đã đoạt giải quán quân điền kinh cự li 200m. Với sức chạy bền bỉ liên 

tù tì trong suốt 3 tiết mục, tổ 3 đã để lại những dấu ấn khó xóa nhòa trong 

kí ức của mỗi ngƣời. Phần trình diễn của tổ 3 cũng chẳng khác gì cuộc hành 

trình Vƣợt đỉnh Olympia cả. Khởi động với bài “Kachiusa” cổ điển, tiếp tục 

vƣợt chƣớng ngại vật cùng “Five little ducks”, sau đó tăng tốc với “Kìa con 

bƣớm vàng” made in China và cuối cùng là về đích với “3 con gấu”. Gạt đi 

những giọt mồ hôi thấm đẫm áo, tổ 3 còn thêm phần extra chúc Tết nữa. 

Quá đỉnh!!!  

Tổ 4 là tổ sẽ trình diễn những tiết mục kết thúc đêm văn nghệ. Đúng nhƣ 

báo chí đã dự đoán, Tuấn gấu, giọng ca vàng của thế hệ cải lƣơng 9X là 

ngƣời mở màn với bài “Dạ cổ hoài lang”. Sau đó tổ 4 đã bắt nhịp cả lớp hát 

bài“ Ngôi trƣờng mến yêu” dành tặng cho thấy Huyết. Với biết bao cảm xúc 

dâng trào, thầy đã bộc lộ tâm sự và… bắt đầu đêm lửa trại thiêng liêng ấy, 

vốn không có trong lịch trình của chuyến đi… 

Quanh đống lửa bập bùng, những câu nói lại xen lẫn tiếng nghẹn. Tiếng 

cƣời và tiếng nấc đan vào nhau. Lần đầu tiên, mọi ngƣời nói thật nhƣ thế. 

Mình không rõ lòng mình nghĩ gì và cũng không chuẩn bị mình sẽ nói gì. 

Mình để cho tâm trí đi vào từng câu nói của các bạn. Những ngƣời bạn..  

“Mang tình yêu của thầy đến với chúng em. Để dựng xây quê hƣơng tƣơng 

lai sáng ngời…”  
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“Tổ trƣởng tuyệt vời nhất khối 12” 

“Now and forever” 

“Không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết tình cảm của mình với các bạn” 

“Cám ơn Triết đã ngồi kế My. Triết rất dễ thƣơng. Tối nay Triết ngủ với My 

nhé” 

“Các bạn là các vì sao… Có thể ban ngày không ai nhìn thấy chúng nhƣng 

ban đêm chúng sáng lấp lánh trên bầu trời…” 

“Mình xin lỗi” 

“Không sao mà” 

“Mình đã từng nghĩ mỗi ngƣời chỉ cần một vài ngƣời bạn … Nhƣng A1 đã 

thay đổi điều đó…” 

“Mình muốn nói cảm ơn với ngƣời bạn đã cùng chung bao đêm diễn …” 

“… Nhƣng đến năm 11 và 12, mình cảm thấy các bạn rất tuyệt” 

“ … Mình mong các bạn không chỉ nhớ đến mình vì mình đibe. ” 

 “Mong cho 1 ngƣời bạn không có mặt với chúng ta đêm nay sẽ sống thật 

vui vẻ, để cùng chúng ta đi tiếp quãng đƣờng HKII còn lại “ 

“Học lớp nào cũng vui. Học A1 là vui nhất. ” 

Và còn thật nhiều… 

Mình không trích dẫn hết những lời nói đang tràn về trong trong ký ức, nhƣ 

khi mình quyết định không ghi âm lại. Những điều thầm kín và thiêng liêng 

không cần phải giữ lại bằng một phƣơng tiện nào đó. Nơi cất giữ nó sẽ là 

trái tim và thời gian sẽ cho ta thấy ta thật sự yêu thƣơng đến chừng nào… 

Buổi lửa trại đã thay đổi nhiều thứ.  

Thay đổi khoảng cách giữa mình với những bạn không thuộc Loạn gia..  

Thay đổi cách nhìn của mình về Amotizen… 

Thay đổi tình cảm giữa mọi ngƣời với nhau (Mình tin là thế)  

Những mâu thuẫn đƣợc xóa nhòa… 

Những lỗi lầm đƣợc tha thứ….  

Những lời nói chân thật xuất phát từ đáy lòng… 

Chợt muốn mang cả Amo, cả bầu trời đầy sao và ánh lửa bập bùng vào ký 

ức, để theo mình đi đến cuối cuộc đời …  

Những lời tâm sự, những câu chuyện đầy tình cảm tƣởng dƣờng nhƣ sẽ 

không bao giờ kết thúc. Giữa núi rừng mênh mông, chúng ta bỗng cảm thấy 

lòng thật ấm áp. Ngọn lửa đêm hôm ấy có lẽ đã không thắp bằng một loại 

nhiên liệu thông thƣờng, ngọn lửa rực rỡ bằng tình yêu thƣơng vụt trào từ 
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trái tim bạn bè – những ngƣời anh em, những ngƣời thân trong gia đình 

mình, A1. Và ngọn lửa đó sẽ cháy mãi trong tiềm thức mỗi chúng ta… 

Buổi lửa trại kết thúc….  

Đã gần nửa đêm…. Và Tam Pháp Thuật lại diễn ra vòng đấu thứ 3: Oẳn tù 

xì… 

00h00: Tất cả phải về phòng ngủ.  

K4, do đã quá mệt nên khi về tới phòng là lăn đùng ra ngủ.  

K1, do thấy K2 và K3 bài bạc xôm tụ quá nên cũng ham hố gầy sòng theo.  

Đang yên tĩnh thì bỗng nghe tiếng rú của ai đó, vang động cả núi rừng... 

Tiếng rú của phòng K3. Sau 1 ngày vui chơi hết mình K3 vẫn không quên lời 

hứa trả thù Tâm tà đạo trong những canh bạc cuối cùng.  

Phỏng vấn Khôi hói: “ Trời! Ta nằm ở bên phòng K1 mà còn nghe tiếng mấy 

ngƣời la hét nữa!!!” 

1h sáng: Thầy Huyết đi thăm tất cả các phòng.  

- Chúc tụi con ngủ ngon 

- Dạ. Chúc thầy ngủ ngon. (La to nhất là Tú Mỹ, trên tay vẫn còn cầm 

mấy lá bài ^^)  

2h: K3: “ Hơ…hơ.. Mệt quá. Ngủ đây. Mai 6h dậy nha. ” 

3h: Các chiến sĩ K1 rụng hết 

4h: K4: Zzzz….. zzzz.. zzzzzzz 

Dậy đi… Dậy…Sáng rồi mấy con ơi….  

Tiếng mẹ Tú Linh ở ngoài cửa… 

Mình uể oải ngồi dậy. Nhìn đồng hồ…. Gần 7h rồi… Trời. Theo lịch là phải 

dậy lúc 6h mà. Úi ngủ gì mà ngủ dữ quá!!! Nhìn lại cái phòng… Thì ra mình 

là đứa thức dậy đầu tiên. Bó tay. Mấy đứa còn lại trong phòng giờ cũng mới 

bắt đầu mở mắt… 

Vừa mở cửa ra mình đã nghe tiếng đàn guitar từ xa vọng lại. Tiếng đàn của 

Khôi đđ ở giữa sân, xung quanh là các mem của K1 và K4 (công nhận mấy 

đứa này dậy sớm ghê). Trời hôm nay đẹp lắm. Những làn gió tƣơi mát, đem 

theo cái không khí se lạnh của núi rừng Madagui nhƣ táp vào mặt. Những 
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tia nắng vàng ban mai nhảy nhót và đung đƣa trên chiếc lá còn ƣớt đẫm hơi 

sƣơng. Thiên nhiên luôn mang 1 vẻ đẹp đơn sơ và giản dị mà không phải 

lúc nào con ngƣời ta cũng nhận ra giữ bộn bề cuộc sống này… 

Sau khi ăn sáng, mọi ngƣời vui chơi tự do. Ngƣời thì đi bắn súng, ngƣời thì 

ngắm cảnh chụp hình…. Còn đám tập kịch thì đi thử đồ ^^ 

9h30: tất cả tập trung tại hồ bơi để xem vở kịch “Tấm Cám” của đám Loạn 

gia. Thực chất đây là phần II của seri kịch Amotizen, ăn theo phần I quá 

thành công của “Nàng tiên ká tra”. Vở kịch năm nay đƣợc dàn dựng khá 

công phu (trong 3 ngày), nhƣng theo đánh giá của giới chuyên môn, vẫn 

không thể sánh bằng “Nàng tiên ká tra” vốn chỉ đƣợc tập vỏn vẹn trong 3 

tiếng đồng hồ. Mặc dù vậy, vở kịch vẫn thu hút đƣợc đông đảo khán giả bởi 

dàn diễn viên toàn “sao” với những bộ trang phục cực kì khêu gợi. ^^ 

Sau khi diễn kịch, cả đám kéo nhau đi bơi. Mình, Khánh Minh với Cƣờng gay 

tuy không biết bơi cũng bon chen đi chung cho vui. Mà vui thật. Lúc đầu là 

màn bơi đua của tụi con trai. Sau đó cả đám đứng thành hình vòng tròn 

chơi trò tạt nƣớc. Thầy là ngƣời bày ra trò chơi này, và cũng là ngƣời bị tạt 

nhiều nhất luôn.  

Trong khi đó, trong quán kem đang diễn ra cuộc sát phạt căng thẳng giữa 

Lộc bơm, Trí, Tâm tà đạo và Trang tà tà. Nghe đâu Lộc bơm thắng lớn….  

12h: bữa ăn trƣa cuối cùng ở Madagui.  

Mọi ngƣời về phòng, sắp xếp hành lí… và chụp hình kỉ niệm.  

“K3. Gƣờng ta, ta nằm. Sàn ta, ta nhảy. Sòng ta, ta mở. K3! K3! K3!” 

1h: Xách hành lí ra xe.  

1h15: Xe lăn bánh…..  

Mọi ngƣời, chẳng ai nói gì. Nhƣng mình biết các bạn đang nghĩ gì, và mình 

muốn nói rằng mình cũng cảm thấy nhƣ thế. Cảm giác bồi hồi, nhƣ một 

phần rất đẹp của chúng ta đã ở lại nơi đó. Madagui. Nơi chúng ta đã cùng 

ăn, cùng ngủ, cùng chơi, cùng cƣời, ngân chung câu hát, siết chặt vòng tay. 

Mình sẽ nhớ mãi… 

“Chào nhé, Madagui!” 

     Diễm Phƣơng + Ngọc Trâm  
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♫ Khúc yêu thương 
Nhịp vang câu hát hân hoan chúc nhau mùa lành,  

Bạn bè tôi xiết tay ấm nồng chào mùa đã sang 
Ngàn hoa khoe sắc rộn ràng chờ đón tân niên trong tay bè bạn.  

Thời gian trôi qua yêu thương biết bao kỉ niệm 
Bầu trời cao ánh sao hy vọng 

Và tay nắm tay lời ca vang mãi nhịp nhàng cả thế giới như mở ra… 
 

Tìm về ngày ấu thơ, tuổi mộng nhiều mơ ước dưới mái trường.  
Nhiều lần ta ước mơ hái sao trên trời 

Vòng tay thêm lớn từng ngày năm tháng qua đi cách xa vời vợi.  
Dòng đời rồi cuốn trôi, kỉ niệm rồi xa mãi không trở lại chỉ còn trong 

giấc mơ mỗi đêm yêu thương tràn về.  
Lời ca vẫn hát ngày nào từng phút trao nhau tình yêu.  

 
Đêm qua đi giây phút đón năm vừa sang...  

Trong tim ta khao khát thắp ngọn lửa sáng...  
Mãi mãi sẽ còn là yêu dấu những tháng ngày bên nhau… 

Sáng tác: Phan Minh Vũ 
 (bài hát đoạt giải nhiƦ hôƥ i thi văn nghêƥ lơƧ p, do song ca HoaƦ i An – Cảnh Nguyện trình bày)  

 

Học trò ơi!... là học trò… 
Thời gian trôi qua nhanh thật đấy! Cái ngày mà tôi sợ nhất, không mong đợi 

nhất đã gần kề lắm lắm rồi! Ngày mà tôi phải xa ngƣời thầy chủ nhiệm đáng 

kính, xa cái thời học trò nhất quỷ… nhì ma, lắm trò… nhiều tật… 

Ngƣời ta nói không sai chút nào, thời cấp ba của đời học sinh đúng là cái 

thời lắm chuyện “trăng mây” nhất. Học hành lên xuống thất thƣờng, mơ 

mộng thì không ai bằng, mà “tình củm” thì cũng bao phen thăng trầm, lận 

đận. Nhƣng cái thứ cảm giác ấy thì lại vô cùng “cool“, đúng chất “hàng hiệu” 

cấp ba, thật gần gũi, sâu lắng và khó phai trong lòng. Vậy đó, cứ thế mà ba 
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năm phổ thông cũng sắp khép lại với thật nhiều những kỉ niệm, “vui bao 

nhiêu, buồn bấy nhiêu”… Và khắc sâu trong tâm khảm của mỗi ngƣời chính 

là từng thành viên của “Amotizen”, những con ngƣời đã “góp mình” dựng 

nên “Đại gia đình 12A1” này.  

Thƣơng lắm các bạn của tôi ơi! Và tôi tin rằng các bạn sẽ luôn nhớ mãi cái 

con nhỏ “bí thƣ” của lớp mình, dù nó cũng hay nói nhiều, hay cáu gắt, và 

đôi khi cũng không hoàn thành tốt phần việc của mình. Nhƣng thế nào đi 

chăng nữa, nó cũng là thành viên của “gia đình” mình, xin đừng quên nó… 

Mà quên thế nào đƣợc kia chứ khi lâu lâu nó lại bắt đóng hết thứ tiền này 

đến thứ tiền khác, làm công tác này chƣa xong lại có tiếp hoạt động kia… Ôi, 

ôi, ôi, chán ơi là chán…! Thật ra thì cũng đúng thôi, cái tuổi này là cái tuổi 

không thích bị ràng buộc nhất, thích đƣợc tự do và muốn đƣợc chứng tỏ 

mình nhiều nhất. “Bí thƣ” lớp mình cũng không là ngoại lệ. Nó cũng tinh 

nghịch, lắm trò, lắm tật. Đôi khi bị áp lực học hành rồi biết bao nhiêu là hoạt 

động, nó cũng hay sao nhãng công tác, cũng hay khó chịu, thậm chí là “khó 

ƣa”. Nhƣng “con ngƣời chứ nào phải thần thánh”, chỉ mong những lúc nhƣ 

thế, mọi ngƣời hãy thông cảm hơn cho nó nhé! Thế thì bây giờ hãy cùng đi 

qua vài nét sơ bộ về ngoại hình của nó đi nào! Nó đã cao qua đƣợc 1m60 

rùi đấy nhé! Dù vẫn đang cố gắng vƣơn tới mức 1m70 với các loại sữa tăng 

trƣởng chiều cao nhƣng chắc cũng không có hi vọng gì nhiều! Vậy thôi chứ 

thân ngƣời nó cũng xem nhƣ là cân đối, không quá béo mà cũng không quá 

gầy, chân tay không quá dài mà cũng không quá ngắn, “sống mũi tuy 

không cao nhƣng ngƣời khác 

cũng phải ngƣớc nhìn”… Ôi, sao 

mà “ghê” thế không biết, mũi 

“tẹt” mà còn khoe khoang nũa 

chứ! Nói thế thôi, chứ thật ra nó 

đang cố gắng tự tin vào bản 

thân để không ai xem thƣờng 

mình đấy! Nó vẫn hay quan niệm 

rằng “hãy biết xem nhƣợc điểm 

của mình nhƣ một vũ khí bí mật 

thật sự”. Xem nào, tả văn nhƣ thế 

thì ai còn dám “diện kiến dung 

nhan” nữa kia chứ! Thôi thì nếu 

rảnh hãy cứ ghé qua Quận 4 một 

chuyến thử coi sao, nhà nó ở đó 

chứ còn ở đâu khác. Mà xin cứ 
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yên tâm dạo chơi “xứ này” bởi bây giờ cái nơi trƣớc đây “đầy chuyện thị phi” 

đã trở thành một đô thị mới với nhiều nhà phố, chung cƣ cao tầng, đƣờng 

sá sạch đẹp, văn minh. Nhƣng có lẽ mọi sự có thay đổi đến đâu thì nó vẫn 

yêu cái quận từng rất nghèo nàn này, nơi mà nó đã sinh ra và lớn lên, cũng 

nhƣ “Đại gia đình 12A1” của nó vậy… 

“Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn” 

Thầy kính mến, các bạn thân yêu! “Xếp bút nghiên theo việc đao binh”. 

Chúng ta rồi mỗi đứa một mảnh trời riêng biệt. Nhƣng dù có đi đâu xa, xa 

lắm, làm sao có thể quên góc trời kì niệm này. Hãy luôn nhớ về tôi vì tôi mãi 

không bao giờ quên các bạn! 

Thân thƣơng… 
Nguyễn Kim Anh 

Nguyễn Xuân Anh 
Nickname : Xuân Nái , Xuân Tóc Đỏ ,  Mr.LoSEr4EveR 

Ngày  sinh :  05/03/1990 

Địa chỉ : 301 lô F chung cƣ Lạc Long Quân P . 5 Q. 11 

Điện thoại : 9741481 – 0987240575 

Email :  supremedemonking@yahoo.com.vn 

Sở thích : chơi games  (khoản này đang tạm ngƣng ),  đọc truyện , 

nghe metal rock (khoái nghe các thể loại melodic death , brutal,  

power, thrash; mỗi ngày không nghe không 

chịu đƣợc), lên mạng 

săn nhạc .  

Nhóm nhạc khoái 

nhất : Cannibal Corpse, 

Children of Bodom.  

Môn học khoái nhất:  

chả có môn nào cả .  

Món ăn khoái nhất : 

không có giới hạn .  

Mơ ƣớc bây giờ:  đậu 

đại học , có bạn gái .   
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Kỷ niệm khó phai 
Mới đó mà đã bƣớc vào khoảng giữa tháng ba, sắp đầu tháng tƣ rùi. Chỉ 

còn ba tháng rƣỡi nữa là các thần dân AMOTIZEN bƣớc vào kì thi quan 

trọng nhất đời mình. Trƣớc mắt là chúng ta còn hai tháng trƣớc kì thi tốt 

nghiệp, cũng là hai tháng ngắn ngủi còn lại chúng ta đƣợc ở bên nhau. Ba 

năm học với biết bao kỉ niệm gắn bó bây giờ đã là quá khứ.  

Hồi mình mới bƣớc chân vào lớp A1, phải nói mình thực sự có một chút vui 

sƣớng, lại hơi buồn một chút. Vui là vì mình đã vào đƣợc trƣờng Lê Hồng 

Phong, lại đƣợc học lớp đầu tiên nữa. Nhƣng mình lại buồn vì mình không 

quen ai cả. Nhƣng dần dần mình đã quen đƣợc với lớp, hòa đồng với lớp. 

Đến bây giờ, lớp A1 đã trở thành một đại gia đình, là ngôi nhà thân yêu thứ 

hai đối với mình. Ba năm gắn bó với đại gia đình A1, thực sự mình cũng 

không muốn phải rời xa nơi đã để lại rất nhiều kỉ niệm thời học trò. Kỉ niệm 

vui cũng có mà buồn cũng có. Những kỉ niệm cùng với những gƣơng mặt 

thân thƣơng đã in một dấu ấn rất sâu đậm trong mình. Hội trại lớp 10, nhờ 

nó mà mình đã trở nên thân quen hơn với lớp. Lớp 11, 12, chúng ta đã có 

những chuyến đi chơi xa rất thú vị vui vẻ, những lần sinh hoạt lớp đầy 

những nụ cƣời. Có lẽ lớp 12 là năm học không thể quên với chúng ta. Buổi 

sinh hoạt văn nghệ, với tấm lòng nhiệt tình và sự chuẩn bị rất chu đáo của 

các bạn và nhất là sự đoàn kết của tất cả các thành viên mỗi tổ, đã tạo nên 

một không khí rất sôi động. Gần đây nhất là buổi lễ 8/3. Phải nói đó là một 

buổi lễ rất ý nghĩa dành cho các bạn nữ. Nhƣng đáng nhớ nhất là buổi sinh 

hoạt lửa trại. Những cảm xúc buồn vui, những dòng nƣớc mắt từ tận đáy 

lòng, những nụ cƣời vui vẻ thân thƣơng, tất cả đã hòa quyện vào nhau tạo 

nên một buổi sinh hoạt rất xúc động, rất thiêng liêng. Chắc chắn buổi sinh 

hoạt ấy sẽ không bao giờ phai trong tâm trí mỗi thành viên lớp 12A1.  

Ngƣời ta thƣờng nói, mỗi khi hoa phƣợng nở là báo hiệu mùa thi đã đến. 

Đối với lớp 12 chúng ta, đó là kì thi tốt nghiệp, và quan trọng hơn nữa là kì 

thi đại học, kì thi quyết định cả cuộc đời, cả tƣơng lai.  

Nhƣng mùa thi đến cũng báo hiệu phút chia tay đã cận kề. Khoảng thời 

gian còn lại thực sự là quý giá. Ai cũng muốn kéo dài thời gian để đƣợc ở 

bên nhau lâu hơn. Hãy nói lên những cảm xúc của lòng mình, hãy nói lên 

những gì chƣa dám nói, đừng để chia tay rồi mới cảm thấy hối tiếc là tại sao 

mình không nói sớm hơn.  
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Tới đây mình không biết nói gì hơn là chúc các thành viên 12A1 sẽ vƣợt qua 

kì thi tốt nghiệp trƣớc mắt và đậu vào trƣờng đại học mình yêu thích. Mình 

hi vọng dù có xa cách nhƣng chúng ta sẽ vẫn luôn nhớ về nhau, vẫn luôn là 

những thành viên đầy sức sống, năng động của lớp 12A1 niên khóa 2005-

2008.  

21/3/2008 
Nguyễn Xuân Anh 

 

Nguyễn Hoàng Phát 
Ngày trái đất bùng nổ dân số: 

01.01.1990 

Địa chỉ : ở TPHCM: không cố định  

215/29 Trƣờng Chinh, Phan Rang-

Tháp Chàm, Ninh Thuận  

Email :  photon_284@yahoo.com 

Điện thoại : 068 836 573 

Sở thích : Nếu coi sở thích mỗi 

ngƣời là một món ăn hấp dẫn, 

ngon miệng thì món ăn của tôi 

gồm một số thành phần thông 

thƣờng mà bất cứ ai cũng có đƣợc 

chế biến theo một tỉ lệ chắc chắn 

không giống ai. Có thể kể ra đây 1 

số nhƣ:  

Đọc truyện tranh (nhất là Đôrêmon) 

và 1 số loại sách khó nuốt.  

Nghe những giai điệu êm đềm, dịu ngọt hoặc âm vang, hùng 

tráng.  

Thích nấu ăn… dù chƣa biết nấu ăn. Thích em bé… dù chƣa có em 

bé.  

 (Nếu muốn, mọi ngƣời hoàn toàn có thể thêm vào “Thích con 

gái…“, vân vân và vân vân).  

Ngoài ra còn có 1 số loại chất thải chƣa xử lí nổi nhƣ “nói nhiều 

làm ít” (tƣơng tự với “nói ít khỏi làm”), tự mãn, hẹp hòi v. v… 

Thực là khó hiểu, tại sao một “món ăn” thế kia lại có thể đặt ngay 

một “bãi rác hôi rình”?!  
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Điều còn ở lại 
Có những thứ chỉ xuất hiện một lần trong đời. Và đó là những điều quí giá 

nhất! Dù thời gian có trôi bao lâu đi chăng nữa, tôi tin rằng mình vẫn lƣu giữ 

đƣợc niềm bồi hồi, bâng khuâng về quá khứ đã xa. Quá khứ rộn rã tiếng 

cƣời đùa trên những chuyến xe đang mài bánh đi về những nơi xa tít. Quá 

khứ có bầu không khí trong lành, mát lạnh ở Madagui, có ánh nắng rực rỡ 

và cái hanh nóng ở 1 vách đá hiểm trở xanh màu lá rừng, có bầu trời cao 

trong xanh vào 1 buổi chiều nơi mê cung. Quá khứ chúng ta lắng lòng nghĩ 

về các em nhỏ tàn tật, và cả tƣng bừng những trò chơi tại Trại Thiên Phứơc, 

những vở diễn “quái đản” cực kì hài hƣớc ở thác Giang Điền. Tôi nhớ mãi 1 

buổi tối trăng sao ngắm nhìn 1 góc rừng êm ả đang ôm lấy ngọn lửa đỏ rực 

soi sáng những tình cảm chân thật đƣợc biểu hiện thành những giọt nƣớc 

mắt ấm nồng… Tất cả những giây phút ấy không bao giờ còn đựơc tái diễn 

nữa mà chúng đã nằm đâu đó trong tim để rồi trở thành dấu ấn thiêng 

liêng theo suốt cuộc đời mỗi con ngƣời. Bạn có thấy kì diệu không, có thấy 

cái gì đó lạ lùng khi chúng ta nghĩ về những điều đó không? 

… 

Ban đầu một A1 không hoàn hảo khiến tôi vô cùng thất vọng nhƣng càng 

về sau tôi lại thấy nó không có gì đáng chê trách thậm chí đôi khi còn rất 

thú vị bởi dễ gì có đƣợc lớp A1 đầy khuyết điểm nhƣ thế! Nhƣng thôi, mọi 

thứ rồi sẽ qua đi. Còn giờ đây, hãy để tôi chấm phá thêm vài nét nữa về các 

bạn: 1 chàng Khải lắc lƣ nhƣ con lật đật, 1 nàng Khánh Minh luôn quan tâm 

đến ngƣời khác, 1 chị Diễm Phƣơng rất cá tính, 1 Quỳnh Phƣơng hay nhăn 

nhó (hình nhƣ là thế), 1 Lộc bom nổ banh chành, 1 cậu Việt Tùng cao lêu 

nghêu, vài chị em lùn một-mét-mốt, 1 “cánh đại bàng” có đôi mắt nghiêm 

khắc, 1 chàng Ky có… (dĩ nhiên rồi) 2 chân, 1 con cá ăn… Ừm, không thể kể 

hết đƣợc đặc điểm của gần 50 con ngƣời, thôi thì đành viết tiếp trong lòng 

cho riêng mình đọc vậy! 

Tình cảm tôi dành cho A1, nếu nói là nhàn nhạt thì không phải, nhƣng nếu 

bảo là sâu sắc thì cũng không đúng. Có lẽ nào tôi chỉ có thể sống cho quá 

khứ? Cái gì đã khiến tôi nhƣ thế, tôi không biết, nếu nói ra thì có lẽ cũng chỉ 

là viện cớ này nọ mà thôi. Các bạn ơi, tôi đành làm 1 kẻ mắc tội với hiện tại 

vậy! 

Điều cuối cùng tôi muốn nói là chúc các bạn luôn vững bƣớc trên con 

đƣờng sau này! 

Nguyễn Hoàng Phát 
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Lê Nguyễn Hoàng Tuấn 
Ngày sinh : 04/12/1990 

Email :  

brianspace90@yahoo.com 

Điện thoại : 0909992920, 

9690606 

Địa chỉ: 219/105D Mai Xuân 

Thƣởng F6 Q6  

Biệt danh : Tuấn Gấu , Tuga.  

Tính cách: sống ngoại tâm 

lẫn nội tâm (nhƣng nội tâm 

nhiều hơn ), hơi trầm tính .  

Sở thích: Đi bơi , xem  

tivi, nghe nhạc đủ thể loại .   

Xúc cảm 
Gần ba năm gắn bó với A1 mình 

cảm thấy rất vui khi đƣợc là một 

amotizen. Ba năm trải qua cùng 

với niềm vui và nỗi buồn nhƣng ký ức gắn bó với lớp thì có lẽ mình không 

thể nào quên đƣợc, nhất là chuyến đi Madagui đã để lại trong mình nhiều 

kỷ niệm.  

Không biết mặt mình có giang hồ lắm không mà mình đƣợc các bạn đặt 

biệt danh là gấu, Tuấn gấu viết tắt hay theo phong cách Hàn quốc là Tuga. 

Mình còn đƣợc xếp dô nhóm “mấy chị” và còn là nhóm trƣởng nữa, nghe 

ngƣợng thật nhƣng mình vui lắm. Chắc các bạn ai cũng biết mình còn có 

năng khiếu hát cải lƣơng, nói thật là mình chỉ thuộc có mấy câu à. Niềm vui 

càng nhiều hơn khi mình càng gắn bó với lớp. Ba năm học chung với các 

bạn là khoảng thời gian khó quên trong quãng đời học sinh của mình. Lời 

cuối mình xin chúc các amotizen có một kỳ thi tốt nghiệp và đại học thật 

thành công và đạt đƣợc mọi mơ ƣớc của mình.  

21/3/2008 
Lê Nguyễn Hoàng Tuấn 
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Cảm xúc của một thiên tài 
Mình học ở ngôi trường này không được trọn vẹn như các bạn khác trong 

lớp (vì 1 thời từng là siêu wậy Trần Đại Nghĩa mừ^^) nhưng thật sự nơi 

đây mới chính là nơi gắn với 

mình nhiều kỉ niệm nhất mà 

suốt 9 năm học cấp 1 và cấp 

2, kể cả thời gian lúc ở 

trường TĐN mình không thể 

nảo có được. Trước đây 

mình cứ nghĩ rằng các học 

sinh LHP chỉ lo học thôi, 

nhưng thật sự nhận định ấy 

đã sai lầm: Các bạn không 

những siêng học, học giỏi 

mà còn rất hòa đồng với 

những người mới như mình 

đây, rất gần gũi, dễ thương 

dễ mến. Every member in 

class A1 đều rất thân thiện, 

một số bạn ít nói khó gần 

với các bạn trong lớp, có lẽ 

do tính cách của bạn ấy 

ngại nói chuyện với bạn bè 

nhưng đối với Thiện siêu 

nhân này đã ngồi trong lớp A1 thì đều là 

bạn của Thiện hết. Các bạn thân của Thiện như Thọ, Thanh, An, Cường, 

Nhàn hay là Nguyện, Luân, Ky, pé Đao tuy trong mắt 1 số người họ có tính 

xấu hay thế này thế kia nhưng in my eyes, các bạn ấy là những người bạn 

tốt nhất của Thiện, làm cho Thiện xúc động và có nhiều kỉ niệm khó quên 

nhất. Giống như Cường năm ngoái Thiện đâu có thân đâu nhưng năm nay 

khi ngồi kế mới biết Cường tốt và thật vui tính tuy lâu lâu bịnh bịnh chút 

xíu^^.Dù đó chỉ là những kỉ niệm nhỏ xíu ít ai biết nhưng đối với Thiện thì 

lại là cái gì đó đáng quí. Nhớ nhất là năm 11 năm mà pé wậy này được kết 

nạp thành phó giáo chủ nhóm… (hơn được 1 nhóc cùi bắp và thua thằng 

sup-lơ. Hơn 1 năm mà hổng có soán ngôi của Thọ giáo chủ được!!! Nhớ cả 

lúc đi chơi với lớp cùng cô Hà hay là thầy Huyết cũng đều rất vui như chơi 

trò chơi dân gian cùng cô Hà nè (tuy tổ 6 luôn luôn về chót), hoặc lúc sinh 
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hoạt lửa trại ở Madagui rất bồi hồi và đầy xúc động. Giờ đây mọi chuyện 

chỉ còn là quá khứ nhưng luôn đọng trong lòng pé wậy này nhìu cảm xúc 

lắm. Tình cảm của các bạn dành cho Thiện dù nhiều hay ít Thiện vẫn luôn 

nhớ mãi. Thiện luôn thể hiện mình dù ở đâu chăng nữa vì “Qua giọt nước 

thấy cả đại dương” mừ, nên cố gắng không làm mất thể diện của lớp^^.Và 

cũng có đôi khi Nguyễn Đăng Thiện này đã cư xử không hay với một số 

bạn trong lớp thì Thiện cũng muốn gửi đến các bạn ấy lời xin lỗi chân 

thành nhất. Thiện thực sự không ghét ai hết trong Amotizen nhưng dấu  

có xảy ra hay không thì không dám chắc, chỉ dám hi vọng thôi. Mong các 

bạn có xích mích hiểu lầm với Thiện thì hãy tha thứ cho Thiện. Kì thi đại học 

cũng đã cận kề rồi, áp lực ngày càng nặng nề, bài vở thì như núi Himalaya 

ấy!!!><. Hog bít học seo mới hết nhưng chính các bạn thân của Thiện giúp 

Thiện có những nụ cười sảng khoái khiến cho Thiện không hề thấy mệt 

nhọc trong chiện học hành. Giờ đây Thiện đã thấy được mình đã đúng khi 

làm wen với các bạn. Chúc mọi thành viên thành công trong kì thi ĐH cũng 

như trong cuộc sống, đạt được nhiều ước mơ. Mãi mãi nhớ đến các bạn 

A1, because I‟m a member in Amotizen & important reason is all of you are 

my best friend (sai chính tả mong bỏ wa cho pé siu wậy này nhé, thanks)  

P. S: Assasin_17 (Assasin with my baby face^^)  

21/3/2008 
Nguyễn Đăng Thiện 

 
Nickname: Thiện trụ trì , phó giáo chủ nhóm “chùm”  

Ngày thế giới xuất hiện 1 nhân tài  (tui đó!!!) : 13/09/1990 

Lâu đài của tui : 452B Nguyễn Thị Minh khai P5 Q3  

Điện thoại liên lạc V . I . P đây: 0957096555-088397929 

email : l ittle_war_plane@yahoo.com.vn 

Sở thích : chơi game , đá banh (dù trò này mang tiếng bất hiếu 

hix><), thích di zòng zòng thành fố  (hog bít có ai có sở thích dị 

hợm giống tui hog nhỉ? )  

Ghét nhất: bị ngƣời khác giận , bị la mắng , ghét môn Văn vì lần 

nào fát bài cũng gần nhƣ thấp nhất lớp .  

Món ăn thík nhất : Tất cả các món ăn ăn đƣợc đều thík zì zậy 

nuôi tui dễ lắm , nhƣng thík nhất là cà lem và pánh pao  

Sở trƣờng : Chà nhìu wá hog bít kể seo cho hết đây ? Nói chung 

là cái giƦ cũng bít hết nhƣng hog có cái giƦ giỏi hết^^. 

Sở đoản : Hay bị bị khùng khùng trong nhìu chiện . Nếu bạn thân 
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tui thì bít mà fải hog?  

Thói wen : Tập tạ mỗi buổi sáng nên giơƦ  đây có 1 thân hình rất 

bốc lửa đến nỗi bốc hơi luôn .  

Tật xấu :  Hay bị bệnh ngu mỗi lần ngủ dậy . Nhớ có lần ngủ wên 

dậy treo mùng , cầm dây gối ôm mà tƣởng dây mùng cứ thế móc 

vào . hehe 

Ước muốn tương lai: Nhìu ngƣời sẽ chú ý đến sát thủ 1 thời 

này . Hiện tại thấy mình cô đơn wá . Nói chung là muốn mọi  điều 

tốt lành sẽ đến với mình .  

 
 

Một góc cuộc đời tôi 
Mới thế là đã 3 năm kể từ ngày Duy đặt bƣớc chân đầu tiên đến lớp A1 của 

trƣờng THPT chuyên Lê Hồng Phong. Suốt 3 năm học, thực ra chỉ có 2 năm 

thôi, bởi năm đầu tiên D vẫn chƣa có cảm giác gắn bó hay ấn tƣợng đặc 

biệt nào với lớp cả. D biết rất ít thậm chí không biết gì về các thành viên 

trong lớp mà mình đang học. Có lẽ những kí ức hồi cấp 2 đã chiếm lĩnh hầu 

hết suy nghĩ của Duy mất rồi nên năm lớp 10 Duy khó có thể trải lòng ra với 

tất cả các bạn, giờ đây khi thời gian không còn nhiều nữa, khi cảm nhận 

đƣợc những tình cảm gắn bó thân thiết mà các Amotizens đã dành cho 

nhau, Duy mới thấy tiếc về nhũng ngày đã qua, giá mà hồi đó mình hoà 

đồng hơn, cởi mở hơn thì hay biết mấy. Nhƣng nói gì thi nói năm lớp 10 

Duy cũng đã quen đƣợc 1 số bạn, đó la Quang, ngƣời mà Duy có thể nói 

chuyện đƣợc, là Tuấn, là Hoàng, là Vƣơng, những nguời đã học chung chơi 

chung cầu lông với Duy rất vui, là Tuấn Ky, ngƣời mà Duy ngồi chung trong 

gần suốt năm học, đối với Duy là ngƣời bạn hiền lành tốt bụng học giỏi và 

khiêm nhƣờng, là Trà My, ngƣời bạn dễ thƣơng đã đến chia sẻ với Duy mỗi 

khi Duy buồn nhất, và còn bạn Diễm Phƣơng nữa, cái tính luôn hay cƣời và 

sự đùa giỡn vô tƣ không suy nghĩ của bạn làm Duy rất là ấn tƣợng (nói vậy 

thôi chứ nhìn bạn Phƣơng khóc trong đêm lủa trại ở Madagui Duy nghĩ 

Phƣơng cũng có nhiều suy nghĩ và sống cũng tình cảm lắm!!!)  

Sang năm lớp 11 lớp mình đƣợc cô Thanh Hà dẫn dắt, mỗi chúng ta, chắc 

cũng có ý kiến này ý kiến nọ khác nhau về cô nhƣng theo Duy nghĩ cô là 1 

giáo viên tốt bởi cô đã giúp lớp chúng ta xích lại gần nhau hơn. Qua những 

chuyến đi mà cô tổ chức, Duy có cơ hội hiểu thêm đƣợc phần nào về lớp mà 
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mình đang học, về những ngƣời bạn mà mình đã đang và sẽ tiếp tục gắn 

bó, về những điều nếu không hỏi thì sẽ không ai nói ra. Lúc đó Duy mới ngộ 

ra rằng hạnh phúc là khi chúng ta hiểu và biết thông cảm cho nhau. Năm đó 

Duy đƣợc xếp vào tổ 4 và có những giây phút rất là vui bên các bạn trong tổ 

nhƣ là Trà My, Kim Anh, Xuân Anh, Bạch Dƣơng, Quốc Cƣờng cùng với Tú 

Mỹ, đứa con gái bất đắc dĩ nhận Duy làm tía.  

Thế nhƣng cái lớp A1 làm Duy ấn tƣợng và nhớ mãi vẫn là lớp A1 của năm 

nay, năm lớp 12, năm bản lề cho tƣơng lai, cho sự nghiệp sau này của tất cả 

chúng ta. Thực ra thì Duy không nghĩ sẽ đƣợc học chung lớp 12 cùng với A1 

mặc dầu Duy cũng muốn biết cảm giác của nó là nhƣ thế nào, có bồi hồi 

xúc động và rất đặc biệt nhƣ ngƣời ta vẫn thƣờng nói hay không, âu đó 

cũng là ý trời. Rồi Duy đến với ngày học đầu tiên của năm lớp 12 mà không 

có bất cứ sự chuẩn bị nào cả nhƣng nhờ trời mọi việc cũng suôn sẻ, thầy 

chủ nhiệm thì vui tính nên Duy cũng có phần bớt run hơn.  

Thời gian cứ thế trôi qua với biết bao niềm vui lẫn nỗi buồn cho đến ngày 

lớp chúng ta tổ chức đi Madagui nhân kì nghỉ Tết. Tuy rằng lớp mình tổ 

chức đi chơi chung cũng khá nhiều rồi nhƣng sao lần này Duy cảm thấy nó 

thiêng liêng và đặc biệt quá, không thiêng liêng không đặc biệt làm sao 

đƣợc vì biết đâu đây là chuyến đi chơi xa cuối cùng mà tập hợp gần nhƣ đầy 

đủ các thành viên trong lớp cùng tham gia. Và trong đêm lửa trại, giữa 

không gian bao la của núi rừng, tiếng bài hát Hạ Cuối vang lên đúng thật 

nghe rất “xao lòng”… Và Duy cũng rất bất ngờ, bất ngờ bởi những tình cảm 

mà các bạn đã dành cho nhau, chƣa bao giờ Duy cảm nhận đƣợc 1 sự chân 

tình đến thế. Giữa cái tĩnh mịch se se lạnh ở Madagui, những giọng nói 

đƣợc cất lên mới thật là ấm áp. Nghe các bạn bộc bạch tâm sự của bản thân 

mình, Duy thấy mình sao nhỏ nhoi quá, điều duy nhất mà tui có thể nói lúc 

ấy chính là Duy ngƣỡng mộ tất cả các bạn. Đó không phải là những lời khen 

có cánh mà là xuất phát từ suy nghĩ thực của Duy. Tui ngƣỡng mộ các bạn 

không đơn giản chỉ vì các bạn học giỏi mà còn các bạn là những con ngƣời 

sống có tình cảm, chín chắn trong suy nghĩ và lời nói. Các Amotizens đêm 

hôm đó đã sống thật với nhau, đã dũng cảm nói lên hết những suy nghĩ của 

bản thân mình. Nhiều bạn đã khóc, khóc thật nhiều, lúc ấy Duy mới chợt 

nhận ra bấy lâu nay mình đã quá thờ ơ, quá vô tâm với lớp, Duy chỉ nghĩ là 

mình đến Lê Hồng Phong chỉ để học, học trong 1 ngôi trƣờng danh tiếng, 

rồi ra về mà không cảm nhận đƣợc sự quan trọng và cần thiết của A1 đối 

với cuộc sống của riêng tui, cả hôm nay và mai sau. Nhƣng thƣa các bạn, 

Duy sẽ không nhƣ vậy nữa đâu, vì Duy đã cảm nhận đƣợc sự hạnh phúc 
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cũng nhƣ niềm vui bên cạnh các bạn. Sau chuyến đi ấy, Duy cảm thấy mình 

nhƣ đƣợc lớn lên, có nhiều bạn mà hồi trƣớc mình rất ít khi tiếp xúc nhƣng 

giờ đây khi đƣợc trò chuyện và nghe các bạn ấy nói, Duy cảm thấy các bạn 

ấy thật là dễ thƣơng và đều đáng để cho Duy học tập.  

Rời Madagui A1 trở lại Sài Gòn, rồi bắt tay vào tổ chức lễ hội văn hoá dân 

gian. Không biết các bạn có biết không chứ hôm đó là ngày mà Duy vui 

nhất đó, cả Duy, Tuấn, cá tra hình nhƣ có thêm 1 số bạn nữ nữa, đã lĩnh 

nhiệm vụ lôi kéo khách theo kiểu mà ngƣời ta vẫn thƣờng nói là ”dai nhƣ 

đỉa đói” đến nỗi Tuấn bi một thằng khùng khùng điên điên cắn cả vào tay 

luôn, nhìn bọn tui nhƣ vậy, chắc ít ai nghĩ là học sinh Lê Hồng Phong, cứ 

tƣởng là dân bán dạo chính hiệu, dù la khản cả cổ nhƣng ai nấy cũng rất là 

vui. Tui biết không chỉ riêng bọn tui mà các bạn đứng bán cũng cực lắm, vậy 

đó mà ai cũng vui cũng cƣời. Hôm đó đã là 23 Tết. Duy về nhà với một niềm 

vui khó tả cứ cƣời hoài mà chẳng biết tại sao.  

Thui thì 3 năm học cũng đã sắp trôi qua, chắc là giờ đây các Amotizens cũng 

đã có những dự định cho tƣơng lai của riêng mình, biết rằng chuyện hợp 

tan là lẽ thƣờng tình trong cuộc sống, mọi ngƣời đều phải chấp nhận nó, 

thế nhƣng chắc hẳn không ai trong chúng ta giờ đây lại không phải bùi ngùi 

xúc động khi sắp phải xa nhau, xa mái trƣờng Lê Hồng Phong, xa A1, chúng 

ta nhớ về nhau chắc cũng chỉ qua những dòng tâm sự đƣợc viết nơi đây, ở 

cuốn lƣu bút này, chứ sau này biết có còn cơ hội đƣợc gặp nhau lại nữa hay 

không. À quên nữa, Duy trong cách ứng xử còn thiếu sót nhiều lắm, nếu có 

điều gì làm cho các bạn buồn thì cũng bỏ qua cho Duy nghen. Tui iu tất cả 

các bạn. Cuối cùng mong tất cả các Amotizens sẽ thành công trong cuộc 

sống, thi đậu đại học và sẽ mãi luôn nhớ về nhau nha. Nhân đây thì em 

cũng xin gởi lời cảm ơn đến cô Thảo, cô Hà, thầy Huyết đã cùng sát cánh với 

A1 trong suốt 3 năm vừa qua, xin cám ơn các thầy cô rất nhiều!!! 

21/3/2008 
Lƣu Ngọc Duy 

Lƣu Ngọc Duy 
Ngày tháng năm sinh: 29-09-1990 

Thuộc cung: Thiên Bình  

Địa chỉ eMail: duy29091001@yahoo.com.vn  

Tên trong Loạn Gia: Tiểu Quy Nhi  
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Ngày vô Loạn Gia: không 

biết.  

Vì sao vô Loạn Gia: không 

biết.  

Sở Thích: đạp xe 1 vòng 

Sài Gòn, nghe nhạc, đọc 

sách và chơi game.  

Ƣu điểm: hiền lành, trẻ 

con và biết tự sữa lỗi.  

Khuyết điểm: thiếu tự tin.  

Câu danh ngôn mà Duy 

thích nhất:  

Những điều ta biết chỉ là 1 giọt nước 

Những điều ta không biết là cả 1 đại dương.  

 
 
Lƣu Quốc Cƣờng 

Vài nét về tiểu sử   

Cô đêm Nguyệt Lão vọng thanh lâu 
Nhân ngụ thanh lâu mắt đối sầu 
Sầu thương giăng kín, tơ trăm ngả 
Sóng dạt thanh xuân, hối cũng hoài...  

Ôi! Bài thơ với 

bao nhiêu kỉ 

niệm , với biết 

bao cảm xúc 

dâng trào để rồi 

chỉ trong vòng 

một buổi học (cả 

ngày hôm đó 5 

tiết chẳng học 

đƣợc gì ^-^), nhà 

thơ đã sinh ra đứa 

con cƣng của 
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mình đƣợc di truyền từ ngƣời cha “sến chảy nƣớc” nhƣng vô cùng 

dễ thƣơng (^.<) hehe…  

Tên cha ban mẹ đặt: Lƣu Quốc Cƣờng  

Nickname trong sổ vàng họ Loạn: Soya_BaBy_Soya  

Nickname mọi ngƣời “iu mến” ban cho: Cƣờng gay??? 

Y!M: love_u4ever_impossible_to_forget@yahoo .com.vn 

Ngủ hằng đêm tại: 417/40 An Dƣơng Vƣơng – P3 – Q5  

Khi cần nhớ phone cho anh chàng đẹp trai: 0955006254  (^_^)  

Giáng trần vào ngày: 18/1/1990   

Trƣởng thành và thấy đời đẹp nhất vào ngày 6/5/2006   

Cảm nghĩ về chính bản thân mình: Hehe… là 1 anh chàng đẹp 

trai, ga lăng và đầy nam tính >. ^… với nhiều phẩm chất quý giá 

nhƣ: dễ thƣơng , đáng yêu , hoà nhã với bạn bè… đã – đang – và 

sẽ mãi là đối tƣợng theo đuổi của vô số những bóng hồng rực rỡ  

(ack… ack… sến sặc nƣớc , tự tin đầy mình!!! )  

Gam màu yêu thích: hồng phấn (ê… cấm ai chửi tui bệnh hoạn 

nha)  

Sở thích đặc biệt: bóng đá , pool 9-balls…  

Năng khiếu tuyệt vời: làm ca sĩ , làm 1 nghệ sĩ kịch nói với diễn 

xuất tuyệt vời…  

Biệt tài không thể phủ nhận và có một không hai: ghẹo gái tơ 

^^ và có thể nở 1 nụ cƣời mang đậm bản chất “dâm tà” bất cứ 

lúc nào .  

Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem qua bài 

viết “nho nhỏ” của bạn Cƣờng . Đó chỉ mới là phần mở đầu tự giới 

thiệu thôi . Hehe… hãy chờ xem… phía sau đây còn nhiều cái hay 

hơn nữa đó…  

… (^-^) …  

Dòng hồi ký về những điều tuyệt vời nhất  
Ngày đầu tiên đặt chân lên đất TPHCM khi mới là học sinh vừa tốt nghiệp 

cấp II, bƣớc sang năm học đầu tiên của bậc THPT, bạn Cƣờng đã sớm phải 

xa ba mẹ, xa cái quê hƣơng nhỏ bé Bảo Lộc của bạn Cƣờng và bƣớc vào 

một vùng đất hoàn toàn mới, khác xa cái nơi mà bạn Cƣờng đã sống suốt 

15 năm qua: bạn Cƣờng sớm trở thành một “sinh viên nhỏ” khi mới bƣớc 

sang tuổi 15: lạc lõng nhƣng cũng đầy phấn khích!!! 
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Ngày hôm ấy lạ lắm! 25– 8–2005 bạn Cƣờng bƣớc xuống chiếc xe đò, đặt 

bƣớc chân mình xuống đất thành phố. Hôm nay lạ lắm! Đây không phải lần 

đầu tiên bạn Cƣờng “xuống” thành phố nhƣng sao hôm nay bạn Cƣờng 

thấy lòng mình cứ nao nao, mỗi bƣớc chân tƣởng nhƣ nhẹ nhàng ấy thật ra 

đang vạch nên từng nét, từng nét rõ ràng để đánh dấu cho bƣớc chuyển lớn 

nhất trong con đƣờng tƣơng lai của bạn Cƣờng: “tƣơng lai là ở đây, thành 

công cũng là ở đây nhƣng thất bại luôn theo sát ta từng giây từng khắc, liệu 

mình sẽ vƣợt qua nhƣ thế nào? Một mình? Liệu có ai đó sẽ ở bên cạnh mình 

không???” 

Thắc mắc là thế, nói nghe thì dữ dội thiệt đó nhƣng mà thực chất ra 1 thằng 

con trai 15 tuổi mới chân ƣớt chân ráo lên thành phố cũng chỉ hơi sợ sợ 

chút thôi chứ chẳng hơi đâu mà buồn bã chi cho nó mau già (^/^)  

25–8–2005: bƣớc vào trƣờng Lê Hồng Phong lần đầu tiên, với tƣ cách là 1 

học sinh chính thức của trƣờng: trƣờng đẹp và cổ kính!!! Hehe… kể từ hôm 

nay ta đã có thể “chảnh với đời” đƣợc rồi!!! 

Và rồi, bạn Cƣờng đã nhìn thấy, ở ngay kia, cách bạn Cƣờng chỉ khoảng 

chục mét, đƣợc viết trên nền đá xanh của trƣờng, chỉ một chữ đơn giản: 

“10A1“ Những khuôn mặt mới, những ngƣời bạn hoàn toàn xa lạ này sẽ 

cùng học với mình 3 năm à? Ai sẽ là bạn của mình? Hay tất cả chỉ biết học 

mà chẳng biết tình bạn là gì?”. Vô vàn câu hỏi chƣa thể trả lời cứ hiện lên 

trong đầu bạn Cƣờng. Hehe… thôi đƣợc rồi, thời gian sẽ trả lời tất cả… :D 

Bây giờ là dòng hồi kí của bạn Cƣờng về Amotizen, đây là những ngƣời bạn 

tuyệt vời đã sát cánh cùng bạn Cƣờng suốt 3 năm trời, đã để lại cho bạn 

Cƣờng những kỉ niệm đẹp nhất, những kỉ niệm sẽ mãi luôn in đậm trong 

tâm trí mỗi ngƣời, những kỉ niệm không một ai có thể quên đƣợc… 

Thời gian đầu, là một học sinh tỉnh bản thân bạn Cƣờng cảm thấy khá lạ 

lẫm. Bỗng rồi trong một đêm Yahoo! Bạn Cƣờng đã quen một ngƣời và 

chính sự gặp gỡ này đã mở cánh cổng đƣa bạn Cƣờng đi trên con đƣờng 

trở thành một thành viên thật sự của lớp. May mắn đã giúp bạn Cƣờng 

quen với bạn Linh Ú Ù trên mạng… hehe… trời xui đất khiến sao không biết 

mà bạn Cƣờng lại đi nhận bạn Linh “phì nhiêu nhất lớp” làm MÁ mới đau 

chứ. Càng đặc biệt hơn khi từ lúc ban đầu xuất phát chỉ gồm 2 má con nhà 

này mà sau khi rủ rê thêm thì hôm nay đã thành lập nên một thế lực thống 

trị khổng lồ với dân số hơn phân nửa số dân trong lớp mang tên “Loạn Gia” 

 2 má con mình giỏi quá má ha… (>-^).  
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Không biết do cái số đào hoa hay sao mà các bạn nữ cứ lần lƣợt đến làm 

quen với bạn Cƣờng hoài à hihi… Bây giờ là đến lƣợt con gái iu của bạn 

Cƣờng nè… Nghĩ cũng tiếu lâm thiệt, tía con tui hợp gu ghê, đi chung với 

nhau chẳng cần nói năng gì nhiều, tự dƣng quay lại nhìn nhau  thế là bò 

lăn ra cƣời. Pótay.com (lần 1). Cƣời nhiều là thế, nhƣng rồi tía cũng làm con 

phải khóc: con nhớ cái ngày Cá Tháng Tƣ với trò đùa quái ác của tía đó 

không? Hại con đêm hôm đó khóc hết bao nhiêu là nƣớc mắt, sáng hôm 

sau bƣớc vô lớp, 2 con mắt của con sƣng hết luôn (lúc đó phải nói là tía cảm 

thấy ân hận khủng khiếp luôn đó huhu… nhƣng mà không biết phải làm sao 

để có thế nói sự thật với con hết…). Đặc biệt là tối hôm đó 22h đêm con 

phải chạy qua nhà bạn con để học cách xếp sao xếp hạc cho tía, càng đặc 

biệt hơn khi tía biết đƣợc rằng tía là ngƣời con trai đầu tiên khiến con phải 

làm điều này, tía vui lắm, nhƣng mà càng vui thì tía lại cảm thấy tội lỗi của 

tía càng nặng… huhu… thế mà con chỉ giận tía có 2 ngày và giảng hoà với 

tía khi 2 đứa buồn đời cúp tiết gặp nhau. Pótay.com (lần 2). Còn nhiều lắm 

những kỉ niệm giữa con và tía, vui cũng có mà buồn cũng có, tía chẳng bít 

nói gì hơn, tía chỉ có thể nói đơn giản thôi: hehe, thƣơng con gái cƣng lắm 

lắm…  

Nhắc đến đây thì không thể không nhắc đến má yêu một lần nữa; cám ơn 

má yêu nhiều lắm, trong những ngày con đang rất buồn và suy sụp hoàn 

toàn thì má, từ vai trò một ngƣời bạn bình thƣờng xã giao, má đã trở thành 

ngƣời bạn thân nhất của con (đến bây giờ vẫn nhƣ vậy và con tin mãi sau 

này vẫn luôn là nhƣ vậy, phải không má?). Chính nhờ những cuộc điện thoại 

ngắn ngủi, cùng với những câu chuyện cƣời ra nƣớc mắt, có lúc lại là những 

lời khuyên đặc biệt chân thành dành cho con, chính nhờ má mà con thấy vui 

vẻ trở lại… Cám ơn má một lần nữa nha, má đúng là một ngƣời “má mập 

mạp” tuyệt vời và rất - rất dễ thƣơng đó (^_<) … (mập mập dễ thƣơng mà… 

hehe…). Thƣơng má iu nhiều ơi là nhiều luôn đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Đúng là lớp 10, cái tuổi mới lớn nhiều tài mà cũng lắm tật. Cái thuở mà tuần 

nào cũng có 3 ngày ở lại trƣờng với cái cớ hết sức là dễ thƣơng: “học 

nhóm”. Nhƣng mà nào có học đƣợc gì đâu, 3 đứa nào là bạn Cƣờng nè, con 

gái nè, An Zelda nè (tức An da đen), suốt ngày kéo nhau lên Phú Mỹ Hƣng 

chơi (có bữa lôi kéo đƣợc cả bạn Minh khùng đi nữa chứ hehe…). À nhắc tới 

Minh khùng mới nhớ, thuở ban đầu bạn Cƣờng gọi Minh bằng Bác xƣng 

cháu, bây giờ thì kêu là chị Minh ngọt xớt, nghe dễ thƣơng ghê… Nhớ hồi 

ban đầu mới quen, chị Minh đầy rẫy những nguyên tắc không thể hiểu nổi 

và đặc biệt là rất hay khóc nhè (>_<), mà khi đã khóc thì đố ai dỗ đƣợc… 
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Nhƣng bây giờ thì khác xƣa rồi, chị Minh của em quậy khủng khiếp luôn, 

không còn những cái nguyên tắc nhảm nhí nữa rồi, nhƣng mà, huhu… chị 

Minh vẫn còn mít ƣớt lắm đó nha (hy vọng những gì em viết cho chị Minh 

lúc này sẽ làm chị Minh cƣời sái quai hàm luôn, không có đƣợc khóc à nha).  

Hehe… giờ đến ai ta… bật mí nha… đây là “ngƣời tình trăm năm” đầu tiên 

của bạn Cƣờng: Đặng Nghiêm Linh Châu!!! Nghĩ lại cũng đã lâu quá rồi 

Châu ha, đó là ngày đầu tiên nói chuyện với Châu, trong phòng tin học, 

không hiểu sao bạn Cƣờng bạo dạn đến mức vòng tay khoác vai Châu ngay 

trong lớp học (dê cụ thấy ớn) để rồi vài ngày sau Châu trở thành vợ iu của 

bạn Cƣờng nhƣ một điều tất yếu (^.^). Buồn quá à, tính ra Châu đã sang 

Canada đƣợc gần 2 năm rồi, nhƣng chắc Châu không ngờ là mọi ngƣời ở 

nhà nhớ Châu tới mức nào đâu, mỗi câu chuyện của mọi ngƣời luôn luôn có 

Châu nhƣ một nhân vật không thể thiếu của Loạn Gia, của Amotizen, Châu 

là Châu sƣớng lắm đó nha. À hôm 8/3 mới đây Châu gọi điện về, trƣớc mặt 

cả lớp mà Châu hỏi: “Chồng tui đâu rồi”, sau đó Châu còn khẳng định: “Tui 

chỉ có 1 chồng thôi”… hehe… cảm động quá à… thƣơng Châu quá à… Sau 

này về Việt Nam nhớ báo cho “anh” biết đó nha, thƣơng Châu nhiều lắm đó 

(>. ^)  

Giờ tới lƣợt 4 thằng bay, 4 thằng bạn chí cốt của tao: An Zelda, Bum mập, 

Khải mập và pé Đảo Downy. Hehe cái thuở học nhóm lâu lâu kéo về nhà tao 

mua bia hơi về nhậu, có bữa chỉ có 2 gói mì tôm mà 2 thằng uống hết 4 lít 

bia hơi, vừa uống vừa nói chuyện, vui quá An ha. Còn bây giờ thì sao… 

hehe… đi ăn, đi chơi, thậm chí đi chụp hình thẻ, lúc nào cũng có mày, đi đâu 

cũng có mày (y nhƣ 2 thằng gay >.<), mày mãi là thằng bạn tuyệt vời của 

tao An à……  

Còn Bum mập, mày nhớ cái thƣở mày ở lại trƣờng với tụi tao, rồi qua nhà 

tao ngủ không? Tuy vẻ bề ngoài của mày rất chi là “chảnh choẹ” nhƣng thực 

chất mày dễ thƣơng lắm Bum, chơi với bạn bè rất tốt và đặc biệt rất biết suy 

nghĩ, tao còn phải học ở mày nhiều, phục mày đó Bum à.  

Còn mày, Khải mập, mày là một thằng bạn rất tốt, nhƣng tao mún nói với 

mày 1 câu: “mày hãy tự lo cho mày trƣớc đi rồi hãy nghĩ đến ngƣời khác, 

hãy trân trọng tình cảm mà rất nhiều ngƣời xung quanh đang dành cho 

mày, đừng để những cái xấu ảnh hƣởng và cám dỗ mày, tao biết mày có 

thể! Cố lên con trai!!!” 

Tiếp theo đƣơng nhiên là pé Đảo Downy rồi, mày là thằng con trai đầu tiên 
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tao nói chuyện hồi đầu năm lớp 10 và thật ra cách nhìn đầu tiên của tao về 

mày không đƣợc tốt lắm… hehe… nhƣng không sao, sau 3 năm trời tao 

nhận ra mày rất dễ thƣơng (chắc tại nhìn mày giống hội chứng Down thiệt 

^^). Lên lớp 12 mày đã trở thành lớp trƣởng nhƣng mày vẫn chẳng khác gì 

2 năm trƣớc: vẫn vui tính, vẫn nói nhiều và vẫn đầy nghị lực! Mày là một 

thằng con trai nuôi một ý chí rất lớn, và biết sống hết mình vì ý chí đó, phải 

công nhận mày rất đáng đƣợc ngƣời khác khâm phục, nhƣng tao cũng 

muốn nói với mày 1 điều có những lúc mày phải biết quay về với cuộc sống 

hiện tại để có thể thật sự là mình, đừng quá cố gắng vƣơn tới một tƣơng lai 

xa xôi mà quên đi thực tại… okie!!! 

Hehe, cuối cùng là mày, tao tin là mày sẽ khá bất ngờ khi thấy tên mày xuất 

hiện trong dòng cảm xúc của tao hôm nay (^-^). Từ giữa năm 11, tao 

chuyển sang ngồi kế bên mày, tao họ Lƣu, mày cũng họ Lƣu, tao là Lƣu 

Quốc Cƣờng, mày là Lƣu Ngọc Duy (nói thiệt nha, tên của tao hay hơn của 

mày, hahaha…), 2 năm rồi tao vẫn đang ngồi kế mày, 2 năm rồi chƣa một 

lần cãi nhau, 2 năm rồi chƣa một lần to tiếng với nhau… Ngồi kế bên mày 

vui lắm Duy à, tao tin sau này khi bƣớc vào đời, mày sẽ là một trong những 

ngƣời mà tao không thể quên. Tiếc rằng chẳng bao lâu nữa mày sẽ sang Mĩ 

định cƣ, lúc đó nhớ cũng đừng quên tao nha mày, tao chúc mày luôn hạnh 

phúc trong cuộc sống và không bị lạc lõng khi ở xa quê hƣơng. Mong 

những điều tốt nhất luôn đến với mày (>. ^).  

Ở bên nhau 3 năm trời, biết bao nhiêu là kỉ niệm, bao nhiêu cuộc chơi “đẫm 

máu”, đã cùng nhau phá tan tất cả, và cũng đã có những lúc ngồi lại bên 

nhau, hát cho nhau nghe, tâm sự cùng nhau, đó là những phút giây của tình 

bạn đẹp nhất, thiêng liêng nhất! 

Bạn Cƣờng đã cùng các Amotizen trải qua 1 đêm lửa trại đầy nƣớc mắt 

nhƣng cũng ngập tràn hạnh phúc. Và bạn Cƣờng đã nhận ra đƣợc một điều 

bình thƣờng nhƣng lại đầy ý nghĩa: đƣợc là một thành viên trong cộng 

đồng A1, đƣợc làm bạn với tất cả các Amotizen là hạnh phúc lớn nhất, là kỉ 

niệm đẹp nhất, sẽ mãi là một liều thuốc tinh thần mạnh nhất cùng bạn 

Cƣờng đi hết cuộc đời này, giúp bạn Cƣờng vƣợt qua những khó khăn, 

những thử thách mà cuộc sống tƣơng lai đang bày ra trƣớc mắt. Các bạn 

hãy dành 1 phút để cùng nhìn lại tất cả những gì mà chúng ta đã trải qua, 

hẳn các bạn sẽ nhận thấy một điều đặc biệt: mọi thứ đều bền vững!!! Loạn 

Gia bền vững, dù gặp bao nhiêu biến cố, bao nhiêu sự hiểu lầm, thậm chí 

có những lúc tƣởng nhƣ đã sụp đổ. Nhƣng không, Loạn Gia vẫn mãi còn đó, 

vẫn mãi ở bên nhau, không một thế lực nào có thể tách rời đƣợc! Amotizen 
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bền vững! Cộng đồng A1 bền vững! Tình bạn bền vững! 

Có thể chúng ta không ngoan, không hiền nhƣ những lớp còn lại trong khối 

^.^, có thể chúng ta học không giỏi nhƣ các bạn đó (nói vậy thôi chứ chƣa 

chắc à nha) nhƣng chúng ta có 1 điều mà họ không có: tập thể Amotizen là 

một khối thống nhất, một khối đoàn kết không thể phá vỡ, không thể tách 

rời, và điều đó mang lại một điều có ý nghĩa hơn rất nhiều: ta có TÌNH 

BẠN! 

Nói đến đây rồi mà 

không nói về thầy 

thì là một điều 

không thể chấp 

nhận đƣợc. Thầy là 

ngƣời đã truyền lửa 

cho tất cả chúng 

em. Trong cái đêm 

lửa trại ấy, thấy 

chính là ngọn lửa 

sáng nhất, rực rỡ 

nhất đã soi chiếu, 

đã dẫn đƣờng cho 

tất cả chúng em, để 

tình bạn giữa chúng em đến với nhau một cách hết sức tự nhiên và đầy ý 

nghĩa. Thầy là thầy Huyết! Đi trƣớc thầy đã có cô Thảo và cô Hà nhƣng em 

tin, thầy mãi luôn là ngƣời thành công nhất! Thầy luôn cảm thông và luôn 

tha thứ cho những lỗi lầm của chúng em dù những lỗi lầm ấy đã ảnh hƣởng 

rất nhiều đến công tác của thầy. Thầy luôn hiểu chúng em và thấy đƣợc mặt 

tốt của chúng em. Những tiết sinh hoạt chủ nhiệm, đƣợc trò chuyện cùng 

thầy, đƣợc nghe thầy nói, chúng em luôn học đƣợc những điều mới, đó 

chắc chắn sẽ là những hành trang tuyệt vời giúp chúng em vững tin trên 

bƣớc đƣờng tƣơng lai sau này. Xin cảm ơn thầy vì tất cả những gì thầy đã 

làm cho chúng em, cám ơn thầy đã gắn kết chúng em lại với nhau để chúng 

em có đƣợc ngày hôm nay…… Xin cám ơn thầy một lần nữa, thầy mãi là 

ngƣời thầy đáng kính nhất, ngƣời thầy mà chúng em không bao giờ có thể 

quên đƣợc.  

Cuối cùng, để kết thúc bạn Cƣờng xin chúc tất cả các Amotizen: những điều 

ƣớc sẽ trở thành sự thật, chúc các bạn đạt kết quả cao nhất trong kì thi tốt 

nghiệp THPT và tuyển sinh đại học sắp tới, đặc biệt chúc tất cả các bạn 
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trúng tuyển vào trƣờng mình mong muốn (>_^). Thời gian chúng ta bên 

nhau ngày càng ngắn lại, cùng với áp lực của kì thi đang cận kề, bạn Cƣờng 

có một thông điệp muốn gửi cho tất cả các bạn. Đây là một bài thơ bạn 

Cƣờng sáng tác ngay trong lúc đang viết những dòng lƣu bút này… hehe… 

thật tình mà nói thì vần và điêƥu của bài thơ này không hay bằng bài thơ mở 

đầu của bạn Cƣờng, nhƣng bù lại bài thơ này chính là những tình cảm sâu 

sắc nhất mà bạn Cƣờng muốn gửi đến các Amotizen. Với lại còn một điều 

đặc biệt nữa, không biết có phải là do cảm xúc dâng trào hay không mà bạn 

Cƣờng viết bài thơ này chỉ trong vòng 5 phút, trái ngƣợc hoàn toàn với bài 

thơ mở đầu làm cả một buổi sáng mới xong. Nói chung, đây là 2 tác phẩm 

hoàn toàn khác xa nhau về mọi mặt, chỉ có 1 điểm chung duy nhất là chúng 

có cùng 1 tác giả (^-^)  

Qua bài thơ bạn Cƣờng mún nhắn gửi một thông điệp đến tất cả các bạn: 

“Hãy vững tin trên con đƣờng đời, tôi và mọi ngƣời luôn sát cánh cùng 

bạn”  

 Bƣớc vào đời, một trái tim thiếu thốn 
 Chẳng còn bạn, chỉ có cái hƣ vô  
 Sống ở đời, phải có tình có bạn 
 Ngoảnh nhìn lại, bạn đang đứng bên ta… 

30/3/2008 
Lƣu Quốc Cƣờng  

 

Phạm Đức Hiển   
Họ tên : Phạm Đức Hiển  

Mã số : 14/12A1 

Sinh nhật 7/11  

Sở thích khi rảnh rỗi : chơi game , 

chơi thể thao  

Sở thích khác: ăn ,  ngủ , … 

Con số ƣa thích: 9 , 18, 21 

Số điện thoại hiện giờ: 8625189  

Nghề nghiệp ƣa thích :  nghề nào 

làm ít hƣởng nhiều  

Lời ngỏ : chúc mọi thành viên lớp 

12A1 thành công trên con đƣờng 
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mình theo đuổi , đậu vào đại học mà mình muốn , kết quả thi cao 

hơn mong đợi chút xíu , nếu có duyên sẽ có ngày tái ngộ  

Lớp 12A1 
 (Phóng tác từ đoạn thứ 3 bài “Đất nƣớc” của Nguyễn Khoa Điềm trong 

SGK lớp 12  

Lƣu ý: tác phẩm này chƣa đƣợc sự đồng ý về việc “mƣợn” ý tƣởng của 

Nguyễn Khoa Điềm ,  không nên lƣu hành công khai!!! )  

Các bạn ơi 
Hãy nhìn rất xa 
Vào mấy chục năm các lớp 
Năm tháng nào cũng đàn đàn lũ lũ 
Nữ sinh, nam sinh bằng tuổi chúng ta 
Nhƣng lớp 12A1 cực kỳ độc chiêu 
“Siêng năng học tập” 
Khi có bài kiểm thì cả lớp “cùng” làm 
Khi có hội thì quậy cho hết cỡ 
Nhiều ngƣời đã trở thành học sinh “chuyên cƣời” của cả lớp 
Nhiều ngƣời đã “đƣợc” trở thành “truyện cƣời” của cả lớp 
Ví dụ nhƣ: Vƣơng cá tra, HCB, … 
Nhiều ngƣời là “khán giả”, hay cũng sẵn sàng trở thành “diễn viên” 
Chúng ta đã làm ra lớp 12A1 
Năm nay chúng ta lại đƣợc thầy Huyết dẫn dắt 
Nên lớp mình càng thêm đoàn kết 
Để lớp này là lớp của “laughter” 
Lớp của Amo, lớp của những ai thích “cƣời ngƣời hôm trƣớc, hôm 
nay cƣời hoài” 
Dạy chúng ta biết cƣời đùa nhƣng không quên nhiệm vụ 
Dạy chúng ta biết cƣời đùa nhƣng vẫn học tập siêng năng 
Dù ngày mai tất cả chúng ta đều “sáng chói” 
Những kỷ niệm kể trên vẫn không bị lãng quên 

Phạm Đức Hiển 
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Đỗ Thanh Tùng 
Ngày sinh: 7/1/1990  

email : o0day. dreamer0o@yahoo.com 

Địa chỉ VN: 131 Cộng Hoà F12 Q . Tân 

Bình  

Địa chỉ US: 1653 21st Ave Apt. 102, 

Seattle, WA, 98122 (thay đổi thƣờng 

xuyên)  

nickname: Ruồi  (theo bạn My hay gọi )  

From a faraway friend 
A1 (05-08)  

Chào anh em, cô bác, bà con, thân quyến và toàn thể quý vị :D 

… 

 (1 tràng pháo tay… clap… clap… clap…)  

Mình xin có lời tự giới thiệu, tớ tên là Đỗ Thanh Tùng, năm nay tui 18 tuổi, 

cấp 3, cƣ trú tại 11A1, Lê Hồng Phong. Đang học, thì bị pa mẹ kêu: “You, 

go!!”. Thế là em đã quất ngựa truy phong, chân bƣớc lên đƣờng. Hiện giờ 

anh đang ở Mỹ, Seattle, các em trai, em gái có gì cứ liên hệ trƣờng SCCC để 

biết thêm chi tiết ^^ 

Mới qua đây chƣa đƣợc bao lâu mà tôi gặp quá trời troubles. Các bác nghĩ 

thế nào chứ đi du học không phải đơn giản đâu 

Dạo này anh nghe tin tức ở Việt Nam, thấy lớp mình các chú đang thảo luận 

viết kỷ yếu, nên huynh cũng bon chen, ham hố viết chung với các đệ cho nó 

máu:P. Định viết sớm hơn, mà bài vở nhiều wá, cái font tiếng Việt trong 

laptop lại bị hƣ, nên đến hôm nay, 13/5, ông mới quyết định viết tay, xong 

scan ra để send về. Các cháu thông cảm:)).  

Cụ nghĩ mãi, nghĩ tới, nghĩ lui, nghĩ xuôi, nghĩ ngƣợc, cũng chẳng nghĩ ra 

nên viết đề tài gì cả các chắt ạh!! Cho nên, để đơn giản, cụ đành viết về cảm 

nhận của cụ về lớp, về thời gian sống trong tập thể A1 cùng các chắt nhé :D.  

Nhớ ngày đó, khi bƣớc chân vào A1, tớ không phải là một thành viên ban 

đầu. Tớ chuyển vào A1 sau khi năm học đã bắt đầu đƣợc 5 tuần. Lúc ấy, trừ 

tớ, thì lớp mình đã biết nhau hết. Vậy nhƣng, cái ấn tƣợng ban đầu của tớ 

mailto:o0day.dreamer0o@yahoo.com
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với lớp không phải là bỡ ngỡ, không phải là lạ lẫm, mà đó là cảm giác thoải 

mái, dễ chịu. Tớ cũng chả hiểu vì sao. Hình nhƣ đó là tại vì bạn Diễm 

Phƣơng hồi đó ngồi bàn 2 hay nhìn mình cƣời cƣời, thân thiện (vì hơi dê dê) 

:D. Hình nhƣ đó là tại vì những buổi đá cầu “hội đồng” tuy bạo lực mà đầy 

tiếng cƣời. nhớ hồi lớp 10 vui thật! Hồi đó, lớp mình quậy bát nháo, đc liệt 

vào danh sách lớp “cần đc để ý”. Cô Thảo hồi đó, không tuần nào là không 

phải “giáo huấn” lớp :D. Vui nhƣng lớp 10 cũng có những chuyện buồn, 

buồn vì sự tụt dốc của một số bạn trong lớp, buồn vì trận đá bóng thua 

10CT, buồn vì những danh hiệu học sinh khá (tớ cũng bị học sinh khá ><), 

buồn vì những ƣớc vọng không thành. Tớ vẫn nhớ, những buổi chiều tống 3 

lội mƣa đi học về cũng An và Sơn Béo. Tớ vẫn nhớ những buổi chơi bóng rổ 

cùng chú Khôi. Tớ vẫn nhớ buổi đi Thiên Phƣớc, tớ nhét hai quả bóng vào 

áo, giả làm con gái :D. Tớ vẫn nhớ… con điểm 4.25 học kỳ môn văn, vẫn nhớ 

lần bạn Khánh Minh khóc… Năm lớp 10, quả thật tớ cảm thấy thật vui… 

Năm lớp 11, tuy tớ học giỏi hơn, đạt đƣợc những điểm số tốt hơn năm 

trƣớc, nhƣng tớ lại tách biệt với tập thể lớp hơn. Một phần vì tớ bắt đầu lo 

cho bản thân nhiều hơn. Một phần vì tớ trở nên ích kỉ hơn, sau 1 năm bị học 

sinh khá. Một phần vì tớ vƣớng vào chuyện tình cảm cá nhân. Một phần vì 

tớ biết rằng tớ sắp đi du học... Năm 11, lớp mình đã tiến bộ hơn, nhờ vào sự 

bản ban, chăm lo và dạy dỗ của cô Hà. Tớ còn nhớ nhƣ in, buổi chủ nhiệm, 

cả lớp bàn luận về câu hỏi "Sống để làm gì", nhớ buổi đấu giá quyên góp 

cho trẻ em gặp hoàn cảnh bất hạnh. Nhớ giọt nƣớc mắt của cô Hà, và một 

số bạn trong lớp. Cô Hà đã khóc vì lớp nhiều... Tớ có lỗi với lớp, vì đã không 

thể có mặt trong tấm hình chụp tập thể lớp vào cuối năm, vì đã không 

thông báo cho ai về chuyện mình đi du học. Việt Tùng, anh cũng có lỗi với 

chú. Sơn, tao có lỗi với mày. Tao hối hận về cú đánh đó, nhiều lắm! 

Bây giờ khi ngồi hồi tƣởng lại tất cả, tớ muốn nói cám ơn, và xin lỗi. Cám ơn 

Trà My, ngƣời ngồi cùng bàn hồi đó, hay chỉ bài cho Tùng trong giờ kiểm 

tra :D. My khiến Tùng thấy thoải mái mỗi khi nói chuyện cùng. Cảm ơn My 

nhìu nhìu ^^.Cảm ơn Sơn, mày là ngƣời bạn chân thành nhất tao từng gặp. 

Không chỉ với tao, mà với những ngƣời khác, mày cũng đối xử với tình bạn 

thật nhất. Cám ơn tập thể A1, vì đã lấp đầy những năm tháng cấp 3 đầy 

mộng mơ của tôi. Và tớ xin lỗi, xin lỗi vì những lần bỏ hoạt động lớp, xin lỗi 

vì những lần tách biệt mình ra khỏi tập thể lớp. Cám ơn! và xin lỗi! 

Giờ nghĩ lại, thấy tiêng tiếc, và nhơ nhớ! 

Đỗ Thanh Tùng 
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Đậu Thị Quỳnh Phƣơng 
Sinh nhật: 27/12/1989  

Số điện thoại: 8632774 - 

0975035772 

Địa chỉ: 105/126 Sƣ Vạn Hạnh  

(nd) F12 Q10 

Nickname: bé Đậu , Đậu Đậu  

My friends 
Học lớp A1 là một điều vô cùng 

hạnh phúc đối với mình. Qua 

quãng thời gian gắn bó với lớp, 

mình đã có những ngƣời bạn tốt 

cũng nhƣ những kỉ niệm vui buồn. 

Mới ngày nào vừa chân ƣớt chân ráo vào A1, giờ lại sắp cách xa. Mình biết 

mình đã gây không biết là bao nhiêu khó chịu, bao nhiêu tổn thƣơng cho 

một số bạn, đặc biệt là một ngƣời bạn nam trong lớp. Có lẽ bây giờ bạn 

đang đọc những dòng này, mình rất muốn xin lỗi bạn, rất muốn giải thích 

cho bạn tại sao mình làm thế và nói rõ sự hiểu lầm giữa chúng ta, bởi vì bạn 

là ngƣời bạn mà mình không muốn đánh mất, là cậu con trai đầu tiên khi 

vào cấp 3 chơi với mình một cách tự nhiên nhƣng nhiều khi cũng tỏ ra rất 

nam tính. Nhƣng muốn là một chuyện, làm lại là một chuyện khác phải 

không? Lúc này mình chỉ mong một điều đó là bạn có thể hiểu, thông cảm 

và tha thứ cho mình, chỉ là mong muốn mà thôi.  

Mình cũng vô cùng cảm ơn tất cả các bạn - những ai đã từng nói chuyện với 

mình dù chỉ một lần, nhất là Khánh Minh, Minh Ngọc, Việt Tùng… - những 

bạn đã giúp đỡ lắng nghe mỗi khi mình cần, đã chịu đựng khi mình nổi 

nóng mà không chút than phiền. Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều.  

Đến thầy chủ nhiệm: Em cảm ơn thầy vì thầy đã cho em một năm cuối cấp 

thật tuyệt vời, và thầy đã luôn quan tâm, dạy bảo em.  

Cuối cùng, mình xin chúc cả lớp luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, vui vẻ. Trƣớc 

mắt là đậu ĐH, tiếp theo là thành đạt trong sự nghiệp và thành công trong 

tình yêu nhé! 

22/3/2008 
Quỳnh Phƣơng 
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HỒ SƠ MẬT 
 (THÔNG TIN VỀ CÁC TỘI PHẠM NGUY HIỂM NHẤT)  

  

  

Tên: Hồ Diễm Phƣơng 

Ra đời ngày: 25.10.1990 (Nhớ gửi quà đều đặn đến địa chỉ bên dƣới)  

Hang ổ: C13/14 Cƣ xá Phú Lâm B P. 13 Q. 6 

Sở trường: thu thập thông tin và truyền đạt thông tin 

Nhóm: giết ngƣời, cƣớp của, gây rối trật tự….  

Các chỉ số: 

 Số chồng = 10 

 Chỉ số nhan sắc= 9.999/10 

 Chỉ số thông minh = 199.99 

Lý lịch: 

Cháu nội của Linh bà bà 

Con ruột của thi sĩ họ Bùi  

Con dâu của Đông Phƣơng Bất Bại 

Bạn chí cốt của Độc Cô Cầu Bại và Bạch Mi Ƣng Vƣơng 

Pà ngoại của Bum Bum, tay chợ đen khét tiếng giang hồ 

Má của Thiên Tử (nay đã bị phế truất)  

Sơ lược:  

Thị Phƣơng đã từng có 1 tuổi thơ đầy sóng gió: 

3 tuổi đi nhà trẻ bị cô giáo mắng vốn.  

4 tuổi cƣớp nhà băng => bị bố chửi => phẫn chí => 5 tuổi bỏ nhà ra đi.  

…………… 

16 tuổi: làm dâu Loạn gia. Đây là cột mốc lớn nhất trong cuộc đời của Thị. Từ đây Thị đã 

thật sự đặt chân vào chốn giang hồ.  

17 tuổi: gia nhập băng Triple, 1 girlband chuyên đi ngƣợc lại những giá trị đạo đức con 

ngƣời. Vd: chuyên đi trễ, ăn vụng…..  

18 tuổi: làm bầu show đoàn cải lƣơng xiếc thú tấu hài tạp kĩ “Bông Lúa Thời Đại”. Thƣờng 

xuyên trốn thuế.  

100000$: ALIVE OR DEAD 
TIN THẾ GIỚI 

Xin chào các bạn đến với bản tin thế giới ngày hum ni. Mở đầu là 1 số tin tức đáng chú ý nhƣ 

sau: 

1. Việt Nam, Lào, Campuchia đang đe doạ tấn công Mĩ và gây ra chiến tranh thế giới thứ 

3.  

2. Phát biểu trên đài CNN, ông Bành Tiến Long cho biết thêm về việc cải cách SGK lớp 1.  

3. Thị trƣờng chứng khoán dao động mạnh, đồng USD rớt giá thê thảm. 1 VNĐ đổi ra 

16000USD 

Sau đây là phần tin quan trọng nhất. Hum ni tên tội phạm quốc tế Baya đã xuất hiện trên 

1 cuốn băng video gửi đến cho đồng bọn của hắn đang trú ngụ tại Việt Nam. Mời các bạn 

theo dõi đoạn băng: 

  

Đầu tiên xin lƣu ý với các bạn là vì đang bị cảnh sát truy đuổi gắt gao nên bạn Phƣơng sẽ nói 

cực kì vắn tắt (chừng 10 trang giấy là đủ)  
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Together we are One.  
SỬ THI AMOTIZEN 

Trƣờng em là trƣờng Hồng Phong 
Lớp em A1 vang danh giang hồ 
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau 
Song bom đạn năm nào cũng có… 

AMOTIZEN - HẬN ĐỜI KHÔNG ĐỐI THỦ 

Amotizen (2005 - ….), tập hợp đủ mọi tầng lớp trong xã hội đến từ mọi miền 

đất nƣớc. Từ vùng biển xinh đẹp Ninh Thuận – Bình Thuận đến rừng rú 

hoang dã Blao, từ mảnh đất xa xôi Kiên Giang đến chốn đô thành Hà Nội, 

tất cả đều tụ họp về A026, cùng nhau kết thành tập thể A1.  

Đầu tiên phải nhắc đến cái mác A1 trƣớc đã.  
1 = number one  
A= Toán + Lý + Hoá 
Nhân vế với vế, ta đƣợc: 
A1 = number one (Toán + Lý + Hoá)  
Thử lại: Hoàn toàn chính xác ^.<  

Những thăng trầm cuộc đời: 

A1 là lớp dẫn đầu toàn khối về các vụ xì căng đan, cả về số lƣợng lẫn chất 

lƣợng. Năm lớp 10 là vụ “3 bạn-mà-ai-cũng-biết-là–ai-đấy đem bia vô 

trƣờng nhậu nhẹt”. Tiếng lành đồn xa, chỉ mấy ngày sau cả trƣờng ai cũng 

biết ^=^ Có lớp còn đồn là 3 đứa chúng nó đem rƣợu vô trƣờng uống nữa 

mới gê. Pó tay.  

Cuối năm lớp 10, do lo ngại lớp lớp thế hệ đàn em sẽ noi theo gƣơng của 

Amotizen, BGH đã cắt cử cô T. Hà đi làm nhiệm vụ trấn áp yêu khí. Và từ đó, 

dƣới sự dẫn dắt của cô, A1 chính thức bƣớc vào cuộc đời dƣới ánh đèn sân 

khấu. Đƣợc cô dẫn đi lƣu diễn nhiều nơi, chúng ta đã trở nên mặt chai mày 

đá. Mặc cho ngƣời đời có nghe hay không, chúng ta vẫn cứ hát. Nhờ vậy, 

sau sự kiện 20.11, A1 đã đƣợc biết đến nhƣ 1 tập thể “tự tin” nhất khối ^^ 

Năm lớp 12, dù đã cố gắng để không làm ngƣời nổi tiếng, A1 lần nữa lại ghi 

tên mình vào danh sách những lớp tệ nhất khối, và đã đắc cử.  

Sự nghiệp văn chương:  



Hành trình từ cửa lớp Kỷ yếu A1 2005-2008 

Trang 100 

Tuy mang tiếng là lớp ban A khô khan, Amotizen đã cùng nhau xây dựng 

nên bộ sử thi “Thâm Cung Bí Sử” và nhận đƣợc không ít lời khen của giới 

phê bình.  

Là 1 bản anh hùng ca mang đậm 

chất sử thi và cảm hứng lãng 

mạn, “Thâm cung bí sử” quả thật 

là 1 kiệt tác của Amotizen, xứng 

đáng đƣợc in thành sách truyền 

lại cho thế hệ mai sau, để chúng 

nó biết là trong lịch sử Trung 

Quốc, triều đại huy hoàng nhất 

không phải là triều đại vua 

Khang Hy hay Càn Long, mà 

chính là triều đại Hắc Kim Giáp, 

đứng đầu là Hắc Đế với hơn 

3600 cung tần mĩ nữ. Điều 

đáng nói là "Thâm Cung Bí 

Sử" đã phanh phui 1 sự thật 

bị ém nhẹm suốt 1000 năm 

qua trong hậu cung Hắc Đế. 

Chẳng lẽ dƣới triều đại Hắc 

Kim Giáp phong lƣu nhƣ thế 

lại không có 1 ai đƣợc ghi 

vào danh sách ' Mĩ nữ Trung 

Hoa' hay sao? Phải chăng 

lịch sử Trung Hoa chỉ có 4 

ngƣời đẹp là Dƣơng Quý Phi, Điêu Thuyền, Vƣơng Chiêu Quân và Tây Thi? 

Phải chăng đã có ngƣời nhúng tay vào chuyện này? Mời các bạn đón xem 

bộ sử thi “Thâm Cung Bí Sử – Chƣơng 9: Sự Thật phơi bày…”  

Quan niệm sống:  

Luôn đặt niềm vui cuộc sống lên hàng đầu, các công dân A1 rất tích cực 

trong việc tìm tòi những thú vui mới. Hàng năm, cứ vào cuối tháng 12 là 

Amotizen tổ chức giải đấu trí tuệ nhằm đáp ứng nhu cầu ăn chơi của chính 

mình. Khỏi nói ai cũng biết đó là Caro Champions League, năm lớp 12 đƣợc 

biết đến dƣới cái tên “Tam Pháp Thuật”. Với nội dung hấp dẫn, quy mô 

hoành tráng và nhất là cách làm việc rất chuyên nghiệp + thông minh của 
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BTC (cái này wá đúng, miễn bàn), giải đấu đã thực sự để lại những ấn tƣợng 

không thể nào quên trong lòng mọi ngƣời.  

Amotizen nè.  

Đƣợc bƣớc chân vô A1 thật sự là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời học 

sinh của mình. Xin trích lại câu nói bất hủ của Khải mập “Học lớp nào cũng 

vui, nhƣng học trong A1 là ý nghĩa nhất”. Trƣa nay lên khu C, mình lại nhớ 

thật nhiều, nhớ những ngày tập văn nghệ của lớp chào mừng ngày 20.11. 

Tổ nào cũng ở lại tập hát. Nhớ những lúc trốn vào nghe tụi tổ 4 hát Rung 

Chuông Vàng, cƣời bể bụng, dzậy mà cuối cùng chúng nó lại đoạt giải 

^^.Nhớ những lúc Loạn gia cùng nhau tập Balloons. Đều, tui chết lìn. Có 

đứa còn hok thuộc nữa là ^.< (ông bum mập chứ ai). Vậy mà buổi văn nghệ 

hôm ấy lại thành công ngoài sức tƣởng tuợng. Vui ngoài sức tƣởng tuợng. 

Nhất là lúc trình diễn “Vũ điệu dƣới mƣa” trƣớc tƣợng Lê Hồng Phong. Mà 

hình nhƣ là càng mƣa càng máu thì phải. Nhảy xong cả đám còn kéo nhau 

vô đại náo cả bãi giữ xe. Quăng cặp, vừa hét vừa lắc, đúng chất Loạn luôn. 

^.< 

Nhớ những buổi ăn dầm nằm dề ở khu C... Mà thử hỏi coi có lớp nào dám 

mở rộng địa bàn, khai phá khu C thành cái động riêng nhƣ A1 không? HKI 

thì chỉ tập văn nghệ sơ sơ, sang HKII thì mặc nhiên ăn ngủ xả láng. Haha. 

Mỗi lần có ngƣời bƣớc vô là chúng ta lại lẳng lặng thu dọn đồ đạc và qua 

phòng kế bên... ngủ tiếp.  

Nhớ những buổi tập thuyết trình Kĩ Thuật với G7. Lúc nào cũng ở lại cả buổi 

trƣa, mà tập chả đƣợc bao nhiêu cả. Toàn ăn uống với giỡn không. Nhớ lúc 

tập Superstar vui wá chừng hen. Nhảy tới nhảy lui mới pro đƣợc nhƣ vậy áh. 

<Cái nhóm này tập nhảy còn nhiều hơn tập thuyết trình nữa>. Nhớ cái bắt 

tay gian lận của G7 với 100%. Cúi cùng 2 nhóm dắt nhau bƣớc lên bục vinh 

quang. Hêhê.  

Nhớ cái tổ 6, quậy nhƣ quỷ, tuần nào cũng xếp hạng chót ^^.Hên là có a 

Trƣởng mà còn vậy. Hehe. Nhớ có 1 lần Mr Nhạ Kiểm tra CD 15 phút mà có 

đứa nào học bài đâu. Thế là tổ trƣởng ká tra đành phải làm anh hùng, mở 

tập ra đọc cho nguyên tổ. Mà lúc đó Kiểm tra đúng bài " Lƣơng tâm - Đạo 

đức" mới vui chứ. "Không đƣợc làm những việc cắn rứt lƣơng tâm mình…vd: 

không ăn cắp, không quay bài…. ” Pó tay. Ngồi chép mà tức cƣời mún chết 

lun.  

Nhớ lần đi chơi ở Giang Điền, diễn vở " Nàng tiên ká tra" vui ơi là vui. Ká tra 
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đóng vai nàng tiên ká, tía gay vai phù thuỷ kiêm công chúa. Ká tra vơƧ i tí a 

gay diễn ăn ý wá chừng, diễn chung vơƧ i t ụi nó vui dễ sợ. Hay nhất là khúc 

phù thuỷ hoá phép cho nàng tiên ká. Thèn Cƣờng làm 1 cái rẹt, xé nát quần 

con ká tra lun. Hahaha. Rùi lúc công chúa Cƣờng gay đánh lộn với ká tra 

nữa. Đánh qua đánh lại 1 hồi công chúa Cƣờng gay tung tuyệt chiêu cuối 

"Thiên địa đồng thọ" mới giết chết đƣợc con ká tra. Theo kịch bản thì 

Cƣờng gay phải đâm từ dƣới _ _ _ đâm lên cho nó kịch tính. Đằng này ông 

Cƣờng dám sửa kịch bản, làm mất đi sự hấp dẫn và thô tục vốn có của nó. 

Bùn gê ^^ 

Nhớ những buổi tập kịch trƣớc khi đi Madagui. Buổi trƣa 1 đám con gái 

nằm xải lai 1 đống ngay khu hành lang giữa. Nhớ buổi chiều thứ 7 hum ấy 

cả đám ngồi duyệt lần cuối vở kịch Tấm Cám. Diễn tới đâu là bò ra cƣời tới 

đó. Vui quá muh. Tâm đắc nhất là khúc Buttons của Ms Nhàn. Công nhận 

Thọ giáo chủ với Cƣờng gay biên đạo múa hay quá. Héhé. Nhìn khêu gợi dễ 

sợ… 

Nhớ những ngày học quân sự. Đi đâu cũng thấy do number hết. Ai cũng tập 

trung chơi, chả biết ông thầy đang nói cái giƦ ở trên kia nữa. Công nhận càng 

chơi càng hăng, càng hăng càng chơi. Chỉ trong 2 ngày mà đã đấu xong 

xuôi vòng bán kết 1 rùi => Tốc độ chơi khủng khíp ^^ 

Nhớ cái ngày 8.3 hôm ấy lém. Thật sự thì mình biết các bạn có chuẩn bị 

trƣớc rùi <do ká tra nói ^^> nhƣng mà không thể ngờ rằng các bạn lại tổ 

chức hoành tráng nhƣ vậy. Hạnh phúc nhất là lúc bƣớc vào lớp, trong nền 

nhạc của DJ Khôi Hói và 1 rừng vỗ tay của các bạn. Cảm ơn các bạn đã cho 

tụi mình 1 ngày 8.3 hết sức ý nghĩa. Iu các bạn nhiều lắm.  

Và… chuyến đi Madagui…..  

Thật sự là chƣa 1 lần đi chơi nào lại để lại trong mình nhiều cảm xúc nhƣ 

vậy. Từ lúc bƣớc chân đến Madagui không lúc nào mình cảm thấy ngừng vui 

cả. Nhất là khoảnh khắc đốt lửa trại. Đƣợc ngồi bên bạn bè, đƣợc nghe 

những tình cảm rất thật và đƣợc trải lòng mình ra… cái khoảnh khắc ấy hạnh 

phúc vô cùng. Cảm ơn Amotizen nhiều nhiều lắm lắm. Amotizen đã cho 

mình quá nhiều. Sẽ không bao giờ quên những kí ức về Amotizen - tập thể 

tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình.  

Sau đây là nửa tiếng quảng cáo cho 1 cái băng đảng hàng đầu của A1 mang 

tên Loạn Gia  
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 1…… 2…………. 3 …………….. ACTION 

Chắc nghe tên thì mọi ngƣời cũng đã hình dung đƣợc mức độ tai tiếng của 

cái băng này rùi nhỉ. Nhằm đáp ứng yêu cầu của các fan hâm mộ, mình sẽ 

nói sơ lƣợc về nguồn gốc của cái băng đảng này.  

Nguồn góc Loạn gia  

Ngày xửa ngày xƣa trên mảnh đất Blao cằn cỗi, có 1 cô thiếu nữ tên là Linh 

xúc xích không chồng mà có mang, sinh ra 1 cậu bé cực kì xinh xắn đáng 

yêu. Cậu đƣợc mẹ đặt cho cái tên hết sức mĩ miều là Cƣờng gay. Ngay thuở 

nhỏ, Cƣờng gay đã bộc lộ tài năng thiên phú của mình, đó chính là tán gái. 

Bởi thế khi di cƣ vào Sài Gòn vào năm 15 tuổi cùng với mẹ và ngƣời dì-bất-

bình-thƣờng, Cƣờng gay đã dễ dàng chinh phục cô gái chăn Trâu. Tình yêu 

của họ ngày càng thăng hoa khi bé Đậu và bé Lép lần lƣợt ra đời. Họ chính 

là những ngƣời đầu tiên gầy dựng nên gia đình lấy tên là dòng họ Lãng. Thế 

nhƣng sóng gió bắt đầu nổi lên từ khi Thị bƣớc chân vô dòng họ. Vốn là vợ 

của bé Đậu, Thị ngày ngày đong đƣa với bé Lép. Sự việc đổ bể. Thị li dị với 

bé Đậu, công khai với bé Lép. Nhƣng bé Lép vẫn không ngăn nổi bƣớc chân 

trăng hoa của Thị. Thị bắt đầu tăm tia tía chồng của mình…. Cứ thế, cái chất 

Loạn của Thị đã lan truyền khắp dòng họ, thấm vào xƣơng tuỷ. Để cuối 

cùng, 2 vị trƣởng lão trong dòng họ là Linh xúc xích + Tiến sĩ khùng đã 

quyết định đổi tên dòng họ thành Loạn Gia, cốt tạo điều kiện cho mọi ngƣời 

cùng loạn 1 cách công khai mà không sợ lời dèm pha của thiên hạ. Héhéhé.  

Kể từ khi đổi tên thành Loạn gia thì cái dòng họ này bắt đầu bành trƣớng 

thế lực, càn quét hết lãnh thổ A1, mặc nhiên trở thành chính đảng lãnh đạo 

của Amotizen.  

Loạn gia nè.  

Trƣớc khi bƣớc chân vô LHP, chƣa bao giờ mình nghĩ là những ngƣời bạn lại 

có thể ảnh hƣởng đến mình nhiều nhƣ vậy. Hồi cấp II, mình là 1 cái đứa hết 

sức vô tƣ, vô tâm, vô tình. Đố đứa nào lấy đƣợc 1 giọt nƣớc mắt của HDP 

này. Thế mà khi lên cấp III, khóc nhiều khủng khiếp. Khóc ngày cá tháng 4 

lúc bị ông tía chơi 1 vố đau đớn, khóc ngày ổng nói là sẽ bỏ tất cả (sao cái 

ông Cƣờng gay này nhiều tội quá vậy nè), khóc trong đêm lửa trại, … Có lẽ 

là vì mình đã thƣơng Loạn gia nhiều lắm rồi.  

Ở trong Loạn gia, mình cảm nhận đƣợc sự quan tâm, lo lắng của mọi ngƣời 

dành cho nhau. Chƣa bao giơƦ  mình nghĩ là Lo ạn gia, 1 cái tập thể vừa quậy 

vừa lì, lại trở nên quan trọng đối với mình nhƣ vậy. Ở bên các bạn, mình cảm 
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thấy rất thoải mái, thấy cuộc đời sao bình yên và, biết nói sao nhỉ, thật đẹp 

>:D< 

Kể từ khi gặp các bạn, mình thay đổi nhìu lắm. Hồi đó, tui chúa ghét mấy cái 

gì uỷ mị. Sến hả? Dẹp đi. Khóc lóc hả? Đi chỗ khác mà khóc. Vậy mà giơƦ  đây, 

khóc lóc + sến, đây có đủ cả 2 >.< Ê Trâu già chắc bi giơƦ  mày không nhận ra 

tao nữa đâu. Hêhê.  

Kỉ niệm với Loạn gia kể đến ngày mai cũng… không hết năm lớp 10. Hồi đó 

ngồi ở bàn chót vui lắm. Ngồi kế pé Down với bu Vũ với tía gay nè. Nói 

chiện um sùm, quậy phá banh trời. Nhật kí với giấy chat bay vèo vèo trong 

lớp. Bum bum với Trâu già thấy khu này vui quá, nên cứ mỗi tiết Lí lại xách 

cặp qua ngồi chung. Có lúc cái bàn chót nhét tới 6 đứa, tụm với 4, 5 đứa 

bàn trên ngồi nghe Khải mập kể chiện ^^.Đố thầy cô nào coi sơ đồ lớp mà 

đọc đúng cái tên đứa nào trong Loạn gia đó. Vui lắm lắm.  

Hồi đó còn có cái trò 'học thƣ viện' nữa. Trƣa nào 4 đứa: mình, bum bum, 

An, tía gay cũng ở lại trƣờng. Tan học thì về nhà tía gay ăn uống xả láng rùi 

2h xách đít lên trƣờng "học" chung với bà Lùn. Ban đầu còn chịu khó vô thƣ 

viện học chút ít, thời gian sau thì vô cất cặp rùi dzông.  

Nhớ những buổi xuống Phú Mĩ Hƣng hóng gió, 4 đứa 2 xe phóng vèo vèo 

<Bà Lùn sợ xanh mặt hahaha>. Nhớ ngày con tống 3 chở tía gay với An 

xuống nhà pé Down. 2 ngƣời cũng liều lắm, biết con mới tập chạy xe có 1, 2 

lần mà dám để con chở. Mà cũng đúng thui. Nhà mình có đứa nào là không 

máu liều đâu ^.< 

Nhớ cái ngày vô chợ mua quà Sinh nhật cho chú Thanh <có ai còn nhớ lúc 

đó tui mua cái gì không nhỉ>. Sau đó còn về trƣờng bum bum với pà ngoại 

vẽ tùm lum lên nữa… Sáng hum sau hết tiết Kĩ Thuật là cả đám bu lại coi 

thằng Thanh mở quà. Hix. Cái "món" đó từ trong hộp bay cái vèo lên chỗ 

ông thầy, hên mà không trúng, nếu không là tiu rùi. Phhù!!! 

Nhớ hồi đó có 1 lần mình + Khải + An + tía gay lang thang trên đƣờng Trần 

Bình Trọng, phá chuông nhà ngƣời ta (Ack ack). Nhớ lúc thằng An đang 

ngồi trƣớc cái nhà kia cột lại dây giày, tui lại đi bấm chuông cái nhà đó rùi 

kéo 2 đứa kia dzọt thẳng. Làm thằng nhỏ quắn đít lên mà chạy thục mạng. 

Công nhận hồi đó mình phá phách gê. ^^ Hahaha. Học hành siêng năng 

quá mà, nên cuối năm chỉ cần 1 con 5 nữa là tui đây đủ tứ quý 5 lun. Thui 

không sao. Cuộc đời phải xuống chó thì mới lên voi đƣợc! Chỉ tội nghịp cho 

bà Lùn. Đầu năm còn là học sinh gƣơng mẫu, sau 1 năm đƣợc bum bum cải 
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tạo đã trở nên "tiến bộ" đáng kể.  

Mà năm lớp 10 sao bị gán ghép vơƧ i nhìu ngƣời ghê. Cô Thảo thì tƣởng mình 

vơƧ i tía gay , cô Khanh lúc đầu tƣởng mình vơƧ i pé Down , sau đó lại chắc nhƣ 

đinh đóng cột là mình đang cặp vơƧ i ông Th ọ, còn thầy Sinh thì tƣởng mình 

vơƧ i Bum Bum. Hehe sori bum bum nhe. Chỉ tại pn để tấm hình đó lọt vô tay 

ngƣời mà bum bị làm bản kiểm điêm, mém xuống hạnh kiểm khá lun. ^.< 

H nghĩ lại thấy hồi xƣa mình đúng thiệt là dân cá biệt mà. Quậy đến thế là 

cùng. Chậc chậc. Tui cũng thấy pó tay tui lun.  

Lên năm 11 thì nhiều chiện bùn xảy ra. Nhƣng mà cũng có nhìu cái vui lắm. 

Những buổi tập Văn nghệ trên khu C nè. Hát hò um sùm, múa may đủ kiểu. 

Tuy lúc nào cũng than là mệt nhƣng mà ai cũng thấy vui, nhất là hôm 9.1 

đó, tụi mình hát hay quá chừng lun hen. Nhớ nhất là những buổi học bóng 

chuyền. Toàn là ngồi chế ra cái "Thâm cung bi sử" không à, có tập khỉ khô giƦ 

đâu. Mà phải công nhận tụi mình chế hay thiệt. Mấy cái chi tiết ăn khớp với 

nhau hết lun, mà lại vui nữa. Chế khúc nào là cƣời khúc đó. Xong rùi buổi 

chiều vô ngồi kể lại cho lớp nghe. Vui ơi là vui. Còn nữa, học bóng chuyền 

xong là 8h30, vậy mà lúc nào cũng đứng nói chiện ở bãi giữ xe đến 9h30 

mới kéo nhau đi ăn sáng tới 10h30. Nhiều chiện thấy ớn luôn. Hồi đó lớp 

mình còn sản xuất bộ phim điện ảnh đầu nhƣng mà nay đã bị thất lạc theo 

cái dt của bum rùi. Haha. Chứ hok thui đem tung lên mạng là tiu thằng 

Thanh.  

Không biết từ bao giơƦ  t ụi mình có truyền thống tụ tập ở bãi giữ xe lúc tan 

trƣờng nói chiện cho đã rùi mới chịu về. Và truyền thống đó đƣợc giữ vững 

cho đến tận bây h. Toàn nói chiện xàm xí không à, từ chiện bài kiểm tra đến 

chiện "nhƣờng nguyên con", hay chiện ká tra công khai tình cảm với Kiki, 

chiện nó biết đánh đờn….. vậy mà ngày nào cũng cƣời chảy cả nƣớc mắt. ^^ 

Vui gê!!! 

Năm lớp 12, chỉ có thể tóm gọn trong 2 chữ "tuyệt vời". Điều khác biệt lớn 

nhất trong năm nay có lẽ là ranh giới giữa Loạn gia và mọi ngƣời đã không 

còn nữa. Năm nay mình lại bắt đầu thân với cái nhóm Tam Tà (đang có 

khuynh hƣớng chuyển sang thù địch ^^), nhất là con 1.11 "trầm tính và ít 

nói". Nó là chuyên gia làm ngƣợc đời không hà. Cái chuyến đi Madagui đó 

ngƣời ta thì thắt chặt thêm tình cảm, còn nó thì đi gây thù chuốc oán. Đêm 

lửa trại, ai cũng nói thiệt lòng mà không hỉu sao nó lại có thể dối trá nhƣ vậy 

đƣợc? <tặc lƣỡi>. Còn con Hƣơng móm nữa. Ê tao vơƧ i mày có thù oán giƦ 
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không mà tối ngày gặp tao là mày la lên "Phƣơng hói" vậy hả? Mà phải chi 

mày nói nhỏ thì tao cũng không chửi mày làm j. Đàng này mày cứ đứng xa 

xa mà la thì đố đứa nào không bít là tao hói. Hèn giƦ ông Trời cho cái miệng 

mày móm là phải đạo rùi. Đồ con Hƣơng móm <Haha. Sỉ đã quá>.  

P/S: Triple vô địch, Tam Tà vô bịch \:d/ 

Duy là 1 trong những then boy hiền nhất mà P từng gặp đó. Ngƣời giƦ đâu 

mà hiền thấy sợ lun. Hèn giƦ đ ến bi giơƦ  chi ện đại sự vẫn chƣa thành. Chẹp 

chẹp… Nếu nhƣ P nhớ không lầm thì D từng là con dâu của P thì phải?!? 

Đến năm ni tự nhiên thành anh sui. Haha. Anh sui bị chị sui ăn hiếp dữ lắm. 

Lúc nào đi ăn cũng bắt trả tiền. Rùi hum Noel cũng bị bắt ghi thiệp tặng chị 

sui nữa. Ngày 8.3 anh sui là ng duy nhất tặng thiệp cho chị sui đó. Đọc vui 

lắm. Không ngờ lại đƣợc anh sui ái mộ nhƣ vậy. Héhéhé. Anh sui sắp đi rùi. 

Bùn gê < xạo wá >. Qua bên đó rùi đừng wên Amotizen, đừng wên cái đứa 

anh sui ấn tƣợng nhất nha ^^ 

Ki, từng 1 thời là bạn trai galăng nhất lớp mình. (Bi giơƦ  thì nó ác l ắm rồi, tối 

ngày cứ thầy gái đẹp là nhào vô đánh thui ^.<). Ông này học hành cũng ok 

(nếu không mún nói là cực trùm). Tuy nhỏ con nhƣng đƣợc cái mặt mũi 

cũng đƣợc đƣợc. Hêhê. Hèn giƦ má P mết Ki lém đoá. Mà Ki cũng chịu bả cho 

rùi. Hồi nào đến giơƦ  nó toàn b ị ngƣời ta từ chối không hà. (Ká tra thấy tui 

thƣơng bà ghê chƣa, đang hỏi dùm bà nè). Ki không bít đâu. Ngồi bên này 

ká tra tối ngày quay qua nhìn Ki hoài à. Hehe. Cũng phải cảm ơn Ki vì đã 

giúp phuƥ  đ ạo cho P môn Sinh những ngày trƣớc khi kiểm tra. Dạy cấp tốc 

mà cũng đạt 

hiệu quả lắm. 

Kì này thi Tốt 

Nghiệp mà P 

đƣợc 10đ 

Sinh xin hứa 

sẽ cúng Ki 1 

bộ xƣơng gà. 

^^ Sống vui 

vẻ và lạc quan 

lên nha.  

Chồng hói 

vui tính cực kì. 

Bởi dzậy vợ 
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thích nói chiện với chồng lắm, nhất là lúc có ká tra ^^.Chồng lại là đứa "đẹp 

trai, học giỏi, con nhà gia giáo" (bời dzậy nên rất xứng đôi với vợ). Hồi năm 

lớp 10 là đã thân với chồng rùi hen. Hồi đó chồng ngồi sau lƣng vợ. Vợ bàn 

2, chồng bàn 3. Lúc vợ đƣợc chuyển xuống bàn cuối cũng là lúc chồng đƣợc 

chuyển lên bàn đầu =) ). Đƣợc chừng mấy tháng vợ bị chuyển lên ngồi 

chung với chồng lun. Haha. Phải công nhận tụi mình có duyên hen. Mà vợ 

cũng ít khi ngồi ở đó lắm. Tối ngày xuống bàn chót ngồi với tía không. 

Nhƣng có mấy tiết là hok đổi chỗ đƣợc, trong đó có tiết Sinh. Hix hix (kỉ 

niệm đau thƣơng). Quê rùi. Năm sau về trƣờng coi bói cho her thấy lun hen 

chồng. ^^ 

Chồng iu là thằng chồng chính thức DUY NHẤT của vợ trong số 10 ngƣời 

đó. Chồng iu học giỏi lắm, mà sao cái số lân đận gê. Vợ phải công nhận 

chồng là cái đứa xui nhất trong lớp mình. Năm nào cũng có chiện xui xẻo 

hết >.< Nhớ năm lớp 10 ngồi ở bàn cuối vui dễ sợ hen chồng. Mà hồi đó tụi 

mình cũng tình cảm thắm thiết ghê. Ngồi kế bên mà cũng bày đặt chat giấy 

nữa. Viết nhiều cái đọc lại thấy sến rện à, tức cƣời lắm, nhất là 2 bức thƣ tình 

đó. ^^ Cái đó vợ viết lúc bít sắp bị chuyển lên bàn đầu, tâm trạng não nùng. 

Nhớ mấy ngày cúi cùng ngồi ở đó 2 đứa mình bùn xo à hen. giơƦ  thì tụi mình 

đã li dị rùi. Hehe. Nhƣng mà vẫn tình cảm chán, ha chồng ha.  

Holu, cháu cƣng của cố, do đã qua đến 3 đời nên không hề mang 1 đặc 

điểm di truyền giƦ từ cố cả. Con thì công dung ngôn hạnh, tề công gia chánh 

đủ cả. Còn cố thì đến giơƦ  này vẫn chƣa biết nấu cơm. <Thật ra nói vậy cũng 

hơi quá. Nấu thì cũng bít cách nhƣng mà thƣờng thì nó hơi nhão thui>. Phải 

chi cố giống con chút xíu là chắc ba má cố mừng ghê lém. Con còn nhớ 8.3 

năm ngoái hok. Cố bốc trúng quà của con nè. Hok ngờ lúc đó có cô Hà vơƧ i 

3 cô giáo sinh mà con lại: "cố cố con con " tỉnh bơ lun làm cố tức cƣời mún 

chết. Tính con hiền queo à, dzậy mà không hỉu sao lại chơi thân với cái ông 

bum mập đƣợc. Mà 2 ngƣời bớt ăn lại đi. Tối ngày thấy toàn lên lịch đi ăn 

không. Hèn giƦ 2 cha con đứa nào cũng tròn quay. Chẹp chẹp… 

Gman. Đây là lớp phó kỉ luật kiêm chồng con của mình. Cái bạn này… chẹp 

chẹp… làm con thì bất hiếu, làm chồng thì trăng hoa, còn làm lớp phó kỉ luật 

thì bất lực. Nói chung là tệ toàn tập. Hehe. Nhƣng mà cũng nhờ vậy mà tụi 

Loạn gia mới có cơ hội lộng hành đƣợc chứ. Thay mặt Loạn gia, má cảm ơn 

anh nhe. Anh là 1 trong những thằng chồng đầu tiên của má đó. Hồi đó 

trong trại Vƣơn Lên 2 đứa mình chơi chung cái trò "lấy trái chanh" đó nhớ 

không? Haha. Lúc đó má với anh chơi dở ẹc. Lấy có trái chanh thui mà rớt 

lên rớt xuống 2 lần. Sau đó 14.2 má tổ chức LPC (Lonely People Club), ma 
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xui quỷ khiến sao lại chung cặp với anh tiếp. Hêhê. Công nhận tụi mình có 

duyên gê.  

Mà anh nè. Tính anh hiền wá à, không có tốt đâu (đang xúi bậy). Con má mà 

chả giống má giƦ h ết trơn. Hehe. Sáng hum wa nghe anh nói là đã qua giai 

đoạn bi lụy rùi. Cố lên nha anh. >:D<  

Bà Lùn, theo nhận xét của nhìu ngƣời, là hiền lành, nết na, ngoan ngoãn. 

Nhƣng mà có tui bít, bà nhìn dzậy mà hok phải dzậy. Hehe. Để tui kể cho 

mọi ngƣời cùng nghe nè. Ngày đầu tiên bà vô lớp, nhìn cũng dịu dàng khép 

nép lắm. Nhƣng cũng nhờ ông thầy Kĩ thuật mà tui mới nhận ra bộ mặt thật 

của bà. Lúc đó tự nhiên ông thầy cho làm kiểm tra 15f. Chả nhớ là ổng có 

báo trƣớc hok mà tui hok thuộc giƦ h ết. Bởi dzậy đành phải làm liều, quăng 

cuốn tập xuống cho con nhỏ lính mới, kiu nó mở tập đọc bài cho mình. Mà 

nó cũng số lắm, không quen không biết mà đọc ro ro à => chắc ở trƣờng 

cũ quay bài hoài chứ gì. Hehehe. Ấn tƣợng ban đầu hết sức tốt đẹp. Càng 

chơi với bà, tui càng thấy bà có tố chất làm bạn của tui. Tốt bụng nè, dễ 

thƣơng nè… Đúng là giống nhau hết sức. Có điều sao bà không thể nào 

giống tui ở cái khoản bb vậy huh? Mỗi lần kể chiên hơi thô thô môƥ t tí là 

nhăn mặt nhăn mày rùi la oai oái làm ngƣời ta tƣởng tui làm giƦ kh ủng khíp 

lắm >.< 

Bà còn có môƥ t điểm đặc biệt nữa là rất dễ khóc. Bùn, khóc (cái này thì ok). Bị 

sỉ, khóc (ack ack ack). Đứng lên trả lời bị phản bác ý kiến, khóc (đến nƣớc 

này thì em cũng pó tay). Lâu lâu đang học quay qua thấy bà khóc hết hồn 

lun. + _ +  

Tui với bà Lùn thì có nhiều kỉ niệm hen. Năm lớp 10 ngoài con Trâu zà thì 

trong đám con gái tui thân với bà Lùn nhất. (Mà đếm tới đếm lui năm lớp 10 

tui thân có 3 đứa con gái chứ bao nhiêu). Nhớ hồi đó bà vơƧ i bum bum , thèn 

An, Cƣờng xúm vô lừa đảo tui nè. Và càng ngày càng thân. Bà hay kể chiện 

bùn cho tui nghe. Nhờ vậy mà mới hỉu bà hơn đó. Có điều tui lại không phải 

là ngƣời giỏi an ủi ngƣời khác, nên nghe rùi chỉ bít nói vài câu (mà theo tui 

thì nó chả giúp ích đƣợc j) rùi trơ cái mặc dày ra mà nhìn bà khóc thui >.<  

Sống thiệt là hạnh phúc nha. Có nhƣ vậy thì tụi này mới yên tâm đƣợc. Cả 

Loạn gia ai cũng lo cho bà nhìu lém.  

Love you!!!  

Tía gay nè. Trong lớp này tía là ngƣời mà con thƣơng nhất đó. <Chắc câu 
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này ông nghe mòn tai rùi thì phải> Hìhì. Thiệt ra thì tía chỉ có cái hơi dẻo 

thui, chứ cũng chả gay giƦ mấy, mà còn dê xồm với mê gái nữa <Mỗi lần thấy 

gái đẹp là mắt sáng rỡ ah>. Haha. Hồi đó con với tía lúc nào cũng đi chung 

với nhau. Ra chơi nào cũng phè phỡn dƣới căntin đã đời rùi mới mò lên lớp. 

Mà dzậy cũng tốt chứ sao. Nhớ có lần con với tía mới vừa mua dĩa cơm 

sƣờn thì chuông reo. Nguyên đám kia lật đật chạy vô lớp. Chỉ còn con vơƧ i tía 

ung dung ăn hết mua nƣớc uống rùi mới lên. Vô lớp mới bít tụi kia vô sau 

ông Sinh nên bị túm hết. Haha. Con với tía, đƣơng nhin cũng bị túm lun, 

nhƣng tụi mình là ma no, còn đám kia là ma đói. ^^  

Rùi mồng 8 Tết tía đƣợc lên đây dự Lễ Hội Văn Hoá Dân Gian để mồng 9 

nhập học lun. Nhớ sau khi kết thúc tăng 2, Trâu zà vơƧ i Bum v ề hết rùi, con 

với tía đã đi bộ từ Nhà thờ Đức bà về tận nhà tía lun. Không hỉu sao tụi mình 

xung gê. Mà lúc đó đi thấy đƣờng cũng ngắn hen tía. Mới nói đƣợc mấy 

chiện là về tới nhà tía rùi. Đi hok thấy mệt mà còn vui nữa chứ. Công nhận 

hồi đó vui wá.  

Đang hạnh phúc tràn trề thì tự nhiên thằng XAnh đi tố con với tía, làm con 

bị chuyển lên bàn đầu ngồi với Thọ giáo chủ (^^ cái bàn dành cho tụi học 

sinh cá biệt). Hix hix. Thế nhƣng tình phụ tử thiêng liêng quá mà, nên ngày 

nào con cũng xách cặp xuống bàn chót ngồi với tía. Hehe.  

Có điều kỉ niệm khó quên nhất có lẽ là vụ Cá tháng tƣ đó. Lần đầu tiên 

trong đời tui bị gạt môƥ t cách tr ắng trợn nhƣ vậy. Mà ông, ông đóng kịch 

cũng hay lém. Tối 31.3 gọi đt cho tui, khóc lóc um sùm, nói là ba mẹ ông bắt 

ông về Lâm Đồng học. Rút học bạ hết trơn rùi. Ngày mai là bữa cúi cùng tụi 

mình gặp nhau. Bình thƣờng là tui đã nhận ra rùi. Mà lúc đó bị ông bỏ bùa 

mê thuốc lú hay sao đó nên mới tin ông sái cổ nhƣ vậy. Tui gọi dt cho thằng 

An, rùi gọi dt cho con Nguyên, khóc wá chừng khóc. Cái sáng hum đó mới 

là tức ói máu. Lúc thằng bum gọi dt về nhà hỏi anh ông thì mới bít ông nói 

xạo. Chắc ông cũng nhớ là lúc đó tui tức đến cỡ nào. Tức đin ngƣời lun. Lúc 

đó nhìn ông là chỉ mún đạp cho nát cái mặt trơ tráo của ông ra thui.  

Sáng hum sau là CN. Lúc tui đang đi ăn kem với tụi bạn ở Pinky thì chị tui 

gọi dt nói là có thèn Cƣờng lại kiếm, nó chờ nửa tiếng đồng hồ rùi chƣa 

chịu về. Lúc đó tui vẫn chƣa hết giận ông, với lại tui nghĩ là hồi nữa tui về 

đến nhà thì chắc ông cũng về rùi, nên cứ đủng đa đủng đỉnh, 1 tiếng sau 

mới xách đít về. Điều mà tui không ngờ là lúc đó ông vẫn còn đứng đó đợi. 

Hơn 2 tiếng chứ có ít giƦ . Nhìn cũng hơi hơi cảm động.. Có điều sau đó vẫn 

“đuổi” ông về, còn tui thì đi học típ.  
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Sáng thứ 2, theo thông lệ, bạn P lại đi sát mé giơƦ  chào cờ. Lúc đó đang chạy 

vô trƣờng thì thấy ông tía trƣớc mặt. Ai cũng chạy còn ông này thì cứ từ từ. 

Ngƣời ta thì chạy vô trƣờng còn ông này quẹo lên băng ghế đá trƣớc nhà 

thi đấu ngồi. Trời, nhìn tội nghịp khủng khíp. Thế nên tui cũng quyết định 

quẹo lên theo ổng lun. Kết quả nhƣ thế nào thì mọi ngƣời cũng bít rùi đó. 

Hết tiết 1, 2 đứa dắt nhau vô lớp, bị cô Thảo nhìn wá chừng. Nhƣng mà 

không seo. Lúc đó cả con với tía đều thấy vui lắm mà. Phải hem tía? 

An con. Con với má có lẽ là 2 đứa khắc khẩu nhau nhất á. Mỗi lần nói chiện 

là cãi nhau đến xì khói lun. Hì. Khá khen thay cho sự cam chịu của con.  

Hồi đó ngày nào 3 đứa mình nhét trên cái xe cà tàng của con, chu du thiên 

hạ. Mà con chạy ẩu nhƣ quỷ, má ngồi sau còn đỡ, ông tía ngồi phía trƣớc 

nghe nó rên thấy thƣơng lun. Đƣợc 1 thời gian thì không còn nghe rên nữa 

<không bít chiện giƦ đã xảy ra???> Hahaha.  

Nếu nhƣ tía là cái thằng má nói chiện nhìu nhất thì con là cái đứa má chat 

giấy nhiều nhất. Chát liên lục liên tục. Mà ngày nào cũng chat, tiết nào cũng 

chat. Kinh khủng quá. Cái đống giấy chat chung với con má còn giữ nè, nhét 

vô 4 bịch lun. Mà đó chỉ là phần giấy chat má giữ thui đó, còn phần con giữ 

nữa. Eck. Pó toàn tập lun. Bữa nào đem cân thử coi nặng bao nhiu.  

Còn nữa. Hồi đó ngày nào cũng nấu cháo điện thoại. Mỗi lần gọi là phải nói 

ít nhất nửa tiếng. Ghê thiệt. Chả biết đào đâu ra chiện để nói nữa.  

Con, là cái đứa thấy má khóc nhìu nhất. Từ vụ thèn Cƣờng đến Linh Châu, 

rùi cả cái giai đoạn khắc nghiệt đó nữa. Hehe. Số hên nó vậy đó. (thank con 

nhìu)  

Con, do là con má nên đƣợc thừa hƣởng từ má cũng khá nhìu. Vd thông 

minh, cao ráo, dễ thƣơng…. Kekeke. Bởi dzậy nên cũng có số đào hoa, 

hahaha (cái này thì không giống má)  

Con. Bi giơƦ  đang vui lém đúng hem . Hehehe. Nhìn má lù khù vậy chứ thiệt 

ra má biết hết. Nhớ nắm bắt cơ hội nha con. Rùi con sẽ có môƥ t cu ộc sống 

khác xa với những giƦ con đã trải qua.  

Thƣơng con nhìu.  

Bum Bum iu vấu của pà ngoại. Thèn cháu duy nhất của pà ngoại. Phải công 

nhận 2 pà cháu mình giống nhau khủng khíp hen. Mà hok giống mặt, giống 

tính, toàn giống 3 cái giƦ đâu không ah . Ê mà tính ra pn vơƧ i bum đã gi ống 
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nhau từ năm lớp 10 rùi. Hồi đó tụi mình rùa wá chừng. Nhất là cái vụ Xì 

căng đan toàn trƣờng đó. Tự nhiên hum đó pn hứng lên nên về nhà ngủ. 

Bum cũng vậy. Bởi dzậy 2 đứa thoát. Còn ông Khải vơƧ i ông Nguy ện có bao 

giơƦ  đi chung đâu mà sao bữa đó lại ở lại trƣờng rùi bị túm lun. Hehe.  

Hồi đó mới vừa vô lớp 10 là pn đã ấn tƣợng bum lắm rùi. Nhìn mặt bum lƣu 

manh lắm kìa, lại ngồi kế thèn Xúc nữa <mà mặt thèn Xúc sao thì bum bít 

rùi đó> Vậy mà sau đó mình lại thân nhau. Hêhê. Không bít là nhờ bum lịch 

thiệp khéo ăn khéo nói hay là nhờ pn dễ thƣơng duyên dáng nữa??? 

(Đƣơng nhiên là nhờ pn rùi bum hen!! :D).  

Ê bum. Còn nhớ tại sao bum vơƧ i pn l ại kết nghĩa pà cháu hok? Tụi mình 

xƣng pà cháu trƣớc khi cái Loạn gia thành lập nữa mà. Hehe. Cái lí do kể ra 

thì lãng xẹt àh. Hồi đó trong lần chơi trại " Vƣơn lên" có trò giƦ quăng bột mì 

tứ lung tung. Chả biết lúc đó mắt mũi để đâu mà hứng hết cái đống bột lên 

đầu. Bum thấy vậy mới chọc pn nhìn nhƣ Pà Ngoại. Còn pn thì mặt dày mà 

(qua bao năm tháng cái bản chất vẫn không thay đổi), nên nhận bum làm 

cháu lun. Thế là tự nhiên tuổi 16 đã có 1 thằng cháu Trời Đánh. Haha. 

Nhƣng cái này là do ham vui nên vơ đại vậy thui, chứ sau đó cũng hok nói 

chiện giƦ nhìu nên cũng hok thân………. cho đến khi đi học thƣ viện.  

Kể ra thì việc học thƣ viện cũng có ích lắm chứ. Ngoại trừ chiện tụi mình bị 

kéo vô cái thời gian ăn chơi sa đoạ nhất thời học sinh, điểm số be bét, thân 

tàn ma dại (do nhìu buổi trƣa nhịn ăn) …. thì tụi mình lại đƣợc dịp thân nhau 

hơn, hơn bất kì ai trong lớp này. Cái đó là cái giá, mà cái giá này cũng đáng 

chứ hen bum ^.< Vì thân nhau rùi nên pn mới dám ôm bum đó (phải công 

nhận bum ôm cực đã). Ôm rùi thấy bum hok phản đối nên ôm hoài lun. 

Hehe. Lên năm lớp 11 thì pn chững chạc hơn rùi, với lại đồng chí Trâu đã đi 

xa, nên cũng biết điều mà stop cái thú vui này lại. ^^ 

Đối với pn, bum là 1 thằng hết sức chững chạc, có thể nói là chững chạc 

nhất lớp, là anh 2 của cái Amotizen này. Bum lúc nào cũng là ngƣời giải 

quyết những cái mâu thuẫn của pn, hay nói đúng hơn là của cả dòng họ 

này. <cái này dân gian ngƣời ta gọi là nhiều chiện thì fải ^^ >. Cũng phải 

gửi lời đa tạ của pn đến bum bum. Nhờ bum mà pn mới có ngày hum ni. 

Đúng là "Mẹ hƣ tại con, pà hƣ tại cháu". Nhờ bum mà thầy mới nghĩ pn là 

thủ lĩnh đó. Haizz. Thật ra thì nhóm mình làm giƦ có thủ lĩnh. Mà nếu có cũng 

đâu phải là pn, phải hem bum. Pn chỉ là nằm trong ban cố vấn của thủ lĩnh 

thui ^^  
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Linh Châu 

Gửi Trâu già muôn vàn thƣơng nhớ.  

Chú thích: Trâu già, nằm trong diện xuất khẩu lao động, đƣợc Loạn gia gửi 

sang Canada để kiếm thêm chi phí trang trải cho cuộc sống đắt đỏ ở VN.  

Ê Trâu zà, tại mày đi rùi, chứ nếu mày còn ở đây chắc không đứa nào dám 

nói tao là nhìu chiện nhất lớp đâu. Hêhê. Mày thẳng tính lắm. Thích hay 

ghét gì cũng huỵch toẹt ra hết. Giống nhƣ hồi 8.3 đó "Chúc chúc hoài à, đi 

khỏi VN rồi mà cũng còn phải chúc nữa… Giờ bắt nói biết nói cái gì bây giờ" 

Mày là vậy đó. Bởi dzậy tao rất thik mày. Mà hok phải mình tao. Ai cũng thik 

mày. Hồi đầu năm lúc xếp hàng là tao đã để ý đến mày rùi. Cái con nhỏ tóc 

ngắn, miệng tía lia với nguyên đám con gái. Không hỉu sao mà nó nói nhiều 

khủng khiếp lun. Khi vô lớp thì không ngồi gần mày nên thời gian đầu hok 

thân với mày lắm. Từ ngày nhận mày làm má chồng thì mới bắt đầu nói 

chiện. Nói chiện thấy hợp rơ nên thân lun. Hềhề. Mày là cái đứa đầu tin cải 

biên cái tên thèn Fúc. Sau đó là nó chết tên lun. Hehe. Lâu lâu trong lớp 

nghe thầy cô gọi: "Linh Châu" là y nhƣ rằng có tiếng "Dạ" to thiệt là to vang 

lên. Mà cái giọng của mày, nó chua lè chua lét, bảo đảm không đụng hàng 

^.<  

Nhớ cái ngày mồng 8 Tết, xong xuôi cái Lễ Hội Văn Hoá Dân Gian ai cũng về 

nhà. Vậy mà có 4 đứa cực kì xung rủ nhau đi tiếp tăng 2. Đầu tin qua Idecaf 

mà nó hết vé rùi. Sau đó lết qua SaiGon Square dạo 1 vòng rùi ngồi lê lết 

trên vỉa hè nói chiện xàm xí y nhƣ cái bang. Hồi sau mày về rùi cả 3 đứa tao 

mới "dám" về. Nhớ ngày Loạn gia đạp xe ra Phú Mĩ Hƣng lựa cảnh đẹp để 

chụp với mày. Chả kiếm đƣợc tấm nào vừa ý, nên cả đám ngồi ở đó ăn sáng 

nói chiện tầm phào rùi rốt cuộc cũng về trƣờng chụp trƣớc tƣợng Lê Hồng 

Phong <Rảnh rỗi mà. Hehe. > Nhớ những ngày trƣớc khi mày đi, tao hay 

chạy qua chơi. Có lần còn dắt mày qua nhà bum bum rùi Cảnh Nguyện nữa. 

Mà đâu có biết đƣờng đâu. Đi phải đem theo bản đồ bắt mày dò đƣờng 

nữa. Hum đó để xe ở nhà Nguyện rùi 5 đứa tống vô cái taxi kéo nhau đi ăn. 

Ăn sặc máu lun. Hahaha.  

Trong cái lớp này, con gái đứa nào cũng hiền, có mình mày với tao là quậy 

thui. Hồi đó chỉ có 2 đứa mình là mặt dày tối ngày học xong là đi ôm bum 

bum. Mà cũng tại bụng nó ôm đã wá chừng, ha mày ha.  

Mày lúc nào cũng dặn tao phải sống thế này sống thế kia. <Đúng là má có 

khác> Mày đi rùi cũng lo tao ở đây sẽ bị ngƣời ta dụ. Haizzz. Mày đừng lo. 

Tao không dụ ngƣời ta thui chứ ai mà dụ tao nổi. Lo cho cái thân Trâu của 
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mày đi.  

Nhớ cái ngày mày đi, Loạn gia là trùm đi trễ vậy mà ai cũng đến đúng h…. 2 

năm rùi… Còn 2 năm nữa………. Ngày về không xa……..  

Thƣơng mày nhìu lắm Trâu zà. Ở bên đó nhớ giữ gìn sức khoẻ và sống tốt 

thiệt là tốt nha.  

Tú Linh 

Xin giới thiệu với mọi 

ngƣời đây là pà nội 

kiêm heo nhồi bông 

iu quý của mình với 

các tính năng nhƣ 

sau: siu dễ thƣơng, 

ôm cực đã, nói cực 

nhìu… Pà nội là 1 

trong số ít ngƣời 

con ấn tƣợng ngay 

từ ngày đầu vô 

trƣờng đó. Hehe. 

Đƣơng nhin òi ^^.Bắt 

đầu thân với nội từ khi học bóng rổ. Hồi đó toàn xƣng 

"mày tao" không. Dzậy mà sau đó bà này nhảy lên đầu tui làm pà nội lun. 

Haha. Bà nội lúc nào cũng nghĩ ra nhiều thứ quái chiêu lém. Vd nhƣ cách 

mạng Đinh Hợi, ĐQĐH, … ^^.Độc nhất vô nhị có pà này thui á.  

Nhớ hồi 1.4 pà nội lên mạng khuyên răn con nhiều thứ lắm. Lúc đó nội có 

nói là nội phát hiện ở con 1 điều: đó là tính con rất thật. Nói thiệt vơƧ i  nội, 

tính con mà thật, con chết liền. Nếu tính con thật thì con đã đứng trƣớc mặt 

nhiều ngƣời chửi thẳng vô mặt tụi nó rùi. Nếu tính con thật thì năm ngoái 

đã không xảy ra nhìu chiện bùn nhƣ vậy. Mà nói thẳng ra là hầu hết mấy cái 

xung đột năm ngoái toàn do con gây ra. Hehe. Chán chƣa. Đó. Đính chính 

xong rồi đó. Thoải mái ghia.  

Con nhớ hồi sn pà nội năm lớp 10. Chơi chọi bột đầy nhà. Vui gê. Nhớ lúc 

đó con Hằng trốn vô nhà vệ sinh còn bị thèn Khải rƣợt theo, bắc cái ghế xịt 

nƣớc vô cái lỗ phía trên. Haha. Tội nghiệp gê. Rùi Sn năm ngoái của nội. 

Chơi tạt nƣớc. Lúc đầu còn lấy súng nƣớc bắn. Sau đó là cầm gáo nƣớc tạt, 

cúi cùng là chơi nguyên thau lun. Tội nghiệp Triple bị tụi couple xúm vô tạt 

wá chừng ^^ Nhớ hồi hè năm lớp 10 hình nhƣ chiều nào tụi mình cũng đi 
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chơi hết. Chỗ nào cũng đi. Mà có biết đƣờng quái đâu. Thành ra có 1 lần đi 

lạc. Lúc đó hình nhƣ mình ở đâu trong khu Q7 áh, sắp đi ra khỏi thành phố 

lun rùi, sợ wá chừng hen nội. <Hên là có cầm bản đồ mà còn bị lạc, pó tay>. 

Khoảng 20f sau mới tìm thấy cầu chữ Y, mừng mún chết. Hì. Thân nhau vậy 

mà đầu năm ni lại hỉu lầm nội. Chậc chậc. Hên là mọi chiện đã xong xuôi. 

Hehe. Bi giơƦ  thì tụi mình càng ngày càng thân ha nội.  

Triple: Anti Couple, xứng danh Hero 

Đây là 1 band gồm 3 thành viên hết sức dễ thƣơng, vui tính gồm mĩ nữ ká 

tra, Marcian và Hói em. 3 ngƣời này tuy hoàn cảnh khác nhau, nhƣng lại 

chung 1 chí hƣớng, 1 số phận nên đã cùng nhau lập nên nhóm Triple:  

Đầu tiên, Marcian, nhìu "đuôi" khủng khiếp, nhƣng do tính tình lạnh lùng 

nên đã đầu quân vô Triple. Ngồi kế cái đứa này vui lắm. Ngày nào cũng ngồi 

nói chiện tầm phào. Mà nó dễ cƣời lắm. Kể chiện xàm xí cũng nhe răng ra 

cƣời nữa. Hehe. Hễ hú 1 tiếng đi chơi là nó ok liền àh. Là lớp phó văn nghệ, 

mà lại khéo tay nữa, nên chiện giƦ nó cũng b ị đè đầu ra làm. Mà nó cũng 

nhiệt tình lắm. Nhờ có nó mà lớp mình mới có nhìu showbiz vui nhƣ vậy đó. 

Thank mày nha Hằng. Mày với tao có chung 1 kẻ thù, chung 1 mối hận và 

chung 1 quyết tâm. We will win!!! 

Tiếp theo, Hói em, làm "đuôi" nhìu ngƣời, mà ai cũng deny hết, nên đành 

phải gia nhập Triple. Con này perfect wá rùi nên miễn bàn hen.  

Cúi cùng, mĩ nữ ká tra, do tâm sinh lí chƣa ổn định, cũng bon chen vô lun. 

Cái bà ká tra này hồi đó đƣợc chọn là mĩ nữ A1. Nhƣng về sau bị phát hiện 

ra cái giọng cƣời man rợ nên bị truất ngôi luôn. Con ká tra này kể chiện thì 

hok có giƦ vui hết, mà tối ngày có cái chiêu: “Tức cƣời hok?” rùi giở cái giọng 

cƣời mọi rợ của nó ra uy hiếp mọi ngƣời, bắt mọi ngƣời cƣời theo. Chậc 

chậc.. Hồi năm lớp 11 ngồi kế ká tra vui lắm. Nó đƣờng đƣờng là tổ trƣởng 

mà tối ngày toàn mở đƣờng dẫn lối cho tụi này ăn chơi không. Hèn giƦ tổ 6 

không bao giờ khá lên đƣợc. Haha. Lên năm 12 thì tụi mình lại ngồi kế nhau 

tiếp. Năm nay tụi mình hay ở lại trƣờng học nên lúc nào cũng đi chung. Riết 

rùi tui hết dám nhìn mặt thằng Công Đạt lun. Haizzz.  

Làm thành viên nhóm Triple rất là vui. Đi đâu cũng 3 đứa đi với nhau. Chiều 

nào học Toán xong cũng đi ăn đã đời rùi mới về nhà. Rùi có 1 lần họp mặt 

Triple 3 đứa kéo nhau đi coi phim tình cảm nữa. Coi để biết ngƣời biết ta ấy 

mà. Hồi Valentine, Triple cũng đã tổ chức 1 cái party thiệt là hoành tráng, 

với vị khách mời danh dự là Tiến sĩ khùng. Hêhê. Đâu có thua giƦ Couple đâu. 

Mà hok hỉu tại sao lại bị bạc đãi khủng khíp. Nhớ năm ngoái Sinh Nhật pà 
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nội chơi trò tạt nƣớc, nguyên 1 đám xúm vô tạt Triple. 3 đứa đâu lƣng vô, 

tạt nhƣ đin lun, y nhƣ trong phim Phép Thuật ah. Haha. Vui lém.  

Thế nhƣng…. chiện đời không đơn giản. Thấy Triple wá hạnh phúc nên có 1 

nhóm ngƣời đã nảy sinh lòng ghen tị. Đó là tụi Tam Tà, gồm Hƣơng tà ác, 

Tâm tà đạo và Trang tà tà. Cái nhóm này mới thành lập mà đã manh nha lật 

đổ Triple. Thế nhƣng lực bất tòng tâm. Đến nay tụi này vẫn phải ngậm đắng 

nuốt cay chứng kiến vinh quang của Triple. Hahaha.  

Anh iu.  

Thật ra mà nói thì ai cũng khá là dễ thƣơng, khá là thông minh, nhƣng 

khùng dã man. Nhắc đến ai là ei chỉ nghĩ đến chiện con chim cánh cụt thui. 

Sao tự nhin hồi đó ai lại nghĩ ra cái trò đó đƣợc chòy? Mà ei với con ká tra 

càng khùng ác nữa. Bị ai mị trắng trợn vậy mà cũng ham hố ngồi đoán coi 

con nào con đực con nào con cái. Haizz. Rốt cuộc 2 đứa nắm tay nhau ra 

hành lang ngồi lun. Lúc trƣớc ei vơƧ i ai cũng đâu thân l ắm đâu. Từ ngày bị ai 

chửi vô mặt, ei vơƧ i ká tra lo vi ết thƣ xin lỗi ai thì mới bắt đầu thân nhau. 

Hehe. Cái lá thƣ đó ei vơƧ i con ká tra ng ồi hết 1 tiết mới viết đƣợc nhƣ vậy 

đó. Viết hay wá chừng nên ai đọc xong là cƣời liền, đâu có dám giận nữa 

đâu ^^. 

PS: Lúc đó ei nói trƣớc rùi ai mới chịu đƣa em cuốn Conan. Hehe. Blêu blêu. 

Ei là ngƣời li dị. Ai là ngƣời bị li dị.  

Ông nai jà: 

Cái tên này thiệt là đặc biệt quá phải hok ông nai? Hồi đó nhận ông nai là 

anh thui mà gọi sao anh 2 hồi thành ông nai lun. Sau này tại thấy ông suy 

nghĩ nhiều quá nên thêm thành Ông nai jà. Thế là chết tên lun. Má với ông 

nai đã từng có những khoảng thời gian rất vui, sau đó thì nhìu thứ đã xảy ra 

(Sorry, for what I've done). Đến năm ni thì ông nai lại bị mắc bệnh mê 

trƣờng Năng Khiếu, nên nhìu khi làm tụi này bực lắm. Ông nai phải lo cho 

cái thân mập của ông trƣớc đã rùi hãy lo cho những thứ khác. Giá nhƣ ông 

nai có mặt trong cái đêm lửa trại đó. Giá nhƣ Loạn gia có mặt đầy đủ, có 

ông nai, có Châu, có QPhƣơng, thì sẽ trọn vẹn hơn nhìu.  

Thank you for all the things you've done.  

Mong ông nai lun lun vui vẻ, hạnh phúc. Hãy sống sao cho xứng đáng là Bùi 

Tuấn Khải (cái nick mà ông nai đã bỏ ra 1 đêm mới nghĩ ra^^)  

Loạn gia luôn ở bên ông nai. Và cả gia đình của ông nai nữa.  

Best wishes for u.  



Hành trình từ cửa lớp Kỷ yếu A1 2005-2008 

Trang 116 

Vân Anh 

Con là đứa con dâu mà má thân nhất đó. Hồi đó không để ý đến con lắm 

(do vấn đề về địa lí) nhƣng đến năm ni ngồi gần nhau cái tự nhin thân nhau 

lun. Mà 2 má con mình ngộ lắm. Trong lớp có bao giơƦ  nói chi ện đâu. Mà về 

nhà mở máy lên là chat khí thế lun. Hehe. Nhớ ngày thứ 7 hum đó, con vô 

lớp mà mặt mũi tèm lem. Mà má vốn bản tính tốt bụng, đâu thể để con 1 

mình nhƣ vậy đƣợc. nên buổi trƣa hum đó má rủ con đi ăn chung rùi dụ con 

đi học Toán cho khuây khoả. Mà công nhận má dụ hay ghê, cúi cùng bị con 

dụ cúp học ngƣợc lại lun. Pó tay. Con là đứa hiền lành, dễ cƣời, dễ dụ. Hì. 

Con giống con Hằng đó. Má kể mấy chiện nham nhở vậy mà cũng lăn ra 

cƣời nữa. Hehe. Học cho tốt, rùi thi vô trƣờng con thích nha. Thƣơng con 

nhìu.  

 

Bu Vũ 

Theo vai vế, bu là má chồng của con, mà lại là má chồng kế nữa chứ (vợ 2 

của thèn Cƣờng). Bu cũng nhƣ con Trâu, đi từ năm lớp 10, nên không có 

nhìu kỉ niệm với lớp >.< Nhớ hồi đó con ngồi kế bu cũng vui lắm. Mỗi lần 

thấy bu chụp nguyên cái cặp lên đùi lúc ông Sinh xuống là con vơƧ i tía lại lăn 

ra cƣời. Cho đến 1 lần thèn tía con "bị" thì mới thấy sự cẩn thận của bu quả 

không dƣ thừa =) ). Ở bên đó học thật tốt, và đừng quên tụi này nha bu.  

Mình cũng sẽ nhớ Đăng Thiện, thằng con trai út kiêm chồng út của mình, 

rất vui tính, tốt bụng, và hay sỉ bà má của nó… 

Nhớ Quang tù trƣởng, con trai kiêm thủ quỹ của lớp, tính tình dễ thƣơng, dễ 

mến, và rất thƣơng má nó… 

Nhớ HCB, từ hot boy Kiên Giang trở thành hot dog Thành Phố, chuyên mặc 

quần ống loe, tuy có những lúc cáu kỉnh nhƣng rất tốt bụng, là cựu học trò 

môn Anh văn của mình. Hihi. Sorry Hải nha. Hồi đó P toàn giỡn vơƧ i tr ốn đi 

chơi thui nên hok giúp Hải đƣợc giƦ hết ^.< 

Nhớ Hói anh, siu Hói, tuy nhìu lúc nói chiện cƣời hok nổi nhƣng tính tình 

thật thà, chất phác lắm….  

Nhớ A Trƣởng, con đại bàng vĩ đại của Amotizen, ngƣời lúc nào cũng chịu 

hết mọi trách nhiệm cho A1.. rất thẳng tính… đƣợc bạn bè hết sức tin cậy..  

Nhớ Ngọc Thanh, giáo viên của nhóm Trùm, ngây ngô, nhƣ 1 đứa con nít 

(nhƣng bây giờ hết ngây ngô rùi nhỉ) … 

Nhớ Hoàng Phát, cái bạn học thú nhất lớp mình, tính tình hiền queo, … 
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Nhớ Bạch Dƣơng, đứa sỡ hữu cái tên đẹp nhất trong lớp mình (tên tao cũng 

đẹp, chỉ tại có chữ Diễm thui >.<). Mày cũng hiền, cũng dễ cƣời (con Trâu 

nói đúng, con gái lớp mình ai cũng hiền, chỉ trừ tao với nó). Hehe. Thi tốt 

nha con em của classmate của chị tao (dây mơ rễ má nhỉ ^^)  

Nhớ Tú Mĩ, con dâu của má, là môƥ t đứa con gái giàu nghị lực, có lẽ là giàu 

nghị lực nhất mà má từng biết. Cả má, An, Nguyện đều khâm phục con lắm. 

Hồi đó có lần má chọc Km lùn, tự nhin hok nhớ ai đó chỉ qua con thấy con 

còn lùn hơn (sory con^^) tức cƣời mún chết lun.  

Nhớ Travi XVI, hay còn đƣợc gọi là Trang tà tà, chuyên dụ dỗ những thiếu 

nữ xuân thì, trong đó có Vinh D6 và Trí nhu. Nhƣng thật ra bà này hiền weo 

àh, chả dụ đƣợc ai hết ah… 

Nhớ QP, hết sức nóng tính, nhƣng rất thẳng thắn, thích thì khen, giận thì la, 

ghét thì chửi, có khi còn nhào vô đánh…..  

Nhớ Tuga hát cải lƣơng không chê vào đâu đƣợc, mặt mũi giang hồ mà 

hiền nhƣ cục đất áh… 

Nhớ Mi mập, con gái ghẻ của má, mặt mũi lúc nào cũng xanh xao, mà học 

cũng trùm lắm chứ bộ. Con cũng nhƣ thằng Duy, hiền giƦ mà hiền thế không 

biết. Chẹp chẹp… 

Nhớ Khôi đđ, lãng tử cực kì, đàn cực hay, chuyên môn mặc quần bó, mỗi lần 

hắt xì là cả lớp tỉnh ngủ. Đây còn là ngƣời mở đƣờng dẫn lối trong việc duỗi 

tóc cực kì xì tin.  

Nhớ thèn Xúc Phân, biệt danh là con cú nợn, tuy đã đeo mắt kiếng nhìn cho 

nó trí thức nhƣng vẫn không thể giấu đƣợc cái bản chất dâm tà. Haha…  

Nhớ Thái Sơn, con trai mập mạp đáng iu của má, lúc nào cũng cƣời, bị chọc 

hay ăn hiếp cũng cƣời, hiền thấy sợ lun…  

…………………….  

Mình luôn quan niệm: "Không có giƦ là tồn tại mãi mãi". Nhƣng mình hi vọng 

rằng A1 sẽ vƣợt qua đƣợc cái lằn ranh định nghĩa đó. Hi vọng rằng những 

tình cảm của ngày hôm nay sẽ bền vững qua năm tháng, để sau này, 5 năm, 

10 năm, 20 hay 30 năm, khi gặp lại, chúng ta vẫn là ngƣời 1 nhà, quan tâm 

và yêu thƣơng nhau. Sau này, mình sẽ kể cho con về Amotizen, cho nó xem 

những tấm hình của A1 (xa quá nhỉ), sẽ dạy nó gọi tía gay là ông ngoại, ká 

tra là pà ngoại, gọi bum là bác bum bum, gọi An là chú An, còn anh iu là 

papa (hahaha) …….  
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Thành công nhé!!! 

LOVE YOU SO MUCH!!! ^^ 

Thầy Huyết.  

Là ngƣời thầy mà con kính trọng nhất trong suốt năm học cấp 3 này. Ngày 

đầu tiên gặp thầy, con thấy thầy thiệt là khó tính (mặc dù bi giờ con vẫn 

thấy vậy ^^). Sau đó thầy Báu có nói rằng, thầy coi bộ phát xít vậy chứ tình 

cảm lắm. Lúc con bắt đầu thấy vậy thì lại bị thầy mời phụ huynh (đau đớn 

khủng khiếp. Hìhì. Nhƣng con biết cái đó là tại con mà ^.<) Sau vụ đó, con 

bị hạ 1 bậc hạnh kiểm. Rùi thêm mấy vụ đi trễ nữa nên "đƣợc" thầy gọi nói 

chiện. Nói chung là đời học sinh có bao nhiu thói hƣ tật xấu là con gom đủ 

cả. Tƣởng là không sống yên qua HK II với thầy rồi. Vậy mà những ngày cuối 

Hkì thầy làm con bất ngờ lắm. Từ chiện lớp mình hạng chót, thầy đã không 

la môƥ t tiếng nào mà còn động viên, mặc dù con đƣợc biết là chiện này làm 

thầy buồn nhiều lắm. Đến chuyến đi Madagui, vui quá hen thầy. Nếu không 

có thầy thì buổi lửa trại hôm đó sẽ không tuyệt vời đến nhƣ vậy đâu. Và còn 

nhìu nhìu cái khác nữa…Con phát hiện ra rằng thầy Báu nói đúng ^^.Cảm 

ơn thầy vì những lời khuyên răn nhẹ nhàng, và cả những tình cảm của thầy 

dành cho lớp A1 chúng con. Mong thầy luôn luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc.  

Ps: Chúng con kính chào thầy. Mời thầy ngồi xuống. Và lật qua trang bên 

cạnh, đọc tiếp ^^  

12.4. 2008 
Bayamamun 

Đóng dấu và kí tên 
  



Amotizen đầy yêu thương và kỷ niệm 

Trang 119 

Võ Hoàng Luân 
Ngày hội đồng khủng bố 

thế giới có thêm một 

thành viên: có 2 ngày lận 

nà. Đây là do sai sót của 

chính quyền (:D) ngày sinh 

thực là 25/8 mà khai sanh 

ghi là 05/08  (bùn 5 phút)  

Nick name: nhiều lém đa 

phần có 2 chữ B. ex:bobo, 

ba bớp, bumbum  

Thần tƣợng: 2tƣợng thần 

ở nhà (papa dzà mama ) . 

Từ 10h tối đến 5h sáng 

muốn gặp bb thì pm : biệt 

thự “bự thiệt” 430/29 Điện 

Biên Phủ F17 Q.BT . Gọi số 

085127823 (sau đó bấm 

phím 0 bạn sẽ đƣợc nghe 

kể chuyện 000 lẻ 1 đêm 

free)  

Xì bumbum’s cell : 0958585284-0903111805 (mọi thắc mắc or 

yêu cầu của quý khách sẽ đƣợc chúng tôi giải quyết trong thời 

gian ngắn nhất XIN HỨA! XIN HỨA! XIN HỨA! )  

Địa chỉ liên lạc nếu cách xa nhau nửa vòng trái đất:  

insensible_misanthrope251885@yahoo.com  

Ƣớc mơ thuở nhỏ:  mong muốn đƣợc có đặt chân vào binh chủng 

lính thủy đánh bộ.  (tiếc lè VN không có bộ phận nì ) nên sau đó 

chuyển sang muốn lái ngựa sắt  (harley or sport cũng đƣợc )  

Ƣớc mơ hiện tại:  đậu đại học :D sau đó có thể study abroad…..   

Sở thích: nghe nhạc, thích màu đen tím trắng sometime màu 

vàng, thích đi mua đồ, thích nhất là ngồ i hàng tiếng đồng hồ nói 

đủ thứ trên trời dƣới đất với Amotizen.  

Câu nói mà bb tâm đắc nhất : no matter what kind of memory it 

is, it should always be in your heart!!!   

  

Thui lòng vòng nhiêu đó đủ òi, h dzô phần wan trọng nè  

http://q.bt/
mailto:insensible_misanthrope251885@yahoo.com
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Còn chút gì để nhớ…  
Quên làm sao nhớ làm sao 
Muốn nhớ hay quên có đƣợc nào  
Nhớ cũng buồn quên cũng tội 
Quên càng thêm tội nhớ càng đau… 

Ba năm dƣới mái trƣờng LHP phút chốc trôi qua thật nhẹ nhàng, khiến L cứ 

ngỡ nhƣ chỉ vừa chợp mắt. Trong 3 năm qua L đã quen đuợc rất nhiều bạn 

mới nhƣng cũng đã đánh mất đi nhiều ngƣời bạn. Cám ơn mọi ngƣời đã 

cho L hiểu đƣợc một tình bạn thật sự là nhƣ thế nào. Đã giúp L trƣởng 

thành lên rất nhiều. Để rồi một mai kia trên đƣờng đời tấp nập, trong một 

khoảnh khắc bình lặng của cuộc sống khi nghĩ về bạn bè, về những kỉ niệm 

bây h… mỗi ngƣời chúng ta sẽ bật khóc…sẽ nhận ra rằng mình đã đi xa đến 

nhƣờng nào…rằng mình đã có một thời học sinh không thể đẹp hơn 

nữa…nếu nhƣ thời gian không thể quay lại, chúng ta hãy cùng nhau làm cho 

những kỉ niệm ngày hôm nay trở nên bất tử trong trái tim mỗi ngƣời… 

Kỉ niệm đầu tiên về trƣờng LHP là một kỉ niệm đẹp. Ngày trƣờng LHP nhập 

học lớp 10 đúng ngay ngày sn L luôn. Trƣớc khi vào nhập học đã xem qua 

cái danh sách lớp. Toàn tên lạ không àh  có đƣợc vài đứa mình quen thôi. 

Ấn tƣợng về công dân A1 đầu tiên trong mắt L là bạn HỒ DIỄM PHƢƠNG 

(pn iu dấu của bb đóa) là bởi vì ngƣời gì đâu mà hem có xƣơng sống gì hết 

áh (pn đừng giận nha ) nhƣng mà sau nì cũng chính DPhƣơng là ngƣời đã 

đƣa L thực sự trở thành một học sinh A1. Sự thực là đầu năm, khi mà chƣa ai 

biết ai, thì mọi ngƣời từ Châu, DP, Cƣờng đến KM đều hem ai có thiện cảm 

với bb cả? Ai cũng nói nhìn mặt bb lạnh lùng giang hồ quá (buồn chƣa). Rồi 

một ngày đẹp trời, 4 con ngƣời mang 4 tâm hồn chán nản đã gặp nhau 

(nằm la liệt trƣớc nhà thi đấu ) DP, AN, CƢỜNG và bb. Lúc đó DP đã vô 

tình hỏi bb mai bum vô trƣờng học với tụi này không, bb gật đầu và ngày 

hôm sau lết vô trƣờng thật :D định mệnh cũng đến từ ngày hôm đó. Dzị là 

kể từ hôm đó ngày nào cũng có 4 đứa lang thang từ trƣờng về nhà CƢỜNG 

gay. Đó có lẽ là một trong những khoảng thời gian tuyệt vời nhất của bb. 

Điều duy nhất khiến bb cảm thấy buồn là trong sự kiện lịch sử của An, 

Cƣờng, Khải, Nguyện bb không tham gia (:D) và cũng hông giúp gì đƣợc 

cho mọi ngƣời. Sau đó bb lần lƣợt đặt quan hệ với các nƣớc xã hội chủ 

nghĩa khác: con gái rƣợu Xuân Hằng nà, mumi Khánh Minh nà, dì Linh ù nà, 

Hoàng holu, Tuấn gấu…. Và còn nhiều nhiều ngƣời khác nữa. Ngƣời có công 
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rất nhiều trong việc xây dựng gìn giữ và phát triển các mối quan hệ trong 

Loạn gia không ai khác hơn chính là pà ngoại của bb: bạn HỒ DIỄM 

PHUƠNG, một thủ lĩnh thiên tài của gia đình A1. Những kỉ niệm khó quên 

nhất đối với thầy cô LHP chắc tập trung hầu hết ở năm lớp 10. Hông hiểu 

sao mà hồi đó lớp mình quậy kinh khủng khiếp luôn. Sự thật là những gì mà 

mọi ngƣời nói về A1 không phải là hoàn toàn không đúng, cái không đúng 

ở đây là những ngƣời đó chỉ nhìn một phía mà đã kết luận ngay. Nhƣng sự 

thật ngƣời khác nói gì đâu quan trọng, quan trọng là mỗi công dân 

Amotizen cảm nhận về A1 nhƣ thế nào. Suốt 12 năm đi học đây là lần đầu 

tiên bb đƣợc sống trong một tập thể nhƣ vậy. Những năm học trƣớc đó 

cũng có những nhóm bạn thân, nhƣng con số rất ít ỏi. Còn Amotizen của 

chúng ta thì khác, trải qua thời gian gắn bó 3 năm, hết sáu học kì đã trôi 

qua, vui có buồn có nhƣng tính đến thời điểm này số lƣợng nhân khẩu của 

Amotizen đã tăng đột biến. Mọi ngƣời đã bƣớc một bƣớc thật dài đến bên 

nhau, biến A1 trở thành một đại gia đình. Tất nhiên cũng có những bạn 

không hoà nhập đƣợc hay cố tình không muốn hòa nhập, nhƣng mỗi khi A1 

có việc cần đến sự đoàn kết của mọi ngƣời thì tất cả đều sẵn lòng chung 

sức. Bb có thể khẳng định là trong khối 12 này không có một nhóm bạn 

thân nào mà có nhiều ngƣời nhƣ Loạn gia của A1. Nếu nhƣ năm lớp 10 

Loạn gia là nguyên nhân chính của hầu hết mọi rắc rối của A1. Năm lớp 11 

Loạn gia là đề tài không bao giờ kết thúc trong những cuộc nói chuyện của 

mọi ngƣời với cô Hà và trong chính những ngƣời chúng ta, thì ở năm lớp 12 

này Loạn gia đã thực sự trở thành một chính đảng lãnh đạo A1. Những 

thành công về phƣơng diện tinh thần mà chúng ta có đƣợc đến thời điểm 

này đều có công lớn của các thành viên Loạn gia. Tất nhiên do chủ quan 

nóng vội nên loạn gia cũng mắc phải một số sai lầm nhƣng mọi ngƣời đã cố 

gắng khắc phục và thay đổi mang tính chiến lƣợc để trong thời gian ngắn 

nhất tiến lên xã hội chủ nghĩa   

Nếu kể về những kỉ niệm mà chúng ta đã có thì có kéo dài hàng chục trang 

giấy cũng không hết. Nhƣng có lẽ kỉ niệm đẹp nhất đối với bb là lần một 

đám trong đó có bb, pn, Linh Châu ngồi la liệt nhƣ ăn mày trƣớc cửa Sài 

Gòn Square. Chắc chỉ có những ai đã từng ở trong tình huống đó mới biết 

đƣợc cảm giác đó nhƣ thế nào (ha pn ) bên cạnh đó cũng có những lúc bb 

phải chúng kiến thậm chí là đứng giữa những mâu thuẫn nảy sinh trong bạn 

bè, đa phần đều kết thúc trong vui vẻ hạnh phúc nhƣng cũng có lần cả hai 

không tìm đƣợc tiếng nói chung do những ảnh hƣởng tác hại từ bên ngoài. 

Đó thực sự là những kỉ niệm đáng quên đi, nhƣng nhƣ ngƣời ta thƣờng nói, 

quá khứ dù đẹp hay xấu thì nó vẫn khó có thể phai nhòa….hãy để thời gian 
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là phƣơng thuốc hữu hiệu nhất xoa dịu nỗi đau của chúng ta…mỗi khi nói về 

Amotizen trong bb là một cảm xúc tự hào, một cảm giác thật gần gũi thân 

thuộc và đôi khi cảm thấy thật buồn… tự hào vì chúng ta có đƣợc nhiều thứ 

mà những lớp khác không có, gần gũi vì đi đâu cũng gặp member của 

Amotizen  buồn vì chúng ta vẫn không thoát khỏi cái nhìn thiếu thiện cảm 

từ những ngƣời bên ngoài, và bản thân mình dù rất muốn nhƣng chẳng làm 

đƣợc gì để thay đổi điều đó. Nghĩ cũng thật lạ, mỗi khi đi học quá căng 

thẳng tự nhiên trong mình lại suy nghĩ ƣớc gì bây giờ đƣợc nghỉ học một 

tuần ở nhà cho sƣớng, nhƣng sự thật là mỗi khi nghỉ học lại muốn đƣợc đi 

học lại, muốn đƣợc gặp bạn bè gặp các Amotizen, không biết từ lúc nào mà 

loạn gia đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bb. Tin 

chắc rằng khi bƣớc chân vào ngƣỡng cửa đại học, sẽ thật khó tìm lại đƣợc 

một tình bạn nhƣ bây giờ chính vì thế điều bb ƣớc mong nhất là dù mỗi đứa 

mỗi ngả mỗi trƣờng đại học khác nhau, mọi ngƣời hãy giữ liên lạc với 

nhau…chúng ta đừng để mất thêm một ngƣời bạn nào nữa. Mỗi khi nghe 

thầy nói về thời gian khóe mắt lại cay cay, không ai nói ra nhƣng ai cũng 

hiểu chẳng ngƣời nào mong đến ngày lễ ra trƣờng bởi lẽ không một ai 

muốn rời bỏ những kỉ niệm thân thƣơng này. Thời gian càng trôi về cuối 

năm lại càng thấy chúng ta đã thật phí phạm, đã thật quá con nít…ƣớc gì 

cho thời gian quay lại tôi sẽ tốt với bạn nhiều hơn, bởi cũng giống nhƣ bạn 

tôi không muốn phải hối hận vì đã để thời gian trôi qua trong lãng phí…xin 

chúc cho tất cả thành viên của A1 sẽ mãi mãi gắn bó nhƣ bây giờ, tình cảm 

của chúng ta sẽ mãi đẹp nhƣ nó đã từng, và mọi ngƣời đều sẽ tìm thấy con 

đƣờng riêng cho bản thân….bb yêu A1, bây giờ cũng vậy và sau này cũng 

vậy… mãi mãi một tình yêu….  

Cảm ơn cô, thầy…….   

Năm lớp 10 em đã vi phạm rất nhiều, nhƣng trƣớc hội đồng kỉ luật cô đã 

bảo vệ và cố gắng giúp em không bị hạnh kiểm khá. Em không chỉ muốn 

nói rằng em biết ơn cô vì những việc làm đó mà em biết ơn cô vì cả tấm 

lòng của cô đối với em. Vì cô là một cô giáo trẻ nên có những khía cạnh 

trong suy nghĩ của chúng em cô chƣa hiểu đƣợc và chúng em không phải 

lúc nào cũng hiểu tấm lòng của cô nên thành tích của lớp cũng nhƣ thái độ 

của chúng em là không tốt. Em chúc cô sẽ nhanh chóng thành công trên 

con đƣờng gỉang dạy và chủ nhiệm các thế hệ sau. Cô mãi là cô giáo chủ 

nhiệm, cô Trần Thị Phƣơng Thảo của chúng em. 

Viết cho cô Nguyễn Thanh Hà. Con cám ơn cô vì cô đã tin tƣởng con, đã dìu 

dắt con vƣợt qua những khó khăn trong năm lớp 11. Nhƣng những gì con 
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thể hiện chỉ là một sự thất vọng đối với cô. Con đã hứa hẹn nhƣng cuối 

cùng lại không thể làm đƣợc. Con biết cô buồn lớp buồn con nhiều lắm. 

Thời gian đối với con đã hết, con không còn có cơ hội đƣợc cô dìu dắt và 

chỉ bảo nữa, nhƣng con sẽ không bao giờ quên đƣợc cái ngày mà cô dắt 

con về nhà và ngồi nói chuyện với con về lớp về bản thân con. Chƣa từng có 

một giáo viên nào lại quan tâm và tỉ mỉ đến từng chi tiết của học sinh nhƣ 

cô. Con cám ơn cô vì tất cả những gì cô đã làm cho chúng con. Chúng con 

cũng xin lỗi cô vì đã phụ tấm lòng của cô, chúng con chỉ muốn cô hiểu 

chúng con rằng dẫu cho chúng con có lớn đến chừng nào vẫn cảm thấy 

mình thật bé bỏng khi ở bên cạnh cô, vẫn mong đƣợc cô dìu dắt nhƣ ngày 

nào. 

Thầy Hồ Văn Huyết ngƣời cha, ngƣời thầy của chúng em. Năm lớp 12 chúng 

em may mắn đƣợc thầy chủ nhiệm. Chắc là áp lực vừa làm trƣởng khối vừa 

phải chủ nhiệm một lớp học tiếng tăm nhất nhì khối 12 nhƣ vậy là nặng nề 

lắm. Nhƣng dù cho lúc nào đi chăng nữa thầy vẫn luôn dùng những lời lẽ 

động viên chứ không hề nặng lời với lớp… 2 học kì trôi qua thật quá ngắn 

ngủi nhƣng những gì thầy làm đƣợc cho lớp thì lại thật nhiều. Nhiều bởi lẽ 

nhƣ thầy đã nói những kiến thức chúng em học đƣợc dƣới mái trƣờng này 

sẽ có cái nhớ cái không, nhƣng những kỉ niệm, những giá trị tinh thần mà cả 

A1 đã cùng nhau tạo dựng hôm nay sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí 

chúng em, sẽ không bao giờ phai nhòa…cám ơn thầy, thầy của chúng em…  

Đã suy nghĩ rất lâu cuối cùng bb đã quyết định viết lại phần này vào kỷ 

yếu vì bb sợ rằng sẽ không còn có cơ hội nói với mọi ngƣời những điều 

này nữa…  

@ pà ngoại: nếu nhƣ có một bạn gái nào thực sự làm cho bb nể phục nhất 

thì đoá chính là pn. Siêu quậy (giống bb) but học siêu thú… () tính tình thì 

cực kì cool. Nghĩ cũng lạ, hai con ngƣời chỉ mới quen nhau từ năm lớp 10 

mà sao lại giống nhau đến kì lạ hen pn. Từ những chiện nhỏ nhặt nhất đến 

những chiện không tƣởng (mới đây là dzụ cái list nhạc đó ). Ngƣời ta gọi 

sao ta “đây là sự đồng điệu giữa 2 tâm hồn đoá ” (sao nghe mắc … wé :D. 

tình bạn của bb với pn thì khỏi nói òi. Li kì nhƣ 1001 đêm dzị. Ban đầu 2 đứa 

đều không có ấn tƣợng tốt về đối phƣơng. Nhƣng bằng cách xây dựng tình 

huống truyện độc đáo vừa cổ điển vừa lãng mạn…bb và pn đã…đến đƣợc 

bên kia đại dƣơng (sặc máu….vì sến). Dù sao đi nữa thì bb cũng tin là pn sẽ 

thành công rực rỡ trong tƣơng lai. Sure òi pn của bb mùh. Nhƣng mà pn 

phải cố gắng sống nguyên tắc hơn một chút, đừng có buông thả quá ok??? 

Pn hãy lun nhớ rằng dù sau này ở đâu đi chăng nữa cũng lun có ngƣời nghĩ 



Hành trình từ cửa lớp Kỷ yếu A1 2005-2008 

Trang 124 

về pn mỗi khi ăn fun bite, mỗi khi làm những việc mà 2 pà cháu giống nhau 

đến kì lạ… 4³ pn của bb n lém lém. 

Ps: hình nhƣ pn với thèn Cƣờng luôn là nguyên nhân của mọi rắc rối trong 

loạn gia phải hem ta >.< đúng là thủ lĩnh nên toàn gây chiện phiền phức 

không hen. Nhƣng mà sự thực là không biết có bao giờ lại đƣợc tham gia 

vào những trò quậy phá đó nữa hay không… 

Bb và bà ngoại đều mê nhạc của stratovarius nên bb hi vọng pn sẽ không 

wên bài hát này cũng nhƣ không wên bb. 

I Wake up in the morning  
So far away from home  
Trying to make it through the day  
Many miles are between us  
I'm sending my love  
From this payphone  
  
Through the storms we've wandered  
Many mountains we have climbed  
But all the bad times are behind  
The road is free - I'm coming home  
  
Without you I'm like  
A ship without its sails  
Calling the wind to save me  
I'd climb the highest mountain  
I'd cross the seven seas  
Just to see your smile again  
 
All the trust that was built along the years  
Is coming back to stay I know  
Just look ahead the road is free  
I'm coming home  
  
With every step I'm closer to home  
When I'm back you won't be alone  
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Soon I see the familiar door before my eyes  
and you  

@ con gái: nói về con bb thực sự kô biết nói sao cho đúng với suy nghĩ của 

mình nữa… vì nhiều lúc bb thấy con sống thật tình cảm nhƣng nhiều lúc lại 

thật lạnh lùng…vậy đâu mới là một marcian thật sự??nhƣng mà bi h chiện 

đó không quan trọng nữa rồi, vì theo bb thấy marcian bây giờ đã là một 

trong những thành viên ƣu tú nhất của amotizen, mà đã là amotizen thì 

không ai là không tình cảm cả, 3 năm trôi qua đã cƣời thật nhiều và rồi sẽ 

khóc thật nhiều…đến bây giờ thực sự bb vẫn không nhớ ra con và bb bắt 

đầu chơi với nhau từ lúc nào…nhƣng điều còn hơn cả sự khởi đầu ấy là đến 

bây giờ bb và con đã có những gì… những gì đối với bb ở đây là rất nhiều, 

là một đứa con gái thật cutie + talent + clever…., là một tình bạn với những 

kỉ niệm không thể nào wên… con là một trong số những thành viên đầu tiên 

của amotizen contact với bb…mà nhƣ ngƣời ta thƣờng nói, cái gì đầu tiên 

bao h cũng đáng qúi, đáng trân trọng, cũng thật khó wên…còn nhớ lần ở 

quán trà sữa, lần đầu tiên bb thấy con khóc…h nghĩ lại bb thấy mình thật 

ngu ngốc, tại sao lúc đó bb lại tự đặt mình làm ngƣời đứng giữa trong khi lẽ 

ra bb phải bên cạnh con mới đúng…sori con n lắm lắm…con cũng giống nhƣ 

pn dzị đoá, cả 2 chắc sẽ trở thành ngôi sao trong tƣơng lai hết  bb nhớ 

rằng 8-3 năm nay con đã sms với bb rằng hôm nay là ngày vui nhất… sau đó 

bb nhận ra rằng từng khoảnh khắc bên con bên mọi ngƣời đều thật ngắn 

ngủi… và bb sợ rằng vào đêm cuối bb sẽ sms cho con rằng “ cảm ơn con vì 

tất cả những điều tuyệt vời nhất mà một tình bạn có đƣợc… và rằng hôm đó 

sẽ là một trong những ngày buồn nhất trong cuộc đời của bb…rằng bb thật 

sự sợ rằng sẽ không còn một lần nữa đƣợc nếm trải những cảm xúc 

này…rằng bb sẽ không bao giờ wên đƣợc đứa con gái này”… chúc cho con 

luôn thành công trên con đƣờng sắp đi… và luôn luôn cutie nhƣ bây h. (cute 

hơn nữa ra đƣờng ngƣời ta nói hem phải con gái bb áh *laugh*). U and 

Amotizen R 4ever in my heart… Cùng nghe bài này với bb nha…  

'Di ko na kaya pang itago  
ang nararamdaman sa'yo 
'Di ko na kaya pang ilihim 
Umaasang ikaw sana'y mayakap  
nasasaktan lang ako 
Sa'king pag-iisa hinahanap ka  
'Di ko kailangan ang kayamanan  



Hành trình từ cửa lớp Kỷ yếu A1 2005-2008 

Trang 126 

puso mo ang tangi kong inaasam  
Hindi ko kayang ikaw ay malayo,  
mawalay ka sa piling ko  
Sana ay ikaw ang kapalaran  
Sa bawat araw ay aking mahahagkan  
Habang ang buhay ko ay narito  
handa kong ibigay sa'yo  

@ mumi: ái da, hem bít sao ngay từ đầu tui lại đồng ý chọn một ngƣời hiền 

hơn cục bột nhƣ dzị làm mumi ta. Chắc có lẽ ngƣời ta gọi đó là định mệnh 

hen mumi. Hình nhƣ lần đó là trong lúc đang ăn kem ống trƣớc cổng khoa 

học tự nhiên thì phải. Nói về mumi thì chắc chỉ có 1 chữ “LÙN” (haha có 

ngƣời đang tức lắm mà hổng làm gì đƣợc áh) đến h vẫn chƣa hết wê mumi, 

seo lại có thể nhầm lẫn con với thèn FÚC đƣợc trùi… cũng hem biết từ lúc 

nào con và mumi chơi thân với nhau. Nghĩ cũng lại, không ngờ chỉ có 2 cây 

kem mít mà con có đƣợc một mumi nhƣ dzị, thƣơng con thƣơng cháu ghia 

lun (nhƣng mà con cháu nhà này thì chắc là bó tay ) dù sao đi nữa khoảng 

thời gian đã qua thật khó quên đúng hem mumi, chắc chắn là con cũng sẽ 

hem bao h wên mumi đâu, và mumi nhớ là mỗi khi mumi bùn đều có ngƣời 

sẵn sàng đi ciao với mumi sẵn sàng nghe mumi khóc, cũng khi mỗi lúc con 

buồn con cũng muốn có ngƣời để share… và lúc đó chắc là mumi hem từ 

chối đâu hen. Thank mumi vì những lần sẽ chia không cần một lời nói, thank 

mumi vì những buổi học nhóm cuối cùng, vì tất cả những gì mà mumi đã 

làm cho con… thanks 4 everything and 4 nothing… những điều đó đơn giản 

là tình bạn… 

Bài này tặng cho mumi nà  

Giữa sân trƣờng vắng, tiếng bạn lặng lẽ 
Ngồi nhìn lá rơi nghe xao lòng 
Nhớ những hình bóng thân thƣơng ngày ấy 
Mà giờ này cách xa…ôi xa mãi 
Hạ cuối sao mong manh một cánh hoa rơi nơi góc trƣờng 
Hỏi có ai bâng khuâng khi nghe tiếng ve trên cành phƣợng vĩ 
Lặng khúc ca ve ơi buồn quá mênh mang bao kỉ niệm 
Còn đó trong tim ta….dấu yêu một thời… 

@dì Linh ú ù nu: đồ ăn lúc nì lên giá quá đi dì Linh ui, hi vọng một ngày nào 
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đó sẽ đƣợc thấy sự hợp tác đầy triển vọng giữa dì Linh và mumi hen. Lúc đó 

chắc loạn gia sẽ có một kho lƣơng thực lớn nhất tphố và không bao h phải 

lo về vấn đề tăng giá nữa hen =) ) trong loạn gia con ấn tƣợng dì Linh nhất 

đó, mập mập tròn tròn ù ù… nói chung là cute kinh khủng, học lại giỏi nữa 

(con gái loạn gia ai cũng giỏi hết dzị ta). Nhớ khoảng thời gian con nhắn tin 

với dì Linh về giá thịt heo suốt thiệt lè dzui j đâu. Điều mà bb ngƣỡng mộ dì 

Linh nhất là sự bình dị và hoà đồng, không một chút cao ngạo không một 

chút phô trƣơng, một ngƣời bạn nhƣ dì Linh thật không dễ tìm chút nào. 

Mỗi lần nghĩ đến dì Linh là nghĩ đến những trò chơi có một không hai, 

những cảm xúc trái ngƣợc nhau mỗi lần đi sn dì Linh…trong lúc chơi đùa thì 

vui vẻ nhƣng cũng không thiếu chút cay đắng (vì chơi dơ wé:P) nhƣng sau 

đó là sự tiếc nuối về một ngày rất AMOTIZEN lại trôi qua nhanh đến thế, bb 

cảm thấy mình thật may mắn, bởi vì bb đƣợc tham gia hết cả 3 cái sn của dì 

Linh… bb cũng hi vọng sẽ còn nhiều cái sn nữa nhƣng mà tƣơng lai thật sự 

khó nói trƣớc đúng hem dì Linh…bb đã thôi không nghĩ về tƣơng lai nữa để 

sống cho trọn vẹn những thời khắc thiêng liêng nhất này… bởi vì biết đâu 

sau này bb sẽ chẳng còn cơ hội để nhắn với dì Linh rằng “ thịt heo lên giá 

òi”. sau này mà có cơ hội bb sẽ đi học chút ít cho biết tí tí về tiếng Hoa, bởi 

vì mỗi lần đi ăn sn dì Linh hem hiểu dì Linh nói gì thấy tức ghia bây :D thèm 

sinh tố bơ sữa sầu riêng kem wé à dì Linh ui. 

Bb nhớ vào một thời gian nào đó trƣớc đây có 2 thèn khùng ngồi tập hát 

bài này (dì Linh thì hát nhƣ một cái máy dzạ đó >.<) và cuối cùng bb đã give 

up. Bây giờ bb type lại nó nhƣ đánh dấu một kỉ niệm đẹp về dì Linh… mong 

rằng dì Linh sẽ luôn học giỏi và đạt thủ khoa đại học để mong ƣớc của dì 

Linh nhanh chóng thành hiện thực, bb cũng hi vọng trong tƣơng lai dì Linh 

sẽ là ngƣời đầu tiên bắt đầu dự án fullhouse của loạn gia mình dì Linh nha…  

我聽見你的聲音  

有種特別的感覺  

讓我不斷想不敢再忘記你  

我記得有一個人  

永遠留在我心中  

哪怕只能夠這樣的想你  

如果真的有一天  

愛情理想會實現  

我會加倍努力好好對你永遠不改變  

不管路有多么遠  

一定會讓它實現  

我會親親在你耳邊對你說 (對你說)  
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我愛你愛著你  

就像老鼠愛大米  

不管有多少風雨我都會依然陪著你  

我想你想著你  

不管有多么的苦  

只要能讓你開心我什么都願意  

這樣愛你  

我聽見你的聲音  

有種特別的感覺  

讓我不斷想不敢再忘記你  

我記得有一個人  

永遠留在我心中  

哪怕只能夠這樣的想你  

如果真的有一天  

愛情理想會實現  

我會加倍努力好好對你永遠不改變  

不管路有多么遠  

一定會讓它實現  

我會親親在你耳邊對你說 (對你說)  

我愛你愛著你  

就像老鼠愛大米  

不管有多少風雨我都會依然陪著你  

我想你想著你  

不管有多么的苦  

只要能讓你開心我什么都願意  

這樣愛你  

我愛你愛著你  

就像老鼠愛大米  

不管有多少風雨我都會依然陪著你  

我想你想著你  

不管有多么的苦  

只要能讓你開心我什么都願意  

這樣愛你  

@Cƣờng gay, bé Down, Holu, Khải, Zenđa, Phƣớc thiếu gia, Đầu long, Việt 

Tùng, Kiki, Thọ giáo chủ, Tuấn Gấu, chú Thiện,chú Sơn, Vũ mập, Nhàn bơm, 

Khối Hói, Khôi ĐĐ. 

My brothers… Từ trƣớc đến h bb chƣa từng học lớp nào mà tập thể nam 

sinh chơi với nhau gắn bó và hoà đồng nhƣ A1. Có thể nói những h phút 
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đƣợc học tập và sinh hoạt cùng tụi bây là vui nhất. Bb sẽ không bao h wên 

đƣợc những lúc rong rủi từ trƣờng về nhà với ku Cƣờng ku An, sẽ không 

bao giờ wên đƣợc những buổi trƣa cùng nấu đồ ăn cùng nằm tán dóc với 

holu, những lúc ngồi xe buýt cùng chú Nguyện, những lần tàn phá cơm 

sƣờn Vĩnh Viễn cùng Khải mập, những lần đá banh mà cả đám mệt nhừ vẫn 

ra ngồi tán dóc, những lần Hát cho dân tôi nghe cùng Đầu Long, sẽ không 

wên đƣợc cái lần bé down đã đến và đƣa cho bb thời khoá biểu học lí (đó là 

một khoảnh khắc rất đặc biệt)...và còn rất rất nhiều những kỉ niệm khác nữa. 

Đó thực sự là những kí ức quá tuyệt vời, những kí ức đã trở thành một niềm 

tin trong bb. Niềm tin ấy nói rằng chúng ta đã vƣợt qua ranh giới của tình 

bạn, rằng chúng ta là những ngƣời anh em…và những ngƣời anh em ấy sẽ 

còn tiếp tục giữ liên lạc với nhau đến sau khi đã ra trƣờng…dù cho mỗi 

ngƣời có thuộc nhóm nào đi chăng nữa thì mai này chúng ta gặp nhau vẫn 

sẽ tự hào và tƣ xƣng mình là một amotizen. Cảm ơn Tùng vì đã sáng tạo 

nên một ngôn từ thật đặc biệt “AMOTIZEN” 8 chữ cái mà đủ để nói lên 

những gì đặc biệt nhất của chúng ta… đã có ai từng thử một lần định nghĩa 

amotizen chƣa nhỉ… amotizen là những tình cảm trong sáng nhất mà tuổi 

học trò đã cho tôi, là những ngƣời bạn tuyệt vời nhất mà tôi may mắn có 

đƣợc, là những ngƣời còn hơn cả bạn của tôi, là anh em tôi… là những điều 

tôi đã học đƣợc còn hơn cả một bài giảng trên lớp… đã dạy tôi cách sống 

cách yêu thƣơng cách trân trọng từng giây phút trôi qua, dạy cho tôi cách 

để khóc mỗi khi vui và để cƣời mỗi khi buồn… là nƣớc mắt là nụ cƣời là bất 

tử trong tôi… cảm ơn amotizen… tôi dù lớn đến mức nào mỗi khi nhớ về 

amotizen vẫn thấy mình thật nhỏ bé… 18 tuổi chƣa hẳn đã đủ chính chắn 

nhƣng cũng khiến con ngƣời ta khẽ giật mình “ồ ta đã để tuổi thơ trôi qua 

mất rồi”… vậy thì anh em ơi chúng ta hãy nói hết với nhau những gì còn 

đang dang dỡ… hãy để bạn biết rằng tôi yêu bạn biết chừng nào và cũng 

mong rằng bạn cũng yêu tôi… trái đất thật wá rộng lớn còn tôi và bạn, 

chúng ta nhỏ bé biết bao, thời gian và không gian là vô tận nhƣng bạn ơi 

xin nhớ rằng một mai kia trên đƣờng đời tấp nập ta đừng vô tình đi lƣớt 

qua nhau… tôi chỉ xin bạn rằng mỗi khi buồn bạn hãy nhớ về amotizen.Bởi 

ngƣời bạn nghĩ đến khi mổi khi vui đó là ngƣời bạn yêu thƣơng theo một 

tình cảm khác, nhƣng ngƣời bạn nghĩ đến khi buồn… đó mới là một ngƣời 

bạn thật sự… hãy cùng tôi lắng đọng lại những khoảnh khắc này…  

Võ Hoàng Luân 
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Đỗ Huy Hoàng 
Nickname: Holu 

Birthday: 11/08/1990 

Address: 824/28 Sƣ Vạn Hạnh (nd), F12, Q10, TPHCM.  

Phone number: 8628858 

Mobile: 0902806588 

Email address: Summoned_Skull_2500@yahoo.com 

Hobbies: đọc sách (chủ yếu là truyện), thể thao (chỉ thích xem 

thui nếu không thì đâu có biệt danh Holu).  

My colors: xanh da trời, trắng.  

Sự khởi đầu không bao 
giờ kết thúc 
Xin chào các thành viên của Amotizen  

Thời gian thấm thoát thoi đƣa. Mới ngày 

nào đây thôi còn văng vẳng bên tai 

tiếng trống khai trƣờng của ngày đầu 

tiên bƣớc vào mái trƣờng Lê Hồng 

Phong, lớp 12A1 thế mà giờ đây giây 

phút chia tay chỉ còn tính từng ngày. 

Trong suốt ba năm qua tôi thấy mình 

không có gì phải ân hận vì đã đƣợc 

học tập trong một tập thể đoàn kết và 

luôn đầy ắp tiếng cƣời, sự quan tâm, 

san sẻ mỗi lúc có khó khăn nhƣ A1. Vì 

nhiều lí do mà mình chƣa bao giờ có cơ hội đƣợc gắn bó với 

một tập thể nào trong một khoảng thời gian dài đến thế. Tôi mang nặng lối 

sống cá nhân hay thờ ơ với tập thể. Nhƣng khi đặt chân vào lớp 12A1 mọi 

thứ đã thay đổi chính lớp 12A1 đã cho mình thấy tập thể mang lại cho ta 

nhiều hạnh phúc đến thế nào. “Ngƣời hạnh phúc nhất là ngƣời có nhiều bạn 

bè ”, câu nói đó quả thật chẳng sai. Trƣớc đây mình có rất ít bạn bè vì mình 

nghĩ rằng bạn bè chỉ cần có một vài ngƣời bạn thân là đủ chứ không cần có 

nhiều. Mình đã mang nặng tƣ tƣởng đó trong suốt cả một thời gian dài. 

Niềm vui tuy vẫn đến vì họ đều là những ngƣời bạn tốt nhƣng vẫn còn đó 

mailto:Summoned_Skull_2500@yahoo.com
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những khoảng trống không thể lấp đầy. Và thật diệu kì những khoảng trống 

đó đã đƣợc lấp đầy khi mình đặt chân vào lớp 12A1. Đến lúc này thì mình 

đã hiểu ra đƣợc rằng tập thể quan trọng đến nhƣờng nào, tình cảm con 

ngƣời đƣợc biểu lộ qua những trái tim chân thành và khi có càng nhiều 

những trái tim nhƣ thế thì tình cảm càng nhân lên. Năm đầu tiên trong môi 

trƣờng mới, cũng nhƣ trƣớc đó mình bắt đầu bằng việc kiếm cho mình một 

vài ngƣời bạn mới. Những ngƣời bạn đầu tiên của mình là Tiến Thành 

(ngƣời sau đó đã chuyển sang lớp chuyên toán), Hoàng Luân, Xuân Phúc, 

Ngọc Thanh. Những tƣởng mọi chuyện sẽ nhƣ lúc trƣớc nhƣng không vì họ 

khác hẳn với những ngƣời bạn trƣớc đây của mình. Đó là họ có rất nhiều 

bạn. Đôi lúc mình cảm thấy cũng tủi thân vì những lúc trở ngại họ đƣợc 

nhiều ngƣời chia sẻ còn mình thì chỉ có một vài sự an ủi. Và mình đã nhận ra 

cách sống sai lầm trƣớc đây nhƣng thật may mắn là mọi chuyện chƣa quá 

muộn để sửa chữa, mình đã tìm và làm quen với thật nhiều ngƣời bạn. Mọi 

chuyện tƣởng chừng nhƣ sẽ rất khó khăn nhƣng thật may mắn là mình là 

một thành viên của A1, một tập thể tuyệt vời, giàu tình cảm, chính nhiệt tâm 

sôi nổi của lớp đã lôi kéo mình tham gia vào các hoạt động tập thể và qua 

đó có cơ hội để tìm hiểu và kết thân với các thành viên khác của lớp. Đến 

lúc này đây khi ngồi viết những dòng chữ này mình có thể tự hào mà nói 

rằng mỗi thành viên của A1 đều là một phần trong trái tim mình. Mãi mãi 

không phai nhòa.  

Nhân đây em cũng xin cám ơn các thầy cô chủ nhiệm vì lớp có đƣợc nhƣ 

hôm nay một phần lớn là nhờ các thầy cô chủ nhiệm tâm huyết. Chính các 

thầy các cô đã tạo nhiều cơ hội để lớp tìm hiểu và gắn bó với nhau hơn. 

Trong đó đặc biệt phải kể đến thầy Huyết chủ nhiệm lớp 12A1. Thầy là một 

chủ nhiệm tuyệt vời, thấu hiểu và quan tâm đến học sinh, luôn tạo điều kiện 

để chúng em phát huy tình đoàn kết thân ái. Có thể nói năm học lớp 12 này 

là một năm học khó quên nhất trong tuổi học trò của mình không phải chỉ 

vì nó là năm cuối cùng của đời học sinh mà còn vì nó là năm học chứa chan 

nhiều kỉ niệm đẹp nhất. Trong số đó kỉ niệm tuyệt vời nhất là chuyến đi 

Madagui cùng thầy chủ nhiệm và tất cả thành viên của lớp. Chuyến đi là vì 

sao sáng nhất trên bầu trời của hoài niệm mà nó mãi mãi khắc sâu trong 

tâm trí không chỉ mình mà mình tin rằng nó cũng sẽ ghi lại dấu ấn trong tim 

của mỗi Amotizen. Cùng nhau học tập suốt ba năm, nay lại đƣợc ăn cùng, 

ngủ cùng tình cảm lại càng thêm thắm thiết. Còn đêm lửa trại thì thật tuyệt 

vời. Sau các tiết mục văn nghệ mọi ngƣời cùng quây quần bên bếp lửa cùng 

nói lên những điều chân thật nhất xuất phát từ tận đáy lòng mỗi ngƣời. Có 

những nụ cƣời sung sƣớng và cũng có cả những giọt nƣớc mắt xúc động. 
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Đêm lửa trại kết thúc nhƣng ngọn lửa ngày hôm đó sẽ mãi cháy sƣởi ấm 

lòng ngƣời. Tình bạn thật quí biết bao nhiêu, đẹp nhất bao nhiêu. Tình bạn 

ấy thăng hoa và tỏa sáng rực rỡ trong tập thể lớp 12A1. Tin chắc rằng 

không ai đã một lần tiếp xúc với A1 mà không bị ảnh hƣởng bởi sự trẻ 

trung, sôi động của A1. A1 là nhƣ vậy đó, có thể không bằng các lớp khác 

về một số mặt nào đó nhƣng lòng nhiệt tình thì chắc hẳn khó ai bì kịp. Bữa 

tiệc nào rồi cũng phải tàn, rồi sẽ đến một lúc chúng ta chia tay mỗi ngƣời 

mỗi ngả trên con đƣờng của lí tƣởng mà mình theo đuổi. Tiện thể đây mình 

cũng xin kể một câu chuyện mà mình mãi ân hận trong năm học cấp hai 

cũng là vào năm cuối cấp. Chỉ vì sự chắp nhặt trẻ con mà mình và một 

ngƣời bạn thân đã có xích mích. Tuy rằng sau đó mình đã nhiều lần xin lỗi 

nhƣng ngƣời bạn ấy không chấp nhận. Đó là lỗi lầm và cũng là nỗi nuối tiếc 

lớn nhất của cuộc đời mình. Hỡi các thành viên của Amotizen, các bạn hãy 

ngồi xuống và hãy nghĩ xem các bạn có gặp phải trƣờng hợp nhƣ mình 

không. Nếu có các bạn hãy mau mau hàn gắn lại mối quan hệ đó đừng để 

mai này chia tay rồi chúng ta lại phải nuối tiếc. Chỉ vì những chuyện cãi vã 

trẻ con mà phải đánh mất đi tình bạn thì thật không đáng.  

Kết lại cho những dòng lƣu bút này mình xin chúc tất cả các thành viên của 

lớp 12A1 có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, đạt kết quả cao nhất trong kì 

thi đại học. Mong cho mỗi Amotizen sẽ mãi là mùa xuân tỏa sáng rực rỡ...  

20/3/2008 
Huy Hoàng 
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♫ Kỷ niệm trường xưa 
Sáng tác: Hoàng Chƣơng.  

Tuổi thơ trôi nhƣ giấc mơ, kỷ niệm trƣờng xƣa đã qua đâu ngờ.  

Một thời học sinh dấu yêu, nào ai qua đi không gì luyến lƣu.  

Từng trang lƣu bút viết nên bao điều gợi lại lòng tôi nhớ nhung sớm chiều.  

Dù cách xa tình sẽ không phai nhoà...  

 

Ngày từng ngày vội vàng chóng qua ghi dấu bao nhiêu kỷ niệm 

Lời dịu dàng hiền hoà thiết tha, tâm huyết cô thầy khuyên dạy 

Hằng thầm nguyện môƥ t đời khắc ghi hai tiếng cô thầy thân thƣơng 

Mai chia tay muôn phƣơng cách xa, bạn ơi chớ quên 

 

Lời cô cho em lớn khôn, tình ngƣời thầy em viết nên trong tâm hồn.  

Bài học ngày xƣa khó quên, hành trang ngày nay cho đời ấm êm 

Ngày mai bạn ơi có nơi phƣơng nào, dặn lòng đừng quên dấu yêu hôm nào 

Còn ngất ngay tình đắm say sau này...  

 

Nghe xôn xao nôn nao vấn vƣơng giây phút chia tay đến rồi.  

Bạn bè ngày nào cùng sánh vai, chia sớt cho nhau vui buồn,  

Và rồi lòng chợt buồn xuyến xao, xao xuyến nghẹn ngào con tim.  

Mƣa đâu rơi rơi ƣớt mi, nhoè đôi mắt ai...  

 

Ngày từng ngày vội vàng chóng qua ghi dấu bao nhiêu kỷ niệm 

Lời dịu dàng hiền hoà thiết tha, tâm huyết cô thầy khuyên dạy 

Hằng thầm nguyện một đời khắc ghi hai tiếng cô thầy thân thƣơng 

Mai chia tay muôn phƣơng cách xa, bạn ơi chớ quên 

 

Sẽ nhớ hoài, kỷ niệm trƣờng xƣa đã qua 

Sẽ nhớ hoài, cô thầy ngày thơ đã xa 

Sẽ nhớ hoài, ôi bạn bè sao thiết tha 

Nỗi nhớ này xin gửi lại... trong tiếng ca! 

 (Bài hát đoạt giải nhất hội thi văn nghệ lớp – do tốp ca Xuân HăƦng, Khánh 

Minh, Trọng Hải, Hoàng Luân, Cảnh Nguyện trình bày)  

  



Hành trình từ cửa lớp Kỷ yếu A1 2005-2008 

Trang 134 

Lê Hoàng Thọ 
Lớp 12A1 trƣờng Lê Hồng Phong  2005-2008 

Ngày sinh :  25/8/1990 

Địa chỉ :750/49 Điện Biên Phủ  P. 10 Q. 10 

Sở thích :  Chơi game ,  bida, nghe nhạc  

Điện thoại :8357202 

Email: degia258@yahoo.com 

Pháp lệnh Giáo Chủ 
Đầu năm lớp 10, lần đầu khi bƣớc vào trƣờng mới mình ko hề quen ai, ko hề 

có chút tình cảm gắn bó 

nào với lớp. Nhƣng chỉ 

quA1 năm, khi tụi mình đã 

quen biết nhau thì mình 

cảm thấy các bạn thật 

tuyệt. Các bạn rất vui vẻ 

học giỏi siêng năng. Ở các 

bạn có những điều rất hay 

mà mình ko thể có. Đặc 

biệt là các bạn rất đòan 

kết, yêu thƣơng nhau, 

quan tâm lẫn nhau. Đó 

chính là điều mình thích 

nhất ở A1. Các bạn là tập 

thể tuyệt nhất mà mình 

từng có. Mình ko biết nói gì hơn (chắc các bạn biết mình dốt văn hehe). Nói 

chung mình yêu tất cả các bạn, yêu A1.  

Lê Hoàng Thọ 
 

 

TRƢƠNG TUẤN KY 
 (10A1 và 11A1-20; 12A1-21).  

Cái tên này có thể mang cho các bạn nhiều liên tƣởng về một thứ 

khác không hay cho lắm và nó đã gắn liền với những biệt danh 

trong suốt 12 năm đi học của tớ và đỉnh điểm là cấp 3 với việc 

lạm phát biệt danh trong lớp A1 này . Biệt danh thì có rất nhiều 

mailto:degia258@yahoo.com
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nhƣng đều không hay ho cho 

lắm nên ở đây chỉ chọn ra 

1 cái: Pika Doo  (biệt danh 

trong nhóm thực hành kĩ 

thuật)  

Ngày sinh: 22/04/1990  

(ngày sinh của Lenin đấy , 

không biết có bằng đƣợc 

ông không?)  

Nơi ở hiện tại: 11 Đƣờng 6 , 

KDC Thăng Long , P. Bình Trị 

Đông B , Q. Bình Tân  

Điện thoại liên lạc: 

0908443983 (có thay đổi sẽ 

update sau)  

Email: 

truongtuanky@yahoo.com và 

truongtuanky@gmail .com 

Vài điều về bản thân:  

Sở thích khi rảnh rỗi: xem tivi , 

chơi điện tử , đọc sách .  

Con vật yêu thích: gấu trúc , cá heo, chó .  

Môn thể thao yêu thích: bóng đá .  

Nơi muốn đƣợc đến: Trung Quốc  (my homeland), Ai Cập  

Đội bóng yêu thích nhất: Manchester United  (Glory Red Devils)  

Cầu thủ yêu thích nhất: Paul Scholes  

Môn học yêu thích: Hóa , Anh 

Ƣớc mơ: mong muốn trở thành nhà  khảo cổ  (chắc hơi khó thực 

hiện) , kỹ sƣ hóa .  

An unforgettable chapter of friendship 
Hôm nay là ngày 25/04/2008. Mình viết kỷ yếu (hình nhƣ là đã trễ so với hầu 

hết mọi ngƣời) sau khi đi ăn chơi cả ngày (sinh nhật Linh). Thực sự là một 

ngày rất vui và đặc biệt là rất mệt. Đây lại là một trong những cuộc ăn chơi 

ra trò trong năm cấp 3 này.  

3 năm học ở Lê Hồng Phong, mình đã đƣợc tận hƣởng những mùi vị của đời 

mailto:truongtuanky@yahoo.com
mailto:truongtuanky@gmail.com
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học sinh (đi chơi, lên sổ đầu bài, điểm dƣới trung bình… nói chung là đủ cả). 

Và càng về cuối năm, sắp thi tốt nghiệp rồi, lại càng ăn chơi hơn.  

Đầu năm lớp 10, khi bƣớc vào lớp A1, tất cả đều rất mới mẻ, chỉ có 3 ngƣời 

học chung với mình lớp 9 (Luân, Vƣơng, Trâm). Tất cả xung quanh đều lạ 

lẫm. Có một chút gì đó thiếu tự tin bởi vì đây là trƣờng chuyên mà lại là lớp 

A1 nên chắc chắn ai cũng siêu cả. Và đúng là vậy, trong lớp có nhiều ngƣời 

học cực siêu và bên cạnh đó, chơi cũng không thua kém ai cả. Tự hào A1!!! 

Mỗi môn học trong lớp đều có những gƣơng mặt nổi bật khiến mình khâm 

phục và phải học hỏi. Đó là Nguyện, Diễm Phƣơng, An, Hạnh, Thọ, Đảo, 

Tuấn và rất nhiều ngƣời nữa (không thể kể hết ra ở đây) ở môn toán (còn 

mình sao lại dở quá vậy???). Là Minh, Quỳnh Phƣơng, Thiện môn Hóa. An, 

Khải, Trâm, Vƣơng môn Lý. Vân Anh, Minh Triết môn Anh. Bên cạnh đó còn 

có những bạn tuy không nổi bật ở các môn đã đề cập ở trên nhƣng lại hơn 

ngƣời ở ý chí học tập, sự siêng năng: Hoàng, Hạnh, Mỹ, Hoàng Ân, Hiển vân 

vân và vân vân. Các bạn là những ngƣời đã khiến mình nhận ra rằng mình 

thật sự vẫn còn kém lắm, không nhƣ những ảo tƣởng của mình về bản thân 

hồi năm cấp 2. Cấp 3 thì kết quả học tập mình thật sự không còn tốt lắm 

(nhất là môn toán) nhƣng nói chung là cũng không đến nỗi nào, tuy nhiên 

mình vẫn cần nỗ lực nhiều hơn nếu muốn đậu đại học.  

Còn về khoảng ăn chơi, mặc dù mình đã “tiến bộ” hơn rất nhiều so với cấp 2 

nhƣng thực sƣ vẫn còn thua kém rất nhiều bạn trong lớp, nhất là ban cốt 

cán của Loạn gia. Mấy bạn này đi chơi rất là khí thế, bất kể trời nắng, trời 

mƣa, xe còn xăng hay không, túi còn tiền hay không, tống ba rồi nói chung 

là đủ cả. Bái phục, bái phục!!! Mình thì ít hơn, chỉ tham gia vài vụ: Phú Mỹ 

Hƣng (1 lần), xem kịch “Ngƣời vợ ma” (sởn tóc gáy, đến giờ vẫn sợ), ăn kem 

Hồ Con Rùa, karaoke (3, 4 lần gì đó), lẩu dê (hehe, bữa nào rảnh các chiến 

hữu đi nữa không?) và còn vài lần nữa. Những lần đi chơi này thực sự khiến 

mình rất vui (những cái này mình không hề có khi học cấp 2) và từ đó mình 

cũng nhận ra đời học sinh đẹp biết bao, khiến mình cảm thấy quý giá những 

giờ phút này.  

Ngoài những đi chơi riêng lẻ đó, mình còn những chuyến đi dã ngoại đáng 

nhớ với lớp. Đó là chuyến đi xuống Thiên Phƣớc (năm lớp 10 và 11), Giang 

Điền (năm 11). Nhờ những chuyến đi này, mình đã có cơ hội hiểu rõ các bạn 

trong lớp hơn, thật sƣ hòa nhập nhiều hơn với tập thể A1. Và đặc biệt nhất 

là chuyến đi Madagui. Có lẽ vì đây là chuyến đi dài 2 ngày 1 đêm nên kỷ 

niệm có lẽ nhiều hơn. Trong chuyến đi này, đã có một sự kiện rất đáng nhớ, 
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đó là buổi lửa trại đêm. Buổi lửa trại đêm ấy thực sự là một buối tối đáng 

nhớ. Trong đêm ấy, mình đã nhận ra tình bạn đẹp biết bao. Trong đêm hôm 

ấy, mình đã hiểu thế nào là tình bạn thật sự, sự tha thứ, cảm thông và chia 

sẻ. Xung quanh đám lửa trại ấm áp sáng rực ấy, có một thứ còn rực rỡ hơn 

rất nhiều lần, đó là tình bạn.  

Bên cạnh đó, ở lớp A1 này, mình có những ngƣời thầy tận tâm.  

Cô Thảo: cô là một cô giáo trẻ đã có lòng nhiệt huyết với lớp nhƣng cô đã 

không thành công vì cô có thể còn thiếu kinh nghiệm và quan trọng hơn cả 

là cái tôi quá lớn trong phần lớn chúng em. Em xin gửi đến cô một lời xin 

lỗi. Dù cô không phải là cô giáo em thích nhất nhƣng “Nhất tự vi sƣ, bán tự 

vi sƣ”, em luôn giành cho cô một sự tôn trọng.  

Cô Hà: cô là ngƣời có công lớn trong việc vực dậy một lớp A1 rệu rã, một 

lớp A1 hƣ hỏng trong mắt các thầy cô. Cô đã đƣa tập thể này gắn kết với 

nhau hơn. Cô không chỉ là giáo viên dạy văn cho chúng em mà còn dạy 

chúng em làm ngƣời. Em rất cám ơn cô và cũng rất xin lỗi cô vì những điều 

không vui mà em đã mang tới cho cô. Mong cô thứ lỗi.  

Thầy Huyết: thầy là thầy giáo chủ nhiệm thứ hai trong đời học sinh của em. 

Thầy là một ngƣời thầy tận tâm, đầy nhiệt HUYẾT. Mặc dù thầy đi lại khó 

khăn nhƣng thầy đã tổ chức cho chúng em chuyến đi chơi đầy ý nghĩa. Thầy 

đã dạy cho chúng em những bài học làm ngƣời trong cuộc sống. Em vô 

cùng cảm ơn thầy và cũng xin lỗi thầy vì những việc em đã khiến thầy thất 

vọng.  

Bạn bè: 

Những ngƣời bạn chung tổ (Thanh Vân, Tú Mỹ, Thanh Hƣơng, Thanh Tâm, 

Hồng Hạnh, Ngọc Trâm, Hoàng Thọ, Cảnh Nguyện, Hoài An, Tuấn Khải, Bảo 

Huy, Ngọc Thanh, Anh Đảo, Trọng Hải). Các bạn có ngƣời chung tổ với tớ 1 

năm có ngƣời thì 2 năm, đều đã trải qua chế độ cai trị “hà khắc” của tớ. Tớ 

đã có rất nhiều kỷ nhiệm với các bạn. Các bạn ai cũng là một tấm gƣơng 

cho tớ học tập về một số mặt nào đó. Các bạn gái trong tố đều là những 

“nữ cƣờng nhân”, bên trong các bạn là một ý chí phấn đấu tuyệt vời mà các 

bạn nam đều phải nể phục, khác hẳn với vẻ ngoài của các bạn. Thành tích 

học tập thì khỏi chê. Các bạn nam thì khả năng học các môn tự nhiên thì 

cũng rất tốt, nếu siêng năng hơn, thì lớp chuyên cũng phải thua đó. Làm tổ 

trƣởng 2 năm, cám ơn các bạn vì đã giúp đỡ tớ rất nhiều trong học tập cũng 

nhƣ trong công tác. Mỗi khi trực nhật, có khi dù không tới phiên của mình 
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các bạn cũng trực giúp. Và rất rất cám ơn các bạn về món quà sinh nhật 

hôm 22/04/2008. Đó là món quà đầu tiên giống vậy trong suốt 12 năm đi 

học của mình. Tớ thật sự rất cảm động. Tớ cũng xin lỗi vì những lỗi lầm tớ 

đã gây ra, mong các bạn tha thứ. An, Huy, Khải, Nguyện, Đảo, Thọ, Thanh, 

Hải, tụi mày thật sự là những ngƣời bạn rất tốt, hết lòng vì bạn bè. Cảm ơn 

tụi mày nhiều. Với khả năng của tụi mày, chỉ cần siêng hơn (nhất là Khải và 

Thọ) tao tin chắc rằng tụi mày chắc chắn sẽ thành công trong bất cứ con 

đƣờng nào mà tụi mày đã chọn. Hạnh, Hƣơng, Mỹ, Tâm, Trâm, Vân các cậu 

là những bạn gái gây ấn tƣợng rất sâu sắc với tớ. Chúc các cậu sẽ luôn có 

đƣợc những thành công trong cuộc sống.  

Huy Hoàng, Hoàng Tuấn: Ba chúng ta thuộc top những ngƣời lùn trong 

lớp nên nói chung là cũng khá hợp nhau mặc dù Tuấn gấu hơi khác ngƣời: 

ăn nói thô lỗ, thích ca cải lƣơng còn Hoàng thì siêng gấp 10 lần tớ. Hai cậu 

đã cùng tớ đi học rất nhiều môn học thêm, giúp tớ rất nhiều thứ. Hai cậu là 

những ngƣời bạn rất tốt. Cám ơn hai cậu rất nhiều Holu và Tuga. Chúc hai 

ngƣời đạt đƣợc những ƣớc mơ trong cuộc sống.  

Triple (Xuân Hằng, Anh Vƣơng, Diễm Phƣơng) : nhóm Triple là nơi xuất phát 

những tiếng cƣời quái dị trong lớp (ngoài chỗ bạn Huy ra) chủ yếu là từ bạn 

Vƣơng. Triple đã gây một ấn tƣợng rất mạnh mẽ với phong cách của mình, 

rất tích cực tham gia phong trào ăn chơi cũng nhƣ các phong trào của lớp. 

Về khoản học tập các bạn cũng không kém ai cả. Chúc các bạn thành công 

trong tƣơng lai và đừng đánh mất phong cách Triple.  

Khánh Minh: sƣ phụ là một ngƣời bạn mà ai cũng phải khen là rất tốt. Ở sƣ 

phụ, con thấy đƣợc một sự hồn nhiên, vô tƣ và rất hết lòng vì bạn. Mong 

rằng sƣ phụ sẽ luôn gặp đƣợc hạnh phúc trong cuộc sống bởi vì ngƣời tốt 

thì xứng đáng đƣợc nhƣ thế, sƣ phụ yêu quí của con.  

Ngọc Trang: tớ không thân với cậu nhiều lắm, chỉ tới năm 12 là có nói 

chuyện thƣờng xuyên hơn. Cậu là một bạn nữ rất tốt. Mong rằng cậu sẽ tự 

tin hơn, sớm nhận ra sức mạnh thật sự của bản thân.  

Hoàng Luân: tao quen mày từ lớp 8. Mày thật sự già hơn cái tuổi của mày. 

Ở mày có cái gì đó khiến ngƣời ta phải tôn trọng. Chúc mày luôn khỏe 

mạnh, thành công trong bida lẫn sự nghiệp sau này.  

Trà My, Minh Triết, Bạch Dƣơng, Tú Linh, Kim Anh, Quỳnh Phƣơng: các 

bạn đều khiến tớ phải khâm phục về thành tích học tập của mình. Chúc các 

bạn sẽ luôn có những niềm vui trong cuộc sống.  
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Minh Ngọc: giữa tớ và cậu đã có ít nhiều sự hiểu lầm. Tớ rất xin lỗi khi đã 

khiến cậu buồn. Xí xóa nhé. Mà Ngọc này, hãy cố gắng mở lòng mình ra với 

cuộc sống. Chúc may mắn và thành công.  

Linh Châu: tớ chỉ học chung với cậu năm lớp 10 thôi nhƣng mà tớ thấy ở 

cậu một cái gì đó thân quen. Không biết có phải vì tớ quen biết cậu trƣớc 

đó hay là vì sự nhiệt tình của cậu. Cậu rất thẳng thắn (tớ rất thích tính cách 

đó) nên làm bạn với cậu rất là thoải mái. Nhân đây, chúc Châu ở bên Canada 

vui vẻ và thành công. Sớm có bạn trai rồi trở về Việt Nam đi chơi với tụi tớ.  

Ngọc Duy: cậu là một trong những ngƣời bạn thân đầu tiên của tớ trong 

năm lớp 10. Cậu là một ngƣời bạn tốt, luôn hết lòng vì bạn bè. Cậu đã mời 

tớ ăn lúc sinh nhật tớ năm lớp 10 mà tớ rất xin lỗi vẫn chƣa có dịp mời cậu 

lại. Chúc cậu đạt đƣợc những tâm nguyện của mình 

Thái Sơn: chú là ngƣời đầu tiên chọc cái tên của anh đấy nhé. Coi chừng 

đấy. Nhƣng thôi, trƣớc hết phải cảm ơn chú đã giúp anh rất nhiều mặc dù 

chú rất là hay quên, đuểnh đoảng. Chú là một trong những ngƣời đƣợc 

đánh giá là dễ thƣơng trong lớp đấy. Chúc chú thành công và mong rằng 

chú sẽ không bị làm thịt bên Úc. Bữa nào về, đi ăn thịt cầy để thỏa ƣớc 

nguyện của chú nhé (chú ăn đi chứ anh không ăn đâu).  

Minh Khôi, Việt Tùng: hai cậu đều có điểm rất đặc biệt, một thì cao ốm, 

một thì hói, rất khó quên. Hai cậu rất nhiệt tình với công việc lớp đặc biệt là 

mấy vụ liên quan đến IT. Tớ chúc hai cậu đạt đƣợc giấc mơ của mình.  

Nguyên Khôi: cậu mới chuyển đến lớp A1 hồi đầu năm lớp 12 nên nói 

chung là tớ không biết về cậu nhiều lắm. Nhƣng mà tớ rất ấn tƣợng về bản 

thành tích cũng nhƣ khả năng chơi đàn của cậu. Chỉ biết chúc cậu 4 chữ thôi 

“thành công, hạnh phúc”.  

Hoàng Ân, Minh Bảo, Hoàng Phát, Đăng Thiện, Quốc Cƣờng, Xuân Anh, 

Minh Quang, Đức Hiển, Huy Lộc, Lập Trí, Thanh Nhàn. Anh Vũ, Xuân Phúc: 

tớ không thân với mấy cậu lắm nên không thề viết gì nhiều nên tớ chỉ có 

thể chúc mấy cậu thành công.  

Thời gian trôi đi nhanh thật. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi chúng ta sẽ xa 

trƣờng rồi. Năm cuối cùng của đời học sinh sắp kết thúc. Có hợp tất có tan 

nhƣng sao cái tan này lại khó chịu đến thế. Vì đã lặp từ “chúc” rất nhiều nên 

tớ sẽ không “chúc” nữa. Tớ chỉ muốn nói rằng các Amotizen thật sự đã trở 

thành một phần kỷ niệm của tớ, một kỷ niệm không bao giờ quên.  
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20, 30 năm rồi sẽ trôi qua. Trong số chúng ta rồi sẽ có ngƣời thành công 

(mong rằng ai cũng thế), có ngƣời thất bại (tốt nhất là không) nhƣng mong 

rằng các bạn luôn nhớ về những ngƣời bạn và những kỷ niệm chúng ta đã 

có nơi đây. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có dịp ngồi lại đầy đủ trong phòng 

A026 trong tƣơng lai. Mong rằng điều này sẽ thành sự thật.  

Khi kết thúc bài viết này, tớ bỗng thấy cái blast trong blog sƣ phụ Khánh 

Minh: 

“Nếu có ƣớc muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ƣớc muốn 
cho thời gian trở lại…” 

Trƣơng Tuấn Ky 
 
 
 

Nguyễn Thanh Nhàn 
Ngày sinh: 

23/08/1990.  

Biệt danh: NĐB .  

Email: 

xthanhnhanxxx@yaho

o.com.  

Điện thoại nhà: 

8618014.  

Điện thoại di động: 

0918333800.  

Địa chỉ: 126 Âu Cơ , P. 

9, Q. Tân Bình , 

TPHCM 

Sở thich: Tìm hiểu tất 

cả các vấn để về thể 

thao, Ăn chơi ,  đi chơi 

với nhóm Bơm .  

Môn học yêu thich: 

Toán , Anh.  

Món ăn yêu thích: 

nhìu lắm nhƣng thích 

mailto:xthanhnhanxxx@yahoo.com
mailto:xthanhnhanxxx@yahoo.com
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nhất là tất cả các món làm chung với cá .  

Thức uống yêu thich: trà đá  (thƣởng xuyên đi  uống với SVB ), 7up.  

Club yêu thích: AS Roma , Liverpool, Barca…  

Nhạc yêu thich: chủ yếu la nhạc nhẹ và dân ca .  

Con vật ƣu thích: rất thích cá  (tất cả mọi loại cá ), chó .  

Vài phút giới thiệu quảng bá về nhóm B: 

Ngày thành lập: 1 buổi chiều tháng 11 không nhớ rõ ngày nào 

Ý tƣởng thành lập: xuất phát từ 2 bạn Thọ và Thanh 

Thành viên: 3  

 1. Lê Trọng Hải (nickname: HCB)  

 2. Tống Thái Sơn (nickname: SVB)  

 3. Nguyễn Thanh Nhàn (nickname: NĐB) (C)  

Nhóm đang hoat động ở nhiều chi nhánh khác nhau: Úc (bạn SVB 

quản lý), Biển (bạn HCB hoạt động), các chi nhánh khác mình phụ 

trách nhƣng địa bàn hoạt động chủ yếu là lớp 12A1 

Các bạn nào muốn dc sự dụng dịch vụ tụi mình thì liên hệ trực tiếp 

đến 3 thành viên trên  

Mái trướng Lê Hồng Phong 
Ba năm 1 khỏang thời gian không dài cũng không ngắn đó chính là khoảng 

thời gian mình sống dƣới mái trƣớng Lê Hồng Phong trong tình yêu thƣơng 

của tập thể lớp A1 (2005 – 2008). Thời gian 3 năm cũng sắp trồi qua và thế 

là cái ngày chúng mình chia tay cũng sẽ đến nhƣng những kỉ niệm về tập 

thể lớp A1 thì chắc hẳn không ai trong bọn mình quên đâu. A1 là tập thể có 

tổng cộng 51 thành viên (5 bạn đã đi nƣớc ngoài), trong tập thể nhƣ vậy thì 

cũng có những bạn mình yêu mến có những mình không thích nhƣng A1 sẽ 

không là còn là A1 nếu thiếu đi bất cứ một bạn nào. Trong mắt của mình A1 

là một tập thể đòan kết, yêu thƣơng nhau nhƣng nhiều lúc nghĩ lại cũng 

thấy buốn khi vẫn còn khá nhiều thành viên trong lớp chƣa hòa đồng đƣợc 

với lớp có lẽ vì tính cách không hợp nhau hay vì một lý do nào khác đi 

chăng nữa thì các bạn ấy vẫn là những ngƣời bạn của mình và nhƣng thành 

viên khác trong A1.  

Lớp A1 chúng mình thì kỉ niệm vui cũng có kỉ niệm buồn thì cũng nhiều 

nhƣng cứ sau những lần vui hay buồn ấy lớp mình lại đoàn kết yêu thƣơng 

nhau nhiều hơn. Kỷ niệm về chuyến đi Madagui chắc mãi mãi mình sẽ 

không bao giờ quên, đó là một chuyến đi mà mình thu nhập rất nhiều điều 
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về cuộc sống, về nhiều điều, đặc biết trong đó là tình cảm của những ngƣời 

bạn A1 dành cho nhau. Đêm lửa trại hôm ấy bắt đầu bằng những nụ cƣời 

niềm vui trên gƣơng mặt của từng bạn vì mở màn cho buổi lừa trại là những 

tiết mục văn nghệ sinh động của 4 tổ. Sau niềm vui ấy chúng mình quây 

quần bên nhau trong ánh lửa bày tỏ những càm xúc, nỗi niềm của mình về 

tập thế lớp, đó nhƣ không còn là đêm lửa trại của 1 tập thể lớp nữa mà đã 

là 1 đêm của những ngừơi anh em, những thành viên trong một gia đình. 

Giây phút xúc động ấy xen lẫn với những nụ cƣời là những giọt nƣớc mắt, 

đó là những giọt nƣớc mắt hạnh phúc bắt nguồn từ tấm lòng tình cảm của 

các thành viên A1 dành cho nhau. Đó là một đêm khó quên trong cuộc đời 

của mình. Và cũng chính chuyến đi Madagui đó cũng là dịp mình đƣợc tỏa 

sáng trong vai diễn đầu tay của mình bên cạnh dàn diễn viên kỳ cựu nhƣ 

bạn Vƣơng, bạn Cƣờng… và mình cũng cám ơn 4 bạn Khánh Minh, Diễm 

Phƣơng, Xuân Hằng, Tú Linh mà mình mới có đƣợc vai diễn xuất sắc nhƣ 

ngày hôm đó.  

Kỷ niệm về lớp thì nhiều lắm làm sao kể hết đƣợc nhƣng quãng thời gian 

học lớp 11A1 đƣợc sát cánh cùng với tổ 6 có lẽ đó là một trong những may 

mắn của mình. Chắc các bạn đều biết tổ 6 hằng tuâƦn đều xếp hạng … nhƣng 

đối với mình điều đó không quan trọng vì đối với mình mỗi ngày đi học nhƣ 

là một niềm vui, đặc biết trong những giờ kiểm tra cắng thẳng (Công Dân, 

Kỹ Thuật…) nụ cuời luôn xuât hiện trên mỗi gƣơng mặt thành viên tổ 6. 

Khỏang thời gian học lớp 11 cũng xuât hiện một kỉ niệm khó quên trong đời 

đi học, các bạn nghĩ xem có ai đi học mà quên mang cặp nhƣ mình không.  

Những thaƦnh viên trong l ớp nhƣ những ngƣời anh em cùng nhau đi chơi, 

cùng nhau học tập, mọi sinh hoạt đều gắn liền với nhau. Mình và các bạn 

nam trong lớp cũng có nhiều điều khó quên về nhau, chúng mình thƣờng 

trò chuyện, bàn luận với nhau về mọi vấn đề (thể thao, học tập…), cùng 

nhau đi đá banh (mặc dù mình đá rất dở) nhƣng tình cảm thái độ các bạn 

dành cho mình, mình sẽ không quên.  

Trƣớc khi kết thúc bài viết này mình cũng muốn xin lỗi tất cả các bạn mà 

mình đã có nh ững cách đối xử không tốt và con cũng muốn xin lỗi thầy vì 

những gì mà con đã làm cho thầy buồn lòng vì con, mình cũng rất muốn 

cám ơn tất cả các bạn và chúc cho các bạn ngày càng thành công trên con 

đƣờng học tập, và đạt đƣơc nhiều thành công trên con đƣờng mà mình đã 

lựa chọn. Mình hi vọng sẽ đƣợc gặp lại các bạn và mình rất hạnh phúc khi 

đuợc gặp mặt tất cả các bạn.  

Nguyễn Thanh Nhàn 
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Bùi Tuấn Khải 
Tự: khải mập dis  

Sinh nhật: 21-11-1990 

Quê quán: 917  

địa chỉ nhà: 229/8 đƣờng Bùi Hữu Nghĩa phƣờng 1 quận Bình 

Thạnh  

điện thoại nhà: 088031205  

email : justbeafamiliarstranger@yahoo.com or 

justbeafamiliarstranger@gmail .com 

web: 360.yahoo.com/justbeafamiliarstranger  

Sắc màu 
“Có khi nào trên đƣờng đời tấp nập ta vô tình đi lƣớt qua nhau” 

Uhm…. hey dà, khải mập dis hôm nay viết kỉ yếu cho lớp nì, có thể nó chỉ 

hơn vài dòng thui, có thể nó sẽ không thể nào sâu sắc nhƣ bài viết của 

những amotizener khác, có không trực trào nƣớc mắt cho bất kì ai trong 

amotizen nhƣng nó vẫn là những 

yêu thƣơng trong thân hình phì 

nhiêu của khải mập^^… Và khải 

mập gởi nó cho tất cả mọi ngƣời 

của amotizen, những con ngƣời 

mà bạn khải đã may mắn lắm mới 

gặp đƣợc, những con ngƣời dạy 

cho khải mập đánh vần đƣợc 2 từ 

“hạnh phúc”^^ 

… 

Yêu 

… 

Thƣơng 

…  

Viết hết cho mọi ngƣời? Khó ấy 

nhá, có những 49 con ngƣời mà 

khải đƣợc gặp trong A1 này, nên 

chắc chỉ viết cho 2 “con ngƣời 

lớn” là “Loạn Gia” và “Những amotizener khác” 

Chắc ai cũng biết là bạn khải thân với A1 qua Loạn Gia òi hen^^.2 chữ 

mailto:justbeafamiliarstranger@yahoo.com
mailto:justbeafamiliarstranger@gmail.com
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“thƣơng yêu” từ lúc nào đã nằm ngay cửa miệng nhờ vào Loạn gia ấy^^.Mà 

cái Loạn gia này cũng ngộ lắm, mỗi ngƣời lại là một sắc màu, mỗi sắc màu 

không hẳn là giống mà cũng chẳng hẳn là khác…. cầu vồng sẽ còn gì nếu 

thiếu đi màu đỏ rực bừng cháy, màu cam nhẹ nhàng, màu vàng rực rỡ, màu 

lục thanh bình, màu lam thơ ngây, màu chàm chân chất hay màu tím lãng 

mạn nhở^^… khải không chắc câu trả lời sẽ nhƣ thế nào nhƣng quãng đời 

cấp 3 sẽ bớt đi một nửa sự màu nhiệm của nó, nếu thiếu đi những sắc màu 

này… ^^ cái này bạn khải lấy từ blog cũ, tình cảm của 1 năm về trƣớc, và 

những tình cảm ấy sẽ vang mãi trong tim, có thể giọng văn nó sƣợng sùng, 

ngập ngƣợng của 1 thằng tập viết blog, nhƣng bài này là một bài bạn khải 

bỏ thời gian lâu nhất để suy nghĩ và viết trong quãng làm blog của 

mình^^.Hãy đọc, và cảm nhận nó nhé^^. 

Diễm Phương 

Hồi đó, khải gọi Phƣơng là em gái, còn nó gọi khải là ông nai^^.Về con 

nhóc em tui trƣớc đi, nó là màu xanh dƣơng, màu nó thích. Xanh dƣơng là 

màu của biển, màu của bầu trời, những thứ hình nhƣ không giới hạn nhƣ 

chính cái đầu óc ngây thơ, trẻ con, giàu tƣởng tƣợng của nó. Màu xanh 

dƣơng là màu của biển, một nơi yên bình, nơi mà có lẽ ta chỉ nghe thấy 

tiếng sóng vỗ, tiếng chim hải âu,... Với con nhóc, chắc cũng bình yên nhƣ 

thế, với con nhóc, mọi chuyện với nó đều có thể trải qua đƣợc mặc dù nó 

không đủ mạnh mẽ nhƣ bà chị iu của mình để trải qua, để quyết định mọi 

thứ... Nhƣng biển thì lắm lúc cũng gào thét, biển lắm lúc thì quá lặng im, 

những nhịp sóng cứ nối típ nhau quá đều và quá đều, nhƣ chính con ngƣời 

của nhóc lắm lúc sôi nổi, hoạt bát, lắm lúc thì yên lặng, lặng lẽ một cách 

đáng ngờ... Biển chứa nhiều thứ trong nó, nhƣ trái tim của nhóc chứa nhiều 

con ngƣời của A1, và nhiều tình cảm cho những con ngƣời đó...  

Khánh Minh 
Ngoại iu típ theo nhá. Ngoại iu thích màu xanh lá cây đúng không???? Uhm, 

xanh lá cây hợp với ngoại lắm đấy!!!!! Xanh lá cây là màu của sự chân chất, 

mộc mạc hệt nhƣ ngoại iu của con. Ngoại không biết ngoại chân thật và 

đáng để yêu thƣơng nhƣ thế nào đâu... Nhƣng một thân cây dù to lớn đến 

đâu, thì chỉ một vật nhỏ nhoi cũng có thể làm trầy xƣớc nó, nhƣ trái tim của 

ngoại quá chân thật, quá nhạy cảm, nhạy cảm có khi đến mức yếu đuối… 

Ngoại là một thân cây quá mỏng manh, quá mỏng manh để cam chịu nhiều 

thứ nhƣ gió, nắng mƣa, bão táp, … Dù nó có to lớn thế nào thì lắm lúc con 

cũng biết là ngoại lạnh, lắm lúc con cũng biết là ngoại đau, lắm lúc con 

cũng biết là ngoại buồn, con thƣơng ngoại quá mà!!!!! Mỗi lần ngoại iu của 
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con khóc, nhƣ mỗi lần cây thay lá, sẽ già hơn đấy, nhƣng sẽ trƣởng thành 

hơn, lớn hơn để có thể đủ mạnh lãnh lấy những phong ba bão táp trong 

cuộc đời… Ngoại là một cái cây quá ƣ là mộc mạc…  

Linh Châu 

Châu iu nào, Châu iu màu gì nhỉ???? Với Khải, Châu iu là màu hồng thắm. 

Đúng rồi, màu hồng thắm!!!! Thứ màu sắc của tình cảm, thứ màu sắc của trái 

tim Châu... Đừng nghĩ trái tim Châu màu hồng thắm thì tình cảm của Châu 

nhợt nhạt nhé!!!! Phải nói là tình cảm trong trái tim Châu rất dễ thƣơng, dễ 

thƣơng nhƣ chính con ngƣời của Châu vậy!!!!!! Với Khải, màu hồng còn là 

màu của hy vọng!!!!! Châu luôn ở bên Khải những lúc Khải cần này nhá, 

Châu luôn hỏi han, quan tâm đến Khải mỗi lúc thấy có chuyện bất thƣờng 

xảy ra này nhé!!!!!! Châu luôn chịu khó ngồi nói chuyện với Khải này nhé, 

mặc dù cuộc nói chuyện chỉ có thế này: ... Thƣơng Châu lắm đấy!!!! Châu 

là màu hồng thắm của Khải đấy nhé, Châu là màu hy vọng của Khải đấy nhé, 

những lúc buồn, lúc hụt hẫn chuyện gì đó, lúc đau chuyện gì đó, ý nghĩ đầu 

tiên là "Châu iu đâu rồi???" Thƣơng Châu lắm!!!! 

Hoài An 

Ku An hen!!!! Với tao mày sẽ là màu đỏ, màu của nhiệt huyết và sức mạnh... 

Hahahaha!!!!!! Tao phải thừa nhận một điều là tao chƣa thân với một ai nhƣ 

mày, chƣa thằng bạn thân nào của tao lại chở tao đi từ 9h sáng tới 8h tối. 

Chƣa ai mà có hoặc từng có tâm trạng giống tao nhƣ mày. Hahahaha!!!!! 

Cũng thời gian trƣớc tao hay bị bố già la chuyện tám trên điện thoại, trong 

số những ngƣời đó có mày... Mày nói tao nghe nhiều thứ, tâm sự tao cũng 

nhiều thứ, tao tự tin là sau cái ngày định mệnh 11-11-06 tao là cái thằng mà 

mày tâm sự nhiều nhất (có thể là sau bé Nguyên, ngƣời có thể hiểu mày…) 

Mày sống rất nhiệt tâm, tuy có đôi điều không đƣợc nhƣ mày nói 

"Impossible is nothing" nhƣng cái nhiệt tâm của mày thì vẫn làm tao phục, 

cái lỳ của mày cũng đã lây qua tao, cũng nhờ cái đó mà tao đã từng làm hậu 

vệ rất tốt trong trận đấu với A5, vì tao tâm niệm trong mọi trận chiến kẻ 

thắng phải là mình. Mày thì từng lếch cái chân lệch sơ mi để đá với A2, tất 

cả chỉ vì A1, mày vƣợt qua đƣợc cái không khí nặng nề của gia đình mày để 

sống hết mình vì A1, tất cả đều mãnh liệt và mạnh mẽ lắm ku ah… 

Quốc Cường 

Cƣờng, với tao mày sẽ là màu nâu, màu của sự chân thật. Nhận xét của Bum 

Bum, An và tao là mày sống rất thật lòng [hey dà cũng phải thui, quen với 

khải mập là có mí cái tính tốt đóa đóa hehe]. Nâu là màu của đất, chân chất, 
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tuy không đẹp, tuy lặng im nhƣng nó vẫn nằm trên cầu vồng của cuộc đời 

khải mập dis [vinh hạnh chƣa hehe]. Thƣơng mày nhiều^^, vẫn sẽ là bạn tốt 

của mày, vẫn sẵn sàng mỗi khi mày cần^^.Bình an và hạnh phúc^^. 

Tú Linh 

Cố iu của con là màu hồng phấn, màu của sự cuốn hút, cái màu luôn lôi 

cuốn ngƣời khác nhìn vào nó, và trong đó luôn có con. Hehehe!!!!! Con có 

một bà cố siêu dễ thƣơng, siêu nhí nhảnh. Bà cố của con luôn mang tiếng 

cƣời đến cho mọi ngƣời, mọi lúc, mọi nơi. Dù khi là buồn, nghe giọng cố iu 

thôi cũng đã thấy vui, dù khi là mệt mỏi, nghe giọng cố iu cũng muốn quay 

lại nơi mình đã dừng lại. Cố iu dễ thƣơng lắm!!!!! Nếu cố không có Cƣờng lo 

thì có lẽ con sẽ xung phong lo cho cố nhƣ lo cho má iu với ngoại iu con vậy 

đó!!!!! Cũng khá lâu rồi từ những ngày cố tâm sự này nọ với con, về những 

khó khăn của cố, những điều cố buồn những điều cố lo, và cũng đã qua rồi 

những ngày cố khuyên con này nọ... Mọi thứ đã qua và con biết là cố 

thƣơng A1 nhiều nhiều lắm ^^!!!!! Thế là tuyệt lắm rồi!!!! 

Luân 

Bum Bum sẽ là màu tím, màu của sự lãng mạn, màu của lặng lẽ và cũng là 

màu không nổi bật cho mấy... Mày trải qua nhiều chuyện với A1 trong sự im 

lặng, sự im lặng mà ta có thể gọi bừa là "sự im lặng của lý trí". Mày luôn im 

lặng nhƣng tao hiểu ở cái bản thân mày có cái lòng với A1, có cái nhiệt tâm 

với A1, có lo, có buồn cho A1. Đâu phải ai cũng khóc trong cái ngày A1 thất 

bại trƣớc A2. Nhìn mày khóc, con nhóc thì bất ngờ còn tao thì càng đau 

hơn, phải nói là lần đầu tiên thấy mày khóc tao đau dữ dội... Phù, với tao 

mày am hiểu nhiều thứ, buồn nhiều thứ về mày và cùng mày nhƣng rồi tất 

cả đã qua, sự hiện diện của con ngƣời lý trí sẽ rất cần trong A1...  

Hằng 

Hằng, con là màu vàng theo chú nghĩ... Màu của sự nổi bật và cũng là màu 

của kim loại. Chú phải công nhận một điều, và điều này cũng đã công nhận 

từ lâu lắm rồi, cháu iu của chú hơi bị xinh ^^.Phải công nhận càng ngắm 

càng xinh . Nhƣng ở vẻ ngoài con luôn có sự sắc lạnh, sự sắc lạnh mà có 

nhiều đứa con trai phải đau đớn vì nó [chú mém dính nè hehe]... Chắc tại 

chú hay những con ngƣời đó không thân với con nhƣ Bum Bum nên chƣa 

hiểu đƣợc con, nhƣng với cách nhìn của một ngƣời ngoài, con sắc lạnh lắm 

đấy... Qua nhiều chuyện với A1 chú thấy đƣợc nhƣ con nói, con là con ngƣời 

của lý trí, giống Bum Bum của con .  
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Một dãi màu, không theo thứ tự nào cả, vì tất cả đều nằm hết vào tim khải 

òi^^…..  

Và những con ngƣời khác của Amotizen…..  

Có lẽ chúng ta không hề thân, khải không hiểu rõ mọi ngƣời và mọi ngƣời 

cũng thấy khó hiểu về khải nhở. Uhm, thì không hiểu, nhƣng tôi vẫn vui cho 

mình và vui cho bạn khi đƣợc bƣớc vào A1, cùng sẽ mặc 1 cái áo có dòng 

chữ AMOTIZEN, cùng bạn cƣời, cùng bạn học, cùng bạn tranh luận và sung 

sƣớng nhất là khi đƣợc biết thêm một ngƣời bạn, một ngƣời cho tôi cƣời, 

cho tôi vui, cho tôi hiểu nhiều thứ, biết nhiều điều và sẽ là một sắc màu nữa 

trong cuộc đời tôi.  

… 

những sắc cầu vồng của cuộc đời tôi, họ đã đến và mang cho tôi sự yêu 

thƣơng và hạnh phúc thay khi đƣợc ở bên họ.  

Bùi Tuấn Khải 
 

 

Bất chợt 
Có những nỗi buồn bâng khuâng không hiểu nổi 
Có những nỗi nhớ chẳng thể gọi tên 
Có những thứ mà mình không thể quên 
Nhưng cũng không ai muốn sẽ còn nhớ lại 
Có những thứ qua đi, có những điều trở thành mãi mãi 
Có những điều trong lòng, có những thứ nói ra 
Có những điều chẳng bao giờ phôi pha 
Có những thứ nhạt nhoà trong kí ức 
Có những thứ tưởng chừng như rất thực 
Có những điều lại chỉ thoáng như mơ 
Có những lúc chợt một mình vu vơ 
Mọi thứ bỗng như trở về… bất chợt…? 

 (Sƣu tầm)  
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Lê Thụy Trà My 
Mình không cao nhƣng mọi ngƣời phải ngó xuống nhìn 
Mình mập nhƣng vẫn thua ngƣời ù nhất lớp  

Ngày đƣợc gặp mẹ lần đầu: 14/03/1990  

Ngôi nhà hạnh phúc: 543/79 Nguyễn Đình Chiểu , phƣờng 2 , quận 

3 (đối diện chợ Bàn Cờ )  

Khi cần liên lạc với mình: 8331073 hay số 0984812307  

Hoặc email : etouakira1413@yahoo.com.vn, 

etouakira1413@gmail .com 

Và bây giờ là cho những ai muốn biết về mình:  

Nickname: một cái tên không mỹ miều nhƣng dễ đi vào lòng 

ngƣời: MY MẬP .  

Đặc điểm nhận dạng: lùn lùn , tròn trĩnh , trắng trẻo .  

Tính cách: hiền lành , tùy trƣờng hợp mà nói nhiều hay nói  ít .  

Màu sắc ƣa thích: đỏ , xanh lá cây , xanh lam.  

Rất thích cá heo .  

Rảnh rỗi thì: nghe nhạc ,  đọc sách , chơi thể thao hay ngủ .  

Ƣớc mơ: vƣơn tới một tầm cao mới  (không biết có đƣợc không 

nữa), trở thành kỹ sƣ hóa giỏi .  

Góc ký ức 
Ớt nào mà ớt chẳng cay 

Hè nào lại chẳng chia tay bạn bè.  

Ngó tờ lịch trên bàn 

mà thầm nghĩ thời 

gian trôi qua thật 

nhanh. Vậy là chỉ còn 

2 tháng nữa là kết 

thúc năm học. Ba 

năm hoc với lớp có 

biết bao kỷ niệm 

buồn vui. Nhớ ngày 

nào mới vào lớp A1 

mình nghĩ chắc mình 
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sẽ khó hòa hợp với lớp vì những năm học trung học cơ sở mình cũng phải là 

người hòa đồng là bao. Thế nhưng khi vào lớp cảm nhận của mình hoàn toàn 

khác so với trước đây, nói sao nhỉ? Có lẽ là mình đã hòa hợp hơn, vui vẻ hơn 

trước. Phải nói là lớp mình có những người bạn cực kỳ tuyệt vời: quan tâm 

người khác, nỗ lực cố gắng trong học tập cũng như nghị lực vượt qua khó 

khăn, thân thiện, vui tính và đặc biệt là những diễn viên hài xuất sắc. Điều 

mình sẽ khó quên nhất có lẽ là đêm lửa trại ở Madagui, đêm mà mình được 

nghe, được thấy những cảm xúc chân thật nhất của các thành viên trong lớp, 

lúc đó mình mới hiểu thế nào là tập thể, thế nào là lớp A1, mình cảm thấy 

hạnh phúc khi được sống trong một tập thể như vậy; một tập thể có những dị 

biệt của từng người nhưng lại rất đoàn kết, hòa hợp mà mọi người gọi là 

Amotizen. Hi vọng sau này dù các bạn có thành công như thế nào trên 

đường đời thì chúng ta vẫn luôn nhớ về nhau, nhớ về những kỷ niệm đạp 

nhất, thân thương nhất với lớp, với bạn bè.  

Chia tay chỉ có mùa hè 
Lớp mình vẫn mãi bạn bè cùng nhau.  

22/3/2008 
Trà My 

 

Bài học cũ mà mới! 
Hãy cùng tìm hiểu một bài học trong sách giáo khoa Vật lý, chƣơng trình 

“siêu phân ban” của năm 2035, khi Bộ trƣởng Bộ Giáo Dục là một Amotizen.  

§2005-2008: THẤU KÍNH HỘI TỤ  

 (trích) 

 

Định lý: Chùm tia học sinh song 

song, xuất phát từ , khi qua thấu 

kính A, sẽ hội tụ tai tiêu điểm 

12A1.  
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Ý nghĩa  

Các học sinh là những tia tới song song với tần số riêng rất khác nhau. Hơn 

nữa, mỗi tia phải đi một quãng đƣờng  dài để đến với A1.  

 (Dẫn chứng: là nơi tụ họp của các tia amotizen từ khắp nơi nhƣ Ninh Bình, 

Ninh Thuận, Lâm Đồng, Kiên Giang, … hay Năng Khiếu, Trần Đại Nghĩa, A7, 

chuyên Lý, …).  

Qua thấu kính A1, mỗi cái tôi xa lạ ấy dần bị lệch về phía nhau, bị hút dần, 

xích lại dần đến khi gặp nhƣ đồng điệu tại tiêu điểm 12A1.  

Chùm amo song song khi nào nay dƣờng nhƣ xuất phát từ một điểm cùng 

phát ra từ 1 điểm, cùng phát ra từ một nguồn đặc trƣng bởi thấu thấu kính 

trên và do đó, các tia đƣợc coi nhƣ có cùng tần số, chứa đựng những kỷ 

niệm, ký ức và tâm hồn A1.  

Kết luận  

Không có thấu kính A, các tia học sinh kia sẽ đi thẳng, một đƣờng từ  đến 

, vẫn mãi song song, cách đều, vẫn luôn khác tần số.  

Tại tiêu điểm 12A1, các tia đã cùng bản chất này cộng hƣởng dữ dội, tạo ra 

một động lực mạnh mạnh mẽ bắn các tia phân kỳ ra mọi hƣớng. Vậy A1 đã 

hội tụ những cá nhân riêng biệt tạo thành một tập thể vững chắc, nơi huấn 

luyện nên những bản lĩnh cho cuộc đời sau này (những học sinh Lê Hồng 

Phong ngày nào rồi sẽ thành bác sĩ, kỹ sƣ, doanh nhân, chính khách, … nhất 

là Bộ trƣởng Bộ Giáo Dục, ngƣời sẽ soạn ra bài học lý thú này, hehe). Từ căn 

phòng A026, những amotizens tỏa ra mọi ngả, phá bỏ mọi rào cản và biên 

giới, đem gieo hạt mầm khát vọng của A1 khắp nơi.  

Bùi Nguyễn Tú Mỹ 

Nickname : Littleghost , littleduck, Mét mốt (hic)  

Địa chỉ: 51C đƣờng 21/8 , Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm , 

tỉnh Ninh Thuận  

ĐT: 0918529690 Email:  littleghost33@yahoo.com 

Màu yêu thích : xanh dƣơng  (vừa yên bình vừa dữ dội )  

Tính khí : thất thƣờng nhƣ… con gái  

Ƣớc mơ hồi bé xíu : làm hoàng tử Mặt trời  

Ƣớc mơ hồi bé & hơi lớn : đi khai phá , thám hiểm , chinh phục  

Ƣớc mơ bây giờ : phát triển nhân cách . Tìm lấy những giấc mơ 

mailto:littleghost33@yahoo.com
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hồi bé  

The guide of life : “Happiness now vol. 4” 

Câu nói thƣờng xuyên nhất sau mỗi giờ kiểm tra:  

“có phải thất bại đâu , chỉ là bài học kinh nghiệm”  

Điều tự hào nhất 

năm lớp 12 : giữ nhiều 

chức nhất (phó bí thƣ , 

lớp phó thể thao , lớp 

phó hƣớng nghiệp , 

lớp phó photo , lớp 

phó giữ micro , hehe).  

Điều ta đã làm cho 

lớp : toàn những 

chuyện vặt vãnh  

(photo, giữ micro).   

Điều lớp đã làm cho 

ta : cho ta sống và học 

tập trong những ngày 

tháng thật tƣơi đẹp , vui vẻ và đầm ấm  

Những vở kịch yêu thích:  

“Ngày xửa ngày xƣa” của anh Thành Lộc  

“Nàng tiên Cá Tra” & “Tấm Cám”  của Loạn Gia  

Điệu nhảy yêu thích: Kangaroo  

Nhắn gửi tới Amo : Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau  (nếu không 

cùng ở trong Phú Mỹ Hƣng đƣợc thì cùng ở trong tim cũng là lâu 

bền nhất rồi ).  

 

Đà Nẵng ký sự 

Nhật kí chuyến bay 

Ngày 28/2, ba cán bộ cấp cao của A1 khăn gói quả mƣớp ra Đà Nẵng thi 

NTU. Lớp trƣởng đi với Cậu, lớp phó học tập đi với Mẹ, lớp phó thể dục đi 

cùng Đảo và Khánh Minh. Bộ trƣởng Bộ Đƣa Tiễn là chị Khánh Bình, Bộ 

trƣởng Bộ Mua Vé là Cậu của Đảo, các bộ phận làm việc rất nhịp nhàng.  

Đến phòng chờ, 2 con nhỏ lần đầu tiên đi máy bay chạy lon ton khắp nơi 

xem mắt hành khách, rồi dí mũi vào cửa kính bình luận chiếc Boeing to vật 
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vã mà chúng tƣởng là của Pacific. Ra đến sân bay mới biết cái Pacific chỉ 

bằng có 1 nửa, hic. Đúng 1 tiếng đồng hồ sau cái giờ ghi trên vé máy bay 

mới cất cánh. đƣờng bay không đƣợc êm ái lắm, chốc chốc lại nhƣ giật lên 

nhƣ có ổ gà.  

Máy bay hạ cánh. Loa thông báo nhiệt độ bên ngoài là 20 độ, cao hơn mình 

mong đợi, thấy lo lo, không biết có đủ lạnh để diện cái áo khoác điệu 

không. Bƣớc ra mới thấy mình lo thừa, không khí mát rƣợi có len lỏi đôi làn 

rét mƣớt khiến con ngƣời ta thích thú và liên tƣởng đến mấy bó rau tƣơi 

nhảy múa trong tủ lạnh. Tuyệt vời!  

Tạm chia tay, mẹ con Khánh Minh về nhà bà Dì gần trƣờng, cậu cháu Đảo ở 

khách sạn gần trƣờng, mình về nhà Dì Hoài.  

Nhật kí cái lạnh 

Vào nhà mới biết thế nào là lạnh. Chỉ có một mình ở nhà, lăn lóc trên 

giƣờng, đắp 2 cái chăn mà vẫn lạnh buốt từ đầu đến chân. Lần này thì hết 

rau với cỏ, thấy mình bất lực nhƣ 1 con cá chết cóng trong ngăn đá. Nhắn 

tin qua, thấy Khánh Minh cũng chịu chung số phận, thấy đƣợc an ủi phần 

nào. Tối, cả nhà đi ăn lẩu với chồng sắp cƣới của Dì, rồi lông bông thêm tí 

nữa, rồi về. Mới 9h, đƣờng phố Đà Nẵng đã vắng hoe, ngộ ghê! Đi ngủ, kết 

thúc một ngày ấn tƣợng về cái lạnh và về sự tốt bụng của nhà Dì.  

Nhật kí kì thi 

Một kì thi ngộ nghĩnh! Không đƣợc vào phòng trƣớc 5‟, giám thị chỉ có 

đúng hai ngƣời, hổng ai trong số hai ngƣời đó nói đƣợc một cái gì mà mình 

hiểu, không môn nào có giấy nháp, thậm chí môn Lý cũng hổng cho mấy cái 

hằng số luôn. Thi toán, tƣởng “examiner” là “kẻ đi thi”, chú Đảo nhà ta nháp 

luôn vào phần “examiner only”. Thi anh, cho phần nháp essay có một tẹo, 

hổng đủ cho ngƣời ta vẽ cái ý chính ra nữa. Hai môn trƣớc dù sao còn vớt 

vát đƣợc cái đề để nháp vô, đến khi thi lý thì phải làm bài vào ngay trong 

đề, chỗ nào nữa đâu mà nháp. Bó tay luôn! Dù có hơi ấm ức ba cái chuyện 

linh tinh đó nhƣng lúc làm bài cũng vui ra phết. Tuy làm không hết, cũng 

không biết đúng sai thế nào, nhƣng cứ thi xong một môn là thấy đời nhẹ 

nhõm đi một tí.  

Sáng 1/3, thi toán ra, Khánh Minh và mình tung tăng về ăn cơm Mẹ Khánh 

Minh nấu. Cá rất chi là tƣơi và canh rất chi là ngon! Ăn uống no nê, lại tung 

tăng kéo nhau qua trƣờng thi tiếp. Đi thi mà vui nhƣ là trẩy hội vậy!  
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Chiều thi anh, mình hổng có gôm, chú Đảo cƣa đôi cục pentel, cảm động 

quá! Ba cán bộ cao cấp còn tranh thủ tính cho xong kế hoạch ngày mai đi 

đâu chơi rồi mới yên tâm vào phòng thi.  

Sáng 2/3, thi lý xong, cuộc thi kết thúc với hai kẻ, còn Khánh Minh phải thi 

thêm môn Hóa nữa. khoảng 2h, cả ba đã hoàn tất sứ mệnh lịch sử trọng đại.  

Nhật kí Hội An 

Cái nợ công danh đã trả xong, ba sĩ tử nhẹ nhõm lên đƣờng đi chơi Hội An. 

Cùng đi với phái đoàn có Bà và Mẹ Khánh Minh. Ngồi chờ mỏi mòn mới 

thấy xe buýt. Gọi là xe buýt chứ thực chất là xe đò thì đúng hơn. Cái xe nhỏ 

xíu, chật, cũ kĩ, mà lại phóng vèo vèo. Chẳng mấy chốc đã ra khỏi khu vực 

trung tâm Đà Nẵng.  

Hội An trong ấn tƣợng của mình hồi nhỏ là một nơi nhộn nhịp, sầm uất mà 

vẫn lẩn quất một nét gì đó trầm mặc, oai nghiêm của xứ phố cổ. Bây giờ có 

phải mình khô khan hơn nhiều rồi chăng? Con phố đầu tiên, những cửa 

hàng lƣu niệm xen lẫn những ngôi nhà cổ bán tranh, bán vải, bán tƣợng, rồi 

lại vẫn là bán tranh, bán vải, bán tƣợng, thế là hết phố. Hơi hụt hẫng. Sau đó 

mới phát hiện ra đó chỉ là một nhánh phố nhỏ, lại hi vọng. thế nhƣng có vẻ 

nó không còn nguyên vẹn nhƣ kí ức nữa. Các hàng bán lồng đèn thật đẹp, 

nhƣng hàng nào cũng chỉ có đúng từng đó vài ba mẫu mã. Mấy pho tƣợng 

trong cửa hàng nhìn cũng không đƣợc đẹp đẽ đến mức làm ngƣời ta phải 

rút tiền ra mua đƣợc. Chỉ hơi buồn mấy cái đó thôi, chứ còn lại thì vẫn vui 

quá trời. Vui đến mức đi chơi quên đƣờng về, làm Mẹ và Bà đi tìm ba đứa 

cuống quýt cả lên. Lần đó không bị ăn đòn là may quá rồi. Chắc mẩm là về 

phải làm kiểm điểm đƣa thầy Huyết kí, đem nộp cho Mẹ Khánh Minh.  

Nhật kí buổi tối cuối cùng.  

Bắt xe buýt về lại thành phố. Trên đời thật lắm sự ngẫu nhiên bất ngờ, cái xe 

lần này trái ngƣợc hoàn toàn cái trƣớc: to hơn, đẹp hơn, khang trang hơn 

hẳn, ấy vậy mà chạy chậm hơn cả xe đạp. Thế cũng hay, vừa ngồi ngắm 

cảnh vứa nghe Khánh Minh kể “ Thiên tình sử” của chị ta từ hồi mẫu giáo 

đến nay, chắc gom lại cũng li kì và phong phú cỡ nhƣ “Thần thoại Hi Lạp”.  

Về thành phố, Đảo và Cậu đi riêng, Mẹ Khánh Minh cùng hai con nhóc đi 

riêng. Cũng thật bất ngờ luôn, Khánh Minh dẫn vào đúng cái quán Mì 

Quãng mà khi vừa xuống sân bay, Dì Hoài đã chở mình đi ăn. Ăn no nê 

xong, đi vòng vòng hóng gió. Không biết buồn buồn thế nào, có một quán 

bánh canh ven đƣờng đƣợc chứng kiến một cảnh tƣợng hi hữu: năm ngƣời 
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quây quần bên một tô bánh canh. Về chuyện này nhân vật chính không cho 

phép tiết lộ thêm.  

Về nhà sửa soạn đồ đạc và chia tay với Bà. Nhìn cái “tử địa” Đại học Đà 

Nẵng lần cuối. Ngậm ngùi chia tay.  

Nhật kí trở về 

Về đến nhà Khánh Minh là khoảng 11h30. Mấy chị em gái ngủ chung một 

phòng. Minh về nhà nhƣ cá về nƣớc, nói luôn miệng. Chị Hai đang trùm 

chăn ngủ mai đi học sớm, chị Ba nằm trách móc Minh sao về trễ quá, trách 

móc cái trƣờng Minh Khai chào cờ sớm quá, bắt giáo sinh cũng phải đến 

sớm. Vậy mà ba chị em còn nằm giỡn qua giỡn lại. Chị Ba ngồi dậy bật nhạc 

cho dễ ngủ, sẵn tiện khoe luôn cái giáo án điện tử mà khi học sinh trả lời sai 

sẽ bay ra dòng chữ hí hửng ” Sai rồi, liu liu”. Thua luôn! 

Đêm đó vừa ngủ vừa cƣời… 

Nhật kí sinh nhật 

Nhƣ đã nói, trên đời này lắm sự bất ngờ và trùng hợp thú vị. Đi thi ngày 1 và 

2, đúng hôm sau là sinh nhật mình 3/3. Khi thức dậy, cả nhà đã đi làm hết. 

Ăn uống, dọn dẹp xong, Khánh Minh bắt đầu trổ tài nghệ: đánh đàn organ, 

mừng sinh nhật Mỹ. Con nhỏ làm mình bất ngờ hết sức! Bất ngờ xong thì 

thán phục, và thán phục xong thì mắc cƣời. Minh đánh chƣa nhuyễn, lâu lâu 

bị sai nhịp, phải đánh đi đánh lại hoài. Chúc mừng sinh nhật bằng đủ thể 

loại, có cả” baby you don‟t tell me why, there is sadness in your eyes”. Hổng 

hiểu nữa! Hì, sau cùng là cùng sáng tác 1 ấn phẩm để đời phẩm với tiếng 

đàn của Khánh Minh và giọng ca Tú Mỹ, một sự kết hợp đáng sợ. Và quả 

thật nó đã biến “ngày xƣa em còn bé tang tình rất hay rất hay dỗi hờn” 

thành một tác phẩm rùng rợn. đó là món quà sinh nhật ngộ nghĩnh nhất. 

Một sinh nhật đáng nhớ sau một chuyến đi đáng nhớ.  

Chuyến đi kết thúc 

Chiều, Thầy gọi điện: “Con về lúc mấy giờ? Sao sáng con không đi học? Thứ 

sáu kiểm tra 1 tiết lại nha con!”. Lời tuyên bố khép lại những luyến tiếc về 

một chuyến đi, mở ra một thời kì mới: thời kì học bài và kiểm tra liên miên.  

Bùi Nguyễn Tú Mỹ 
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Nguyễn Thị Minh Triết 
Ngày sinh: 7/9/1990  

ĐT: 01685934454  

Địa chỉ : 21 đƣờng 17 khu dc An Lạc , quận Bình Tân  

Email: tini_cinderella@yahoo.com 

Biệt danh trong lớp:  TDB 

Vài tháng nữa thôi … 
Các bạn lớp 12A1 thân mến. Thế là ba năm học chung với các bạn sắp trôi 

qua. Tớ thấy tiếc cho mình vì đã mất khá nhiều thời gian để hiểu và chơi 

đƣợc với tất cả mọi ngƣời trong lớp để rồi bây giờ lại sắp đến lúc để tạm 

biệt các bạn, tạm biệt ngôi trƣờng Lê Hồng Phong đã gắn bó ba năm qua. 

Thật ra mà nói thì tụi mình vẫn có thể gặp nhau sau khi đã ra trƣờng nhƣng 

có lẽ sẽ không đƣợc vui nhƣ lúc này. Khi đó sẽ không có những tiết học hay, 

những buổi đi chơi dã ngoại với nhau, tất cả những gì có thể làm là ôn lại 

những kỷ niệm cũ mà thôi nên mình nghĩ chắc sẽ buồn lắm! 

Đối với mình, lớp 12A
1
 chúng ta luôn là một tập thể tuyệt vời nhất. Nếu nhƣ 

mỗi bông hoa đều có hƣơng thơm và vẻ đẹp riêng của nó, thi mỗi thành 

viên 12A
1
 đều nổi bật với nhƣng tính cách riêng và tài năng của mình. Hãy 

để tài năng của mình đƣợc chắp cánh bằng sự nổ lực và quyết tâm của 

mình, các bạn nhé! 

Nguyễn Thị 
Minh Triết 

  

mailto:tini_cinderella@yahoo.com
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Hoa nắng 
8/3- ngày của con gái mà con trai vẫn hay cƣời khi nhắc đến.  

1/3/2008.  

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Lớp vắng hẳn. Thầy nói dẫn con trai đi sắp xếp 

việc vậy mà trong lớp nhìn ra thấy bàn tán sôi nổi lắm, mà lại ngồi xa tít thế.  

Con gái tò mò.  

8/3 rồi cũng tới.  

Sáng sớm mà trời đã nóng nhƣ không khí rộn ràng trên đƣờng phố. (Để biết 

thêm chi tiết về sự nhộn nhịp này, bạn hãy ghé thăm “chợ hoa Lê Hồng 

Phong”).  

Nhƣng mặc cho sự ồn ào ngoài phố, ở lớp những phút đầu giờ trôi qua hết 

sức bình thƣờng thậm chí có phần vắng lặng. Khi trƣơƤng vào l ớp với một 

hoa hồng sau balô, nhiều ngƣời đã thì thầm “Oh… hoa à, nhƣ mọi năm”.  

Ngày học bắt đầu với giờ tổ hợp. Cô vừa vào lớp, Nguyện đại diện lên chúc 

mừng cô nhân ngày phụ nữ cùng với một tấm thiệp nhỏ. Để có tấm thiệp 

đó, các bạn nam đã bí mật (dù bị lộ hết) truyền nhau ghi lời chúc cho cô 

hôm qua. “Cô cám ơn rất nhiều. Đây là món quà vô giá đối với cô”. Nụ cƣời 

của cô khi đọc xong tấm thiệp rạng rỡ và ấm nhƣ nắng hôm nay. Con trai 

cũng chu đáo thật.  

Hai tiết lý cùng các bài ca bất hủ của phản ứng hạt nhân trôi qua.  

Ra chơi tiết bốn. Tiếng ai đó vọng đằng sau: “Các bạn nữ đi xem các gian 

hàng đi” (Hôm nay cũng trùng ngày hội tuyển sinh ở trƣờng). Sau nhiều 

hình thức, đám con gái cuối cùng nhận thấy mình đã hoàn toàn đứng ngoài 

cửa lớp đóng kín mít. Bên trong cứ nghe lục đục, thỉnh thoảng lại có tiếng 

nhạc ồn ã vang lên. Vậy mà con trai nhất định không cho con gái vào.  

“8/3 mà con gái phải đứng ngoài lớp thế này?” 

Cửa bỗng mở toang. Bên trong, đám con trai xếp thành hai hàng trên bục 

giảng, cứ lần lƣợt các bạn nữ bƣớc vào là một tràng pháo tay rộn rịp cùng 

những tiếng reo mừng lại vang lên. Dòng chữ “Chào mừng 8-3, con gái” 

cùng một trái tim A1 đƣợc cắt dán công phu trên bảng. Dù đã đoán trƣớ c, 
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con gaƧ i cũng không khoƤ i bâƧ t ngơƦ  vơƧ i sƣƥ  chuâƤn biƥ naƦy.  

Thầy nhắc nhở 

công việc tuần sau 

và lời chúc đầu tiên 

của hôm nay: “… 

Chúc tất cả các em 

sức khỏe… Chúc 

tất cả các em nữ 

sinh luôn xinh xắn” 

Và bây giờ là con 

trai A1.  

Trò chơi đầu tiên: 

Ô chữ. Hai đội nữ 

làm trung tâm với 

sự hƣớng dẫn của MC Hoàng Luân làm nóng không khí lớp. Sự uyên bác, 

chút may mắn cùng sự trợ giúp của đồng đội, đội trƣởng Diễm Phƣơng đã 

làm đội trƣởng Khánh Minh lặng tiếng khi ô chữ hàng dọc “TÁM THÁNG 

BA” đƣợc giải chỉ sau 3 gợi ý.  

“Ô chữ này là một ô chữ hết sức đơn giản, bọn mình chỉ nêu lên để nhắc tất 

cả chúng ta một điều, hôm nay là tám tháng ba”.  

Trong tiếng vỗ tay hoà nhịp của cả lớp, Anh Vƣơng ngân vang “Tình bạn” 

giữa những giọng khe khẽ buông theo nghịch ngợm.  

Bốn “gót hồng” đầu tiên đƣợc mời lên bục giảng: Kim Anh, Minh Ngọc, 

Thanh Vân và Bạch Dƣơng. Sau khi bốc thăm, những con ngƣời may mắn 

gồm Thọ, Ky, Thiện, Phát đã đƣợc chọn để thực hiện một yêu cầu của bốn 

cô gái, một hành động rất thắm thiết. Rồi các bạn nam lần lƣợt lên tặng 

quà, lịch sự, nhẹ nhàng. Những nụ cƣời đã đến thật nhiều.  

Tiết mục thứ hai là Nguyện với “Hoa nắng”. Có ai đó đã cƣời khi Nguyện dù 

cố hết sức vẫn không lên hết cao độ của bài hát, nhƣng ai chẳng xao lòng 

khi Nguyện nói “Dù biết đó là một bài khó, Nguyện vẫn hát, chỉ vì Nguyện 

mong các bạn nữ trong lớp luôn xinh tƣơi và đẹp nhƣ những bông hoa 

nắng”. Cám ơn Nguyện rất nhiều. Bạn đã hát rất hay. Và Nguyện cũng là 

ngƣời duy nhất thực hiện yêu cầu của bốn bạn Hạnh, Mỹ, Trâm và Quỳnh 

Phƣơng.  
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……“Đạo diễn này, đạo diễn còn nhớ “Ngọn lửa cao nguyên” không?” 

 Với sự minh hoƥa của Thọ, Nguyện đã tái hiện những động tác khéo léo của 

“Ngọn lửa cao nguyên” trong sự trầm trồ của khán giả. Những món quà lại 

đến.  

……“Con gái, hi vọng con sẽ không chê món quà của tía”….. Tía Khôi làm Mỹ 

xúc động quá chừng kìa!.  

Đến lúc này, cả lớp nhƣ đã tan vào không khí nồng ấm của ngày hội. Những 

nụ cƣời và lời nói không ngớt. Thời gian nhƣ dừng lại bên ngoài cánh cửa 

phòng A026.  

Lúc này ở cuối lớp , Tùng đang chat với Châu từ Canada . RôƦ i chiêƧc laptop 

đƣơƥ c đƣa lên trên vaƦ  nguyên môƥ t đaƧm bao vây lâƧy noƧ , côƧ  nhiƦn cho đƣơƥ c 

măƥt Châu sau hai năm trơƦ i không găƥp . Châu cũng laƦ  con gaƧ i A 1, hôm nay 

cũng là ngày của Châu nữa . “ChuƧ c caƤ lơƧ p vui”, nghe môƥ t câu noƧ i cuƤa Châu 

thôi maƦ  caƤ lơƧ p hoan hô aƦo aƦo . Châu aƦ , cả lớp muốn Châu có mặt ở đây 

nhiêƦu lăƧm.  

Tiếp theo, Xuân Hằng ngẫu hứng một đoạn “Dạ Cổ Hoài Lang” cùng Tuga 

và Ctra (Hoàng Tuấn và Anh Vƣơng) đem lại một hƣơng vị mới lạ và đƣợc 

hƣởng ứng nhiệt liệt. Không khí chƣa kịp dịu xuống thì lại xôn xao khi Luân 

giới thiệu “Và sau đây là tiết mục biểu diễn của nhóm Ba Con Cò” gây sự tò 

mò râm ran cả lớp. Sự xuất hiện của Thọ, Thiện, Thanh trên bục giảng làm 

mọi ngƣời vỡ ào (Trà My: “Ba con cóc thì đúng hơn chứ nhỉ?”). Dù không 

chuẩn mực trong từng câu hát, dù sức khỏe không phải là rất tốt, cả ba ca sĩ 

đã hoàn thành xuất sắc tiết mục “Hạ cuối x3” với một phong cách “rất bình 

dân và đƣờng phố”. Trong mạch cảm xúc dâng trào, giọng ca “vàng” Khánh 

Minh đã lên tiếng: “Minh muốn hát, để cám ơn các bạn nam về ngày hôm 

nay. Các bạn hãy … chịu khó lắng nghe nhé!”. “Lời nhắn nhủ dễ thƣơng” của 

Minh rất nhẹ nhàng và trong trẻo. Tiếng vỗ tay ào ào rồi những tràn cƣời 

giòn tan, nhìn ai ai cũng hạnh phúc rạng ngời. Những lo lắng và toan tính 

cho ngày mai tạm gác lại để những con ngƣời A1 quây quần và cùng ngân 

vang những câu hát. Và lúc đó, chúng ta nhƣ đang sống cùng nhau dƣới 

một mái nhà.  

“Theo bạn, bạn nữ nào dễ thƣơng nhất lớp?!” 

Một câu hỏi khiến đại diện “Ba Con Cò”, Thiện ngâp ngừng … 

“Câu trả lời của mình là …” 
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… Triết. Những cô gái có vẻ đẹp quý phái Triết, Trang, Vân Anh và My đƣợc 

mời lên phía trƣớc. Con trai nghiêm chiƤnh thaƦnh haƦng . Môƥ t thoaƧng luƧ ng 

túng trên khuôn mặt c ủa Trang khi tìm cách sắp xếp lại những món quá đủ 

màu sắc trong vòng tay.  

… 

“... Bạn ơi tay cầm tay, tƣƥ  tin noƧ i lơƦ i yêu thƣơng nheƧ ... ” 

Ca khuƧ c “Tƣƥ  tin noƧ i lơƦ i yêu thƣơng” chuyêƤn tƣƦ  sƣƥ  ôƦ n aƦo sôi đôƥng sang môƥ t 

khoảng lặng . Không phaƤi sƣƥ  im lăƥng nghiêm tuƧ c trong môƥ t giơƦ  nghe giaƤng , 

sƣƥ  tĩnh lăƥng luƧ c naƦy đêƧn tƣƦ  nhƣ̃ng tiƦnh caƤm lăƧng đoƥng , nhƣ̃ng yêu thƣơng 

không câƦn noƧ i thaƦnh lơƦ i.  

Nhƣ sau cơn mƣa raƦo , không khiƧ trong phoƦ ng laƥ i noƧ ng lên vơƧ i sƣƥ  xuâƧ t hiêƥn 

của những bạn gaƧ i năng đôƥng nhâƧ t cuƤa A1, Diễm Phƣơng, Linh, HăƦng, Minh, 

Tâm vaƦ  Hƣơng.  

Sáu cô gái chọn một ngƣời.  

NgƣơƦ i liƥch lãm nhâƧ t.  

NgƣơƦ i yên lăƥng ngăƧm nhiƦn caƤ lơƧ p vui đuƦ a tƣƦ  đâƦu buôƤ i , nhƣ caƧch NgƣơƦ i vẫn 

lăƥng lẽ dẫn đƣơƦ ng con taƦu A1 tiêƧn vêƦ  phiƧa trƣơƧ c.  

NgƣơƦ i coƧ  caƤ sƣƥ  kiƧnh troƥng vaƦ  ngƣỡng môƥ  cuƤa chuƧ ng em.  

“ChuƧ ng em xin mơƦ i 

thâƦy”.  

ThâƦy cƣơƦ i , nhân tƣƦ  

và khoan thai . Có lẽ 

thâƦy cũng đã râƧ t vui 

vì những gì chúng 

em đã laƦm ngaƦy 

hôm nay. ThâƦy haƧ t , 

giọng thầy trầm và 

ấm, đƣa moƥ i ngƣơƦ i 

vêƦ  vơƧ i nhƣ̃ng hiƦnh 

ảnh và cảm xúc rất 

nhẹ nhàng, tinh têƧ ...  

“NgaƦy xƣa , có một 
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ngƣơƦ i con gaƧ i nhơƧ  quê xa vơƦ i vơƥ i...  

... Tóc gió thôi bay, nhƣ ngaƦy xƣa... ” 

ThâƦy sơƦ  toƧ c Nguyêƥn. Có bay đƣợc không nhỉ? 

Sau khi triƦnh diễn ca khuƧ c cuƤa miƦnh , nhóm Trùm (Ba Con CoƦ ) còn tặng cho 

mỗi baƥn gaƧ i môƥ t chiêƧc keƥp toƧ c xinh xinh đƣƥ ng trong nhƣ̃ng chiêƧc tuƧ i nhoƤ  đuƤ  

màu cùng một tờ “vé số” . SôƧ  18 đã mang laƥ i cho Trang môƥ t moƧ n quaƦ  đăƥc 

biêƥt tƣƦ  nhoƧ m TruƦ m . Bên caƥnh đoƧ , bạn thủ quỹ còn tặng các bạn nữ tập 

truyêƥn “TiƦnh đâƦu”. Thủ quỹ là một ngƣời lãng mạn mà.  

LơƧ p trƣơƤng cũng coƧ  quaƦ , nhƣng không phaƤi chiƤ hoa hôƦ ng . Và đây là một trò 

“Random may măƧn” 

Shift – “=” – 23 – 11 - 21 – 9 – 11 (SôƧ  11, Hải: “Tao neƦ  maƦy”).  

27, Tú Mỹ . “QuaƦ  lơƧ n , quà nhỏ Đảo tặng ai thì tặng nhé” . Và món quà nhỏ 

thuôƥ c vêƦ  Hƣơng – 16. Cảnh mở quà , tƣơƤng nhƣ keƥt xe đã vaƦo tơƧ i tâƥ n phoƦ ng 

A026 này, mọi ngƣời xúm lại kín mít để nhìn thấy sớm nhất hai món quà của 

trƣơƤng laƦ  giƦ. Quà nhỏ trƣớc: GiâƧy vaƦ  doƦ ng chƣƧ  “Happy woman day”. Quà lơƧ n: 

cũng một mớ giấy, môƥ t hôƥp nƣ̃a bên trong (giâƧy nƣ̃a chăng?)... “Oh... ”. ĐoƧ  laƦ  

môƥ t moƧ n nƣ̃ trang dễ thƣơng daƦnh cho phoƧ  thêƤ duƥ c vaƦ  môƥ t traƦng cƣơƦ i thoaƤi 

mái cho cả lớp. Ngoài sân, măƥt trơƦ i đã lên cao.  

Lúc đứng ngoài hành lang , thâƦy đã noƧ i vơƧ i em “Sau ngaƦy hôm nay , em sẽ 

viêƧ t răƦng thâƦy HuyêƧ t baƦy vẽ nhiêƦu quaƧ ” . Dạ, đuƧ ng laƦ  thâƦy “baƦy vẽ” nhiêƦu thâƥt . 

Và chúng em phải cám ơn thầy thật nhiều vì điều đó.  

RâƧ t khoƧ  đêƤ kêƧ t thuƧ c baƦ i viêƧ t naƦy , nhƣ không ai muôƧ n ngaƦy 8/3 ấy kết thúc . 

ThâƦy vaƦ  caƧc baƥn nam đã coƧ  sƣƥ  chuâƤn biƥ thâƥt chu đaƧo vaƦ  tiƤ miƤ đêƤ con gaƧ i coƧ  

môƥ t ngaƦy vui troƥn veƥn . Cám ơn các bạn rất nhiều , không chiƤ viƦ nhƣ̃ng moƧ n 

quà gói gém cẩn thận, nhƣ̃ng lơƦ i chuƧ c ngâƥp ngƣƦ ng vaƦ  râƧ t chân thaƦnh, nhƣ̃ng 

bài hát tập luyện c ông phu, môƥ t chƣơng triƦnh đƣơƥ c daƦn dƣƥ ng saƧng taƥo . Mà 

còn vì các bạn đã đem đến cho tụi mình, cho A1 nhƣ̃ng giây phuƧ t quây quâƦn 

bên nhau, niêƦm vui vaƦ  caƤ haƥnh phuƧ c , vì các bạn đã tặng cho hành trang vào 

đơƦ i cuƤa mỗi thaƦnh viê n A 1 môƥ t kyƤ niêƥm tuyêƥt vơƦ i găƧn liêƦn vơƧ i căn phoƦ ng 

A026. ĐoƧ  laƦ  ngaƦy 8/3 hoành tráng và công phu nhất mà tụi mình đã từng 

nhâƥn đƣơƥ c.  

Ngọc Trâm (ghi – với sự cộng tác của Bạch Dƣơng)   
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Tôn Nữ Khánh Minh 
Ngày sinh: 03-01-1990 

Email: tiensi_khung@yahoo.com 

Địa chỉ: 107/19 đƣờng 3 tháng 2 P11 Q10 TP HCM  

Điện thoại: 088302234 – 0937137498 

Nick: Milu, Minh phát thanh  

Như ngày hôm qua… 

I/ Người ta nói – Đúng và không đúng 

Minh là ngƣời đƣợc mọi ngƣời bầu chọn là “ngƣời mít ƣớt nhất lớp”. Cái này 

chắc là đúng:”> Nhiều lúc Minh ghét sự nhạy cảm của chính mình. Nhạy 

cảm, dễ khóc... Nó làm mọi ngƣời nhìn Minh nhƣ 1 ngƣời yếu đuối và Minh 

ghét điều đó. Khóc đâu có nghĩa là yếu đuối?  

Haiz, mà cái tật này có từ năm cấp 2 rồi. Cũng vì hay khóc mà Minh làm 1 số 

ngƣời phát bực. Biết làm sao đƣợc, khi thật sự là Minh không biết cách kiềm 

chế cảm xúc của mình...  

Cũng có khi Minh thấy mình vô cảm với mọi thứ xung quanh. Những lúc ấy, 

lại ƣớc mình đƣợc nhạy cảm, lại có thể khóc 1 trận đã đời.  

Hầu hết mọi ngƣời đều nói Minh là 1 ngƣời tràn ngập sự tự tin và sống cởi 

mở. Cũng không hẳn vậy. Bởi lẽ ẩn trong ngôi nhà “tự tin” ấy là căn phòng 

“tự ti”, và đằng sau cánh cửa “cởi mở” kia là két sắt “khép lòng” (Caution: 

cấm in sao câu này dƣới mọi hình thức :D).  

Từng bị người khác kêu là 

“giả tạo”. Cái này thì ai chơi 

thân với Minh sẽ hiểu:).  

… 

Ngƣời ta còn nói nhiều lắm, 

nhƣng đúng sai thế nào mọi 

ngƣời phải tự tìm hiểu lấy ;).  

mailto:tiensi_khung@yahoo.com
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II/ Tôi và chúng ta: 

@ Amotizen: TUYỆT VỜI! 

Có lẽ quãng thời gian 3 năm gắn bó với Amotizen là quãng thời gian đẹp 

nhất trong cuộc đời học sinh của Minh. Tuy lớp ta không phải là 1 tập thể 

đứng đầu toàn khối nhƣng Minh có thể tự hào khẳng định lớp ta là tập thể 

đoàn kết nhất! 

Đây cũng là tập thể lớp tuyệt vời nhất trong 12 năm cắp sách đến trƣờng 

của Minh. 1 tập thể lớp gồm 50 con ngƣời biết yêu thƣơng và quan tâm lẫn 

nhau. 50 con ngƣời, 50 tính cách khác nhau. Đã có những lúc tƣởng chừng 

nhƣ sự hòa tan đồng thời 50 chất tan khác nhau ấy là không thể. Qua nhiều 

sự thay đổi về nhiệt độ, áp suất, kèm theo chất xúc tác (thầy Huyết và cô 

Hà), điều không thể ấy là trở thành có thể. 50 chất tan ấy đã làm nên dd 

đồng nhất Amotizen, 50 cá tính kia đã cùng hòa hợp làm nên tính cách A1.  

Chỉ tiếc rằng chúng ta chỉ còn học chung với nhau khoảng 1 tháng nữa thôi. 

3 năm bây giờ chỉ còn lại 1 tháng...  

Amotizen, không biết từ lúc nào, đã trở thành 1 lí do khiến Minh thích đến 

trƣờng. Nghĩ đến việc đến lớp đƣợc gặp bạn bè là Minh lại thấy vui ^ ^ Đến 

trƣờng có biết bao việc để làm: tán gẫu với Triple nè, lảm nhảm + hát theo 

yêu cầu của Trang nè, nghe Hoàng “spiderman” cãi nhau với Luân, ăn vụng 

với Lộc và Trí, đƣợc so chiều cao với Tùng, chọc quê Khải mập, rồi cuối giờ 

còn ở lại nhiều chuyện với Thọ, DPhƣơng hói, cá Tra nữa chứ... Nhƣng tất cả 

rồi đây sẽ chỉ là kỉ niệm.  

Sẽ chẳng bao giờ quên đƣợc buổi biểu diễn văn nghệ đầu năm 

Sẽ chẳng bao giờ quên đƣợc chuyến đi Madagui và đêm lửa trại ân tình 

Sẽ chẳng bao giờ quên đƣợc ngày 8 tháng 3 khó quên nhất trong đời 

Sẽ chẳng bao giờ quên đƣợc không khí ồn ào, sôi nổi của Amotizen 

Sẽ chẳng bao giờ quên đƣợc cô Hà, thầy Huyết và 49 ngƣời bạn tốt! 

Bởi lẽ những gì đã đƣợc khắc sâu trong trái tim sẽ chẳng bao giờ phai 

mờ...  

@ Loạn Gia: gia đình thứ 2 của LKT 

Xin tự giới thiệu, LKT = Lùn + Kệ + Tui 

E hèm, nếu tính theo vai vế thì có lẽ LKT là ngƣời đứng đầu Loạn Gia. VẬY 

MÀ... không ai tôn trọng tui nhƣ ngƣời lớn tuổi nhất, quyền lực nhất hết! 
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+_+ Đã vậy còn kêu tui là Milu (Minh lùn), còn hay bắt nạt tui nữa... (đặc biệt 

là Baya, Bumbum, Soya béo và không béo, conqueror và Hh!) Thiệt là... 

LOẠN mà!!!  

Nhƣng cũng nhờ vậy mà LKT luôn đƣợc Loạn Gia bảo bọc. LKT thật sự rất 

hạnh phúc khi đƣợc sống trong tình yêu thƣơng của Loạn Gia. Mọi ngƣời 

luôn quan tâm, chia sẻ với LKT niềm vui lẫn những muộn phiền. LKT đã đƣợc 

nhận quá nhiều, quá nhiều từ Loạn Gia...  

“Thật tự hào khi chúng ta biết yêu thƣơng , vì gia đình đó chẳng 

còn đến kiếp sau” :)  

 (Gia Đình – Phƣơng Uyên)  

Tổ 4: Có lẽ không bao giờ Minh quên đƣợc tiết mục Rung Chuông Vàng 

đầy ấn tƣợng của tổ mình. Quá hay, quá khí thế! Tổ 4 – tập hợp những con 

ngƣời rất dễ thƣơng: Minh Khôi, Trọng Hải, Lập Trí, Huy Lộc, Huy Hoàng, 

Hoàng Luân, Xuân Phúc, Thanh Nhàn, Hoàng Tuấn, Thái Sơn, Ngọc Trang 

(và Minh nữa ^ ^) Minh thấy các bạn rất nhiệt tình và tốt bụng. Lúc nào 

Minh kêu các bạn ở lại tập văn nghệ, các bạn cũng đều đi đủ cả (tuy không 

đúng giờ lắm +_+) Phải công nhận tổ mình là cái tổ ăn vụng nhiều nhất 

trong lớp. Ăn công khai không vui, ăn vụng mới vui, đúng không nè? Thiệt 

sự thì cái “truyền thống” này có từ hồi lớp 10 lận kìa. Lớp 11 cũng có, nhƣng 

chủ yếu vẫn là tổ 3 (tiền kiếp của tổ 4 bây giờ) dƣới sự lãnh đạo của tổ 

trƣởng Xuân Phúc :D  

Cuối cùng, Minh muốn nói với tất cả thành viên trong tổ 4 là: Tổ 4 ơi, Minh 

yêu tổ 4 nhiều lắm! Minh rất tự hào là 1 thành viên của tổ 4! 

Minh Ngọc: Đối với Minh, Ngọc thật sự là 1 con ngƣời khó hiểu. Khó hiểu 

từ những câu Ngọc nói, thái độ đến những hành động của Ngọc...  

Ngọc ơi, Minh thật sự không hiểu đƣợc vì sao những khi Minh muốn tiếp 

xúc nhiều hơn với Ngọc thì Ngọc lại tạo khoảng cách với Minh. Có phải 

Minh đã làm gì không phải với Ngọc không? 

Đã có lúc Minh thấy bực Ngọc lắm  

Đã có lúc Minh nghĩ không tốt cho Ngọc...  

Nhƣng thật sự chƣa bao giờ đi đến “ghét” cả! 

Ngay lúc này đây, khi ngồi viết những dòng này, dƣờng nhƣ sự khó chịu của 

Minh với Ngọc đã không còn nữa. Minh thật sự chỉ muốn 2 đứa mình có thể 

cảm thấy thoải mái với nhau và không còn những vƣớng mắc trong lòng 
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nữa.  

Hoàng Ân: Chắc là Ân cảm thấy lạ lắm khi thấy Minh viết cho Ân:).  

Thật sự là Minh không mấy cảm tình với Ân từ năm lớp 10 cho đến tận giữa 

HKI năm 12 (hơi dai thì phải :D) Trong mắt Minh, Ân của năm 10 và 11 thật 

quá gƣơng mẫu đến mức đáng ghét, một Hoàng Ân ích kỉ và không biết 

quan tâm đến lớp, đến mọi ngƣời... Năm 12, khi thấy Ân bắt đầu tham gia 

các hoạt động của lớp, tham gia thiết kế áo lớp v. v, thật sự Minh cảm thấy 

vui Ân à. Cũng chẳng hiểu nữa... Tự nhiên không còn cảm thấy ghét Ân nữa.  

Ân à, chắc Ân không biết cái ngày Minh hỏi Ân việc học Anh văn, khi thấy 

Ân nhiệt tình giúp Minh kiếm sách Anh văn, Minh cảm kích Ân đến nhƣ thế 

nào đâu. Ân đã giúp Minh mƣợn đƣợc sách bằng thẻ của Ân (trong khi Ân 

cũng đang ôn thi nhƣ Minh), lại giúp Minh chọn cuốn sách phù hợp, hiệu 

quả nhất trong thời điểm đó... Minh cám ơn Ân nhiều lắm!  

Minh không hiểu tại sao Ân không chịu đi Madagui với lớp. Có lẽ với lớp, Ân 

vẫn còn giữ 1 khoảng cách nhất định. Minh cảm thấy tiếc cho Ân khi không 

đƣợc tham gia chuyến đi chơi ấy, tham gia 1 buổi lửa trại mà có lẽ không 

thể nào quên đƣợc. Biết đâu nếu Ân đi, sau buổi lửa trại ấy, Ân gần với lớp 

hơn?...  

Tú Mỹ: Năm lớp 10 cố không thích con (lí do cũng nhƣ cố không thích Ân 

vậy). Vì vậy mà đến đầu năm 11 cố không chịu đƣa con vào Loạn Gia. Để rồi 

bây giờ phải “bị” con kêu là “cố xấu xa”:”>  

Con là 1 đứa bé ngoan, nhƣng lém quá. Con cứ bắt bẻ cố hoài (hỗn ghê!)  

Từ sau buổi lửa trại, con với cố hiểu nhau hơn, chơi thân với nhau hơn. Rồi 

dịp đi Đà Nẵng nữa. Nói chuyện với con thật thoải mái. Con có nhớ lúc 2 

đứa mình ngồi trên xe buýt từ Hội An về không? Cố với con tâm sự với nhau 

quá chừng hen. Ah, con còn nhớ bạn Hùng không? Hehe.  

Mỹ nè, ở con cố học đƣợc ý chí và sự lạc quan. Cố thấy mình thật nhỏ bé so 

với con, và vì thế, cố càng cố gắng hơn nữa. Cám ơn con đã là tấm gƣơng 

cho cố noi theo:)  

Àh mà còn nữa! Cám ơn con đã là 1 thành viên của Amotizen. Cố thật sự 

cảm thấy rất vui khi có sự hiện diện của con (cũng nhƣ Thanh Tâm) trong 

lớp A1 này. Hahaha...  

Việt Tùng: Trời đã sinh Minh sao còn sinh Tùng???  
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Tùng ơi Tùng à, Minh nói với 

Tùng hoài luôn, sao Tùng vẫn đi 

theo kiểu dấu ngoặc đơn vậy? 

Ây dzà, nếu Minh mà là Tùng, 

Minh sẽ ăn nhiều hơn, sẽ đi 

thẳng hơn cho ngƣời ta thấy 

mình cao nhƣ thế nào, để mọi 

ngƣời phải ngƣớc lên mà nhìn 

mình. Oách ghê luôn ah! Tiếc là 

Minh không có điều kiện...  

Trong mắt Minh, Tùng là không 

chỉ là 1 ngƣời bạn có chiều cao 

mơ ƣớc mà còn là 1 ngƣời bạn 

nhiệt tình, tốt bụng, vui vẻ và 

chân thật. Tâm sự với Tùng cũng 

thoải mái lắm:)  

Minh thật sự khâm phục Tùng 

lắm đó. Minh hỏi gì về máy vi tính Tùng cũng biết hết. Siêu thật!  

Linh Châu: Châu là 1 trong số ít những ngƣời bạn để lại trong Minh nhiều 

ấn tƣợng! 

Châu lúc nào cũng mang đến niềm vui cho ngƣời khác. Không chỉ nụ cƣời 

thật tƣơi, Minh còn nhớ Châu ở thái độ ân cần hỏi thăm Minh khi biết Minh 

đang có chuyện không vui. Châu có 1 phong cách khác với mọi ngƣời. 

Dƣờng nhƣ cái phong cách ấy đã đặc trƣng cho Đặng Nghiêm Linh Châu rồi 

;)  

Minh không thân với Châu nhƣ 2 Phƣơng, Cƣờng hay An. Minh cũng không 

nghĩ rằng ngày Châu đi (27/7/2006) mình lại buồn đến vậy, càng không nghĩ 

mình sẽ khóc...  

Châu ơi Châu ah, học cho thật tốt rồi ráng về Việt Nam đoàn tụ với Loạn 

Gia, với Amotizen Châu nhé! Loạn Gia luôn mở rộng cửa chờ Châu về vì 

Châu luôn là thành viên danh dự của Loạn Gia, của Amotizen!!! 

Hoài An, Quỳnh Phƣơng: Mỗi lúc Minh đứng ngoài hành lang với 1 khối 

tâm sự to đùng, An và Phƣơng luôn là ngƣời vỗ vai, hỏi chuyện Minh. 

Nhƣng Minh cũng chỉ có thể đáp lại bằng 1 nụ cƣời gƣợng gạo, và lại nói 

dối “không có gì”... Thành thật xin lỗi 2 bạn vì điều đó.  
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Hoài An: An là 1 con ngƣời đầy nhiệt huyết: nhiệt huyết với công 

việc, với bạn bè... Cám ơn An đã truyền cho Minh phần nào sự nhiệt 

huyết ấy:)  

An nè, đã có những lúc 2 đứa mình cả tháng trời chẳng nói với nhau câu 

nào, gặp nhau chỉ cƣời. Nhƣng Minh tin chắc, trong lòng An, cũng nhƣ 

Minh, đều biết rằng tình bạn của chúng ta không vì vậy mà kém thân thiết. 

An và Minh, 2 đứa mình đã trải qua nhiều chuyện thật giống nhau. Có lẽ vì 

vậy mà An và Minh dễ đồng cảm với nhau:) Cám ơn An nhiều lúc đã dành 

gần tiếng đồng hồ ngồi nghe Minh than thở và lại ân cần giải tỏa khúc mắc, 

những cảm xúc mâu thuẫn trong lòng Minh. Cám ơn An đã là 1 ngƣời bạn 

nhƣ thế! 

Quỳnh Phƣơng: Dẫu đã có nhiều chuyện xảy ra, Minh vẫn thật sự 

cám ơn ông trời đã cho 2 đứa mình – 2 học sinh Lạc Hồng duy nhất 

ở Lê Hồng Phong- đƣợc học chung với nhau. Đúng là “hữu duyên 

thiên lý năng tƣơng ngộ” hen! ;)  

Mà có khi nào lên ĐH 2 đứa mình lại đƣợc học chung tiếp không nhỉ? Hehe, 

ai biết đƣợc...:p  

Mà tình bạn của 2 đứa mình cũng lạ thật. 2 đứa cứ cãi nhau hoài:) Mấy lần 

tƣởng nhƣ tình bạn của 2 đứa đến đó chấm hết, nhƣng mà lại không:) Lắm 

lúc tụi mình nói những câu lấp lửng thiệt là khó hiểu (đối với ngƣời ngoài), 

vậy mà 2 đứa mình vẫn hiểu ý nhau, thế mới hay chứ! Nhƣng nói nhƣ vậy 

không có nghĩa là Minh nhận mình hiểu trò đâu nhe! Minh không dám nhận 

là hiểu trò vì cũng có nhiều lúc trò nói mà Minh không hiểu gì hết +_+ 

Nhƣng khi ấy, khi thấy gƣơng mặt thất vọng của trò, Minh hơi buồn và thiệt 

sự là cũng không biết nói sao hết...  

Phƣơng nè, có lẽ trong lớp trò là ngƣời góp ý cho Minh nhiều nhất đó. Trò 

đã cho Minh nhiều lời khuyên để giúp Minh sống tốt hơn. Có khi những lời 

góp ý ấy nhƣ lời cảnh tỉnh, báo động cho Minh biết để tránh đƣợc những sự 

thay đổi theo chiều hƣớng không tốt mà Minh không nhận ra. Cám ơn trò 

nhiều lắm Phƣơng ạ! Minh thật sự hi vọng sau này vẫn đƣợc nghe những lời 

khuyên chân thành và thẳng thắn của trò nhƣ hiện tại. Mà đừng bao giờ 

nghĩ là làm phiền Minh hay là can thiệp cuộc sống của Minh nữa nha 

Phƣơng, vì Minh không hề nghĩ nhƣ vậy đâu! 

Tuấn Khải: Khải mập ah, ngoại với con bắt đầu thân nhau từ lúc nào nhỉ? 

Khoảng đầu năm 11 phải không? Ngoại nhớ cái lí do mà con gọi ngoại là 
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ngoại chỉ vì ngoại đi học thầy Quân mặc đồ “nhìn giống nhƣ ngoại của tui”. 

Ngoại đi học sớm, thấy con ngồi có 1 mình. Rồi ngoại với con nói chuyện 

với nhau. Dần dà, những bí mật của ngoại con đều biết. Ngoại bắt đầu chia 

sẻ với con biết bao cảm xúc và suy nghĩ. Con là 1 ngƣời biết lắng nghe, phải 

nói là lắng nghe thật tốt nữa kia!... Nhƣng rồi có 1 khoảng thời gian, con tạo 

khoảng cách với mọi ngƣời, và ngoại cũng không là ngoại lệ. Thấy con từ từ 

xa Loạn Gia mà ngoại không biết phải làm sao. Ngoại thấy rõ sự bất lực của 

mình khi không thể giúp con quay trở lại...  

Hồi năm lớp 10, ngoại “ngán” con lắm đó Khải. Trông con già, lại có vẻ dữ 

dằn sao đó. Ngoại đâu có ngờ là đằng sau bộ mặt có vẻ hung dữ ấy lại là 1 

tấm lòng vì ngƣời khác, biết yêu thƣơng, quan tâm đến mọi ngƣời nhƣ vậy:) 

Nhƣng Khải nè, nói vậy không có nghĩa ngoại đồng ý với con hoàn toàn đâu 

nhe. Ngoại mong con sống chậm lại một chút, nhìn lại mình, nhìn lại ngôi 

nhà nơi con đang sống. Ngoại mong con, trƣớc khi biết yêu thƣơng mọi 

ngƣời hãy biết yêu thƣơng chính mình, yêu thƣơng ba mẹ mình đã. Nếu 

ngoại là ba mẹ của con, có lẽ ngoại sẽ thấy ghen tị với bạn bè của con lắm, 

Khải ah...  

TAM TÀ: Đang buồn gì mà nói chuyện với Tam tà là hết buồn 

Thanh Hƣơng: Phải công nhận Hƣơng đẹp thiệt, nhƣng mà đúng 

nhƣ Trâm nói: “đẹp mà phô”.  

Minh thấy tuy xinh xắn nhƣng Hƣơng không kiêu kì, sống cũng bình dị và 

chơi rất đƣợc. (cấm nở mũi:p) Hƣơng nè, dù vậy, nhƣng Hƣơng nói chuyện 

cũng bậy bạ lắm nhe. Bớt thô bỉ chút xíu hen! 

Thanh Tâm: Tâm lùn hơn Minh, haha. Minh thật sự rất hãnh diện vì 

cao hơn Tâm ^ ^ 

Tâm nè, phải công nhận là Tâm cãi ngang thiệt. Cãi với Tâm mệt chết luôn 

(trái ngƣợc với Trang. Cãi với Trang dễ thắng quá chừng). Mãi đến năm nay 

Minh mới nói chuyện, giỡn với Tâm, gần gũi Tâm nhiều đến vậy. Năm lớp 10 

và 11 hả, Thanh Tâm trong Minh mờ nhạt lắm, không hiện hữu rõ nét nhƣ 

bây giờ đâu: 1 Thanh Tâm lùn hơn Minh, tính tình ngay thẳng, “trầm tính và 

ít nói” (hahaha)  

Ngọc Trang: Minh phải cám ơn cô Hà nhiều lắm vì cô đã chuyển 

Trang ngồi cạnh Minh, cho Minh cơ hội để làm quen và gần gũi với 

1 ngƣời bạn tốt nhƣ Trang.  

Ngồi kế Trang, Minh cảm thấy vui lắm! Haha, lúc đầu Minh cứ tƣởng Trang 
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hiền lắm chứ. Ai dè đâu...:p Mấy đứa kia không biết, tƣởng là Minh cải tạo 

Trang mà có biết đâu bản chất của Trang là nhƣ vậy. Minh chỉ có công phát 

hiện và làm cho nó sống dậy thôi:)  

Phải công nhận là Trang có sức chịu đựng giỏi thật. Ngồi nghe Minh lảm 

nhảm, hát ê a cả ngày luôn. À không, phải nói là Trang có phƣớc lắm nhé, 

đƣợc nghe Minh hát mà không tốn xu nào. Trang là ngƣời đầu tiên nghe 

những sáng tác mới nhất của Minh, ví dụ nhƣ bài rap “Em, vẫn lang thang đi 

trên những nẻo đƣờng, cuộc sống của em thì thật là bận bịu” hay bài “Ánh 

Trăng” do Minh phổ nhạc... Thấy vinh dự chƣa?  

Trang giống Minh nhiều ghê: thích màu xanh lá cây luôn nè, điên điên cũng 

không kém gì Minh, lâu lâu cũng lảm nhảm những câu khó hiểu... và cả 

những cảm xúc nữa. Chẳng biết có phải trùng hợp hay không mà lắm lúc 

Minh bắt gặp chính mình trong những câu blast của Trang! 

“Sóng bắt đầu từ gió,  

Gió bắt đầu từ đâu?  

Minh cũng không biết nữa...  

Khi nào ta thân nhau” 

Chỉ biết là từ từ, Minh cảm thấy thật thoải mái và tự nhiên khi chia sẻ những 

cảm xúc của Minh với Trang. Mà hình nhƣ cái này chỉ có 1 chiều thôi hà. Còn 

Trang hả, buồn gì cũng không nói <buồn 5p +_+> Vì vậy, Minh vẫn chƣa 

hiểu hết đƣợc Trang. <thêm 5p> Nói vậy có nghĩa là: Trang nè, sau này 

buồn gì vui gì cũng phải nói Minh nghe nha! Không thì nói với ai cũng đƣợc, 

nhƣ DPhƣơng cũng đƣợc! (^-^)  

TRIPLE: Cám ơn Triple Marcian, Hói em và cá Tra nhiều lắm. Cám ơn đã luôn 

giúp Minh vui vẻ, khám phá ra lắm điều mới lạ, hay ho trong cuộc sống và 1 

điều quan trọng “Sự sống không bao giờ chán nản”! Triple là những ngƣời 

bạn rất tốt, rất dễ thƣơng, vui tính, năng động và cực kì thú vị! Không chỉ 

vậy, phải công nhận nha, Triple còn điên khùng hơn Minh nữa! Haha 

Triple có nhớ cái ngày 14/02 năm nay không? Cám ơn Triple đã mời Minh, 

cho Minh làm “khách mời danh dự” trong ngày hôm đó. Cám ơn đã kéo 

Minh ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ và cho Minh một ngày 14/02 thật vui!  

Anh Vƣơng: Vƣơng là một ngƣời bạn rất tốt và nhiệt tình. Chỉ tiếc 

là mãi đến năm 12 Minh mới phát hiện ra điều đó. Trƣớc đây, Minh 

luôn giữ 1 khoảng cách nhất định với Vƣơng vì Minh cảm thấy 
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Vƣơng là 1 con ngƣời có sự toan tính và hơi ích kỉ. Cũng nhờ Diễm 

Phƣơng, Minh có cơ hội gần với Vƣơng hơn và hiểu đƣợc Vƣơng 

không phải nhƣ Minh tƣởng. Xin lỗi đã nghĩ không tốt cho Vƣơng.  

Ngoài việc nhận ra Vƣơng là một ngƣời bạn tốt, Minh còn thấy Vƣơng là 

một diễn viên sáng giá trong làng kịch nói Amotizen. Phải công nhận là 

Vƣơng với Cƣờng diễn ăn ý thiệt! Mà Vƣơng nè, sao vai nào của Vƣơng 

cũng gian gian vậy? Hehehe, chắc tại “đạo diễn” nhìn mặt chọn vai đó!  

Vƣơng ơi, Minh ấn tƣợng với giọng cƣời của Vƣơng lắm nhe! Thiệt sự là 

giọng cƣời của Vƣơng có thể khiến cho ngƣời khác bật cƣời mặc dù hok có 

chuyện gì đáng cƣời. À, cái phong cách dzô dziên nữa. Cái phong cách này 

chỉ có ở Vƣơng với con Phƣơng thôi hà! (đúng là 2 má con:P) Dù vậy, Minh 

thích phong cách đó! ;)  

Xuân Hằng: Hằng biết không, Minh ghen tị với Hằng nhiều lắm! 

Đến mức, lắm lúc Minh ƣớc mình đƣợc nhƣ Hằng. Mình ƣớc mình 

có thể dễ thƣơng, có thể nghĩ ra đƣợc nhiều ý tƣởng thú vị, luôn 

may mắn nhƣ Hằng... Đã có lúc sự ghen tị đó là 1 trong những 

nguyên nhân khiến Minh không thể gần với Hằng đƣợc. Thật khó 

khăn để kiềm hãm sự ghen tị đó... nhƣng vì đó là việc Minh phải 

làm. Minh không muốn từ ghen tị thành ghét Hằng lúc nào không 

hay. Minh không muốn mất đi 1 ngƣời bạn nhƣ Hằng!  

Đầu năm lớp 11, khi bắt đầu gần Hằng hơn, Minh hơi bị “khớp” trƣớc cách 

suy nghĩ của Hằng. Điều này cũng làm Minh ngại. Lúc ấy, Minh cảm thấy 

Hằng thật lạnh lùng và có đôi phần tàn nhẫn.  

Khi chơi thân hơn, khi 

đọc những bài entry 

trên blog Hằng, Minh 

hiểu ẩn sau sự lạnh 

lùng ấy là 1 tấm lòng 

nhiệt huyết, 1 con 

ngƣời rất thú vị, rất 

tình cảm. Cho đến giờ, 

Minh vẫn chƣa hiểu hết 

đƣợc vì sao Hằng phải 

che dấu những cảm xúc 

thật đằng sau sự lạnh 

lùng, vô cảm??? 
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Hehe, từ khoảng giữa năm 11 cho đến ngày bị mấy chú “áo vàng” túm, 

Minh + DPhƣơng + Hằng = 1 chiếc xe. Tống 3 vui quá Hằng ha! (mấy bạn 

nào đọc đến đây nhớ đừng nói lại với papa và mama bạn Minh nha!).  

Cuối cùng, đã nói ở đêm lửa trại, nhƣng Minh vẫn muốn cảm ơn Hằng 1 lần 

nữa. Cám ơn Hằng đã giúp Minh đứng dậy trong ngày thi Toán hôm đó. 

Việc làm đó rất có ý nghĩa đối với Minh. Hằng ơi, cám ơn Hằng nhiều lắm! 

Diễm Phƣơng: Phƣơng nè, Minh rất vui khi có Phƣơng luôn ở cạnh, 

ủng hộ Minh trong sự nghiệp. Hehe, bên cạnh “Minh phát thanh” 

luôn có mặt của “Phƣơng cái loa”. Ây dzà, vậy là 2 đứa mình cặp kè 

với nhau suốt gần 3 năm rồi ha! 

Hói nè, Hói là ngƣời mà đầu năm lớp 10, lúc Lùn mới bỡ ngỡ vô A1, Lùn 

tƣởng là dân đàn chị trong lớp. Tại lúc đó Hói búi tóc lại, áo dài thì xắn lên 

nên Lùn tƣởng vậy. Đến lúc Hói quay xuống nhờ Lùn đọc bài Kthuật cho 

chép ah (=> ây dzà, cái tật này của Hói có từ năm lớp 10 rồi) Lùn đọc liền. 

Mới vô mà, sợ bị quýnh lắm!  

Lắm lúc 2 đứa mình ngồi ôn lại chuyện xƣa, để rồi 2 đứa ngồi cƣời nhƣ 2 

con điên...  

Lớp 10: 2 đứa mình + Cƣờng + An chơi thân quá trời hen! 4 đứa đi học ở 

PMH lia chia. Thƣ viện LHP cũng nhờ vậy mà dời xuống dƣới đó luôn. 4 đứa 

mình nè, con Châu già nè, Bumbum, Phúc, Vũ, Nguyện, Đảo ngồi ở 2 bàn 

cuối quậy quá chừng. Ăn vụng nữa chứ! 2 cái bàn cuối, có bao nhiêu chỗ 

đâu, vậy mà cuối năm ngồi nhét cả chục đứa luôn. Thời gian đó thật vui ha 

Hói! 

Lớp 11: giữa 4 đứa mình từ từ có khoảng cách, chỉ còn Lùn và Hói... Tụi 

mình chơi thân hơn với Hằng và Linh hơn. 4 đứa mình, năm ngoái cũng nhƣ 

năm nay, năm nào cũng tham gia kịch hết, mà toàn là vai dzô dziên không 

hà, hahaha... Nhƣng nhảm nhảm vậy mới vui ha, đúng không? 4 đứa mình, 

đi chơi lúc nào cũng đủ mặt :D Có thể nói 4 đứa mình ham vui + ham hố 

nhất trong 18 bạn nữ của Amotizen ^ ^ 

Rồi năm 12: Lùn tui ngồi sát bên tƣờng mà toàn nghe tiếng Hói cƣời không 

hà. Lâu lâu có giọng Anh Vƣơng chen lẫn. Thiệt tình là nghe 2 má con Hói 

cƣời Lùn cũng thấy vui vui, cũng cƣời theo nữa (mặc dù hok biết chuyện gì 

:D)  

Mà Hói nè, sao Lùn thấy năm lớp 10, 11, hay 12 gì Hói cũng là ngƣời vi 
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phạm kỉ luật nhiều nhất vậy? Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời... 

Chọc Hói vậy thôi, chứ Hói nè, cái gì cũng có thể sửa đƣợc. Sống kỉ luật hơn 

1 chút nghe chƣa?  

Phải công nhận Hói là 1 ngƣời hết sức vô tƣ, nhƣng đôi khi cũng còn vô tâm 

lắm. Chuyện này cũng không thể trách Hói đƣợc bởi lẽ sự vô tâm ấy xuất 

phát từ chính đầu óc trẻ con của Hói. Cũng lạ thật! Đầu óc của Hói đen tối 

vậy mà không ngờ vẫn còn con nít lắm! Hói đừng tƣởng Hói lớn lắm nha. 

Nghĩ đƣợc chuyện đen tối không có nghĩa là lớn rồi đâu ah. Không tin hả, 

thử đi hỏi mọi ngƣời đi. Mà thôi, khỏi cần hỏi, Lùn nghĩ Hói cũng đoán đƣợc 

câu trả lời của mọi ngƣời rồi, đúng không? 

Hói hay kêu Lùn sống quá tình cảm, coi chừng bị ngƣời khác dụ... mà không 

chịu nhìn lại mình. Hói cũng có hơn gì Lùn đâu. Hói sống tình cảm, cũng dễ 

khóc nhƣng lại không dám thể hiện vì sợ mọi ngƣời biết, vì Hói nghĩ nhƣ 

vậy là sến... Cứ sống thật với cảm xúc, với suy nghĩ của chính mình là đƣợc 

rồi, biết không? 

3 năm qua, giữa 2 đứa mình có quá nhiều kỉ niệm... Cầu mong tình bạn của 

tụi mình luôn đẹp nhƣ bây giờ, cầu mong Hói luôn là Hói và Lùn sẽ luôn là 

Lùn...  

Hoàng Thọ: Thọ nè, Minh ấn tƣợng với Thọ ngay từ năm lớp 10 luôn đó. 

Lúc Minh mới vô lớp bị mấy bạn kia hù quá chừng, nhƣ “Thọ là dân anh chị, 

Thọ rất quậy, rất..., chỗ kế bên Thọ không ai dám ngồi...” nên Minh hơi ngán 

Thọ và có đề phòng đôi chút. Rồi ngồi kế nhau, Minh thấy Thọ cũng không 

đến nỗi nhƣ mấy bạn nói nhƣng mà phải công nhận là... Thọ nói bậy nhiều 

quá! Thọ nhớ tờ giấy chép phạt không? Minh vẫn còn giữ đến tận bây giờ 

đấy. Thiệt tình là Minh không thể ngờ đƣợc là Thọ “giáo chủ” lại chịu chép 

phạt cho 1 đứa mới chân ƣớt chân ráo vào lớp.  

Thọ trong mắt Minh là ngƣời: 

- hay mặc áo phanh ngực (:p)  

- hơi thiếu tóc (= hói)  

- tốt bụng 

- thẳng tính 

- vô cùng hài hƣớc  

Nói chuyện với Thọ vui thật. Vui đến mức nhiều khi chỉ cần nghĩ đến Thọ 

thôi Minh cũng thấy mắc cƣời:))  

Thọ cũng giống Trang. Niềm vui đi san sẻ cho mọi ngƣời nhƣng buồn phiền 
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gì lại chỉ giữ cho riêng mình. Thọ nè, những khi ấy Thọ hãy chia sẻ với Minh, 

với bạn bè nha Thọ ;)  

Thọ ơi, thói quen, tuy khó khăn, nhƣng rồi ta cũng sẽ thay đổi đƣợc thôi, 

đúng không? Thọ không phải không bỏ đƣợc, mà chỉ vì Thọ không chịu cố 

gắng. Cố gắng bỏ thói quen đó đi nha Thọ. Thọ cũng biết điều đó không tốt 

mà, đúng không? (Chắc là Thọ hiểu Minh muốn nói gì mà, đúng không?)  

Hoàng Luân: con trai của má. Con là đứa con mà má yêu thƣơng nhất. Nếu 

là năm lớp 10, có lẽ nằm mơ má cũng không nghĩ là con với má lại thân 

thiết đƣợc nhƣ bây giờ.  

Đầu năm lớp 10 má sợ con Luân ạ! Nhìn con thật lạnh lùng và có vẻ gì đó 

giống nhƣ là đại ca của lớp vậy. Đến khi con với má trở thành má con, gia 

nhập Loạn Gia rồi, má vẫn thấy có 1 khoảng cách giữa con và má. Thấy con 

thân thiết với Hằng, má ghen tị và buồn. Phải nói sao nhỉ... Má cũng không 

biết nữa, nhƣng đó chỉ là năm lớp 10 và một ít của năm 11 thôi. Bây giờ má 

không còn con nít vậy nữa đâu!:)  

Má nhớ hồi má mới nhận con làm con, má đã từng tuyên bố sẽ cải tạo con 

lại. Vậy mà... Không những thất bại, má còn bị con cải tạo ngƣợc lại. Thiệt 

là... ngại quá!:”> 

Luân nè, chắc con không biết má vui đến thế nào khi thấy con thay đổi nhƣ 

ngày hôm nay đâu. Cuối cùng thì điều mà má hi vọng ở con từ năm lớp 10 

đã trở thành sự thật: một Hoàng Luân biết quan tâm hơn đến gia đình, sống 

nhân nghĩa hơn trƣớc và biết chú tâm hơn vào việc học. Con thật sự chững 

chạc và má rất tự hào về con, con trai của má! 

Tuy vậy con vẫn còn nóng tính quá! Đôi khi chỉ vì nóng giận, con vô tình 

biến mình thành ngƣời cộc tính và thô lỗ. Luân nè, con cần biết kiềm chế 

cơn nóng giận của mình hơn nữa. Ban đầu có thể hơi khó nhƣng từ từ, rồi 

con cũng sẽ làm đƣợc thôi!  

Luân, con có nhớ ngày chủ nhật 30/12 không? Cám ơn con đã lắng nghe má 

nói, đã ngồi chia sẻ, an ủi, khuyên nhủ má... Cám ơn con đã ở cạnh má trong 

lúc ấy.  

Cám ơn con nhiều nhiều lắm Luân ah! Cám ơn con đã làm con của má!:)  

Anh Đảo: Anh 2 là ngƣời duy nhất khiến trong Mi tồn tại biết bao cảm xúc 

mâu thuẫn lẫn lộn. Mi cảm thấy giữa Mi và A2 luôn tồn tại 1 khoảng cách vô 
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hình mà Mi không sao xóa bỏ đƣợc... Mi cảm thấy mọi sự cố gắng của mình 

dƣờng nhƣ vô ích khi A2 không chịu mở lòng, và thật sự, đôi lúc Mi cảm 

thấy nản. Mi cảm thấy rất buồn khi không thể an ủi A2 những khi A2 gặp 

chuyện không vui. Những khi ấy, dƣờng nhƣ Mi chỉ đem lại cho A2 sự bực 

bội và chúng ta lại cãi nhau...  

Dù đã có chuyện gì xảy ra, thật lòng em gái vẫn muốn cám ơn A2: Cám ơn 

A2 vì mọi điều! Ƣớc gì anh em tụi mình lại thân nhau nhƣ hồi năm 11, anh 2 

nhỉ...  

Quốc Cƣờng, Tú Linh: chị Minh cảm thấy rất hạnh phúc khi có 2 đứa em 

thiệt dễ thƣơng nhƣ 2 em. Lúc nào chị Minh buồn, 2 đứa em cũng đều động 

viên, cổ vũ tinh thần cho chị Minh. Chị Minh không biết phải dùng từ ngữ 

nào để diễn tả hết tình cảm mà chị Minh dành cho 2 em nữa... Chỉ có thể nói 

lời cám ơn: Cám ơn 2 em đã luôn ở bên ủng hộ, động viên chị Minh! Cám 

ơn 2 em đã làm em của chị Minh, 2 đứa em thật ngoan! 

Quốc Cƣờng: Chị Minh thật sự mừng lắm Cƣờng ạ. Mừng khi thấy 

em đƣợc nhƣ ngày hôm nay, nhất là khi em chịu bƣớc ra thế giới 

riêng của mình để hòa nhập với mọi ngƣời, mừng khi thấy em chăm 

chỉ, siêng năng hơn hồi lớp 10. Em cũng không còn sống ích kỉ nhƣ 

xƣa, nhƣng vẫn còn một chút đấy nhé! Chị Minh nghĩ rồi em cũng 

sẽ khắc phục đƣợc nhƣợc điểm này nếu em chịu cố gắng. Chị Minh 

tin chắc là em sẽ làm đƣợc, phải không nè?  

Em có nhớ cái lần em gửi thƣ cho chị Minh hồi năm 11 không? Lúc đó em 

định rời bỏ Loạn Gia. Lúc nhận thƣ em, chị Minh buồn lắm. Chị Minh cảm 

thấy nhƣ mình vừa mất đi 1 thứ gì đó rất quan trọng. Ngày đó, em+chị 

Minh+DPhƣơng, 3 đứa ôm nhau mà khóc...  

Cƣờng ơi, em có biết khi nhận đƣợc tin nhắn từ Lâm Đồng của em hồi dịp 

Tết chị Minh vui đến cỡ nào không? Càng vui hơn khi đƣợc em tin tƣởng mà 

chia sẻ những buồn vui. Rồi lúc em gọi điện lại cho chị Minh thì khỏi phải 

nói. Tiếc là em không nhìn thấy đƣợc chị Minh cƣời nhiều nhƣ thế nào:)  

Tú Linh: em là 1 đứa em siêu dễ thƣơng. Ôm em đã lắm nè:p.  

Em biết không, chị Minh ngƣỡng mộ em không chỉ vì em học giỏi 

mà em còn là một ngƣời biết dung hòa lí trí và tình cảm, điều mà 

chị Minh vẫn chƣa làm đƣợc...  

Linh nè, chị Minh thích thấy em cƣời lắm. Những lúc đó, dù đang buồn gì đi 

chăng nữa, chị Minh cũng thấy vui lên nhiều. Ah, mà em với chị Minh giống 
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nhau chỗ này nè: mỗi khi cƣời là hok thấy Tổ quốc đâu hết. Hehe, tụi mình 

đúng là chị em:))  

Em biết không...  

Năm lớp 10: trong mắt chị Minh, em là “đứa em gái trên danh nghĩa” của 

chị Minh, là bạn gái mập nhất lớp (xin lỗi em :D) và là 1 ngƣời bạn tốt bụng, 

nhiệt tình.  

Năm lớp 11: Chị em mình thân hơn nhƣng dƣờng nhƣ vẫn có 1 khoảng 

cách giữa chị em mình. Chị Minh rất ít khi nào tâm sự với em. Chị Minh cảm 

thấy việc chia sẻ thật khó khăn... Rồi từ 1 trò cá cƣợc, chị 2 bắt đầu chia sẻ 

với em. Em còn nhớ không? Rồi những buổi tối thứ 7 ở nhà chị Minh ăn sữa 

sầu riêng nữa, thiệt vui ha!  

Rồi đến năm 12, đến ngày mà chị Minh gọi em đến bàn vào giờ ra chơi, 

ngày mà chị Minh quyết định chia sẻ những khúc mắc trong lòng với em, 

mở lòng thật sự với em... Kể từ ngày ấy, dƣờng nhƣ cái khoảng cách vô hình 

ngày nào đã chính thức đƣợc xóa bỏ. Kể từ hôm ấy, điện thoại chị Minh 

luôn tràn ngập những tin nhắn động viên, an ủi của em. Chị Minh thấy hạnh 

phúc lắm Linh ah! Hạnh phúc khi nhận đƣợc những tin nhắn ấy, hạnh phúc 

khi nhận đƣợc tình yêu thƣơng ẩn chứa trong từng dòng tin nhắn...  

Khi gặp việc gì khó khăn, Minh luôn cảm thấy yên tâm khi biết Loạn Gia 

luôn ở bên Minh.  

Minh thật sự cảm thấy rất hạnh phúc khi đƣợc sống trong tình yêu thƣơng 

của Loạn Gia, của Amotizen. Cám ơn những tình cảm mà mọi ngƣời đã dành 

cho Minh.  

Cám ơn tất cả các bạn đã hiện diện trong cuộc đời của Minh! 

Thân tặng các bạn bài thơ do chính Minh tự sáng tác thay lời cảm ơn: 

BẠN BÈ 
Ngày ngày đến lớp 

Mong gặp bạn bè...  

 

  Bao nhiêu niềm vui nỗi buồn,  

 Có bạn chia sẻ tôi luôn vững lòng.  

  Trong lòng bão tố mƣa giông,  
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 Bên bạn tôi thấy cầu vòng hiện ra.  

  Dẫu cho ngày đó kiểm tra,  

 Sợ chi khi có bạn hiền bên ta ^ ^ 

NHƢNG 

  Phòng thi nào phải là “nhà”! 

 Không phao, không bạn, chỉ toàn giáo viên 

  Nên ta ráng học thật siêng,  

 Toán, Sinh, Lý, Hóa luyện cho thật cừ 

SAO CHO 

  Đi thi ta chỉ quan tâm 

 Thủ khoa có phải là mình hay không! 

  Ta đây không đƣợc phép lƣời,  

 Vì ta Ngƣời đã nhọc lòng lắm thay.  

  Mẹ cha cực khổ tháng ngày,  

 Mong ta học tốt sau này vinh quang.  

  Thầy cô dạy dỗ bảo ban,  

 Mong ta góp sức xây đời đẹp tƣơi.  

  Ta ơi, cố gắng học hành,  

 Cho đời sung túc, cho ba mẹ mừng :D 

  Sau này danh tiếng lẫy lừng,  

 Sau này vinh hiển xin đừng quên nhau! ;)  

 

 (Bài thơ đã đƣợc độc quyền bởi 
Tôn Nữ Khánh Minh.  

Cấm in sao dƣới mọi hình thức!)  
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Forever… 
Hm…Cũng không biết rõ cảm xúc của mình lúc này nhƣ thế nào nữa. Hồi 

còn học cấp 1 mình luôn nghĩ rằng những ngày tháng học cấp 1 là vui nhất, 

nhƣng khi lên cấp 2 mình lại cảm thấy những ngày tháng này mới sẽ là vui 

nhất. Rồi khi lên cấp 3, năm lớp 10 thật bỡ ngỡ, mình chẳng quen ai, cảm 

thấy lạc lõng, nhƣng rồi từ từ cũng bắt đầu có bạn mặc dù không nhiều lắm. 

Năm lớp 10 với mình thật sự căng thẳng, áp lực học tập, rồi bạn bè thì chƣa 

có nhiều. Lên lớp 11 thì cũng bắt đầu quen nhiều hơn, và cũng nhờ cô Hà 

nên mình cảm thấy tập thể lớp 11A1 đã đoàn kết nhau hơn. Nhƣng mình chỉ 

thực sự cảm nhận rõ điều này hơn qua cái năm 12 này, năm cuối của cuộc 

đời học sinh, năm mà mỗi đứa sắp mỗi ngƣời một nơi. Năm nay với mình 

mà nói thực sự là một năm đầy ý nghĩa. Mình có thêm nhiều bạn, hiểu thêm 

nhiều bạn, năm nay lớp mình đoàn kết hơn, phải nói là rất đoàn kết, dĩ 

nhiên là cũng sẽ có những điều không nhƣ mong muốn. Có lẽ, cũng nhờ 

thầy Huyết, nhờ thầy đã tổ chức chuyến đi Mađagui đầy ý nghĩa, khiến tình 

bạn, tình đoàn kết của 12A1 ngày càng bền chặt hơn. Nhờ cái đêm lửa trại 

ấy, đêm lửa trại cảm động nhất mà mình từng tham gia, với những giọt 

nƣớc mắt của tình bạn, những giọt nƣớc mắt tha thứ, những giọt nƣớc mắt 

hối hận… tình bạn của chúng ta đã thắt chặt hơn nữa. Mình nhớ những lời 

hứa của các bạn và cả của mình dành cho 12A1 (dĩ nhiên là không thể nhớ 

hết tất cả), những lời hứa sẽ dành mãi tình cảm cho 12A1 bây giờ và sau 

này.  

Thực lòng mà nói, mình chƣa bao giờ tin cái gì vĩnh cửu cả, mình không 

dám chắc sau này mình sẽ còn dành trọn vẹn tình cảm này cho 12A1, vì có 

ai mà biết đƣợc sau này sẽ có biết bao nhiêu thay đổi. Lời hứa vẫn chỉ là lời 

hứa, có mấy ai sẽ thực hiên tốt đƣợc lời hứa của mình đâu. Bởi vì mình biết 

rằng thời gian sẽ khiến cho con ngƣời thay đổi, mình sẽ thay đổi, các bạn 

cũng sẽ thay đổi, nhƣng mình vẫn tin & hy vọng tập thể 12A1 sẽ không đổi, 

sẽ vẫn là những thành viên này dù cho các bạn có ở đâu đi nữa. Mặc dù 

đƣợc coi là một tập thể đoàn kết, nhƣng cũng không thể tránh đƣợc những 

mâu thuẫn giữa các bạn trong lớp, và mình mong những ai, những bạn nào 

có mâu thuẫn lớn hay nhỏ cũng nên bỏ qua hết để lớp ta có thể hoàn hảo 

hơn. Cũng nhờ đêm lửa ấy mà mình hiểu ra tha thứ là một điều rất cần thiềt, 

cuộc sống nên có những tha thứ, nên bỏ qua những ích kỷ, đố kỵ. Và bản 

thân mình cũng đang cố gắng sống nhƣ vậy, mình muốn trở thành ngƣời 

tốt. Khánh Minh có nói ”muốn trở thành ngƣời tốt, tin có ông già noel”, hơi 
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bị ấn tƣợng với câu nói này (mặc dù nó hết sức vô duyên), hehe, mặc dù 

không tin có ông già noel nhƣng mình vẫn sẽ thành ngƣời tốt cho mà xem 

(hên xui thôi). Mong muốn các bạn 12A1 sẽ mãi là 1 tập thể ngoan, hiền 

(mặc dù năm nay có hơi nhiều tai tiếng), nhƣng lớp mình sẽ là lớp đoàn kết 

nhất trong 28 lớp 12. Cảm nhận của mình cũng chỉ đến đây thôi, không biết 

viết gì thêm, chỉ biết cám ơn các bạn đã cho mình hiểu thế nào là tình bạn 

thực sự.  

Nguyễn Ngọc Trang 
Sơ lƣợc tiểu sử 
Cách đây 17 năm, 7 tháng, ngày 5-8-1990 tại một thị trấn nhỏ nhỏ, xinh 

xinh ở tỉnh Bình Dƣơng, một cháu bé trắng trẻo, dễ thƣơng (nghe thấy ớn) 

đã cất tiếng khóc chào đời nghe thật vui tai. Cháu bé đƣợc đặt cái tên thật 

hay: NGUYỄN NGỌC TRANG, đƣợc sự ân cần chăm sóc của bố mẹ, yêu 

thƣơng của họ hàng, đùm bọc của hàng xóm, bé Trang ngày ngày đƣợc ăn 

no, ngủ kĩ và… lớn nhanh nhƣ thổi đến nỗi khoảng 1m6 mà nặng tới 43kg 

lận:)) … 

Ngày tháng trôi qua, đến năm 2005, bạn Trang của chúng ta cũng đã đến 

tuổi học cấp 3. Vào một ngày đẹp trời nọ, bạn Trang quyết định đi thi vào 

trƣờng Lê Hồng Phong - một ngôi trƣờng danh giá của thành phố mang tên 

Bác. Và thật bất ngờ, với sự may mắn + 1 chút tài năng bạn Trang nhà ta đã 

đậu vào trƣờng Lê Hồng 

Phong (khiêm tốn 1 

chút:)) ).  

Một chút bỡ ngỡ của lớp 

10, một chút lạ lẫm của 

lớp 11, cuối cùng bạn 

Trang cũng đã lết đƣợc 

lên lớp 12 - một năm 

học mệt mỏi, căng 

thẳng, nhƣng lại đầy ý 

nghĩa. Đƣợc sự dìu dắt 

của ngƣời bạn ngồi kế 

bên - Tôn Nữ Khánh 

Minh, bạn Trang đã ngày 

càng trƣởng thành và cùng KM thành lập băng nhóm F4 (Bộ Tứ Siêu Đẳng, 

sau nay tan rã) và đƣợc KM đặt cho một nickname thật trìu mến: T‟RAVI 16, 
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lấy cảm hứng từ một “bạn gái” xinh xinh, dịu dàng, duyên dáng ở một lớp D. 

Sau đó, đƣợc sự cảm thƣơng cho số phận hẩm hiu, bị ngƣời đời hắt hủi, bạ 

n Trang đã đƣợc Linh ù & Cƣờng nhận làm con nuôi vô thời hạn. Mặt dù ăn 

uống kham khổ một chút nhƣng cũng có chỗ nƣơng thân=) ). Sau đó không 

lâu, dƣới sự gợi ý của thầy Hồng, bạn Trang cùng với bạn Tâm và cả bạn 

Hƣơng đã đƣợc dẫn dắt vào con đƣờng tà đạo. Cuối cùng cả 3 đứa đã quyết 

định thành lập TAM TÀ phái, chuyên trừ gian diệt ác (mặc dù có tên Tam 

Tà), và kẻ thù không đội trời chung đó là nhóm Triple gồm: D. Phƣơng, X. 

Hằng, A. Vƣơng. Cho đến thời điểm này 2 nhóm vẫn căng thẳng & vẫn đang 

thách đấu nhau trong nhiều lĩnh vực.  

Đó là sơ lƣợc về cuộc đời (cho đến thời điểm bây giờ) và sự nghiệp của bạn 

Nguyễn Ngọc Trang, sau đây là một số thông tin cá nhân: 

Ngày sinh: 05-08-1990 

Nick name: T‟ravi XVI 

Email: Melody_u58@yahoo.com  

Địa chỉ: 125/41 D1 F . 25 Q. Bình Thạnh  

Điện thoại : 2945531 

Di động: 0908065925  (có thể sau này sẽ đổi số ,  tới lúc đó tính 

sau)  

Sở thích: nghe nhạc , xem phim Hàn Quốc , phim kinh dị , nói nhảm  

Màu sắc yêu thích: xanh lá  

 

 

It’s hard to say… 
Lúc đầu khi mới bƣớc chân vào trƣờng này Tâm rất sợ sẽ không tìm đƣợc 

ngƣời bạn nào vì nghĩ rằng chắc học sinh trƣờng này chỉ biết học thôi chứ 

chả quan tâm đến gì hết. Chắc mấy bạn cũng thấy là năm lớp 10 Tâm không 

gắn bó với lớp lắm nhƣng càng về sau đặc biệt là năm 12 này thì Tâm mới 

phát hiện ra rằng lớp mình thực sự là một tập thể rất tuyệt vời và mình thấy 

hối tiếc vì quãng thời gian phí phạm khi đã không kịp tìm hiểu mọi thành 

viên trong lớp mình… Do lớp mình số lƣợng hùng hậu đến 46 thành viên 

nên những dòng chia sẻ với mấy bạn dƣới đây sẽ hết sức cô đọng và hàm 

súc.  

mailto:Melody_u58@yahoo.com
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To Bayamamun: bật mí cho chị biết chị là ngƣời mà em ấn tƣợng nhất 

trong ngày đầu tiên đi học. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thôi em đã nhận ra 

ngay “bản chất tà đạo” của chị và đúng là con mắt nhìn ngƣời của em quá 

chính xác: chị đã gây ra nhều tai tiếng cho lớp ta nhƣng quả thật không thể 

không tán dƣơng, khen thƣởng những thành quả, truyền thống mà chị đã 

đóng góp cho lớp mình. Em đặc biệt ngƣỡng mộ chị “hói” vì thấy chị suốt 

ngày ăn chơi không, mà sao cứ đứng nhất nhì lớp hoài! Em còn phát hiện ở 

chị một biệt tài là chữa bệnh từ xa qua đt di dộng. Nhìn chung chị là con 

ngƣời đa tài và hoàn hảo chỉ có tội hơi nhiều chuyện và lanh chanh. Đáng lẽ 

chúng ta đã có thể trở thành đôi bạn rất thân nhƣng đáng tiếc, … đáng tiếc 

vì chị là thành viên của băng đảng Triple nên đôi ta đành 2 ngả vậy… 

To 1.10m: Lúc học lớp 10 mới ngồi kế Mỹ, nói thật là Tâm không thích Mỹ 

chút nào nhƣng qua 3 năm học sau nhiều lần xa cách rồi lại tái hợp Tâm mới 

biết những điều mà Tâm nghĩ là hoàn toàn sai lầm. Xin lỗi và cũng đồng 

thời cảm ơn vì Mỹ đã giúp và động viên Tâm trong học tập rất nhiều. Ah 

còn quên 1 điều nữa: cảm ơn vì Mỹ đã lùn hơn Tâm nên Tâm không phải 

mang tiếng là lùn nhất lớp. He he… 

To Vân Anh - một cô gái trong sáng, hồn nhiên, nhí nhảnh (chắc mình điên 

rồi!) : Sau này xa nhau chắc Tâm sẽ rất nhớ, nhớ những buổi học bài chung 

(mà tám thì nhiều hơn học), nhớ những câu chuyện nóng bỏng mà bạn kể, 

nhớ những lần mà bạn khen mình (đúng là chỉ có bạn mới nhận ra những 

ƣu điểm của mình) và tất cả những điều mà Tâm muốn nói đến Vân Anh là 

hãy luôn giữ sự vui tƣơi, nhí nhảnh đó nha. Nhắn riêng: nếu mà Vân Anh bớt 

“khìn” thì chắc sẽ sớm kiếm đƣợc chồng.  

To Minh Bảo: Mặc dù tụi mình không thân với nhau lắm nhƣng Tâm biết 

Bảo là một ngƣời bạn rất tốt. Tâm nhớ trong một lần chia nhóm thực hành: 

Tâm cùng vài đứa nữa xin vào nhóm nào cũng bị từ chối nhƣng riêng Bảo 

đã không xem thƣờng và tiếp nhận tụi này và dù kết quả có nhƣ thế nào thì 

Bảo cũng không hề phàn nàn. Dù có thể đối với Bảo nó rất nhỏ nhặt nhƣng 

tụi này thực sự cảm ơn và trân trọng những điều đó. Tâm nghĩ nếu Bảo chịu 

mở rộng lòng mình hơn nữa thì chắc chắn sẽ tìm đƣợc nhiều ngƣời bạn hợp 

gu (nhƣ Tâm chẳng hạn). Hãy luôn vui vẻ nhé!  

To Marcian (kẻ thù mà mình yêu thích đây) : mặc dù tụi mình ít nói chuyện 

với nhau, nếu có thì cũng chỉ là cãi lộn hoặc bàn mấy chủ đề bá láp thôi 

nhƣng mình thực sự rất “mến” Hằng (không kiếm ra đƣợc từ nào đỡ kinh 

khiếp hơn). Mình thích ở bạn cái tính thẳng nhƣ ruột ngựa gặp gì cũng chê, 
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nói gì cũng cãi, thích cái trái tim băng giá nhƣng vẫn luôn chung thuỷ 

hƣớng về Korea, thích cái bản chất gian ngầm của bạn; đặc biệt mình rất 

ghen tị với thành tích học tập của bạn nhất là năm 12 cứ đƣợc thầy cô 

“tuyên dƣơng” trƣớc lớp hoài… Nói chung bạn là mẫu ngƣời mà mình rất 

yêu thích nhƣng tiếc thay mình vẫn còn nhớ mãi những nỗi đau về thể xác 

mà bạn gây ra cho mình ở Madagui nên thù này khắc cốt ghi tâm. Hãy đợi 

đấy!  

To Milu: Có thể nói Minh là ngƣời mà Tâm ngƣỡng mộ nhất trong lớp. Từ 

trƣớc đến giờ Tâm chƣa gặp ngƣời bạn nào chơi hết mình hết lòng nhƣ 

Minh. Minh luôn quan tâm đến ngƣời khác một cách chân thành không vụ 

lợi tính toán. Tâm cũng nhƣ lớp rất cảm ơn những tình cảm ấm áp mà Minh 

mang lại. Món quà đặc biệt chỉ dành riên cho Minh nè: ngàn nụ hôn thân 

thƣơng.  

To nhóm trùm: Tâm cũng không biết vì sao 3 bạn đƣợc trao biệt danh nhƣ 

vậy nhƣng theo nhìn nhận riêng của mình thì mấy bạn đúng thiệt là rất 

trùm, trùm từ mọi khoảng từ ăn chơi đến học hành. Lớp mình nếu thiếu 3 

bạn thì chắc sẽ buồn lắm. Tâm cũng cảm ơn mấy bạn vì đã tận tình “giúp 

đỡ” Tâm trong học tập (Riêng cảnh cáo bạn Thiện chỉ bài gì mà toàn chỉ sai 

không).  

To Tuấn gấu và thím Duy: thật tiếc khi Tâm chỉ mới thân với 2 bạn đƣợc 

chút xíu vào năm cuối thôi (cài này thì phải cảm ơn giải Tam pháp thuật đã 

xếp tụi mình chung bảng, đúng là không đánh nhau thì không thành bạn) 

nhƣng thà muộn còn hơn không nhỉ. Bật mí cho 2 bạn biết điều này (chƣa 

nói cho ai biết ngay cả bạn thân đó nha) : Tuấn là ngƣời mà Tâm ấn tƣợng 

nhất khi mới bƣớc vào lớp 10 đó nhƣng về sau này thì không ƣa nổi nữa (vì 

bạn cứ kênh tui hoài, chắc tại bị tui đánh bại trong TPT nên tức tối phải 

không?). Còn Duy là bạn nam mà Tâm thích nhất trong lớp (eh cái này 

không có ý gì hết, hoàn toàn trong sáng) vì bạn đối xử rất lịch sự, ga lăng 

với mọi bạn nữ trong lớp, khác với bản tính của tụi con trai là chỉ tốt với 

những ai mà mình để ý.  

To Khọm già: Trong lớp thì Tâm đặc biệt nể Hạnh không chỉ về khoảng học 

hành mà còn là vì cá tính của Hạnh. Ở lớp 12, Hạnh có vẻ gặp phải nhiều 

vấn đề nên hình nhƣ cũng thay đổi đôi phần nhƣng dù có chuyện gì đi nữa 

thì Tâm mong Hạnh cũng hãy luôn vui tƣơi, đừng để những thứ không đáng 

làm ảnh hƣởng xấu đến mình nha.  
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To Tú Linh: Bình thƣờng Tâm chọc Linh chơi thôi chứ Tâm không có ý gì 

đâu. Chẳng qua tại Tâm ghen tị với ngoại hình quá dễ thƣơng của Linh thôi 

:D. Tâm cũng bất ngờ khi Linh có ấn tƣợng với Tâm trong hàng ngàn đứa ở 

trƣờng cũ nhƣng bạn bị 1 điểm trừ vì tội dám nói xấu tui đầu năm lớp 10 

nha (nhờ Galaxadibe méc chứ không thì tui đâu có biết: mặt ngƣời ta nhƣ 

vậy mà nó dám la là côn đồ! ). Định chúc Linh luôn trẻ đẹp, vui vẻ mà nhắc 

đến tức quá thôi khỏi chúc luôn.  

To Minh Ngọc: Tâm bình thƣờng tỏ ra lạnh nhạt không muốn chia sẻ với 

Ngọc nhƣng Ngọc đừng buồn nha. Tâm trân trọng sự quan tâm đó và rất 

vui khi có một ngƣời bạn nhƣ cậu. Đôi khi thấy Ngọc bi quan quá và cứ hay 

quan trọng hoá những gì ngƣời ta nghĩ về mình, cứ sống lạc quan vô tƣ nhƣ 

Tâm hổng phải khoẻ sao? 

To Ká Tra: Sao ai cũng có cái để khen đến lƣợt bạn tui nghĩ nát óc mà hổng 

có gì đáng nói hết vậy? :D. Mặc dù không muốn nhƣng phải công nhận là 

Tâm có phần ngƣỡng mộ sự nỗ lực vƣợt bậc của Vƣơng trong học tập, đặc 

biệt là môn Anh, nhớ lại ngày xƣa tui sỉ nhục bạn quá chừng, giờ thấy quê 

dễ sợ. Tâm cũng ấn tƣợng về tính cách của Vƣơng ở lớp 10: quá tự tin, 

chảnh, hay bon chen. Tâm nhớ trong buổi lửa trại ở Mađagui Vƣơng có nói 

rằng bạn đã từng là ngƣời rất ích kỉ, lúc trƣớc thì Tâm không biết nhƣng 

hiện tại và ngay thời điểm Vƣơng đọc những dòng này thì Tâm xin khẳng 

định rằng trong mắt mình bạn luôn là ngƣời bạn tuyệt vời (mặc dù nhiều lúc 

cũng hơi khó ƣa và dzô dziên). Hình nhƣ khen bạn 1 câu là phải chê thêm 1 

câu hổng thôi chịu hổng nổi, thông cảm nha!  

To các bạn của tổ 1 thân yêu, đặc biệt là các bạn nam: Tâm thiệt là may 

mắn khi đƣợc là thành viên của tổ 1. Cái này không phải là do ăn quà 8/3 và 

KFC nên mới nói đâu nha: tổ mình toàn Tổ trƣởng Ki học quá đỉnh lúc nào 

cũng ga lăng không bao giờ dám dùng quyền lực đàn áp tổ viên; Bảo Huy 

thì tuy có ồn ào 1 tí (chƣa thấy mặt mà đã nghe tiếng rồi) nhƣng khá dễ 

thƣơng và hồn nhiên; Khải “mập” nhìn dữ dằn giống Chaien nhƣng thật sự 

rất tình cảm và tốt bụng… nói chung là cả tổ mình ai cũng tuyệt vời.  

To trùm Galaxa và T’ravi: Tâm cũng không nhớ rõ khi nào ta thân nhau 

nữa. Năm 12 này có nhiều mâu thuẫn trong nội bộ nhóm mình mà Tâm thấy 

không đáng tí nào nhƣng dù sao nó cũng giúp tụi mình hiểu rõ nhiều điều. 

Có thể tụi mình chƣa thực sự may mắn để trở thành những ngƣời bạn thân 

chí cốt nhƣng Tâm vẫn rất vui vì tụi mình đã cùng nhau trải qua nhiều kỉ 

niệm đáng nhớ. 3T‟s forever.  
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Có những bạn mình không nhắn nhủ gì hết nhƣng không có nghĩa là mấy 

bạn không quan trọng đối với mình đâu nha. Nếu lớp mình chỉ cần thiếu 1 

trong mấy bạn thì chữ A1 sẽ không còn nguyên vẹn. Chẳng qua là mình 

cũng chƣa thực sự hiểu về mấy bạn và phải thừa nhận rằng học ba năm trời 

nhƣng mình vẫn chƣa có dịp nói chuyện với một số bạn. Có thể tụi mình 

không cùng sở thích, suy nghĩ nhƣng tất cả đều là thành viên của A1 và đã 

gắn bó với nhau suốt 3 năm. Dù tập thể lớp mình không phải là lớp ƣu tú 

nhất, cũng có lúc chƣa thật đoàn kết nhƣng mình thực sự tự hào khi đã, 

đang và mãi mãi là một thành viên của lớp A1 number one. Đến đây thì giấy 

đã hết, mực đã cạn mình cũng không biết viết gì hơn ngoài việc chúc cho 

từng bạn trong lớp mình luôn dzui dzẻ, thành đạt, gặp nhiều may mắn 

trong cuộc sống và đừng quên điều này nha: 

 

”Who are we? A1! 
Who are we? A1,  

A1 A1 A1!” 
Không là ngƣời đẹp nhất, 

giỏi nhất hay dễ thƣơng 

nhất, nói chung là không 

có gì nổi bật (thấy mình 

khiêm tốn hôn?!) nhƣng 

chắc không cần giới 

thiệu mấy bạn cũng biết 

mình là ai và mong là 5 

hay 10 năm nữa, khi đọc 

những dòng này mấy 

bạn cũng sẽ nhớ mình 

(cái này thì hổng chắc 

lắm nên mình phải đính 

kèm tấm hình xinh đẹp 

kế bên, chụp trên dƣới 

hai ba chục lần mới đƣợc đó). Nếu may mắn mà nhớ ra mình và có nhu cầu 

liên hệ thì cứ gọi theo số này: 0986248227, Tâm sẽ luôn túc trực 24/24. Còn 

nếu đã cố gắng hết sức mà mấy bạn vẫn chƣa nhớ ra mình là ai thì để mình 
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gợi nhớ chút xíu nha: mình có nickname là “one point one one” tức 1.11m 

(may mà có Tú Mỹ là niềm an ủi nho nhỏ của đời Tâm), về sau thì đƣợc chị 

Phƣơng “hói” đặt thêm cái nick là Bạch Mi (oai thiệt). Mình sinh ngày 27-07 

đúng ngày thƣơng binh liệt sĩ, mấy bạn là ngƣời Việt Nam nên nhất định 

phải nhớ ngày này nghen. Về tính cách thì mấy bạn thấy đó cái tên đã nói 

lên hết con ngƣời của mình trong sáng và thánh thiện :D, trầm tính và ít nói 

(sao hổng ai tin hết dzậy?), tức nhiên là chỉ đối với những bạn chƣa quen 

thân thôi. Phẩm chất tốt của mình thì nhiều lắm có kể ra hết trang chắc 

cũng không đủ nên để mấy bạn tự nghiệm ra thì hay hơn! Mà hổng hiểu nổi 

1 điều là mình tốt vậy, dễ thƣơng vậy mà sao đi đến đâu cũng bị ngƣời ta 

ghét quá trời? Còn về tật xấu mà mình ghét nhất ở mình là tính mít ƣớt 

(chắc cũng không thua gì Khánh Minh đâu) và lâu lâu hay thƣờng xuyên gì 

đó mình cũng có nói những câu cực kì dzô dziên, nếu có lỡ xúc phạm hay 

làm phiền lòng bạn thì mong bạn bỏ qua cho. Nói về tƣơng lai thì mong 

muốn của Tâm là trở thành nhà quản lý nhân sự hoặc luật sƣ, bởi vậy nếu 

bạn nào nếu sau này có mở công ty thì nhớ mƣớn Tâm nha hay nếu có làm 

ăn phi pháp xui xeo bị bắt cũng hãy cứ tìm đến Tâm! Tâm luôn mong chờ 

mấy bạn đây.  

Điểm mà mình tự hào về bản thân: “đôi mắt biết nói” (theo lời nhận định 

khách quan của Vân Anh và của mình nữa).  

Band mà mình ghét nhất trong lớp: Triple (vì toàn là thành viên dzô dziên, 

lúc nào cũng kiếm chuyện với ngƣời khác)  

Buổi đi chơi “đã” nhất: sinh nhật của mình và T‟ravi tổ chức chung năm 11 

cũng đâu có rình rang gì, mời chỉ có mấy đứa, vậy mà không ngờ đến bữa 

đó đi nguyên 1 đám đông quá chừng. Đã vậy tụi nó còn bày đặt bí mật mua 

bánh kem tặng quà tùm lum, lúc đó cảm động muốn khóc đi đƣợc. Cả ngày 

lang thang đi ăn, karaoke, chơi game. Trời thì mƣa tầm tã nhƣng hổng ai 

muốn về, hết biết đi đâu lại chui vào siêu thị mua mấy hộp sữa chua để lên 

trƣờng ăn. Hôm đó đúng là vui quá xá. Cảm ơn các bạn, đặc biệt là An và 

Khải đã cho mình một sinh nhật đáng nhớ. Nếu năm nay tụi mình đậu thủ 

khoa hết Tâm và Trang sẽ tổ chức lớn mời hết cả lớp mình luôn.  

Nguyễn Hữu Thanh Tâm 
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Nguyễn Phúc Vân Anh 
Ngày sinh: 27/02/1990  

Địa chỉ: 37-39 Lƣu Văng Lang , 

P. Bến Thành , Q. 1  

Điện thoại: 0902607576  

Email: kda10508@yahoo.com  

Sẽ không ước thời 
gian quay lại 
16/5/2008 

Sáng nay, cả đám nhí nhố chụp 

đủ thứ kiểu hình khắp sân 

trƣờng, đứa nào cũng cƣời toe 

toét, làm đủ thứ kiểu để chụp. 

Máy chụp hình thi nhau lóe 

sáng. 

Rồi nhƣ đoàn tàu lửa, lớp mình chạy khắp hành lang các lớp gào rú, đi đến 

đâu đƣợc sự hƣởng ứng nhiệt liệt đến đó. Khi chạy xuống thì bà giám thị 

đáng ghét trợn con mắt của bả lên nhìn lớp mình cứ nhƣ từ hành tinh nào 

xuống. Sau đó thì đƣợc ông giám thị bắt loa lên chửi khắp trƣờng trong khi 

cả lớp mình cƣời khoái chí.  

Trƣa, một đám đi ăn cơm chung, có lẽ là buổi cơm trƣa cuối cùng ăn cùng 

nhau. Sau này không biết liệu có còn một dịp nào nhƣ thế. 

Chiều nay… 

Có một cái vòng tròn nho nhỏ ở khu C, có mỗi Downie nằm nhƣ cái mền 

trên băng ghế. 

… 

Giữa sân trƣờng, có một cái vòng tròn nho nhỏ 

Mọi ngƣời cùng ca hát… 

Tự nhiên Ếch Xanh đứng dậy vỗ má mấy thằng con trai, bắt tay mấy đứa con 

gái rồi đi mất… 

Vòng tròn nhỏ lại 

Chợt thấy Ngƣời Đẹp chùi vội giọt nƣớc mắt trong veo vừa rơi xuống 

Downie im lặng, một sự im lặng vừa mệt mỏi, vừa nặng nề vừa buồn 
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Lần đầu tiên thấy cu Tũn khóc, có lẽ vì vậy mà cu cậu cúi đầu rất lâu, rất 

lâu… 

Chợt thấy má P có vẻ buồn, mắt long lanh, rồi hơi đỏ, và nƣớc mắt lăn 

xuống. Lần thứ 3 con thấy má khóc… 

Rexona, Lạc Đà Ngốc, rồi Hói… 

Ngó qua Ngƣời Đẹp…, Khọm già, My, Linh ù, và Hằng...  

Bum mập vậy mà cũng… đến nỗi có cái bong bóng nho nhỏ rớt xuống từ 

mũi… (tiếc quá không chụp đƣợc khoảnh khắc này) 

Hình nhƣ chỉ còn mình và Khải là nhìn nhau. 

… 

Nhanh quá, không tin đƣợc…  

Năm lớp 8, biết trƣờng qua lời ông thầy hàng xóm, ông thầy bảo chỉ cần 

đậu Lê Hồng Phong là coi nhƣ nắm chắc nửa vé vào đại học. Năm lớp 9, con 

đƣợc học thầy, một ngƣời thầy giỏi nhất mà con từng biết của trƣờng Lê 

Hồng Phong. Rồi cũng tới ngày con lầm bầm càu nhàu vì phải đóng tới 

20,000 VND để nộp đơn dự thi với 4 nguyện vọng Lê Hồng Phong. Vài ngày 

sau nhận đƣợc kết quả đậu, con đến tận bên giƣờng bệnh của thầy để khoe 

với thầy, thầy có lẽ cũng bất ngờ, nhƣng con chỉ thấy nụ cƣời rất hiền của 

thầy. Ngày nhận lớp thật lạ lẫm với trƣờng mới, bạn bè mới và thầy cô mới. 

Thầy đi, tuy rất buồn nhƣng con hi vọng sẽ gặp lại đƣợc hình ảnh của thầy ở 

những ngƣời thầy cô mới. Có lẽ con đã lí tƣởng hóa mọi việc.  

Năm lớp 10 trôi qua, lẽ ra lớp mình đã có thể gắn bó với nhau, đoàn kết 

hơn, lẽ ra nên có một cái gì để nhớ về lớp năm lớp 10. Thật buồn khi nghĩ 

về năm lớp 10, kí ức về lớp dƣờng nhƣ trống rỗng và toàn những điều 

không mấy tốt đẹp. 

Năm 11, dƣới chính sách cai trị của má Hà, lớp mình hình nhƣ có gần nhau 

hơn một chút, nhƣng dƣờng nhƣ lại là năm mọi ngƣời có nhiều chuyện 

buồn và mâu thuẫn nhất trong 3 năm. 

Năm 12, nhận đƣợc thật nhiều điều bất ngờ và đáng nhớ 

Bất ngờ khi con bạn thân vốn trông hiền và ngoan thế mà cũng dính vào cái 

chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy 

Nhƣng bất ngờ nhất có lẽ là con đã không ngờ ngƣời ở bên cạnh con lúc 

con buồn nhất, tuyệt vọng nhất lại là má.  
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Bất ngờ khi có một ngƣời mình đã nghĩ là sẽ hiểu mình nhƣng thật ra là 

không hiểu bao nhiêu 

Bất ngờ khi chỉ một cái nhìn lấm lét, một câu hỏi đã kéo mình lại gần một 

ngƣời bạn mà hình nhƣ đã lâu lắm rồi mình mới nói chuyện 

Bất ngờ khi một ngƣời nhận xét mình rất trẻ con và vô tƣ 

Bất ngờ khi ngƣời mình giận muốn chết, ít tiếp xúc vậy mà cuối cùng là 

ngƣời mình thƣơng nhất lớp 

Bất ngờ khi có một ngƣời đã trả lời mình vì đã hứa 

Bất ngờ khi ngƣời mình nghĩ ghét mình thật ra chẳng ghét mình tí nào cả.  

Bất ngờ trƣớc sự thay đổi của má mì 

Bất ngờ khi nghe một đứa bạn nói một câu gần giống với câu mình rất 

thích, một câu mở bài trong bài luận của mình 

Bất ngờ khi mình thành công trong việc dụ dỗ một kẻ gƣơng mẫu cúp học 

Bất ngờ là mình có thể sỉ một ngƣời ngu độn thoải mái và vui vẻ đến nhƣ 

vậy 

Bất ngờ khi mình là trùm của C2, thành viên Tam Tà 3+1, FC của Triple, và 

có cả nick name KD rất đáng yêu nữa 

Bất ngờ khi nhận đƣợc một lá thƣ 

… 

Nhớ khuôn mặt rất đỗi đáng yêu của Đầu bếp, nhất là cái mỏ chu nè. Nói 

sao nhỉ, KD nợ Đầu Bếp nhiều quá, nợ cả cái sự KD này… 

Nhớ hôm đó má dụ con đi học không, không những không dụ đƣợc con mà 

còn bị con dụ cúp học nữa, sau đó Marcian đã nói má: “Dốt nát nó vậy”. Chỉ 

có má là thƣơng con, hôm nào con nhắn tin là má cũng chiều con đi chơi 

với con ^^. Mong rằng má sẽ luôn cƣời tƣơi nhƣ vậy, và hãy giữ cái “dốt 

nát” đáng yêu ấy… Nhớ lần đầu tiên con chạy xe, má tập ở chỗ đối diện 

trƣờng trong khi má Hà họp cán bộ lớp. Con chạy đƣợc một lúc thì chở má 

đi tùm lum chỗ, mà xe của má rất đặc biệt, chỉ cần biết chạy xe của má là tất 

cả những xe khác đều có thể chạy đƣợc. Lúc chở má, mém nữa 2 má con bị 

tông xe rồi…  

Nhớ những trƣa Cá Tra chở về, có hôm lỡ miệng chọc nó giận đến nỗi 

không thèm nói lời với mình thế mà vẫn còn lịch sự chở mình về, có hôm 

chở mình đƣợc một đoạn nó mới la oai oái lên khi biết mình không đội mũ 

bảo hiểm thế mà vẫn cả gan chở mình về tận nhà. Mặc dù không phải 
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chuyện cƣời nào Cá Tra kể cũng mắc cƣời, nhƣng hễ cái giọng cƣời khả ố ấy 

cất lên là không thể nào nhịn cƣời. Không tin đƣợc là con Cá Tra này lại sinh 

cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ, cùng bệnh viện này lại học 

chung trƣờng, chung lớp với mình. Vậy mà nó thì học giỏi lý, còn mình 

T__T… Nhớ cái hôm đi -18, Cá Tra ngủ trông thật đáng yêu và sếch-xi, má P 

còn phải bật cƣời chọc nữa là. 

Nhớ cái sự tƣng tửng lành lạnh của Marcian. Mỗi lần thấy là không thể 

không khỏi mắc cƣời. 

Nhớ Ngƣời Đẹp rất dễ khóc, hiền và rất đáng yêu. Nhớ cái ôm của Ngƣời 

Đẹp, những giọt nƣớc mắt làm ƣớt vai áo KD. 

Nhớ cái đêm Giáng Sinh. Hồi hộp lo lắng nhƣng cực kì vui. Và cả đầy sợ hãi 

nữa. Cu Tũn hôm ấy dễ thƣơng và rất đáng yêu. Tuy đôi lúc Tũn có nói 

những câu rất đáng ghét, nhƣng không giận lâu đƣợc. Nhớ cái hôm cãi 

nhau với Tũn về vụ pic, bực mình Tũn mà cũng thấy buồn cƣời KD Tũn nhỉ. 

Nhớ trƣa nay, Tũn dẫn đi trên cái đống sắt thép đó, cảm thấy thật yên tâm 

và tin tƣởng. Lúc về thì Tũn về trƣớc rồi, đi một mình thì thật là sợ, nhƣng 

phải đối mặt với sợ hãi cũng làm ngƣời ta mạnh mẽ hơn Tũn nhỉ, cũng đi 

qua đƣợc cái đống sắt thép đó một mình.  

Nhớ ngày 9/1, sau khi chạy xong, cả lớp mình ngồi một đống trên sân, chờ 

đồ tiếp tế. Sáng hôm đó thật bình yên.  

Nhớ cái đêm Madagui, lớp mình đã thức đến hơn nửa đêm quanh đống 

lửa…, ai cũng nói thật lòng mình, chỉ có mỗi Tà Đạo là nói dối. Sáng hôm 

sau, Ông Thọ mở sòng bài tại K4, hix đồ ăn gian, chia bài gì mà toàn là nó 

thắng. Nhớ vở kịch Tấm Cám có Nhàn mặc cái áo 2 dây màu đỏ rất hợp với 

dáng và làn da trắng nhƣ tuyết của Nhàn. Nhớ cái kết cục cực kì có hậu, 

hiện đại và vô cùng nhảm của vở kịch. 

Nhớ lễ hội văn hóa dân gian, lớp mình vừa gào rống, vừa chặt vừa chém 

thật vui… 

Nhớ cái lần đầu tiên biết nấu bánh chƣng.  

Nhớ những buổi tranh tài đầy kịch tính của cuộc thi Tam Pháp Thuật. Giờ ra 

chơi, lớp đông đủ hẳn, khuôn mặt ai cũng nghiêm túc, đầy căng thẳng cho 

trận đấu. Những ngày học quân sự đƣợc tận dụng triệt để, cả đêm Madagui 

cũng vậy. Tính mình thì hiền lành, không bon chen với đời nên nhƣờng cho 

Rexona với Linh ù thắng, những mong sẽ mang lại vẻ vang cho đội. Ai dè 
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cũng thua T__T. Mà hình nhƣ Rexona có thắng giải thì phải, mà quên bắt nó 

khao. Vui nhất có lẽ là ban tổ chức, càng marketing mình thì càng bị sỉ. Trình 

độ rùa siêu đẳng có lẽ phải nói đến Khọm già. Hix, nhìn tấm hình cụ xòe xấp 

tiền nhƣ xòe bài cùng nụ cƣời “bố già” của cụ mà thiếu điều muốn chấp tay 

lạy cụ 3 cái xin học bí kíp rùa của cụ.  

Nhớ cái ngày 8/3, tuy là không thể tránh khỏi những sơ suất thiếu tế nhị, 

nhƣng cũng rất ấn tƣợng và cảm động về cánh mày râu lớp mình. Thật cảm 

động làm sao khi bƣớc vào cửa lớp, mọi ngƣời đứng trên bục vỗ tay chào 

đón trong nhạc nền “Một triệu đóa hồng”. Mỗi đứa con gái bƣớc vào cứ 

nhƣ một cô công chúa. Ngạc nhiên, ngỡ ngàng và hạnh phúc. Đó dƣờng 

nhƣ là điều nhớ nhất về ngày 8/3 hôm đó.  

Nhớ những buổi trƣa nóng bức khó chịu, Khải mấp dis vẫn ngồi lại giảng 

bài lý cho KD. 

Nhớ những buổi trƣa ở lại trƣờng, Tam Tà họp nhóm, ăn món bánh tráng 

đặc sản của Tà Ác, những buổi chiều ngồi dƣới gốc cây với Tà Đạo, nhìn 

dòng xe cộ lƣớt qua mà cứ ngỡ nhƣ thời gian ngừng trôi. Nhớ cái sự ngu 

độn cƣời ra nƣớc mắt, đến đau bụng của T‟ravie. Nhiều lúc cũng tự hỏi sao 

T‟ravie có thể ngu độn đến nhƣ thế cơ chứ, lại còn thích nhận mình “sấu” 

nữa.  

Nhớ những buổi chiều ở lại trƣờng, xí chỗ cái bàn có cây quạt ở khu C, có 

lần còn gây thù chuốc oán với một nhóc lớp D nữa, rồi cả đám ngồi học và 

làm bài chung. Có lần, má chồng ngồi đó có 1 mình với mình và Tà Đạo. Tà 

Đạo khoe cái logo siêu đẹp của Tam Tà, khuôn mặt hếch lên đắc thắng, ánh 

mắt đầy khiêu khích, còn má thì liếc bằng 2 con mắt rồi chê xấu quắc tầm 

thƣờng, tƣởng sao hôm sau má dzô cấp báo với Hằng rằng Tam Tà có cái 

logo rất đẹp nhƣng mà không thể khen trƣớc mặt nó nên phải chê. Nghe 

mà không nhịn đƣợc cƣời. Nhớ những buổi trƣa, Cá Tra, nguyên một thành 

viên Triple lúp cúp đi theo Tam Tà để đƣợc sỉ. Nhớ có lần Tam Tà đang nói 

xấu Kiki, mà sao tai nó thính thế, ngồi cách cả chục mét mà nó cũng nghe 

rõ. Hix, chả biết lúc nào nó đứng sau lƣng, bóp cổ mình mà cứ tƣởng nhƣ có 

2 con thằn lằn lành lạnh trên cổ, sợ muốn chết, thét muốn bể khu C làm bé 

nó sợ quá chạy tuốt dzô wc trốn rồi ngó ra với ánh mắt kinh hoàng. Nhớ có 

lần chọc Bum mập về cái thời chai chẻ của nó, rồi thấy nó liếc mình một cái. 

Những buổi chiều ấy rồi cũng trôi qua thật nhanh, nhanh đến đáng sợ… 

Nhớ hôm Cá tháng Tƣ, Downie nó bảo mình nó đậu NTU làm mình tin sái cổ 

T__T, đồ quỉ sứ. 
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Nhớ cái mặt rất là tiếu của Ếch Xanh. 

Nhớ những sáng thứ 2 nghe điểm tổng kết, điểm lớp mình luôn “cao” nhất 

nhì khối, hình nhƣ chỉ có 1 lần hạng “chót” thì phải. Lớp không có tuần nào 

là không vắng trễ, nghỉ, ghi sổ đầu bài. Nhớ có hôm thứ 2 đi học trễ mặc áo 

dài trèo cửa sổ vào lớp. 

Nhớ tiết Mr. Báu, trò chƣa kịp hỏi hết giờ thì đã thấy thầy sắp xếp cặp sách, 

rồi nhìn đồng hồ nhăn mặt:”Sao giờ này còn chƣa reng nữa?!”. Nhớ tiết của 

Mr. Hồng đứa thì làm bài môn khác, đứa thì chăm chú lắng nghe thầy giảng 

bài và đăm chiêu suy nghĩ, thậm chí còn cãi lộn nhau để rồi cuối cùng nghe 

câu phán quyết của thầy:”Thật ra những gì tôi vừa nói là sai hoàn toàn, 

nhƣng vì tôi nói quá hay nên các em tƣởng đúng”. Nhớ tiết Anh cuối, cô kể 

chuyện khỉ cụt đuôi. Nhớ những tiết sinh thầy kiểm tra liên tục mà không 

báo trƣớc làm đứa nào cũng ôn bài trối chết trong giờ kĩ thuật. Nhớ giờ kĩ 

thuật, cả lớp ngồi túm tụm thành nhóm lắp cái mạch điện. Nhớ tiết sử, thế 

nào cũng có đứa nghỉ học, thế nào cũng có đứa xin lên phòng y tế, thế nào 

cũng có đứa chƣa học bài bị chiếu. Đến khi có thông báo môn thi tốt 

nghiệp thì cô Sử nói nhƣ thể tuyên bố với lũ giặc lƣời:”Cô không thể nhân 

nhƣợng các bạn đƣợc nữa, càng nhân nhƣợng các bạn càng lấn tới.” Nhớ 

tiết địa, cô hiền, dễ thƣơng và chỉ giảng rất tận tình, khó mà không quý một 

ngƣời nhƣ cô. Nhớ tiết GDCD, bà cô lâu lâu lại nói:”Cô thấy đứa nào học Lê 

Hồng Phong ra cũng tƣng tửng.” Nhớ tiết thể dục, khổ sở vì mất căn bản, 

sau đó là một loạt tiết cúp cua.  

Nhớ những giờ ra chơi, ngồi tám ở canteen, giọng cƣời của Cá Tra vang cả 

một khoảng trời.  

Nhớ những lần đi uống trà sữa sôcôla ở Ba Đình, TapiTea, Feeling Tea.  

Nhớ tiếng hát cải lƣơng ngọt ngào của Tuga, Marcian và Rexona, màn trình 

diễn rock của Rexona, Khải mập và Bum mập sôi động nhƣng không kém 

phần mùi mẫn. 

Nhớ có lần Lạc Đà Ngốc xoa đầu bảo nó thích thấy mình ngây thơ nhƣ thế 

này mãi, và mua bò bía cho mình ăn. 

Nhớ những lúc xếp hàng, chọc Cá Trê, Khọm già, chạy lăng quăng qua chỗ 

này chỗ kia hóng chuyện, khoe với Cà rốt và Tà Đạo “Rừng xà nu”, chét giun 

sáng lên mặt Tú Mẽo, cả những lần làm lớp trƣởng thay Downie.  

Nhớ những lần làm thí nghiệm lý với Cá Tra và T‟ravie, toàn 2 đứa nó làm, 
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còn mình chỉ việc ngồi ghi chép số liệu và lăng xăng qua mấy nhóm khác 

tham khảo. 

Nhớ những buổi thí nghiệm hóa, đứa nào cũng lăng xăng chạy qua nhóm 

khác xem ống nghiệm của nó có màu khác gì mình không, điền vào phiếu 

thực hành sao. Hình nhƣ nhóm của mình là bé Kiki, Cá Tra, My mập và mình. 

Mình nhớ có lần mình điều chế ra chất gì đó có một màu xanh rêu rất đẹp, 

đáng tiếc là giờ không còn nhớ hôm đó mình đã bỏ cái quái gì trong ống 

nghiệm nữa.  

Nhớ những lần ít ỏi vào phòng thí nghiệm sinh, chẳng hiểu mình vẽ hình tế 

bào qua các giai đoạn nguyên phân có gì sai mà thầy chỉ cho 6 điểm. Thú vị 

nhất lúc nghe đứa nào nói thầy nói với đứa nào đó số lần thầy chỉnh kính 

hiển vi còn nhiều hơn số lần bé ấy ăn cơm. 

Nhớ lúc trƣớc khi Xúc Phân đi, nó bỏ thi giữa học kì làm cả lớp bị trừ điểm, 

thầy dợt cho nó một trận mà nó vẫn cƣời hì hì. Nhớ hôm Tống Béo đi ăn với 

cả lớp, có chuyện không hay xảy ra. 

Nhớ có ai đó đã luôn hỏi thăm và quan tâm việc học hành của KD, ai đó đã 

để trên blog KD cmt tuy chỉ là vui đùa nhƣng lại khiến KD cảm thấy tràn 

ngập yêu thƣơng và sự quan tâm. 

Nhớ có hôm quên đem máy tính, HCB ngồi tuốt bên kia thấy vậy bèn đƣa 

máy cho mình mƣợn. HCB ơi, xin lỗi HCB nhiều nha, lẽ ra… Mấy hôm nay 

HCB nghỉ học hẳn, ngày học cuối cùng mà cũng không có mặt. HCB chắc 

phải xuống tinh thần nhiều lắm. Hi vọng rằng đêm ra trƣờng HCB sẽ có mặt. 

Và sau này HCB sẽ tìm lại đƣợc con ngƣời ngày xƣa của mình nhé, không thì 

cũng sẽ thay đổi theo một chiều hƣớng tốt đẹp hơn. 

Nhớ những ngày thi học kì, ăngten đƣợc bắt sóng tối đa. 

Nhớ cái hôm đi xem phim, có kẻ khùng đến mức phải nói là: “Hopeless! This 

is hopeless!” 

Nhớ tiết học văn, cô Hiền cho cả lớp tự do đổi chỗ, 4 dãy bàn đẩy khít vào 

nhau, Marcian nhái cái logo của Tam Tà 3+1, Cá Tra thì vẽ cái logo hình trái 

tim vỡ làm 3, ai coi cũng phải sỉ kể cả má P, T‟ravie và Tà Ác thi nhau vẽ hình 

con heo lên bàn tay, Rexona bị đập đầu, Tà Đạo thì cứ ngồi xích qua chỗ 

mình nóng muốn chết.  

Nhớ hôm tập văn nghệ thi cuối năm, mặt đứa nào cũng thoáng buồn dù 
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cƣời nói vô cùng xôm tụ. 

Nhớ cái hôm chủ nhật vào hội trƣờng ngơ ngác kiếm lớp, ngơ ngác trƣớc 

cái liếc mắt của Tà Đạo mà không hiểu mình đã làm gì để nó giận. Một hồi 

sau biết thì thấy giận mình vô cùng. Chắc Tà Đạo không biết cái liếc mắt ấy 

có ý nghĩa thế nào với KD đâu nhỉ… 

Nhớ cô. Cô chỉ dạy bù lớp con 1 khoảng thời gian ngắn, nhƣng con lại nhớ 

cô nhất. Hồi đó cô để tóc dài, còn bây giờ thỉnh thoảng con thấy cô với mái 

tóc cắt ngắn mặc quần jean áo thun trông rất xì-po, khác hẳn với hồi cô mới 

về trƣờng. Cái khoảng thời gian ấy, con cảm thấy mất niềm tin và bất mãn 

vô cùng, âu cũng là hệ quả của cái việc lí tƣởng hóa. Cô giảng bài vô cùng 

dễ hiểu, bất kì câu hỏi nào của con, chƣa bao giờ cô nói kiến thức này cao 

lắm con không hiểu đâu, mà cô lúc nào cũng giảng bài rất tận tình, trả lời 

rất nhiều cho dù có kiến thức con hỏi cô những 2 năm sau con mới học tới. 

Con còn nhớ giọng cô rất dịu dàng, cô lúc nào cũng hỏi lớp có hiểu chƣa, 

bài nào mà lớp không hiểu cô đều giảng lại. Con còn nhớ cô còn “sỉ vả” 

cuốn sách trƣờng "bài trong đây khó lắm, làm bạc đầu già sớm luôn". Sáng 

nay (17/5), con còn nhận đƣợc 1 nụ cƣời rất thân thiện của cô. Chắc là cô 

không nhớ con đâu, nhƣng con thì lúc nào cũng nhớ cô, ngƣời đã đem lại 

niềm tin cho con, ngƣời đã khuyến khích con học.  

Nhớ những tiết văn đầu tiên với cô giáo mới. Không hẳn là con thích cô 

ngay từ ngày đầu tiên, những bài giảng của cô về tình yêu không đủ sức 

làm con xúc động, bài học cô giảng về đóng góp cho đất nƣớc không đủ 

sức thuyết phục con, nhƣng cô đã thực sự chạm đến trái tim con khi cô nói 

thành lời những cảm xúc rất sâu tận trong đáy lòng con. Con cám ơn cô vì 

những bài học thú vị về cách ứng xử. Con cũng thấy mình hâm thật cô ạ, vì 

nhiều khi con học chỉ vì con thích hay không thích thầy cô. 

Con vẫn còn day dứt vì đã bỏ lỡ tiết học sinh cuối cùng của thầy. Thầy vẫn 

chƣa chấm bài thi của con phải không thầy? Nếu không có thầy, có lẽ chắc 

con cũng không vƣợt qua đƣợc kì thi đó. Rồi một thời gian, điểm môn thầy 

của con sút hẳn, con nghĩ chắc thầy cũng không còn để ý đến con nữa. 

Nhƣng bất ngờ làm sao, khi tình cờ gặp thầy trên đƣờng về lớp, thầy 

nói:”Dạo này điểm sút quá ha”. Thầy vẫn dành cho con một sự quan tâm 

nào đấy, vẫn chú ý cột điểm của con giữa bao nhiêu cột điểm, một điều mà 

có lẽ từ lâu lắm rồi con không còn nhận đƣợc…  

Nhớ ông thầy giám thị xuề xòa tha cho mấy đứa học trò đi trễ. 
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Nhớ bác Lợi bảo vệ cƣời hiền cho mƣợn cái ghế để leo lên cây chụp hình. 

Khi thấy nụ cƣời ấy, con chợt thảng thốt nhƣ thấy hình ảnh của thầy trên 

gƣơng mặt già nua phúc hậu ấy. 

Trƣờng không có 4 mặt tiền nhƣ trƣờng Minh Khai hay Lê Quý Đôn, nhƣng 

bƣớc vào trƣờng luôn có một cảm giác tƣơi mới sáng sủa hơn hẳn có lẽ nhờ 

màu sơn (cảm nhận từ hơn 2 năm trƣớc). Những ngày học sinh đƣợc nghỉ, 

trƣờng vắng, im ắng và cô độc đến lạ.  

Trong trƣờng đại học Harvard, sinh viên vẫn truyền tai nhau về bức tƣợng 

John Harvard nổi tiếng là bức tƣợng của 3 điều dối trá. Còn ở ngôi trƣờng 

THPT Chuyên Lê Hồng Phong này, lũ học trò ma quỷ vẫn tếu táo gọi đùa 

bức tƣợng là “hotboy”. Mỗi lần hẹn hò gì chỉ cần nói ngắn gọn:”hotboy”.  

Nhớ những buổi học, có đôi lúc vu vơ nhìn ra sân trƣờng, không gian lấp 

lánh những chiếc lá vàng bay, hoa điệp trải một lớp thảm vàng nơi góc sân 

trƣờng, giữa tán lá xanh nổi lên cái màu nâu nâu rỉ sét của mấy cái loa phát 

thanh. Tƣợng Lê Hồng Phong đứng im trầm mặc giữa sân trƣờng trong cái 

không gian im ắng, chỉ có gió là đƣợc tự do nô đùa khắp sân trƣờng, tiếng 

chim lích rích đâu đó. Nghe tiếng đứa bạn loáng thoáng bên tai:”Cái trƣờng 

vậy mà trông cũng nghệ thuật ác, y nhƣ phim Hàn Quốc”. 

Nhớ trƣờng những lúc nắng vàng ƣơm, nắng gắt, nắng nhạt, nhớ trƣờng 

những lúc mƣa bay lất phất, những lúc mƣa tầm tã, những lúc gió to làm 

những cửa sổ đập mạnh vào tƣờng, lá bay xao xác khắp nơi, rơi ào ạt, nhớ 

trƣờng những lúc trời không nắng cũng không mƣa, chỉ có một bầu trời 

màu xám dịu dàng và gió bay nhảy khắp nơi. 

Nhớ mình đã làu bàu rủa không biết ai đã chuyển chỗ mấy cây sứ chỗ hành 

lang giáo viên, nhìn chƣớng mắt dễ sợ. Còn nhớ ngày mình bƣớc chân vào 

trƣờng để nộp đơn, đập vào mắt mình là những cây hoa sứ rất đẹp, hoa 

trắng muốt, tinh khiết trên cái nền lá xanh sậm, cỏ xanh mƣớt, hƣơng hoa 

bay khắp không gian không nhƣ bây giờ có cố ngửi cũng chẳng ngửi thấy 

gì. Năm lớp 10 đi trễ bị bắt dọn lá chỗ trƣớc hành lang giáo viên, khiếp dƣới 

mấy gốc cây sứ toàn là tàn thuốc lá (chắc của mấy thầy đây mà).  

Nhớ sân trƣờng gạch xanh màu rêu, mái ngói đỏ gạch xƣa cũ, hàng ghế đá 

nhƣ giữ hồn ai, nhớ từng mảng sơn tróc ra nơi hành lang lớp, nhớ cái cửa 

lớp màu xám phía trên có 3 cái bảng con con ghi A026, 11A1 và 12A1. Nhớ 

cái nền gạch đỏ xen trắng. Nhớ cái bàn đầy những hình vẽ, vết mực, cái hộc 

bàn trống 3 bề nhƣng vẫn chứa hầm bà lằng nào đồ ăn, tập vở, bìa sơ mi, 2 
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bên bàn có 2 cái móc chìa ra vốn ban đầu là để học sinh treo bình nƣớc, sau 

ngày 15/12/2007 lịch sử của toàn thể dân tộc, nó biến thành cái móc treo 

mũ bảo hiểm, nhớ cái ghế gắn chặt vào cái bàn chẳng bao giờ di chuyển 

đƣợc. Nhớ cái bảng thông tin của lớp chẳng mấy khi ghé mắt vào xem. Nhớ 

cái bảng xanh góc phải ở trên có cái ô nho nhỏ để điểm danh lớp, có mấy 

cái móc ở phía trên cao gần đèn để treo bản đồ. Nhớ cái bàn giáo viên, cái 

loa mới gắn tuốt trên cao gần cửa ra vào, phía dƣới cái loa là cái thùng rác 

màu đỏ, cái micro dành cho giáo viên mà có lần Bum mập dùng để phát 

thanh cải lƣơng cho cả lớp nghe. 

Nhớ hành lang giáo viên, có lần trực học đƣờng, mình ngây thơ đem cái 

bánh ngọt còn nguyên của ai để quên nộp cho thầy giám thị có đôi mắt rất 

to và sâu. Thầy nhìn, cƣời rồi nói mấy đứa lớp 10 nó thật thà lắm. Nhớ cái 

phòng giáo vụ toàn là tủ với giấy tờ.  

Nhớ cái khu tin học, có phòng vệ sinh…, có cái bàn mà KA và mình đã cùng 

ngồi ăn Spaghetti, có ông bảo vệ rất ƣ là khó, chẳng bao giờ cho vô và ra 

cái cổng của khu tin học. Có một cái phòng internet mà hết hơn phân nửa 

số máy hƣ, số còn lại cái lên đƣợc, cái không. Hai phòng tin học, phòng nào 

cũng có máy hƣ, thế là đƣợc dịp đổi chỗ, ngồi chung với đứa khác, làm 

chung và tám.  

Nhớ cái canteen bán đồ ăn vặt gì mà ít xịt, nhƣng đƣợc cái trông sạch sẽ, 

giá cả cũng tàm tạm đƣợc. 

Nhớ tất cả các phòng vệ sinh… 

Nhớ cái chỗ rửa mặt, chỗ mấy cái bình nƣớc Lavie. 

Nhớ hội trƣờng, giao lƣu với mấy bạn ngƣời Nhật, tập văn nghệ, có một 

buổi học rất đặc biệt hồi năm lớp 11 về cái vụ 2 bé lớp 10 dám nói với VTV 

là không biết Lê Hồng Phong là ai, nghe hội thảo du học, thi SAT, xem phim 

“Titanic” trong cái buổi học đặc biệt kia. Nhớ có lần một đám đi học trễ vào 

sáng thứ 2, nhờ quăng cặp vào trong lớp rồi nên ông thầy giám thị tƣởng 

lớp 11 nên cho qua, mình lúc đó cũng sợ muốn chết, nắm tay Hằng, kéo nó 

đi một mạch chui vào hội trƣờng trốn. Nguyên đám, lúc thì ngồi trên bục 

sân khấu, lúc thì trốn trong phòng vệ sinh mà tim đập thình thịch, lúc thì Cá 

Tra quấn cái màn quanh ngƣời, cả đám vừa cƣời vừa giỡn mà cũng vừa sợ. 

Nhớ cái thƣ viện tiếng Việt, hình nhƣ mình chỉ vào đúng năm lớp 10, 2 năm 

lớp 11 và 12 tuy có làm thẻ nhƣng chẳng bao giờ chui vào để mƣợn sách 

chỉ có thỉnh thoảng là vào học.  



Hành trình từ cửa lớp Kỷ yếu A1 2005-2008 

Trang 194 

Nhớ cái thƣ viện tiếng Pháp vô đúng có 1 lần, từ đó về sau chẳng bao giờ 

vào nữa. Thƣ viện gì mà âm u, chật chội, bà cô thủ thƣ thì hắc ám. 

Nhớ nhất là thƣ viện Tiếng Anh, phòng ốc sáng sủa, rộng rãi, mát mẻ ai nhƣ 

cái thƣ viện chết tiệt kia. 3 năm, năm nào cũng lết xác vào đấy, mƣợn lung 

tung đủ thứ sách, còn mƣợn cả thẻ của My để mƣợn thêm sách nữa. Cô thủ 

thƣ hiền và dễ thƣơng lại thƣơng học sinh, có lần mình năn nỉ cô bán cái 

cuốn sách mình rất thích, cô chỉ lấy có 5k :”>. Mấy bận cuối học kì mình 

chuyên gia mƣợn cả đống sách, 2-3 tháng trời không trả vì đã đọc xong 

đâu, phần cũng làm biếng đem trả, thế là cô phải gửi giấy đòi sách tới 2-3 

lần [Tội lỗi quá T__T]. Thế mà 20-11 chƣa bao giờ gửi cô một tấm thiệp nói 

lời cảm ơn cô… 

Nhớ những buổi học, buổi tập văn nghệ, ăn uống ngủ nghỉ trên khu C. 

Nhớ cái con đƣờng nhỏ xíu dẫn ra sân Lam Sơn. Nhớ cái sân Lam Sơn, 3 

năm rồi mà hình nhƣ trƣờng vẫn chƣa có kinh phí làm sân. Nhớ cái năm 11, 

mình đi cổ vũ mấy đứa con trai đá với lớp nào í quên rồi. Cả đám con gái, 

đứa xách dù, đứa xô trà đá, đứa ly, lóc cóc chạy từ sân bên này sang sân bên 

kia làm hậu cần. Lúc thua, đứa nào cũng buồn thiu, nhất là mấy đứa con trai, 

hình nhƣ mình thấy T.Tùng khóc hay sao ấy.  

Nhớ khu nhà thể thao, hôm chủ nhật đó đội bóng nữ lớp mình tuy là thua 

nhƣng mà đá rất hay. Nhớ những ngày học bóng bàn, vì học có 1 học kì mà 

+ bản tính keo kiệt + làm biếng nên không mua vợt, toàn là đi mƣớn của 

trƣờng rồi bắt cu Tũn xài, còn mình mƣợn cái vợt xịn của Tũn xài, banh tất 

nhiên cũng mƣợn của Tũn nốt. Lần đầu tiên học bóng bàn nhƣng mà mình 

đánh không đến nỗi, 10 lƣợt bóng mới đánh đƣợc có 1-2 lƣợt hiểm hóc thôi 

mà tụi con trai bảo mình đánh ghê. Mấy đứa này chắc còn gà hơn mình. 

Nhớ cái bãi giữ xe đạp lẫn xe máy, và cả cái bãi giữ xe trong trƣờng. 

Nhiều thứ để nhớ quá… Cứ mỗi lần viết thêm một chữ là cảm thấy không 

đủ, cứ muốn viết thêm thôi, nhƣng lại sợ mình dài dai dở, cảm xúc thì cứ lẫn 

lộn cả lên, nhƣng thời khắc này nếu không nói ra những gì mình cần và 

muốn nói thì e rằng sẽ chẳng còn dịp nào khác. 

“3 năm học, sao phải đến cuối năm nay? Thời gian còn lại có đƣợc bao 

nhiêu nữa đâu?...” 

Dù muộn vẫn còn hơn không phải không? Chỉ cần trái tim không đổi thay, 

chỉ cần có lòng với nhau thì dù đi con đƣờng khác nhau, nhƣng nếu cùng 

đƣa nhau qua khó khăn đời sẽ luôn nhƣ ta mơ ƣớc phải không? 
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3 năm, chỉ còn chờ ngày lễ ra trƣờng nhƣ một dấu chấm hết cho trọn vẹn. 

Có nuối tiếc cũng đã muộn màng. Cũng không mong muốn thời gian quay 

trở lại. Chẳng biết từ khi nào, không còn ngồi tiếc nuối ƣớc thời gian quay 

trở lại nữa. Dù chuyện có đẹp thì cũng sẽ qua, cái gì không vui, không nhƣ 

mong muốn cũng sẽ qua. Mọi thứ rồi sẽ qua, câu nói khiến kẻ đang vui phải 

buồn và ngƣời buồn vui lên. Chƣa chắc gì quay lại thời gian thì chuyện sẽ 

đẹp hơn thế nữa, và chƣa chắc gì mình sẽ làm lại những điều mình mong 

muốn. Nhƣng nếu thời gian có quay trở lại thì vẫn đặt bút ghi 4 nguyện 

vọng Lê Hồng Phong. 

… 

Từ mọi nẻo đƣờng, mỗi ngƣời một con đƣờng riêng giao nhau tại lớp A1 

của ngôi trƣờng này. Chúng ta đã có một quãng thời gian sống chung với 

nhƣ một gia đình thứ hai. Tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, nhƣng đã 

cùng ngồi chung phòng học A007 và A026, học chung thầy cô, làm bài kiểm 

tra “chung”, cùng đi chơi chung, cùng làm một công trình thanh niên, cùng 

chia sẻ với nhau một quãng 3 năm của đời ngƣời. Đã đến lúc cuộc hành 

trình của chúng ta rẽ sang một hƣớng mới, mỗi ngƣời lại đi một con đƣờng 

riêng. Trái Đất dẫu rộng nhƣng vẫn tròn để các con đƣờng sẽ lại giao nhau 

ở một điểm nào đó.  

Chúc các Amo lên đƣờng gặp nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. 

Gửi đến các Amo lời chào yêu thƣơng nhất 

Hẹn một ngày nào đó ta gặp lại nhau. 

Nguyễn Phúc Vân Anh - KD 
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PHẠM HỒNG HẠNH 
…Trong Amotizen, có 1 Amo mang số xui sẻo” 13, nhƣng lại đầy may 
mắn^^… 

Lớp 10 ,  tôi sống 

“ẩn dật” , và hình 

nhƣ chỉ một số ít 

biết sự có mặt của 

tôi trong lớp này ,  

11 số lƣợng có 

rộng hơn , và 12 , 

chắc tất cả đều 

nhớ tên tôi .  

Sinh nhật: 

14/4/1990 

Nick name: Khọm , 

Hiệp sĩ ngủ ngày 

và Cụ rùa ngàn 

năm…  

Tôi ở: 233/5 đƣờng Nam Hoà , phƣờng Phƣớc Long A , Quận 9 , tp 

HCM 

Khi cần thì gọi: 0935145028 – 7280628  (mãi mãi là thế ^__^ )  

Sở trƣờng: có thể ngủ những lúc kô đƣợc ngủ , và ngƣợc lại  

Sở thích: zô A1 , tôi bắt đầu thích… lang thang 

Kỷ niệm: đáng nhớ nhất có lẽ là “Quán quân tam pháp thuật”  

Tính cách: nhìn vào tƣởng chừng rất ít nói , nhƣng khi đã quen với 

ai đó rồi , lại nói rất nhiều . . .  

Amotizen – A Special House 
Tôi chấp nhận đi học xa, chỉ vì 1 lý do là muốn tìm 1 môi trƣờng mới mà kô 

ai biết mình là ai. Nhƣng có lẽ ở đây, Lê Hồng Phong, A1, tôi nhận đƣợc 

nhiều hơn mất… Tôi hiểu đƣợc nhƣ thế nào là 1 tập thể, tôi hiểu đƣợc 1 tình 

bạn tốt là thế nào, sự quan tâm chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, tôi biết lắng nghe, 

san sẻ và mở lòng mình… 

Ai cũng có 1 con đƣờng đi riêng của mình, và trên con đƣờng đó ta sẽ gặp 

ai đó, rồi lại bƣớc đi … Trên chặng đƣờng của mình, tôi may mắn đƣợc gặp 
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A1, và khoảnh khắc đƣợc ở bên họ kéo dài tới ba năm. 49 Amos mỗi ngƣời 

đều có cá tính và sở trƣờng riêng, và chúng tôi đã gặp nhau trong A1, rồi 

cùng bắt tay làm nên 1 Amotizen đoàn kết … 

Mỗi ngày đi học, đƣợc gặp các bạn, mỗi cái tên, mỗi gƣơng mặt đã trở nên 

quá đỗi quen thuộc, và nó cũng sẽ in sâu trong ký ức tôi, bây giờ và mãi 

mãi. Chắc chắn trong hành trang của các bạn, cũng nhƣ tôi, luôn có những 

hình ảnh về đêm lửa trại, 1 đêm cực kỳ ấn tƣợng... Đêm đó, các Amo đƣợc ở 

cạnh nhau, gần nhau hơn, đƣợc nói những gì mình nghĩ, đƣợc bộc bạch tình 

cảm của mình về Amo. Đêm đó, có nƣớc mắt, tiếng cƣời. Chứa chan tình 

cảm. Có ngƣời nói “đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng đƣợc 

nói thế này“. Thế nhƣng tôi vẫn chƣa nói hết đƣợc những gì mình cần nói, 

nếu đƣợc nói lại lần thứ 2:  

“Tôi ít hoà đồng, trong lớp này, tôi chƣa tiếp xúc hết với các bạn, nhƣng tôi 

thực sự rất khâm phục các bạn. Tôi khâm phục loạn gia, bởi các bạn là 

những ngƣời bạn tuyệt vời, các bạn có thể sống vì nhau, bằng 1 tình bạn rất 

đẹp, các bạn là sức sống của A1 này. Các bạn đã dạy cho tôi biết thế nào là 

1 tình bạn chân chính, hay các bạn cũng đã cho tôi biết may mắn là gì… Đặc 

biệt các bạn nam A1, đã cho các bạn nữ có 1 ngày 8/3 thật ấn tƣợng”  

Sau đêm đó, tôi đã hiểu hơn về các bạn, về những tình cảm mà các bạn đã 

làm cho A1 này, và A1 thực sự là 1 tập thể đoàn kết, không có gì có thể tách 

rời.  

Những ngƣời đã ở bên tôi, tôi muốn cám ơn tất cả!!! Tôi muốn cám ơn vì 

các bạn đã ở bên tôi trong những lúc tôi điên nhất, cám ơn các bạn đã lắng 

nghe, hay đã cho tôi đƣợc nghe các bạn tâm sự, cám ơn các bạn vì những 

lời khuyên, nó giúp tôi rất nhiều. Tôi cũng muốn xin lỗi các bạn vì có lẽ đã 

kô thấm nhuần hết những lý lẽ đó, mà lại để các bạn phải bận tâm vì tôi. 

Các bạn đã giúp tôi trƣởng thành hơn, và có lẽ sau này, tôi mãi mãi sẽ kô 

quên đƣợc các bạn, kô quên đƣợc những gƣơng mặt đó...  

Ngƣời cùng bàn, “đại bàng tung cánh”. Cám ơn vì đã ở bên tôi gần nhƣ 7 

ngày trong tuần, cám ơn vì đã lắng nghe, cho tôi sự tự tin, và giúp tôi 

trƣởng thành hơn.  

1m1, cám ơn vì một tình bạn cực kỳ trong sáng mà 1m1 đã dành cho Hạnh. 

Dù sau này, 1m1 có đi đâu nữa, cũng ráng nhớ ngƣời bạn “khó dạy” này 

nhé!!! =, = 
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Cám ơn An vì những gì An đã làm cho Hạnh. Hạnh mong An luôn có nghị 

lực, và sức mạnh để thực hiện đƣợc những khát vọng của mình.  

Bi, một con ngƣời cực kỳ ấn tƣợng... Cám ơn vì đã ở bên Hạnh, cho Hạnh 

một cảm giác bình yên... Sau này nếu có gặp lại, chúng ta lại vi vu với chiếc 

xe đạp nhé!!! 

Khải, một ngƣời bạn rất tốt, cám ơn vì Khải đã luôn ở bên Hạnh, nghe, và 

không hỏi gì hết. Hạnh chỉ mong Khải sớm tìm đƣợc mục tiêu của mình... 

cầu chúc mọi thứ tốt lành nhất sẽ đến với Khải.  

Bắp, ngƣời đã đặt biệt danh đầu tiên “Hiệp sĩ ngủ ngày” cho Hạnh. Ngƣời 

đã chăm chỉ sỉ Hạnh suốt ba năm qua, nhƣng rất vui Bắp à. Hạnh sẽ nhớ Bắp 

lắm lắm!!! 

1m11, ngồi kế 1m11 một học kỳ thôi, mà khả năng sỉ vả và chịu sỉ của Hạnh 

tăng dữ dội, cám ơn 1m11 nghen!!! Chúc cho 1m11 sẽ trở thành một luật sƣ 

tài năng bậc nhất!!!  

Travi16, ngƣời bạn đầu tiên, ngƣời đã cùng “ẩn dật” >”< với Hạnh suốt năm 

lớp 10. Mọi đã khác nhiều so với hồi đầu, đã trở nên thân thiện, vui vẻ hơn,... 

Chúc Mọi sẽ đậu đƣợc đại học, và sớm tìm đƣợc hạnh phúc cho mình 

nghen!!! 

Ngọc ngốc, cám ơn Ngọc đã cho giơƦ  d ựa mỗi lúc giơƦ  bu ồn, cám ơn vì đã 

chia sẻ cùng với Hạnh, Hạnh còn nợ Ngọc lời xin lỗi... Hãy quý trọng bản 

thân mình Ngọc nhé!!! Rồi Ngọc sẽ tìm đƣợc niềm vui, và hạnh phúc thực 

sự. Chúc Ngọc sẽ là 1 kiểm toán viên thành công!!! 

“Sƣ phụ” iu dấu!! Sƣ phụ luôn sống vì ngƣời khác, là một lớp phó học tập 

rất có trách nhiệm nhƣng cũng hơi... “khùng” Con hi vọng sƣ phụ sẽ sớm 

thực hiện đƣợc dự án đã ấp ủ suốt mấy năm nay!! 

“Sƣ huynh” Kiki, galăng, và tinh tế, và rất tốt bụng nữa, nhƣng... rất 

“khùng”, và “keo”. Cám ơn vì đã nghĩ tặng “sƣ muội” những biệt danh cực kỳ 

ấn tƣợng, nhƣng cũng rất khó nghe... Tự tin lên “sƣ huynh” nhé!!! Sau này 

gặp lại, sẽ bao Ki lavie 

Vân Anh ơi!!! Cám ơn Vân Anh nghen!!! vì đã cho Hạnh thêm niềm tin, đã 

kể chuyện cho Hạnh nghe. Vân Anh rất dễ thƣơng, hồn nhiên, trẻ con 

nhƣng... cũng rất chững chạc nữa. Hãy tự tin hơn nữa vào bản thân mình 

Vân Anh nhé, Vân Anh sẽ làm đƣợc mà!!!  

My mập!!! My mập rất gƣơng mẫu, dễ thƣơng và cực kỳ tốt bụng nữa. Hi 

vọng My sẽ đạt đƣợc mơ ƣớc của mình, luôn vui vẻ, và dễ thƣơng nhƣ bây 

giờ ^___^ 
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Vân ơi!!! Hạnh khâm phục Vân lắm!!! Hạnh chúc Vân sẽ thành công trên con 

đƣờng sắp tới, và sẽ gặp đƣợc thật nhiều, thật nhiều những ngƣời bạn tuyệt 

vời.  

Trƣơng Phạm Bảo Huy!!! Hạnh bực lắm những lần Huy sỉ Hạnh xuống tận 

đáy xã hội luôn. Nhƣng biết là Huy không nghĩ gì mà!!! Chúc Huy sớm tìm 

đƣợc hạnh phúc cho riêng mình nhé!!! 

Chào bạn Duy!!! Bạn Duy vẫn khỏe chứ!!! Bạn Duy sắp qua Mỹ rồi đúng 

không, chúc bạn Duy sẽ nhanh chóng hòa nhập với môi trƣờng mới, và luôn 

vui vẻ nghen!!! 

A Trƣởng rất đẹp trai, tốt bụng và tài năng. Chúc A trƣởng thành công, và 

sớm tìm đƣợc ngƣời í nhé!!! 

Cá Tra, ông có 1 nụ cƣời rất ấn tƣợng, có một không hai!!! Ê mà ông có nhớ 

kế hoạch thành lập bệnh viện kô đó??? ^____^ 

Nhóc, nhóc rất tốt bụng, đặc biệt là rất nghe lời chị!!! Cảm ơn nhóc nhé!!! 

Cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nhóc!!! 

Bạn nữ thứ 18, bạn cũng rất dễ thƣơng đó, tôi hi vọng bạn sẽ đƣợc hạnh 

phúc. Hãy tự tin vào mình, cuộc sống này còn rất nhiều điều thú vị, hãy vui 

lên nhé!!!  

Thọ giáo chủ, cám ơn Thọ, vì đã phụ giơƦ  sỉ Kiki nhé, cho giơƦ  đỡ mất mặt!!! 

Ngồi gần Thọ, cũng vui lắm!!! 

Diễm Phƣơng, nói chuyện với Phƣơng vui lắm ^___^ Trong lớp, Hạnh rất 

phục Phƣơng vì những gì Phƣơng đã làm cho A1 này. Cám ơn Phƣơng nhé, 

cám ơn ban tổ chức “Quán quân Tam pháp Thuật ”!!!  

Kim Anh, là ngƣời giơƦ  ấn tƣợng nhất vào ngày đầu bƣớc chân vào A1 này 

đấy!! Kim Anh rất dễ zƣơng, học giỏi, và dựa cũng rất đã nữa. Chúc Kim Anh 

ngày một xinh đẹp, mãi mãi trẻ trung... ^___^ 

Tổ 1, chúng ta là tổ trùm, với những thành viên cực kỳ xuất sắc và ấn 

tƣợng!!! Với sự dẫn dắt của tổ trƣởng tài ba “KiKi”, rất ga lăng, có tinh thần 

trách nhiệm, (tuy keo nhƣ kẹo kéo), tổ luôn đi đầu trong việc... trực nhật 

^___^ Có lẽ, tôi sẽ nhớ mãi khu vực tổ 1 ấy, có tiếng cƣời, chọc giỡn, sỉ vả... 

có sự quan tâm, hỏi thăm lẫn nhau. Chắc chắn tất cả những ai ở tổ 1 sẽ đều 

nhớ tiết mục múa lửa “Ngọn lửa cao nguyên” do đạo diễn Cảnh Nguyện 



Hành trình từ cửa lớp Kỷ yếu A1 2005-2008 

Trang 200 

dàn dựng, với linh hồn là Thọ giáo chủ. Cám ơn các bạn trai tổ 1 đã dẫn các 

bạn nữ đi ăn “KFC”, trong ngày 8/3. Các bạn rất tuyệt vời!!! 

Sau này, tôi sẽ nhớ lắm phòng A026, trong đó có những tiếng cƣời, niềm 

vui… Tôi sẽ nhớ những lần đi chơi cùng nhau, nhớ cảnh cả đám đứng trƣớc 

trƣờng Lê Hồng Phong ăn “mì trộn sữa chua” rùi chụp hình, nhớ khi cả đám 

cùng vây quanh 1 nồi mì, nhớ những lần hát chung với nhau, nhớ những lần 

sinh hoạt chủ nhiệm: lúc thì là cuộc thi văn nghệ cực kỳ ấn tƣợng, lúc lại là 

buổi chia tay 1 thành viên đi du học, … Tôi nhớ phòng K4 đậm chất “thô 

bỉ”,... rồi cả những phát minh cực kỳ ấn tƣợng của Minh khùng, … Có lẽ nhớ 

những lần bị “sỉ” xuống tận đáy, hay đƣợc tâng lên tận mây xanh, rồi cả 

những cuộc sỉ vả trong giờ học… Có lẽ nhớ những đêm chat trên yahoo, qua 

đó tôi đã hiểu thêm một vài Amo, nhớ những buổi chiều lãng đãng…, nhớ 

những lúc học chung trong thƣ viện… những khi học nhóm... Còn rất nhiều 

rất nhiều những kỷ niệm về Lê Hồng Phong, A1, buồn có, vui có, có cả nƣớc 

mắt nữa, nhƣng tất cả sẽ theo tôi đi suốt đoạn đƣờng sắp tới.  

Tôi hi vọng A1 sẽ mãi mãi khắc sâu trong tim chúng ta, Các Amos sẽ có 

đƣợc cuộc sống bình yên, ngập tràn niềm vui và thành công trên con đƣờng 

mà các bạn đã chọn!!! 

! ! ! ! ! !

EM MUỐN NÓI “CẢM ƠN” . . .   

Em cảm ơn thầy Huyết rất nhiều!!! Năm 12 này, thầy đã rất nhiệt tình với 

lớp, em cám ơn vì thầy đã tổ chức cho chúng em chuyến đi Madagui, để 

thắt chặt Amotizen, em cám ơn vì thầy đã quan tâm tận tình đến các thành 

viên trong lớp. Em rất khâm phục thầy, em phục thầy, mặc dù chân rất đau 

nhƣng thầy vẫn đứng trên bục giảng, cƣời nói giảng dạy tận tình cho chúng 

em. Em kính chúc thầy luôn mạnh khỏe, đứng vững trên bục giảng, và nhận 

đƣợc thật nhiều, thật nhiều tình cảm của các bạn học sinh.  

Em cám ơn cô Hà, cô đã mất rất nhiều thời gian và sức lực để dựng lên A1 

đoàn kết và biết quan tâm đến nhau. Cô đã dạy cho tụi em những bài học 

nhỏ nhất. Cô đã lôi em ra khỏi vỏ ốc của mình, đã cho em hiểu niềm vui khi 

sống trong 1 tập thể, và trách nhiệm của mình đối với A1 này. Cô phải luôn 

giữ sức khỏe cô nhé!!! 

B.F.F. 
Phạm Hồng Hạnh 
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Call me when you need 
me! 

Lê Nguyễn Minh Ngọc 
Ngày sinh: 29/09/1990  

Biệt danh:. . hana! 

Địa chỉ:3/13 Phạm Văn Hai F3 Tân 

Bình HCM . ÐT:0908119522  

Sở thích: xem phim , đọc truyện , đi 

chơi . . .   

Thích màu tím ,  thích an socola , thích 

đồ trang sức , thích nhất gấu bông .  

Mơ ƣớc bản thân: sẽ mang lại hạnh 

phúc cho những ngƣời thân xung 

quanh mình .  

Ðiều muốn nhắn gửi cho lớp 12A1 (2005-2008) : Hy vọng mọi ngƣời sẽ đạt 

đƣợc ƣớc mơ 

Vương Lập Trí 
Ngày sinh: 19/6/1990  

ĐTDĐ: 0955170914  

Sở thích: chơi games , 

thể thao .  

Tính cách: bình 

thƣờng , thích độc lập 

1 mình…  

Không thích: bị nói 

dối .  

Phƣơng châm sống: 

“Cuộc sống do bản thân 

quyết định , không do dự và hối hận”  

Ba năm học trong lớp A1 qua nhanh nhƣ cơn gió, mỗi ngƣời 
trong lớp đều là một thành viên quan trọng của lớp A1, Trí mong ƣớc mơ 
của tất cả các bạn đều trở thành sự thật, thành công trên con đƣờng mình 
đã chọn.  
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Entry for Amotizen 
Amotizen thân mến! Có lẽ đây là entry đầu tiên, và cũng là cuối cùng Quang 

viết cho Amotizen, giờ đây... tâm trạng đứa nào cũng buồn và lo âu về con 

đƣờng mà mình sẽ bƣớc tiếp trong những ngày sắp tới. Quang cảm thấy 

mình thật hạnh phúc khi đƣợc học dƣới mái trƣờng LÊ HỒNG PHONG này. 

Quang cám ơn Amotizen về tất cả… Quang chỉ có đôi lời nói về bản thân 

của mình: 

Trần Minh Quang 
Nickname : Quang tùuu…  (watu_Trần)  

Ngày sinh: 14/10/1990  

Địa chỉ: 221 Lê Đức Thọ Quận Gò Vấp  

Email: quanglehongphong@yahoo.com.vn  

Amotizen ơi! Quang chỉ có vỏn vẹn một bài thơ, một kỷ vật trao cho 

Amotizen trƣớc lúc chia xa, các bạn hãy cảm nhận nó để có thể thấu hiểu 

một phần cái tâm trạng lúc bấy giờ của Quang: 

Hè 
Phượng trổ bông, hè lại về.  

Hè về phượng nở, tiếng ve u sầu.  

Hè về, ta sẽ xa nhau.  

Sân trường vắng bóng áo màu học sinh 

Lâu nay chung sống bao tình.  

Giờ đây hè đến, chúng mình mãi xa.  

Ba niên học đã trôi qua,  

Ba niên học đã cho ta bao diều.  

Gắng công học tập bấy lâu 

Chỉ mong nhận được thật nhiều điều hay 

Bây giờ là phút chia tay! 

Xa trường, xa bạn, xa thầy kính yêu...  

Trần Minh Quang 
WHO ARE WE? A1...  
WHO ARE WE? A1… 

WHO ARE WE? 
A1 …A1 A1 …A1 …A1 …YEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! 
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Nguyễn Huy Lộc 
Address: 313 Bùi 

Hữu Nghĩa , P. 1, Q. 

BT 

Home phone: 

5107300 

Mobile phone: 

0937575756 

Yahoo ID: 

huyloc2006 

 

ngày sinh: 8/21190  

Nick: LVH III  

Chỉ còn đó những kỷ niệm  
Hình ảnh giản dị mà không thể thiếu mà ai cũng sẽ luôn nhớ có lẽ là vào 

những giờ ra chơi, dù sau đó có hay không có kiểm tra, các bạn nam trong 

lớp vẫn luôn ra sân chơi đá cầu. Sở dĩ nó ấn tƣợng vì khi nhìn qua những 

lớp khác, có mấy lớp thƣờng xuyên chơi đá cầu nhƣ A1. Những ngày đi chơi 

với lớp cũng sẽ là kí ức không thể nào quên trong mỗi ngƣời. Trong những 

lần đi thăm trại trẻ Thiên Phƣớc, thật xúc động thay khi thấy hình ảnh những 

đứa trẻ vì những lý do nào đó không bình thƣờng nhƣ bao đứa trẻ khác. 

Chính những chuyến đi nhƣ thế đã giúp ta cảm nhận đƣợc mình hạnh phúc 

biết bao! Tuy nhiên có lẽ ấn tƣợng sâu sắc nhất và không thể quên đƣợc là 

ở năm lớp 12 này. Có lẽ hình ảnh các ca sĩ nghiệp dƣ biểu diễn trƣớc lớp 

trong hội diễn văn nghệ, những món quà đƣợc các bạn nam tặng các bạn 

nữ nhân ngày 8-3 sẽ không bao giờ trong kí ức các amotizeners. Và nhất là 

chuyến đi Madagui cùng buổi sinh hoạt lửa trại thật cảm động, có những nụ 

cƣời và không thiếu những giọt nƣớc mắt lăn dài trên mắt các bạn mà trƣớc 

đó vốn là những ngƣời rất nhí nhảnh có lẽ chính là điểm nhấn mà sau này 

khi mỗi ngƣời một phƣơng luôn nhớ đến mỗi khi nghĩ về thời phổ thông.  

Cuối cùng, “cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua.. ”, sau này ai cũng 

lớn lên, mình xin chúc các bạn luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc 

sống và đừng quên “kẻ sĩ cụ Hồng” nhé! ^^ 

Nguyễn Huy Lộc 

http://q.bt/
http://q.bt/
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Hoài niệm 
Thế là thời gian chúng ta còn là học sinh đã hết, nghĩ lại mọi thứ trôi qua 

nhanh thật. Mới ngày nào còn vừa đi vừa khóc trong buổi đầu tiên đến lớp 

mà nay đã ngồi trên ghế 12 của trƣờng cấp 3 chuẩn bị thi đại học. Lúc này, 

thời gian sao mà hờ hững quá, nó trôi qua nhƣ một chuyến tàu tốc hành mà 

không bao giờ trở lại. Thời gian rồi sẽ trôi qua nhƣng còn lại trong ta là kỉ 

niệm. Nó cứ sinh ra rồi lớn dần lên trong ta lúc nào mà chính ta cũng không 

biết nữa, đến lúc chợt nhận ra thì những kỉ niệm ấy đã lớn lắm rồi, đủ lớn để 

cho ta phải cảm thấy xót xa khi chuẩn bị rời khỏi mái trƣờng rời khỏi thời 

học sinh yếu mến bƣớc vào một hành trình mới.  

Trƣớc hết cho tôi xin lỗi với những ngƣời có gì không vừa ý với lời nói hành 

động của mình trong lớp. Đầu tiên tôi cảm thấy mình rất may mắn. May 

mắn là tôi đƣợc đến trƣờng, đƣợc học, đƣợc quen với bạn bè, đƣợc sự chỉ 

dạy của những thấy cô tâm huyết, cảm thấy mình thật hạnh phút biết bao 

khi mình đƣợc hƣởng những điều bình thƣờng trong cuôc sống, đôi khi còn 

hơn khối ngƣời nữa chứ. Tôi nhớ có lần vô tình tôi xem những tấm hình của 

ngƣời bệnh mà ba tôi chụp, nhìn thấy dáng dấp, khuôn mặt của họ tôi cảm 

thấy mình thật hạnh phút biết bao khi đƣợc làm một ngƣời bình thƣờng 

nhƣ bao ngƣời khác. Một trong những điều hạnh phúc, may mắn nhất là tôi 

nhận đƣợc là đƣợc học lớp 11A1 và 12A1 với các bạn. Ngày đầu tiên lên 

thành phố, tôi cảm thấy thật lạc lõng, nhớ nhà nhớ quê, thậm chí nhớ cả cái 

mùi, nhớ cảm giác mát lạnh mỗi khi tôi dậy sớm, cuộc sống lúc ấy là một 

bƣớc ngoặt lớn. Lúc ấy tôi vào lớp làm quen với mọi ngƣời, các bạn cho tôi 

thấy đƣợc nhiều điều trong cuộc sống, học đƣợc nhiều thứ. Có lúc tôi nghĩ 

tập thể mình nhƣ một bức tranh ghép nhiều màu hổn độn, mổi ngƣời tự 

chọn cho mình một màu sắc không ai giống với ai cả. Nó thật đa dạng và 

phức tạp.  

Ngày ngày đến lớp tiếp xúc với mọi ngƣời tôi dần lớn hơn một chút, cảm 

thấy hiểu các bạn thêm một chút, tự nhiên thấy có lúc lớp mình sao đáng 

yêu quá, thân thƣơng quá. Tôi cảm thấy nhớ những chuyến đi chơi cùng với 

lớp, những trận cƣời đùa hay những lúc giận hờn, cãi vã của các bạn trong 

lớp. Mặc dù có lúc rất bực mình về một vài chuyện nhƣng cảm giác đó lại 

trôi qua mau chóng. Có lúc tôi ngồi nhớ lại những chuyện với lớp rồi chợt 

cƣời, cảm thấy những chuyện đó sau thiết tha thân thƣơng quá. Có lúc nhớ 

đến ngày xa cách tôi chợt băn khoăn không biết sau này mình có gặp lại 

những buổi trò chuyện, học bài, vui chơi nhƣ với lớp mình không nữa. Sau 

này chia cách mình sẽ nhớ các bạn lắm. Nhớ những thứ thân thuộc gần gũi, 

nhớ khuôn mặt nụ cƣời nhớ cả nét mặt của các bạn. Không biết lúc gặp 
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nhau có ai nhớ đến mình không nữa? Riêng tôi, tôi vẫn nhớ, nhớ thằng Sơn 

(VB), nhớ thằng Khải (CB), nhớ Cƣờng Gay… nhớ nhiều nữa, có lẽ các bạn đó 

đã là một phần trong tôi. Một phần không thể thiếu đƣợc.  

Năm học cũng đã kết thúc có lẽ tôi cũng không để lại trong bạn ấn tƣợng gì 

nhiều, nhƣng cuối cùng mong các bạn luôn thành công trên con đƣờng 

mình đã chọn. Mặc dù chƣa đi qua bao giờ nhƣng tôi biết là còn nhiều khó 

khăn thử thách, mong các bạn sẽ luôn vƣợt qua và làm đƣợc những gì mình 

muốn.  

Tạm biệt lớp 12A1, tạm biệt mái trƣờng, tạm biệt thầy cô yêu dấu, tạm biệt 

cả những viên phấn, những bài kiểm tra làm tôi bao phen điêu đứng vất vả, 

tạm biệt tấm bảng thân thƣơng. Mọi thứ kết thúc rồi, đoạn kết cho thời học 

sinh đã hết. Mai này có về trƣờng ta cũng không còn là học sinh nữa, sao 

nhớ quá cái áo trắng, quần xanh tôi thƣờng bận, nhớ dáng thầy cô trên bục 

giảng, nhớ tiếng la rầy khi tôi phạm lỗi. tất cả đã xa rồi xa thời học trò nhất 

quỷ nhì ma. Tôi sẽ nhớ lắm mái trƣờng, nhớ các bạn nhớ về cái thời học học 

trò lắm chuyện này, nhớ… 

Lê Trọng Hải 
Điện thoại: 0955749852 .  

Ngày sinh: 21/7/1990  

Nick: HCB 

Nơi ở hiện tại:  1114 đƣờng 3/2 

phƣờng 12 quận 11 thành phố Hồ 

Chí Minh .   

email : 

thuytrieudo0799@yahoo.com.  

Tính tình: hơi bảo thủ và rất cứng 

đầu có những chuyện dù biết sai 

nhƣng vẫn làm , thƣờng thích làm 

việc một mình , chỉ khi nó không 

làm đƣợc mới nhờ đến ngƣời khác .  

Thích nhất: đƣợc gặp lai bạn bè cũ .  

Ghét nhất: những kẻ hay chê bai , 

nhận xét ngƣời khác vì chỉ khi nói 

mình hơn hẳn ngƣời khác thì mình 

mới đủ tƣ cách chỉ trích , nhận xét 

ngƣời khác (nhƣng ngay cả khi hơn 

ngƣời khác tôi cũng không tự cho mình cái quyền nhƣ vậy ).  
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Phạm Xuân Phúc 
Hi amotizen, mình là thành viên cũng từng học ở trƣờng Lê Hồng 

Phong vào trong cộng đồng A1 cũng đã 2 năm nay rùi . Mình tên 

là Phạm Xuân Phúc , có biệt danh đƣợc các bạn đặt cho là xúc… .  

(không tiện nói thêm, bạn đọc tự hiểu ). Mình cũng có 1 vài sở 

thích đơn giản thui nhƣ là ăn vụng trong lớp nè , ngồi giỡn nè… 

Và hồi lớp 10 khi mà “Loạn gia” mới đƣợc chính thức thành lập 

thì mình cũng là 1 trong số những thành viên đầu tiên nè , cho 

đến nay thi “Loạn gia” đã phát triển mạnh mẽ rùi . Và trong lớp 

thì mình chơi thân nhất là nhóm F4 rùi . Nhiều kỉ niệm  zui với 

nhóm F4 này lém . Nhớ F4 lém .  

Xúc F4’s story 
Chính xác là 2 năm 2 tháng vì khoảng 

đầu tháng 11 năm nay là mình đã lên 

đƣờng sang Mỹ để học rồi. Không 

còn cơ hội để cùng học chung với 

các bạn A1 nhƣ trƣớc đây, đƣợc cùng 

các bạn vừa học vừa chơi nhƣ mọi 

năm nữa rùi. Thật là đáng tiếc wé nhỉ! 

Tính đến nay cũng đã 4 tháng mấy 

rùi nhỉ nhƣng muh mình không lúc 

nào là không nhớ đến các bạn A1 và 

thầy cô nữa. Cũng thật đáng tiếc năm 

nay mình chỉ đƣợc học với thầy 

Huyết có 2 tháng ah nhƣng mình 

thấy thầy cũng là ngƣời rất nhiệt tình 

và yêu thƣơng học sinh… (Thầy ơi! Con chúc thầy luôn mạnh khoẻ và vui vẻ 

nha thầy để tiếp tục dạy dỗ các thế hệ sau của Lê Hồng Phong nha thầy) … 

Nếu nhƣ nhắc về kỉ niệm với lớp A1 này thì ngồi kể hoài cũng không kể hết 

nữa đó. Mình vẫn còn nhớ rõ cái ngày đầu tiên bƣớc vào cái trƣờng Lê Hồng 

Phong này và đặc biệt là bƣớc vào lớp 10A1 (I have nothing to dicuss about 

our form teacher hehe). Các bạn ai cũng lạ hoắc ah muh nhìn ai cũng ngầu 

ngầu hít…haha. Muh đặc biệt là thằng Thanh, lúc đó nhìn nó hiền khô ah 

muh nó còn tƣởng mình là hiền nữa chứ nên chơi với mình (trích lời bạn 

Ngọc Thanh). Nhƣng… chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Đó là cả 1 năm lớp 10 
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bạn Thanh chúng ta lại là ngƣời đƣợc tất cả thầy cô chú ý nhiều nhất… hihi 

và hạnh kiểm cuối năm thì… (thui chắc các bạn cũng đã hiểu). Dù seo thì 

cũng sorry mày nha Thanh, làm hại mày 1 năm lớp 10 ngồi gần tao và thằng 

Luân nên trở nên quậy hơn… Nhƣng tao vẫn nhớ nhất là cái lần tao và mày 

quăng dép ra cửa sổ…. HAHAHAHAHA (That was so crazy). Tự nhiên ngồi 

bỗng nhiên nhớ lại nhiều kỉ niệm zui wé đi… lớp 11 cũng zậy nữa. Nhƣng cái 

cảm giác của mình không hiểu seo là luôn tập trung vào cái lớp 12 này nha. 

ChăƧc cũng có th ể là tại vì mình sắp đi chăng? Thật ra thì hùi đầu năm mình 

cũng không biết là mình sắp đi nữa, vẫn bình thƣờng nhƣ mọi khi. Đến khi 

cuối tháng 9 mới bắt đầu tiến hành giấy tờ và giữa tháng 10 là mọi thứ đã 

xong xuôi… hixhix seo lẹ thía zậy. Và từ đó những chuỗi ngày ăn chơi cuối 

cùng ở VN. Ngày nào vào lớp cũng ngồi chơi giỡn với mọi ngƣời, có học 

hành gì đâu. Nhƣng nói thật ngày nào cũng wan trọng hít ah, đƣợc bên bạn 

bè nhiều. Ngồi giỡn cũng zui.  

Dù seo đi nữa mình hiện bây giờ cũng đang nhớ các bạn A1 nhiều lém, rất 

muốn đƣợc cùng học chung với các bạn nữa. Hi vọng sẽ sớm ngày gặp lại 

cả lớp. Chúc các bạn thi tốt các kì thi năm nay hen… Bye bye các bạn.  

18/3/2008 
Xuân Phúc 

 
PHẠM XUÂN HẰNG 
 (10-01-1990 -??-??-????)  

Địa bàn hoạt động:  279 An Dƣơng Vƣơng P3 . Q5 Thành phố Hồ 

Chí Minh .   

Di động cầm chơi:  

0958011990. Khi 

cần gặp gỡ xin vui 

lòng hẹn trƣớc 

khoảng nửa tháng 

để manager của 

mình sắp xếp thời 

gian.  

Điện thoại để nhà :  

8324416 – 8303740 

(phòng trƣờng hợp 

số trên hết tiền và 



Hành trình từ cửa lớp Kỷ yếu A1 2005-2008 

Trang 208 

hết pin)  

Imeo: jolibae@yahoo.com.vn hay jolibae@gmail .com (cái này 

hiếm xài )  

Sở thích bản thân: không có sở thích gì đặc biệt , ngoại trừ 

chuyện giết muỗi .  

Động vật yêu thích:  con ngƣời (đặc biệt là các bạn khả ái ).  

Loài hoa yêu mến: hoa hồng trắng .  

Ghiền ăn bánh tráng  (từ xƣa đến giờ đã ăn biết bao nhiêu loại 

bánh tráng , nhƣng không bánh tráng nào ngon bằng bánh tráng 

Minh Đạo . Chẹp chẹp)  

@ A1: Yêu các bạn nhìu nhìu . Mong sau này chúng ta sẽ mãi mãi 

là Amotizen đáng yêu nhƣ bây giờ và hãy giữ mãi những tình cảm 

hồn nhiên nhé . Forget me not ^^ 

My memory 
“…Nếu có ƣớc muốn trong cuộc đời này , hãy nhớ ƣớc muốn cho 

thời gian trở lại…”  

Annyong 

Vậy là chúng mình sắp xa nhau rồi. 3 năm, một khoảng thời gian không dài 

nhƣng cũng không ngắn. 3 năm với mình là những kỉ niệm tràn đầy, từ 

những tháng ngày mới quen nhau, đến những buổi đi chơi chung, từ Phú 

Mỹ Hƣng đến Đầm Sen, và đêm lửa trại Madagui đáng nhớ nữa.  

Mình cũng không nhớ từ đâu mình làm quen đƣợc các bạn. Chỉ nhớ rằng từ 

giữa năm lớp 10, lớp chúng mình đã gắn bó với nhau. Chúng mình vẫn 

thƣờng hay đi chơi chung mỗi sáng thứ năm sau khi học xong tiết Kĩ thuật, 

rồi sáng thứ hai thƣờng hay đi ăn kem vào tiết 5, đến khi Anh Đảo bị mất 

chiếc xe đạp thì từ đó, lớp mình ít đi hơn. Năm lớp 10, những buổi đi chơi 

thƣờng bằng xe đạp, vậy mà vẫn sung. Có những lúc đạp từ LHP lên nhà Tú 

Linh đi Đầm Sen chơi, và có những lúc nguyên đám hơn 20 ngƣời đạp từ 

trƣờng ra Phú Mỹ Hƣng, chơi chọi bột rồi về.  

Mình vẫn còn nhớ ngày đi chụp hình lần cuối với Linh Trâu. Nguyên đám 

đứng túm tụm từ trƣờng, sau một hồi bàn tới bàn lui thì quyết định đi sang 

Phú Mỹ Hƣng chụp. Rồng rắn kéo nhau qua đến đó, chụp đƣợc vài tấm tại 

bờ sông, ăn đƣợc mấy tô mì rồi lại lết về LHP. Công nhận nhiều khi A1 cũng 
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rảnh rỗi hết sức, mà nếu không có những con ngƣời rảnh rỗi nhƣ vậy thì A1 

đâu còn là Amotizen nữa nhỉ.  

Năm lớp 10, nhớ nhất là lúc đƣa tiễn Linh Châu. Ngày 27-07-2005, tuy 

Amotizen thƣờng xuyên xài giờ dây thun, nhƣng hôm đó, ai cũng có mặt 

đúng giờ. 8h, Trâu đi. Minh khóc, mình cũng khóc, có nhiều ngƣời cũng 

nuốt nƣớc mắt vào trong… 

Năm lớp 11, lớp mình thƣờng xuyên lui tới Ba Đình vào mỗi sáng thứ 3, khi 

học thể dục xong, à, có lẽ không thể gọi là thể dục nữa, học gì mà 7h15 vô, 

đã cố gắng đi trễ lắm rồi, vậy mà vô hổng thấy ma nào (trừ Atrƣởng, lâu lâu 

có chị Hoàng và chị Gấu đi học sớm), mấy ngƣời còn lại, có đứa đi trễ, 8h 

mới vô, nhƣ là Khánh Minh và Diễm Phƣơng, cũng có mấy đứa vô sớm 

nhƣng lại ra đóng đô uống càfê, đến 7h30 mới lết vào.  

Mà cũng nhờ có những tiết học nhƣ thế này nên mới có những thiên sử thi 

hoành tráng ra đời, điển hình nhƣ Thâm cung bí sử nè. Nguồn gốc cùa tác 

phẩm siêu kinh điển này xuất phát từ tiết Công dân của Mr.Nhạ ngày thứ 

hai, tiết học siêu nhàm chán, lúc đó lại vừa coi Hoàng Kim Giáp xong, nên 

mình rảnh rỗi tạo thêm đế chế Hắc Kim Giáp. Khà khà, không ngờ, sau đó 

tác phẩm này đƣợc thêm mắm thêm muối vô vào giờ thể dục hôm sau và 

đƣợc lan truyền rộng rãi trong giới giang hồ. Mỗi lần kể lại câu chuyện này 

mất đến hơn nửa tiếng và lần nào kể nguyên đám cũng ôm bụng ra mà 

cƣời. Cám ơn những thành viên cùa Loạn gia đã góp phần làm cho câu 

chuyện này thêm phần sinh động và logic.  

Năm lớp 11 lớp mình hay đi chơi vào cuối tuần. Tuần nào cũng vậy, cứ đến 

thứ 7 là nguyên đám lại hay đi ăn kem chiên, uống nƣớc, ăn cơm gà bên 

Nguyễn Chí Thanh, đôi khi chỉ là đứng tụ tập lại nói chuyện rồi về.  

Năm 12 này, tuy phần nhiều thời gian dành cho việc học, nhƣng Amotizen 

vẫn tranh thủ những khi nghỉ học để đi chơi, đi ăn sáng chung. Còn nhớ 29 

Tết năm ngoái, có 5 đứa rảnh rỗi lên trƣờng chỉ để ăn sáng, đi uống nƣớc, 

nói chuyện nhảm nhí với nhau rồi về.  

Amotizen là vậy đó.  

Có lẽ đọng lại sâu sắc nhất vẫn là buổi dã ngoại Madagui. Tiếc cho những ai 

không đƣợc tham gia buổi lửa trại hôm ấy. Tiếc cho những ngƣời khác 

không đƣợc hạnh phúc vì không có những ngƣời bạn nhƣ vậy. Tiếc cho 

những ai có hạnh phúc nhƣ thế mà lại không biết trân trọng. Tiếc cho 
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những khoảnh khắc ấy sao mà lại trôi đi quá nhanh, để giờ đây mỗi khi nhớ 

lại, lòng lại chợt thấy xốn xang.  

Cám ơn tình cảm của Amo, cám ơn tình cảm chân thành của Loạn gia. Loạn 

gia mình đã có đôi khi gặp phải những cơn sóng to gió lớn, có những lúc 

giận dỗi không thèm nhìn mặt nhau, vậy mà rồi sau tất cả, chúng ta chợt 

nhận ra rằng tình bạn là điều quý giá nhất. Cũng nhờ buổi lửa trại hôm đó 

mà ta cảm thông với nhau nhiều hơn, kể cả những thành viên khác không 

thân cho lắm trong Amo. Mình chợt nhận ra rằng sống trên đời sống cũng 

cần có một tấm lòng, cũng cần yêu thƣơng nhau hơn. Những giọt nƣớc mắt 

rơi xuống đêm lửa trại nhƣng lại thắp sáng lên vẻ đẹp rạng ngời của mỗi 

tâm hồn.  

A1 mình cái gì cũng có nhỉ? 

Có thể nói năm lớp 10 là năm quậy nhất, cái gì cũng chơi, việc gì cũng dám 

làm. Từ đổi chỗ, quăng giấy trong giờ học, viết Nhật ký, cho đến vụ uống 

bia làm gây hoang mang thiên hạ một thời (scandal này cũng bình thƣờng 

thui, thế mà 1 đồn 10, 10 đồn 100, cuối cùng A1 đƣợc mang tiếng khắp 

giang hồ. Ai ai cũng biết mặt). Sang năm lớp 11 thì đỡ hơn một chút. A1 

năm này nổi bật nhất là mấy vụ văn nghệ hát trƣớc toàn trƣờng. Da mặt mỗi 

ngƣời cũng dày thêm mấy phân sau mấy vụ này, điền hình là hồi 20-11. 

Sang năm lớp 12 thì trở lại nhƣ cũ, nhƣng cũng không thể nào so sánh với 

năm lớp 10. Những buổi văn nghệ mang tính cá nhân nhƣng lại dzui hơn, 

nhất là hồi Balloons. Hôm đó trời mƣa, và có một đám điên nhảy trƣớc 

tƣợng hot boy LHP. Có mấy đứa 11 chạy ngang sang bái phục nữa. Thiệt là 

vui hết sức.  

Who are we? [A1] 

Who are we? [A1] 

Who are we? [A1], [A1] [A1] [A1]!!! 

Có lẽ chưa con gái nào sướng bằng con gái A1 (trích từ status của Gmên). 

Ngày 8-3 là một ngày khó quên trong đời của mình. Nhớ hôm đó là thứ 

bảy, mình cũng bắt đầu làm biếng học lý, tiết 3 học xong là đã thu dọn tập 

vở vô cặp rồi, trên bàn cũng chả còn thứ gì, ai ngờ lại học thêm cả tiết 4 (vậy 

mà Cá tra nói hôm nay đƣợc nghỉ một tiết lý để làm 8-3. Không biết dùng từ 

gì để diễn tả những cảm xúc lúc đó, háo hức cũng có, rồi từ háo hức chuyển 
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sang ngạc nhiên bất ngờ và hạnh phúc vô cùng… Cám ơn con trai A1 vì đã 

mang lại một niềm tự hào cho con gái A1. Cám ơn các bạn vì tất cả.  

Thời gian trôi qua chỉ trong cái nháy mắt và những kỉ niệm chỉ còn lƣu lại 

trong dòng lƣu bút ngắn ngủi này. Đôi khi chợt nhìn lại quãng đời học sinh 

sao thấy tiếc nuối trong lòng. Những tình cảm chân thành trong sáng nhƣ 

vậy có lẽ sẽ không bao giờ dễ dàng gặp đƣợc trong cuộc sống phức tạp mai 

sau. Mình thật vui mừng vì đƣợc học lớp A1 này, hạnh phúc vì có những 

ngƣời bạn nhƣ vậy, những ngƣời bạn có lẽ trên đời này bạn sẽ không bao 

giờ gặp đƣợc những ngƣời đối xử với nhau tốt đến thế. Chúng ta tự hào, vì 

chúng ta là một phần của Amotizen, tự hào vì chúng ta là một member của 

Loạn gia, nhƣ anh em một nhà cùng nhau ta hát ca, nhƣ cây xƣơng rồng trổ 

hoa… 

Annyong 

21-03-2008 (hôm nay kỉ niệm ngày bị 0 điểm môn Sử trả bài 
miệng của Mrs.Thiên Minh)  

G. N. A. H. N. U. A. X. M. A. H. P Marcian 
 

Welcome to 
www.tất-tần-tật-về-Linh-ú-ù.Amotizen.com 
Linh ú ù tên thần tiên cha mẹ đặt cho là Ngô Tú Linh nè. Tên tuyệt vời 

khác tự xƣng năm 11 là Siêu Nhân Hồng với lại Hiệp Sĩ Lợn nè. Tên dân 

gian ƣu ái là Heo màu hồng và Cá voi xanh (đây thực sự là 1 thành công to 

lớn kèm theo công lao hông thể phủ nhận của bạn Xuân Hằng với Hoàng 

Thọ trong dịp đi Thiên Phƣớc đóa!!). Rùi hum đi Madagui bạn Tra‟Vi XVI 

khuyến mãi thêm cái tên rất vần điệu, nghe cực kì êm tai: Linh lố lăng (T_T) 

(gì mừ Linh lố lăng, lăn lông lốc…). Dạo cúi năm nì có thêm tên mới: Linh 

bút chì (công đầu của cái tên nì là do bạn Phƣơng cái loa: đồn đại nhà tui 

có 1 kho truyện Shin - Cậu bé bút chì… Sau đó là bạn Thọ đặt tên… Típ nữa 

là bạn Tâm lùn xủn truyền bá…) >.< 

Ngày kì lạ nhất mừ khoa học cũng hổng lý giải đƣợc: 25-04-1990. (25=5
2
, 

4=2
2
, 25x4=100. Một con số wá tròn trịa, mang đầy ý nghĩa, nhƣ chính là 

ông trời đã sắp đặt trƣớc dzậy; và đóa chính là 1 dự cảm hoàn toàn chính 

xác cho một pé ú ù bi zờ đây ^^). Thật hạnh phúc khi cha mẹ đã sinh con ra 
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ngày ấy, và hạnh phúc sẽ đƣợc tăng lên gấp nhìu nhìu lần nữa khi mừ pà 

kon ráng nhớ và tặng wà sinh nhật cho Linh ú ù nhá!! Liên hệ: 0918632633 

hoặc 8651024 để bít thêm chi tiết về wà tặng nghen. Liên hệ email: 

vinamilktwister@yahoo.com để tìm kiếm lịch đi chơi sinh nhật nè.  

Cũng nhƣ đại đa số cộng đồng Amo nì, mình cũng có tới 2 đại gia đình iu 

dấu lận.  

Đại gia đình đầu tiên gồm 1 papa, 1 mama, 1 Linh ú ù, 1 em gái cũng ú ù 

lun, còn 1 chú chó Ween Ween đẹp gái, 1 chú chó Fido đẹp trai, 1 con phì lũ 

thông minh và 1 KiKi làm biếng (sorry Kiki của Amo nhá). Tất cả có thể đƣợc 

tìm thấy tại: 51/8 Hòa Bình, phường Tân Thới Hòa, wận Tân Phú, 

TPHCM.  

Đại gia đình thứ 2, chính là Amotizen nói chung và Loạn Gia nói riêng. 

Gia đình nì thì rất ƣ đặc biệt: nói to hổng to, nói nhỏ hổng nhỏ, nói trên 

hổng trên, dƣới cũng hổng dƣới, đại khái là hầm bà lằng, lung tung xà beng 

lun (><). Hãnh diện thay, trong Loạn Gia iu wí thì mình thuộc hàng trên nhá: 

“dƣới 1 ngƣời mừ trên vạn ngƣời. ” Kể sơ sơ thì mình có: 1 chị gái khìn khìn 

(hổng lẽ chị trai, nhảm nhí thật), 1 em trai khốn khổ (phải hốt phân kiếm 

sống. Tội ui là tội), 1 con trai ruột “nhìn vậy mừ hổng phải vậy” (Ấy ấy, đừng 

hỉu lầm ý xấu nhá... Má hổng có nói con GAY đâu... ý má tức là nhìn tƣởng... 

tà đạo mừ khá dễ thƣơng... ^^), 1 con trai hụt cứng đầu (zenda đóaa), 1 con 

gái ruột xinh xinh (ở tuốt A4 lận), 1 con trai nuôi siêu rùa (Tiểu Wy Nhi), 1 

con gái nuôi trần trụi (Hoa Tra‟Vi) (dẫu rằng sự thật chẳng nuôi wa ngày nào 

hết), dâu rể thì wá trùi, cháu chắt lại càng vô số kể... Kể ra thì cũng phúc đức 

lém chứ, con đàng cháu đống, tuy tuổi đời còn non trẻ song đã giữ chức vụ 

cấp cao và lên tới hàng lão làng rùi chứ ít gì).  

Để đề phòng trƣờng hợp mai mốt ra trƣờng rùi mọi ngƣời lại wên mất Linh 

ú ù, bi zờ nêu ra đặc điểm nhận dạng dễ nhớ nhất nhá: 

Thứ nhất: nghe tên chắc pà kon cũng đoán ra rùi (hổng lẽ heo ú ù lại ốm 

nhom ốm nhách ><)  Linh ú ù, mập ú ù. Ah mừ tƣơng lai có thể hổng 

đúng. Đời ngƣời ai cũng phải phấn đấu chớ, mai mốt lỡ ốm wá thì đành 

phải dùng đặc điểm thứ hai vậy….  

Thứ hai: Tóc dài (sông có thể cạn, núi có thể mòn, tóc có thể rụng, nhƣng 

Linh ú ù vẫn thix tóc dài, vì cắt tóc đau lém, uổng nữa chớ)... Mừ mốt lỡ tóc 

ngắn bớt thì xài đặc điểm típ nhá… 

mailto:vinamilktwister@yahoo.com
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Thứ ba: Mê màu hồng, tại vì màu nì dễ thƣơng, hồn nhiên, nhí nhảnh, kiên 

định, mạnh mẽ… (Trúng phóc lun)  

Thứ tư: Sống với 1 tâm hồn ăn uống mãnh liệt, sống với hoài bão “Sống để 

ăn chứ hổng phải ăn để sống”, sống là phải bít thƣởng thức món ngon vật 

lạ trên đời nì chớ. Ai hổng ăn đồ ngọt, hổng ăn chocolate, … thì tập ăn đi 

nhá. Mừ nói cho cùng thì: đã 

ăn thì phải mập, ăn vào 

mừ cứ mi nhon thì wả 

là có lỗi với mí bạn 

thức ăn mừ mình “lỡ 

cố tình” nuốt mất!!! 

Thiện tai!! Thiện tai!! 

Thứ năm: sém wên 

mất, Linh ú ù là “cô 

gái Trung Hoa duy 

nhất” của Amo nè. 

Hahaha…  

Forever Diary 

Đây là trang nhật ký Linh ú ù dành cho Amotizen thân thƣơng của mình. 

Đƣờng đời dài dài lém, tụi mình hổng thể nào mãi mãi bên nhau đƣợc. 

Hổng phải ngày nào chúng ta cũng cùng nhau trải wa nhƣ bi zờ, vậy thì Linh 

gửi tặng trang nì cho mỗi ngƣời trƣớc nha. Mong là mỗi năm tới ngày sinh 

nhật của chính mình, các Amo nhớ mở ra nhé! Đây là món wà Linh ú ù tặng 

mọi ngƣời với tất cả tình iu thƣơng đóa ^^.Mọi ngƣời đều là những ngƣời 

bạn tốt thật là tốt của Linh ú ù nì. Thƣơng mọi ngƣời lém lém!!  

Dành cho người bạn Linh thấy tốt bụng nhất 

Ngày 3/1/2??? 

Ngày nì thì dành riêng cho chị 2 nà. Thấy sƣớng hông, đƣợc ghi đầu tiên lun 
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nhá!!! Kể chị 2 nghe 1 bí mật ha: Em tìm đƣợc 1 sự mâu thuẫn hổng lý giải 

đƣợc từ chị 2 nè. Chị 2 là ngƣời hòa đồng, hay phát biểu linh tinh, khoái chai 

mặt tự “sỉ nhục” mình, nhƣng kì lạ thay lại hay mít ƣớt (lêu lêu khóc nhè). 

Hổng hỉu nổi???? 

Hai chị em mình tuy nhận nhau từ năm lớp 10 gùi, năm 11 tụi mình đi chơi 

cũng nhìu nhìu, nhƣng năm 12 thì thân với chị 2 hơn chút nhỉ. Tiếc wé hà, 

sao hổng thân hơn chút trƣớc để đƣợc chị 2 thƣơng hen ^^.Nhƣng cũng 

nhờ năm 12 nì mừ đứa em gái dễ thƣơng nì hỉu thêm đƣợc nhìu về chị 2 

hơn. Đúng là chị 2 của em mít ƣớt thiệt, dễ khóc thiệt nhƣng hổng phải là 

ngƣời yếu đuối. Phải hông nè??  

Có lẽ là bi zờ trên đời nì, còn hiếm hiếm lém những ngƣời lun lun suy nghĩ 

cho ngƣời khác nhìu nhƣ chị 2. Bít khen chị 2 hiền lành hay nên bảo là chị 2 

của em khờ wá đây. Chị 2 ui, tại vì trong Amo nì, ai ai cũng thƣơng chị 2 hết, 

nên hổng ai nỡ lợi dụng lòng tốt của chị 2 hết. Còn mai mốt ra đời rùi, kiếm 

đâu ra 1 Amo khác để thƣơng chị 2 nhìu nhìu nhƣ vậy nè, mừ có cũng bít 

đƣợc ai tốt ai xấu đâu phải hông nè. Nà, thƣơng ngƣời ta cũng thƣơng vừa 

vừa thui, chừa phần lại thƣơng mình nữa, coi chừng đóa, trên đời nì ngƣời 

gian tà đếm hổng hết đâu. Với vai trò làm em cao cả, pé Linh ú ù hổng mún 

1 ngày xui xẻo nào đóa, chị 2 iu wí lại bị ngƣời ta lừa, phải bùn phải khóc 

đâu nha. Mừ lỡ có thiệt đi chăng nữa, phải chia sẻ với đứa em gái bé bỏng 

duy nhất nì à. Báo trƣớc cho chị 2 là ngày đóa em sẽ làm 2 việc: 1 là chia sẻ 

với chị 2 nè, 2 là thay mặt chị 2, thay mặt công lý để trừng trị tên xấu xa nào 

đóa. Yên tâm đi nhé!!!!  

Chúc riêng cho chị 2 nè: sẽ mãi đƣợc mọi ngƣời iu thƣơng chị 2, nhƣ những 

gì chị 2 iu thƣơng ngƣời ta. Tặng chị 2 iu wý 1 cái ôm thiệt chặt nè. Thƣơng 

chị Milu nhìu nhìu lém.  

Dành cho người bạn Linh thấy sôi nổi nhất 

Ngày 10/01/2??? 

Annyeong-haseyo, Marcian:) Ngồi kế mi nguyên năm lớp 10, ta chỉ mới bít 

mi iu thix vẽ, iu thix hát. Tại sao ta lại hổng bít đƣợc mi đáng iu nhƣ thế nhỉ? 

Thui kệ, năm ni bít cũng hổng muộn mừ ha. Mi bít cái tội lớn nhất của mi là 

gì hông, là thiết kế wá tài năng, nên cứ phải gánh hết mí cái liên wan đến 

nghệ thuật cho lớp. Thƣơng mi lém mừ hổng làm đƣợc gì, vì tụi nì wả thật 

hổng tài dzậy thiệt mừ. Đành lòng để mi gánh vác trách nhiệm nặng nề nhƣ 

thế đóa. Mi lun lun cố gắng vì hoạt động lớp, vì nhìu thú vui tao nhã cho 
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Loạn Gia nữa. Công việc thật là nặng nề. Nhƣng nhờ thế mừ ta khâm phục 

mi thiệt. Thật sự là tụi nì bít nhìu khi mi cũng mệt lém, lớp 46 đứa cũng phải 

có cả chục ý kiến, chẳng bít phải theo ai nữa. Cho nên, ta thay mặt Amotizen 

và Loạn Gia ghi nhận những cống hiến của mi và trao tặng mi “Huân 

Chƣơng Lao Động hạng I” lun. Sƣớng nha ^^. 

Với lại thật sự xin lỗi mi nha, ta ý kiến ý cò hơi nhìu. Đáng ghét thiệt. Mong 

mi thông cảm mừ đừng ghét bỏ ta tội nghiệp lém. (>.<)  

Chúc riêng cho mi: Sẽ là ngôi sao sáng trên con đường nghệ thuật như tài 

năng thiên phú của mi vậy.  

Dành cho người bạn Linh thân nhất 

Ngày 18/01/2??? 

Helu con trai “cƣng” của má. Phải công nhận 2 má con mình nhận nhau tình 

cờ mừ cũng lãng xẹt ghê ha. Chỉ bằng 1 câu chat: “ Thôi đi má”  Uh thì 

má. OK lun. Tự nhiên đƣợc làm má ngƣời ta, hổng tốn công đẻ, hổng phí 

sức nuôi, dại gì hổng nhận lun nhở. Nhƣng điều thú vị hơn cả là lúc đóa má 

hổng bít mặt con, chẳng bít Lƣu Wốc Cƣờng là thằng nèo trong cái lớp nì 

hết lun. Pó tay!!! Ah hổng, tuyệt vời hơn cả là nhờ lãng xẹt vậy mừ má con 

mình đƣợc xếp vào Ban Thành Lập Loạn Gia hay còn gọi là Tổ Tiên (Má tự 

đặt đóa. Sƣớng wé, oai ghia ><).  

Hình nhƣ gần nhƣ khoảng hơn nửa năm lớp 10, má con mình chỉ kêu nhau 

vậy thui chứ cũng chẳng chiện trò gì với nhau hết ráo ha. Có lần, chẳng nhớ 

là con đƣa giấy photo cái gì đóa cho má, mừ hình nhƣ mai kiểm tra (Tiểu sử 

Lê Hồng Phong thì phải hen)  lúc đóa mới thấy con trai mình cũng ngoan 

nhở. Nói chung nguyên khoảng đóa nói chung là chỉ có nhiu đóa chiện xảy 

ra thui. Rùi tới ngày định mệnh của con (woaaa), Cá tháng tƣ. Cũng may 

ngày ấy còn đƣợc chút thông minh tỉnh táo, hehe, hổng bị lừa. Lúc đóa 

thƣơng nhất cháu nội tui, tốn bao nhiu công sức... Còn con lúc đóa đáng 

ghét lém, đúng là lúc đóa giận con thiệt (Ai biểu nói xạo wá làm chi), nhƣng 

nhìn cũng tội tội. Ah mừ con đáng ghét thiệt. Bữa hum đóa đứa nào với đứa 

nào tổ chức đám cƣới đóa, tui đem wà vô gùi, cúi cùng hổng xài, rút cục 

hình nhƣ Vũ với Bum Bum, uống hết bình sữa Yomost đóa lun. Tiếc wá. Thui 

thì đành vậy, ai bỉu làm con tui. Lúc đóa công nhận má cũng thông minh 

hen, cám ơn má đã tổ chúc lễ rửa tội cho con đi con + cám ơn má đã dày 

công điều chế thuốc rửa tội cho con lun ^^ 
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Sau đóa là tới 3/5, má tổ chức sinh nhật đóa. Sau 1 chập wậy tơi bời với bột, 

cả đám đạp xe đạp về trƣờng (tội con wé, chở má hả, đạp xì khói lun ><). 

Rùi hình nhƣ sau đóa má-con-con trai hụt-cháu nội iu dấu, 4 ngƣời đi xe 

đạp, con chở má về nhà, còn An thì chở cháu nội về nhà. Rảnh thiệt. Đúng là 

Loạn Gia làm toàn tùm lum chiện nhảm nhí làm xàm hông, mừ vui thiệt.  

Ai dè sau đóa lại có 3 ngƣời tạo Xì-Căng-Đan nổi tiếng khắp trƣờng lun. 1 

hôm trời tối tĩnh lặng, hổng 1 gợn mây, ánh trăng sáng vằng vặc, soi sáng 1 

bóng ngƣời dƣới lan can, oh, who??? What happened??? Trùi ui, tối đóa má 

cùng với sự giúp sức của bao ngƣời mới khuyên can đƣợc con, cũng may, 

nếu hổng là bi zờ thành 1 thằng bụi đời rùi. Mí ngày sau đóa, phải công 

nhận là 3 nhân 

vật chính nhận 

đƣợc sự wan tâm 

đặc biệt của A1 

và dƣ luận xã 

hội, càng phải 

công nhận Amo 

dễ thƣơng ghê. 

Iu Amo ghê vậy 

đóa.  

Nhận xét về con 

trai của má nè: 

hơi ngoan, hơi 

wậy, mặt rất rất 

dày, song đƣợc cái là cũng tốt bụng, có tấm lòng iu thƣơng dàn trải (nhìn có 

vẻ vô tâm, song thật sự là thƣơng Loạn Gia nì nhìu nhìu lém nè, phải hông 

con trai). Tính tình thì hơi hấp tấp, nói mừ hay hổng chịu suy nghĩ, đôi khi 

hơi cứng đầu. Con phải ráng lên nhá, đòi học ngoại thƣơng, làm kinh tế vậy 

là đi tong gùi. Tóm tại thì phải khen con trai tui cũng dễ thƣơng, đáng iu 

(gen di truyền từ má mừ ^^)  

 Chúc riêng con trai của má: Trưởng thành hơn và đừng làm những chiện dại 

dột nữa nhá, má hổng cứu con lần 2 đâu. Nhớ đóa. Chúc con trên đường đời 

thật là thành công nhé ^^! Chúc con mập lên nhìn cho “manly”. Hehe.  

Dành cho người bạn Linh thấy nóng tính nhất 

Ngày 23/01/2??? 
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Chào Đậu Đậu (lớp 11 Linh gọi dzậy vài lần nè), Nghe cũng dễ thƣơng mừ. 

Ngồi chung với ngồi gần Phƣơng năm 11, chúng ta ít nhất cũng cùng nhau 

trải wa những giây phút khắc nghiệt của tiết học, đặc biệt là giờ kiểm tra ha. 

Phƣơng thì hơi nóng tính, nhƣng cũng tốt bụng nè. Mừ Phƣơng ui, cố gắng 

kiềm chế lại tính tình đi, nếu hông mai một lớn lên bị nhìu ngƣời ghét lém 

đóa, làm việc tốt mừ ngƣời ta hổng hỉu bi zờ.  

Chúc Q. Fương: tính tình ngày càng ôn hòa hơn vì như vậy chắc chắn sẽ đem 

lại thành công hơn đóa.  

Dành cho đêm lửa trại hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất 

Ngày 27/01/2??? 

Đêm lửa trại tối hum ấy - 27/01/2008, có thể nói là trên cả tuyệt vời. Ngọn 

lửa đêm ấy đã sƣởi ấm trái tim Amotizen, đã thổi bùng tình iu thƣơng của 

Linh ú ù dành cho mọi ngƣời. Không ngờ mình iu Amo đến thế, thƣơng mọi 

ngƣời đến thế ^^.Không ngờ mọi ngƣời cũng y chang mình lun ^^.Đêm đó 

vui ghê. Tổ 3 chúng tớ chạy vòng vòng không bít mệt lun. Tinh thần thể dục 

thể thao mun năm. Yeah. Nhƣng những giây phút sau đó mới thật ấm áp, 

thật tình củm. Chúng ta chia sẻ cho nhau tất cả. Không để sót lại gì để sau 

nì phải hối hận. Cầu chúc cho đại gia đình của chúng ta sẽ còn có cơ hội 

ngồi bên nhau, way wần thành vòng tròn – vòng tròn iu thƣơng – vòng tròn 

ấm áp.  

Dành cho người bạn Linh thấy có đam mê nhất 

Ngày 25/02/2??? 

Chào con trai hụt. An con, con trai má dạo nì nhìn có sức sống hơn năm 

ngoái ah. Chúc mừng con nha!!! Cố gắng giữ vững tinh thần nhá. Dạo hè 

lớp 10 với năm lớp 11, con cũng thuộc diện đáng lo. Thật may mắn là bi zờ 

ổn hít rùi. Mừng wé ha. Hổng bít con có còn giữ mục đích sống cao cả mừ 

con từng kể hổng nữa, nếu còn má mong con sẽ sớm thực hiện đƣợc điều 

đóa nhá. Rạng danh Loạn Gia lun. Dù con đi theo con đƣờng nào đi chăng 

nữa cũng phải sống hết mình, sống cho thật tự tin vào, sống cho thật đáng 

vào. Má tin rùi con cũng sẽ thành công thui ^^. 

Chúc con trai hụt: Sẽ sống với tất cả niềm đam mê đích thực của mình nhá!  

Dành cho người bạn Linh thấy siêng năng nhất 
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Ngày 27/02/2???  

Chào bạn Vân Anh. Kể ra mình cũng có duyên ha, 3 năm trời bi h đƣợc ngồi 

kế nhau. Hehe. Ngồi kế Vân Anh mới bít đƣợc Linh thiếu mục đích sống wá 

(ngoại trừ múc đích ăn ngon và du lịch thế giới). Phải công nhận Vân Anh 

rất hỉu rõ tƣơng lai của mình, cùng khá là cứng đầu, thix học gì mới học, mừ 

đã thix thì cố gắng hết sức. Vân Anh giỏi thật, bít mình mún gì, làm gì (Linh 

cũng mún thế T_T). Êh, tui nói thế chứ hổng có ý đồng tình với việc học đại 

học xong rùi đi lấy chồng cùa bạn đâu đóa. Linh bít Vân Anh thix làm bác sĩ 

nhất, Linh thật sự khuyên Vân Anh nên học đi. Bi zờ lựa chọn sai là hổng có 

cơ hội lần thứ 2 đâu đóa. Nghe chƣa? Hổng bít Vân Anh có thật sự mún 

theo học kinh tế hay ko, hay vì 1 lý do nào đóa mừ bỏ cơ hội làm 1 Bác Sĩ. 

Nhớ lựa chọn sáng suốt nha bác sĩ Vân Anh.  

Chính Vân Anh cũng nói bi zờ khác xƣa, khó khăn nào mừ hổng giải wyết 

đƣợc phải hông nè. Cố lên. Vân Anh làm đƣợc đóa. Đừng có dại dột học mí 

cái mình hổng thix nữa nha.  

Chúc Vân Anh nè: Chọn đúng con đường mừ mình thật sự mún theo đuổi 

nha. Wan trọng cả đời đóa. Đừng lãng phí thời gian vào việc mừ Vân Anh 

hổng thix lém. Chúc Vân Anh thật là thành công với con đường đóa nữa. ^^ 

Cố lên!!  

Dành cho người bạn Linh thấy đa dạng nhất (mọi mặt lun)  

Ngày 27/02/2???  

Chào bạn Anh Vƣơng. Bắt đầu thấy Anh Vƣơng cũng tếu tếu từ vở kịch 

“Nàng Tiên Cá Tra” đóa (Lúc đầu thì chỉ bít có ngƣời tên Anh Vƣơng trong 

lớp thui). Bi giờ thì đã bít đến nào là giọng cƣời kinh điển, tài năng nghệ 

thuật phản xuyến (nam cải nữ trang?? ah mừ khoan?????). Nhớ hùi lớp 11, 

Linh từng gọi Vƣơng là con dâu lun phải hông? Vậy mừ lại hông thân với 

con dâu. Kì lạ ghê ha. Cùng với Triple, phải công nhận 3 ngƣời đã làm rạng 

danh phong trào “tự xƣng tên, tự vỗ tay” ^^.Nhƣng phải công nhận dễ 

thƣơng thiệt.  

Tính tình thì bạn Vƣơng Cá Tra cũng kiên nhẫn thiệt ha. Bị mọi ngƣời chọc 

hoài mừ cũng chịu đựng đƣợc. Wen rùi nên mai mốt coi chừng thấy thíu 

thíu đóa.  

Chúc Anh Vương: trở thành 1 nghệ sĩ hài kịch tài năng nhá. Với lại thật nổi 
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tiếng ở RMIT nữa.  

Dành cho người bạn Linh thấy nhí nhảnh nhất  

Ngày 03/03/2??? 

Chào con, Tú Mỹ. Hổng bít sao lớp 10 thấy con đáng ghét, bi zờ lại thấy dễ 

thƣơng wá chừng chừng àh (Woaa) (Chắc tại hồi lớp 10 mắt lé rùi ^^). Lùn 

lùn, nhí nhảnh, đáng iu nè. Cũng tại vì nhỏ con mừ tối Madagui, lúc nằm 

ngủ có dám để Mỹ nằm ngoài đâu, mắc công bị cố Linh đá xuống dƣới lun 

(thấy Linh dễ thƣơng hông?). Cố phải công nhận con siêng năng thiệt, khả 

năng học ghê gớm wá chừng lun. Thật đáng khâm phục!! Nghe nói con sẽ 

đi du học phải hông? Cố gắng lên con nhé! Ở bên ngoài 1 mình lúc nào 

cũng phải cảnh giác đóa. Sống ở nơi xa lạ chƣa chắc hạnh phúc đƣợc nhƣ bi 

zờ, nhƣng lại hứa hẹn 1 tƣơng lai xán lạn hơn. Chúc con vừa đƣợc hạnh 

phúc lại đƣợc thành công nữa!!!! 

Chúc con: ngày càng nhí nhảnh như con cá cảnh nhá. Thành công vượt trội 

so với chiều cao lun.  

Dành cho tất cả con trai Amotizen 

Ngày 08/03/2??? 

Ngày 8/3/2008, hum đóa có lẽ là ngày: hông những rất đặc biệt mừ còn rất 

khó wên nữa. Hum đóa, con gái 12A1 đã bít chắc chắc tất cả con trai cực kì 

ga-lăng của lớp mình sẽ tổ chức gì đóa để vui chơi. Vậy mừ vẫn hết sức bất 

ngờ với ngày 8-3 lun. Đầu tiên là bất ngờ với trò đuổi hết tất cả mí bạn nữ 

chúng tớ ra khỏi lớp (Sốc ghê chƣa!!). Sau đóa là màn mở cửa chào đón. 

100% cảm động. 100% thành công. Phải nói là lần đầu tiên bƣớc vào lớp với 

1 cảm giác hoàn toàn mới lạ: đƣợc vỗ tay chào đón lại có nhạc làm nền nữa. 

Rùi sau lƣng các bạn lại là tấm bảng đƣợc trang hoàng sặc sỡ với: 1 trái tim 

hết sức là lớn cộng với dòng chữ “Chào mừng Wốc tế con gái” hết sức dễ 

thƣơng. Ai mừ ngờ đƣợc con trai ban A (thật sự là A1 cơ) khéo tay đến thế 

nì cơ chứ! Ổn định chỗ ngồi xong, lại đƣợc thƣởng thức ca nhạc “cây nhà lá 

vƣờn” nữa. Công nhận làm con gái trong lớp Amotizen nì sƣớng thiệt ha. 

Cám ơn con trai Amotizen nhìu nhìu nha. Các bạn dễ thƣơng ghê ^^.8/3 

năm ni chắc chắn sẽ trở nên đẹp nhất trong con gái A1. Thật đáng tiếc là 

hổng có ngày “Wốc tế con trai”, nếu có chắc chắn con gái A1 sẽ tổ chức thật 

đình đám cho các bạn lun. Hứa đóa >.<  
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Dành cho người bạn Linh thấy đáng iu nhất  

Ngày 14/03/2??? 

Chào con nè, Trà My. Cố ngồi sau con nè. Thấy con cũng siêng học wá trùi 

lun. Tinh thần tự học của con phải nói là cũng cao wá xá là cao lun ^^.Thix 

nhất là tên Mi Mập Dis, nghe dễ thƣơng lém nè. Tên “Trà My Vàng” có vẻ 

cũng xài đƣợc àh nha. Cố phục ở con nhất là sự siêng năng chăm chỉ đóa. 

Cố gắng lên con nhé. Miệt mài nhƣ con chắc chắn sẽ thành công trên cả 

tuyệt vời lun.  

Chúc cháu cố: đậu Đại Học cao ui là cao nha, cỡ Thủ Khoa đóa (chứ hông 

thui là phải đi lấy chồng bi zờ >.<).  

Dành cho người bạn Linh thấy dơ bẩn nhất  

Ngày 08/04/2??? 

Chào em trai, Xúc phân. Em trai tui đi xa rùi hổng bít có kiếm đƣợc việc làm 

nhƣ ý hổng nữa. Tội wé ah. Em là con trai nên ở bên đóa cũng hổng có gì 

đáng lo lém. Chỉ nhắc em cố gắng học hành nơi xứ ngƣời nhá. Lơ wơ lạng 

wạng là tiêu đóa. Ah, phải nhắc nhở em đừng có ghẹo gái nữa chớ. Coi 

chừng có ngày “u đầu, sức trán” bi zờ.  

Chúc em: Đạt được tất cả những jì mơ ước và làm rạng danh Loạn gia bên 

đóa nhá.  

Dành cho người bạn Linh thấy khâm phục nhất 

Ngày 21/06/2??? 

Chào Ro, 1 thời của Ju, Đại bàng 1 thời của Amo!!! Ấn tƣợng của Trâm đối 

với Linh là nghiêm túc nhƣng cũng hết sức thấu tình đạt lý, đƣợc lòng bàn 

dân thiên hạ nè, lại ham tìm hỉu chớ, gì gì cũng bít lun. Thật đáng khâm 

phục nè. Nè Linh có ý nì nè, mai mốt áh, Trâm để xõa tóc ra đi, rùi đi duỗi 

tóc nữa ^^.Khi nào thử nhớ kêu Linh nha, bảo đảm dễ thƣơng lun. Thiệt 

đóa. Trâm cực kỳ bít suy nghĩ, cái gì cũng bít, cũng hay hết. Đối với mọi 

ngƣời ai cũng tốt. Gần nhƣ là hỉu hết ngƣời ta vậy. Nhƣng mừ Trâm ơi, nghĩ 

nhìu wá mau già lém đóa. Nhớ thƣ giản thật nhìu vào nha. Lo lắng nhìu wá 

mệt lém đóa. Đại bàng chừng nào mỏi cánh nhớ tìm đến tụi nì, nhƣ khi tụi 

nì có rắc rối lại tìm đại bàng vậy. ^^ 
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Chúc đại bàng: tung cánh bay xa, bay cao như những gì đại bàng bít và có 

được vậy.  

Dành cho người bạn Linh thấy Dibe nhất  

Ngày 05/07/2??? 

Chào Hƣơng Galaxadibe. Lớp 10 Linh ngồi với Hƣơng đầu tiên nè. Thật có 

lỗi với Hƣơng khi ngày ấy đã để Hƣơng 1 mình thân gái dặm trƣờng, ở bàn 

đầu với bạn Bảo Huy (trong khi Linh leo xuống dƣới ngồi). Cũng nhờ vậy mừ 

lại bị Mrs Thảo hỉu nhầm nữa mới khổ chứ. Có lỗi wá àh. Hƣơng ui, yên tâm 

đi, dibe khác ngƣời mới đƣợc chú ý đóa, cứ típ tục tự tin nhá. Dibe đẹp mừ 

lạ nữa. Ai cũng mún có mừ hổng đƣợc đóa.  

Phải xin lỗi Hƣơng nữa vì đi Sinh nhật Linh mừ rƣớc họa vào thân T_T. Mong 

là hòa bình sẽ lặp lại nhé!! Mong Hƣơng sẽ nhận đƣợc những jì thật xứng 

đáng so với công sức Dibe bỏ ra nhá!! 

Chúc Hương: Đậu hết 7 trường mừ Hương đăng kí lun. Hehe. Đít bè ngày 

càng đáng iu nữa.  

Dành cho người bạn Linh thấy lùn mừ lộn xộn nhất  

Ngày 27/07/2??? 

Chào Tâm 1 mét 11. Đúng là từ sau chuyến đi Madagui Linh mới bít thêm 

nhìu nhìu về Tâm ha. Hơi trễ nhƣng mừ hổng sao, bi zờ vô lớp ngày nào 

cũng thấy Tâm bị mọi ngƣời sỉ (Vui wá), lâu lâu thì sỉ lại ngƣời ta đƣợc (lâu 

lâu thui) cũng khá thú vị ha. Tâm thì có 1 cặp mắt rất ƣ là bít nói (bít nói 

thôi, chứ thực sự nói gì cũng hổng ai bít hết). Ngoài ra, nhắc tới Tâm mừ 

hổng nhắc tới giọng hát ngọc ngà của 1m11 thì uổng wá. Tâm ráng hát nha, 

khi đang trong tòa án, tự nhiên hát lên 1 bài, ngƣời ta nghe hay wá, hổng 

chừng cho thắng lun đóa. Linh thì chỉ còn 1 điều hơi lo về Tâm: Nhỡ nghe 

giọng mừ mọi ngƣời tìm hoài hổng nhìn thấy luật sự Tâm 1m11 thì sao? ^^ 

Chúc Tâm tà: làm luật sư cãi lý giỏi nhưng hổng phải lý sự cùn đâu nhá.  

Dành cho người bạn Linh thấy ngoan hiền nhất 

Ngày 05/08/2??? 

Helu HoaTraVi. Tam tà - 3 ngƣời làm gì hay vậy hổng bít. Bạn Linh ghi theo 
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thứ tự ngày sinh mừ đủ 3 ngƣời liên tục lun. Hay thiệt. Linh ấn tƣợng nhất 

về Trang trần trụi từ Madagui lun. Đánh gì mừ ác thế hổng bít. Đã hên rùi, ít 

khi bị, đƣợc đánh ngƣời khác hoài, mừ đánh đau nữa. haha. Trang nhìn nhỏ 

con mừ khoái bị sỉ nữa ha (chắc lây của Milu rùi). Năm ni, tuy hổng thành 

công với Trang, nhƣng Linh tin hổng sao đâu. Còn bao nhiêu năm nữa. còn 

bao nhiêu cơ hội phía trƣớc cơ mừ. Ráng lên Trang nhé. Đại học mới là cái 

đích wan trọng nhất trƣớc mắt đóa.  

Chúc Trang: hổng trần trụi để ngày càng trong trắng. Haha. Chúc Trang sẽ 

lấy lại thêm thật nhìu may mắn trong tất cả các cuộc thi sau nì. Cố lên nhá.  

Dành cho người bạn Linh thấy mập chù ụ nhất  

Ngày 25/08/2??? 

Chào bạn Bum Bum. Cũng nhƣ ấn tƣợng đầu tiên của mọi ngƣời về Bum 

Bum, dì Linh cũng thấy 1 đứa nhìn thấy chảnh, mún quýnh ghia (^.^). Vậy 

mừ bi zờ phải công nhận Bum Bum khác với ấn tƣợng đóa nhìu ha. Bum 

Bum đã đứng lên và tìm đƣợc đƣờng đi cho mình. Wả thật là bít suy nghĩ có 

khác hen. Bum Bum thì “tứ hải giai huynh đệ” nhỉ, nhìn đâu cũng thấy bạn. 

Đóa là điều hạnh phúc, song đừng để bị “lầm đƣờng lạc lối” đóa ^^.Đối với 

Amo bi zờ thì Bum Bum hết dễ ghét rùi mừ là 1 ngƣời bạn tốt lém nè.  

Chúc Bum Bum: hổng chỉ bít suy nghĩ mừ còn bít thực hiện nó để ngày càng 

thành công ha. Ah chúc cho người khác nhìn Bum bum từ đầu hổng thấy ghét 

nữa.  

Dành cho người bạn Linh thấy mập ngang với Bum Bum 

lun  

Ngày 25/08/2??? 

Chào con dâu của má, Vũ con. Con thì đi sớm wá. Mới học có 1 năm mừ đi 

rùi. Chƣa kịp thân thì hết gặp rùi. Nghe đồn con ở bển học ếch-xào-lăn 

(excellent) lém hả. Cố gắng nhá. Con bi zờ mập mạp lém phải hông. Dzậy là 

con với má ù nhƣ nhau, chỉ có chồng con là tong teo thui ^^.Đúng là sinh 

cùng ngày với nhau nên con với Bum Bum mập y chang àh ha.  

Chúc con: Có nhìu Girlfriends đẹp như con thix nhá.  

Dành cho người bạn Linh thấy mất cân đối nhất  
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Ngày 30/08/2??? 

Chào con, Tùng. Làm cán sự lớp đã khó. Làm lớp phó kỷ lụât còn khó hơn 

ha. Tội wá. Lớp mình thì mọi ng đều vui vẻ, sôi nổi, làm sao mừ im đƣợc đây. 

Dù sao thì cũng nghe chửi 3 năm gùi. Ồn thêm vài tháng cũng chẳng sao. 

Wen rùi mừ con ha. Con cao wá, nhƣng ốm wé àh, ráng ăn thêm cho cân 

đối đi. Hông là mai mốt ế đóa.  

Chúc con mai mốt hổng phải đi kêu người ta im lặng hòai nhà. Với lại mai 

mốt thành công hơn cả Bill Gates lun.  

Dành cho người bạn Linh thấy hiền lành nhất  

Ngày 07/09/2??? 

Chào bạn Triết đầu bƣ. Năm ni nhờ ngồi gần Triết nhìu nhìu mới thân hơn 

với Triết nè. Đúng là Linh chƣa thấy ai nữ tính nhƣ Triết dzậy. Mẹ Linh cứ 

mong Linh đƣợc dịu dàng hơn nhƣng vẫn phải thất vọng hoài. ^^ Triết 

cũng dzui tính nữa. Dễ cƣời ghia lun. Xinh nhƣ Triết mai mốt lớn lên chắc 

nhìu ngƣời xếp hàng wá! Xét về khoản học hành thì khỏi chê, chăm chỉ wé 

trùi lun. Năm lớp 10 thì Linh cũng thấy lạ là tại sao giỏi English thế mừ lại 

chọn ban A. Zờ thì hỉu rùi, Giỏi Toàn Diện í mừ. Nghe Triết hát tiếng anh dễ 

thƣơng lém, nghe nhẹ nhàng ghê. Cố gắng phát huy nha.  

Chúc Đầu Bư: Đầu càng bư, người càng xinh, học càng giỏi, đậu càng cao nhé 

^^  

Dành cho người bạn Linh thấy may mắn nhất  

Ngày 29/09/2??? 

Oh, chào con trai nuôi mới lụm của má, Tiểu Quy Nhi. Nè con trai, đừng có 

rùa wá, nhƣờng mommy chút coi, mommy cũng mún rùa nữa. con rùa dzậy 

ai mừ rùa cho nổi nữa. nghe chƣa. Năm ni con cũng đi du học rùi. Con thì 

khác mọi ngƣời ha, đi nhƣ vậy thì bít chừng nèo mới về đây? 99% là quãng 

đƣờng còn lại của con là trải wa ở quê hƣơng mới rùi. Nhớ là ở thì ở, sống 

thì sống nhƣng mừ hổng đƣợc wên Amotizen đâu đóa.  

Chúc rùa con: Ở đâu cũng rùa được như khi chơi “đoán số”. Thật là hạnh 

phúc với 1 cuộc sống mới nè.  

Dành cho người bạn Linh thấy đầy nghị  lực nhất  
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Ngày 16/10/2??? 

Chào A Trƣởng hiện tại của A1, bạn Downy. Ai nhìn vào cũng phải công 

nhận nghị lực vƣơn lên của lớp trƣởng thật cao, lúc nào cũng phấn đấu. 

Hổng những thế, lớp trƣởng còn làm rạng danh Amotizen trƣớc toàn quốc 

nữa. Tự hào về A trƣởng lém nè!! Àh, mà hổng phải chỉ có 1 con đƣờng duy 

nhất để lên đến đỉnh Olympia đâu nhỉ? Mà đâu chỉ có 1 đỉnh Olympia. Cố 

lên A trƣởng!  

Chúc cho lớp trưởng Downy dành được tấm vé du học thật oách, thật cao để 

xứng đáng với sự siêng năng chăm chỉ, cần cù lao động của bạn Downy nhé.  

Dành cho người bạn Linh thấy tai wái nhất  

Ngày 25/10/2??? 

Oh, chào con, Bayamamun. Nội với con là chuyển từ mày-tao sang nội-con 

ha. Bi h kêu lại mày-tao cũng thấy kì kì nữa. con thì chơi cũng nhìu mừ học 

cũng dữ nữa hả. Ghê thiệt. Cố lên nha con.  

Nhớ hùi hè năm lớp 10 nội với con hay đi lòng vòng chơi hen. Hay nhất là 

bữa 2 đứa leo lên Phú Mỹ Hƣng chơi rùi đi về lạc đƣờng, xém ra khỏi thành 

phố lun. Hay thiệt. cái nì wan trong lém nè: cám ơn con, làm xe ôm free cho 

nội hoài, thƣơng ghê.  

Con thuộc tốp những ngƣời sống về đêm, bởi zì thức dzậy hoài nên mặt 

mới mụn đóa. Hehe. Con thì đi chơi cũng đầy đủ mừ khoản học hành cũng 

khỏi chê lun. Chắc chắn sẽ đƣợc “đỏ công danh” nhƣ con mún thui.  

Bi zờ phải xin lỗi con nữa. Nội thƣơng con cũng nhìu mừ làm con bùn cũng 

nhìu lun. Hƣ wá ha. Đừng có jận pà nội ú ù nì nha.  

Chúc riêng con nè: về ngoại hình thì: bớt hói, giảm mụn, trắng trẻo như xưa. 

Về tính cách: dễ thương như bây giờ là tốt nhưng cũng nên chững chạc hơn; 

sắp phải tự lăn lộn vào đời rùi, phải bít sống hổng chỉ bằng tình cảm nữa, mừ 

phải bít lý lẽ để hổng thua thịêt với người ta. Nội tin con sẽ làm được mừ. Dù 

thế nào đi chăng nữa: Con cũng rất dễ thương trong mắt nội. Thương con 

lém. Hun 1 cái nè. Chụt chụt.  

Dành cho người bạn Linh thấy dễ ăn hiếp nhất 

Ngày 15/11/2??? 
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Chào dê trắng. Chùi ui, năm lớp 10 Linh hình nhƣ định mở công ty cho vay 

nặng lãi, với khách hàng đầu tiên là Dƣơng phải hông ta. Hehe. Nói là 

Dƣơng dễ ăn hiếp chứ thật sự Linh có ăn hiếp Dƣơng bao giờ đâu; Linh 

cũng hiền mừ ha. Năm 12 thấy Dƣơng nhí nhảnh dễ thƣơng hơn nhìu nè. 

Cố gắng phát huy nữ tính nhé.  

Chúc Dương: mai mốt hổng có ngừơi nào ăn hiếp dê trắng hiền lành nữa ha. 

Chúc Dương sống ngày càng cởi mở hơn, vì như vậy, đời sẽ đẹp hơn nhìu đóa 

Dương ui.  

Dành cho người bạn Linh thấy đáng lo nhất 

Ngày 21/11/2??? 

Chào Khải. Con là ngƣời dễ lầm đƣờng lạc lối nhất-- theo cố. Thứ duy nhất 

cố có thể khuyên con là: con hãy tự vì bản thân mình mừ sống, vì gia đình 

thƣơng iu mừ sống, vì 1 lý tƣởng đích đáng mừ sống. Nếu hổng, thì sau nì 

hổng chỉ con thấy buồn, mừ gia đình con, Amotizen, và tất cả những ai 

thƣơng con đều hổng an lòng đƣợc.  

Cái tiếp theo con cần phải sửa nữa là: tính tình. Con nóng tính wá, cú nhƣ 

muốn ăn tƣời nuốt sống ngƣời khác vậy. Coi chừng 1 ngày xui xẻo nào đóa 

lại có điều đáng tiếc xảy ra đóa. Cố với con từng xích mích ghê gúm hen, 

cũng nhờ Amo iu dấu mừ chiện lại bình yên. Còn mai mốt con xích mích với 

ai cũngphải tự bít kiềm chế đóa. Phải bít sống có suy nghĩ nghen con.  

Chúc con: Hãy bít tự iu lấy bản thân mình trước.  

Dành cho người bạn Linh thấy tự  lập nhất 

Ngày 18/12/2??? 

Chào Pé Trâu nè. Chào con dâu của má. Xin lỗi con nhá, má lƣời wá hổng 

hay lên mạng chat với con. Đừng bùn má nha. Con ở ngoài kia 1 mình phải 

ráng lên nha. Con cứ yên tâm ở đây tụi nì ai ai cũng ủng hộ con, ai ai cũng 

nhớ đến con hết áh. Àh mừ nè, pé trâu bi h ngày càng đẹp, càng dễ thƣơng 

ra, đúng là càng lớn càng thay đổi ha (ngoại hình khác xa hùi xƣa >< Linh 

khen mừ, thiệt đóa).  

Chúc riêng pé trâu: sẽ nổi trội và được iu wý ở Canada giống như đã nổi trội 

và được iu wý như ở trong Amotizen vậy. Sống thật dũng cảm, thật đáng giá 

những ngày xa wê hương nhé.  

http://a.ph/
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Dành cho thầy Hồ Văn Huyết - Người đã theo chúng con 

suốt năm 12 này  

Chúng con thật sự là đã hƣ hƣ lắm. Cứ làm thầy buồn, thầy lo, còn làm thầy 

thật khó xử nữa chứ. Vậy mà thầy đã thƣơng iu chúng con, đã hiểu chúng 

con, đã dành cho chúng con những bài học bằng tình cảm nhiều hơn là la 

mắng chúng con. Tuy sức khỏe thầy không đƣợc tốt, nhƣng thầy vẫn luôn 

theo bƣớc chúng con, vẫn luôn chăm lo cho chúng con. Thầy đã làm nhìu 

hơn những gì mà 1 ngƣời thầy dạy chữ phải làm. Chúng con không biết 

phải cám ơn thầy thế nào, vì đã tạo ra cho chúng con rất nhìu cơ hội thắt 

chặt tình cảm, thƣơng nhau hơn, hiểu nhau hơn. Con tin lời cám ơn không 

không ấy cũng vô nghĩa nếu nhƣ chúng con không thật sự hiểu, không thật 

sự nên ngƣời. Và có lẽ, điều mà thầy mong muốn hơn hết vẫn là tƣơng lai 

của chúng con. Thầy nhỉ? 

Chúng con xin thầy yên tâm, chúng con tin là tất cả các bạn trong lớp sẽ 

nên ngƣời, sẽ rất thành đạt, sẽ sống thật có ý nghĩa, sẽ làm cho thầy hạnh 

phúc, mãn nguyện hơn. Vì chúng con là 12A1, là Amotizen, là 1 tập thể vĩ 

đại. Gửi tới thầy một lời cảm ơn sâu sắc từ trong chúng con 12A1.  

Dành chung cho mọi người, mọi Amotizen lun nè 

Ngày 25/04/2??? 

Ba năm học nì wả thật có nhìu nhìu kỉ niệm lém đối với Linh ú ù. Cả kỉ niệm 

đẹp và hổng đẹp mình đều iu cả, vì đều có Loạn gia cả mừ. Kỉ niệm đẹp thì 

vui, kỉ niệm hổng đẹp làm mình thấy wí kỉ niệm đẹp hơn. Iu lém tất cả 

những gì thuộc về Amo. Loạn gia ui, có đƣợc 1 đại gia đình hạnh phúc nhƣ 

thế wả là hổng đơn giản nhỉ. Ai ai trong chúng ta đều bỏ công sức, bỏ tình 

cảm vào rất rất là nhìu. Bởi vậy, càng ngày mình càng iu wí Loạn gia hơn 

nữa. Nhƣng phải chi cấp 3 hổng chỉ có 3 năm học ha, phải chi mọi ngƣời 

wen nhau sớm hơn, phải chi Loạn gia đƣợc ở bên nhau lâu hơn nữa, phải chi 

có nhìu thời gian hơn để chia sẻ cùng nhau, phải chi mình đừng hấp tấp 

giận hờn, phải chi mình bít suy nghĩ thêm chút nữa, phải chi…, phải chi…, 

phải chi mình đƣợc mãi mãi sống trong Amo nhỉ. Trong khoảng thời gian từ 

lớp 1 đến lớp 9, mình thật sự chƣa bao giờ wý thời gian nhƣ lúc nì. Mỗi ngày 

vào lớp lại có thêm nhìu niềm vui, nụ cƣời, lại có thêm bít bao kỉ niệm, bít 

bao sự tiếc nuối.  

Linh tin rằng hổng chỉ mỗi Amotizen sẽ sáng nhƣ những ngôi sao lấp lánh 
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nhất trên bầu trời lửa trại đêm đóa, mừ tình bạn giữa các Amotizen cũng 

sáng, cũng vững chãi, cũng mãi mãi nhƣ muôn ngàn vì sao vậy. Dù là ban 

ngày, cuộc sống sẽ đến với bao ƣu phiền, khó khăn, cuộc sống sẽ hổng dễ 

dàng nhƣ hiện tại, nó cũng sẽ hổng phải lúc nào cũng tràn đầy tình thƣơng 

nhƣ lúc nì đây, nhƣng rùi, tất cả cũng sẽ way trở lại với nơi bình yên nhất 

trong trái tim mình, để lấy lại niềm vui, để tiếp thêm nghị lực, để vững bƣớc 

đi lên. Và có lẽ hổng chỉ đối với mình, mừ còn với thật nhìu Amo khác nữa, 

những ngày tháng bây giờ là đáng giá nhất, thiêng liêng nhất.  

Cám ơn mọi ngƣời, cám ơn vì tất cả, vì những lúc hạnh 

phúc, vì những lúc lầm lỗi, vì lúc nào 

cũng có Amo bên cạnh nè.  

Chúc cho tất cả Amo iu dấu của 

chúng ta bạn gái thì xinh, bạn nam 

thì ngầu, học hành giỏi như nhau. 

Chúc mọi người ai ai cũng thành 

công. Chúc pà kon lúc nào cũng đủ 

sức để vượt wa mọi khó khăn. Chúc 

Amo lun đứng lên được sau mỗi lần 

vấp ngã. Chúc Loạn Gia và tất cả lun 

tiến lênphía trước gặt hái thành công. 

Chúc cho ai ai cũng được mọi người iu 

wí như Amo đã iu wí vậy. Chúc cho 

chúng ta sẽ lun nghĩ về nhau và lun 

hạnh phúc. Chúc cho 1 tương lai thật 

sáng, thật đẹp sẽ đến. Chúng cho tất cả 

chúng ta sẽ hoàn thành 1 tác phẩm thật đẹp về tình 

bạn, về trường lớp, về kỷ niệm, về 12A1. ^^ 

Ngô Tú Linh 
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Nguyễn Bạch Dƣơng 
Tiểu sử của Beee… . :  

Ngày 15 tháng 11 năm 1990 

có một đứa gọi là Beee… ra 

đời (dĩ nhiên nó vẫn chƣa 

biết mình là Beee… )  

Beee… có một cái tên rất ƣ 

là mĩ miều do ba mẹ đặt: 

Nguyễn Bạch Dƣơng .  

Ngoài ra , Beee… có những 

cái tên khác , tiêu biểu là Dê 

trắng, Dê 2 sừng , Bebe, 

Pikabee… hay gọi tắt là 

Beee…  

Địa phận “gặm cỏ”: khu vực 

1570 chân núi Hồng Lạc , Tân 

Bình , Sài Gòn .  

Thuộc quyền quản lý của tổ 2 .  

Tính tình: bình thƣờng , đôi lúc cũng hơi… phức tạp , nói nôm na 

là trẻ con ngƣời lớn lẫn lộn .  

Sau này nếu mọi ngƣời nhớ Beee… thì gặp Beee… trên Yahoo: 

bachduong90@yahoo.com  

Tiện thể , có ai có nhu cầu “be he” với Beee… thì cũng có thể nhấc 

điện thoại ,  bấm dãy số này theo thứ tự từ trái sang phải: 8428718  

*dù sao tiểu sử của Beee…vẫn ngắn gọn , dễ đọc , dễ nhớ hơn sách 

văn học 12 nhiều!!!* *tự sƣớng*  

Một thời để nhớ 
Xin chaƦo A1! 

 “Hi vọng 10 năm nữa khi đọc lại bài viết này các bạn sẽ nhớ tôi là ai…” 

… 

Tôi, cũng nhƣ các bạn, sắp hoàn thành chặng đƣờng học tập của mình tại 

trƣờng cấp 3. Thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi. Dƣờng nhƣ chúng ta đã 

quá quen thuộc với việc ngày ngày tới lớp, gặp mặt nhau, cƣời đùa với 

nhau, đến nỗi chúng ta, kể cả tôi, cũng không dám nghĩ tới một ngày phải 

thay đổi cái thói quen ấy. Sẽ không còn một lớp học với 46 con ngƣời nữa, 

mailto:bachduong90@yahoo.com
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sẽ không còn một chỗ ngồi cố định trên sơ đồ lớp, sẽ không còn những 

khuôn mặt gần gũi suốt ba năm học. Dù không muốn nhƣng tất cả đều phải 

diễn ra nhƣ đúng cái trình tự trƣớc nay vẫn thế: có gặp mặt và có chia ly. 

Cuộc sống đã gắn hơn 46 con ngƣời chúng ta (những ngƣời đã đi và những 

ngƣời ở lại) vào một tập thể gọi là A1, gắn tôi vào các bạn, dƣới mái trƣờng 

Lê Hồng Phong. Ở đó đã diễn ra biết bao nhiêu chuyện, những kỉ niệm 

buồn, vui của tôi và các bạn. Quá nhiều để tôi có thể kể ra trong vài dòng 

chữ 

A1…Amo… 

Trƣớc khi bắt đầu viết những dòng này, đã nhiều lần tôi tự hỏi mình tôi sẽ 

viết cái gì về A1? A1 trong tôi nhƣ thế nào? Đó là nơi tôi đã gắn bó gần ba 

năm qua. Có lẽ A1 trong tôi không quá to tát nhƣ ngƣời ta vẫn hay nghĩ về 

một tập thể. A1 đôi khi chỉ đơn thuần là nụ cƣời, lời hò reo, sự nhiệt tình, 

xông xáo của các bạn trong những buổi văn nghệ, là những câu nói bông 

đùa trong giờ học xua tan cái không khí căng thẳng, là khi chúng ta chung 

tay tạo nên một gian hàng theo phong cách Amo trong lễ hội văn hoá dân 

gian, là những cái tên thật dễ thƣơng đại diện cho một cá nhân, một triple 

nào đó: Triple, Tam tà, Khọm già, Đại bàng, Galaxa Dibe, Lép, Down (y), 

Milu… Và A1 là khi tôi nhìn thấy những giọt nƣớc mắt lăn dài trong đêm lửa 

trại tại Madagui. Tôi không rõ từ khi nào A1 đối với tôi dƣờng nhƣ là ngôi 

nhà của mình. A1 là nơi tôi tách mình ra khỏi cuộc sống bon chen thƣờng 

nhật bên ngoài, đƣợc tự do nói cƣời cạnh các bạn. Một ngôi nhà thực sự. 

Nó không còn xa lạ với tôi nhƣ những ngày đầu lững chững bƣớc vào căn 

phòng A007 nữa. A1 trong tôi đã thật khác, tôi cũng đã khác đi rất nhiều so 

với những ngày đầu.  

Tôi không phải là một đứa sôi nổi trong lớp. Đôi khi tôi cảm thấy dƣờng 

nhƣ mình đứng ngoài cái vòng tròn khép kín của A1, cũng có lúc tôi nhƣ tan 

vào trong cái không khí hừng hực sôi nổi của A1. A1 thực sự trở thành niềm 

tự hào của chúng ta khi chúng ta cùng bƣớc lên sân khấu ngày 9/1, cùng 

hét vang câu slogan trong sự vui sƣớng tột cùng sau buổi diễn văn nghệ 

đầu năm. A1 thật gần gũi khi chúng ta bộc bạch tất cả những gì ta nghĩ, 

những gì ta cất giấu từ bấy lâu nay trong đêm lửa trại hôm ấy.  
… 

Tôi sẽ nhớ…..  

Mái tóc dài của cô Thảo 

Màu áo đặc trƣng của cô Hà 
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Lời khích lệ của thầy Huyết vào cuối học kì 1 khi A1 đứng bét trƣờng 

Cả sự cố gắng của thầy để lớp có một chuyến đi đáng nhớ ngày giáp tết 

…  

Tôi sẽ nhớ…..  

Dáng ngƣời mập mập của Tú Linh 

Bờ vai êm ái của Kim Anh 

Mái tóc xoăn của Nguyện 

Giọng cƣời có một không hai của Anh Vƣơng 

Tam Pháp Thuật của Loạn Gia 

Tam tà của bộ ba Hƣơng, Tâm, Trang 

Ngƣời đàn ông duy nhất có sữa: Thọ 

Đôi má phúng phính hay bị nhéo của Trà My 

Sự quan tâm đến mọi ngƣời một cách đặc biệt của Vân 

Chiều cao quá khổ của Việt Tùng 

Hình vẽ hoạt hình của Bảo 

Sự hoạt náo của Diễm Phƣơng và Xuân Hằng 

… 

Và nhiều nhiều những ngƣời khác trong A1 mà tôi không thể liệt kê tất cả, 

nhƣng các bạn đều đã để lại những dấu ấn đậm nét trong cuộc đời tôi, tại 

A1- một điểm son đáng nhớ….  

…  

… Một cái ôm thật chặt tới các bạn… 

21/3/2008 
Nguyễn Bạch Dƣơng 
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Tản mạn 
Bạn có muốn nghe kể chuyện không? Tự nhiên tôi có hứng kể chuyện ấy 

mà. Mà chuyện không nội dung, không kịch tính, cũng chẳng tìm đƣợc cao 

trào.  

Dài dòng quá…  

Vào một ngày cuối tháng 8 chẳng có gì đặc biệt, như bao người khác, có một 

kẻ phải đi tập trung ở ngôi trường mà có lẽ người đó sẽ lui tới thường xuyên 

trong 3 năm nữa… 

Lý lịch: 

Tên: Lê Nguyễn Ngọc Trâm  

Ngày sinh: 21/6/1990 .   

Còn đƣợc biết đến với tên 

thân mật xuất hiện khoảng 

một năm sau khi vào lớp: Đại 

Bàng (aka Đại Bàng tung 

cánh). ^^ 

Khu vực hoạt động: 1093 Hậu 

Giang, P11. Q6. Tp HCM. Việt 

Nam. Trái Đất .  

Tình trạng: sức khỏe bình 

thƣờng , tâm trạng bất thƣờng 

phụ thuộc vào thời tiết .   

“Thói quen”: ăn kem – uống 

trà – Manchester United – đọc 

- ngủ - còn lại phụ thuộc vào 

tâm trạng . ( liên hệ 

lnngtram@yahoo.com hay 

088754550-0938670141 để 

biết thêm chi tiết ) .  

Lớp sẽ học: A1  

Ngày đầu tiên trôi qua. Trong ký ức tôi ghi vào nhiều hình ảnh. Hình ảnh về 

những con ngƣời trong lớp học đó. Rất ồn ào. Và thân thiện.  

Đầu máy bắt đầu chạy cho một hành trình dài. Trong lớp học mới này, tôi 

bắt đầu quen nhiều bạn và có nhiều giây phút rất thú vị. Một vài điều kiện 

mailto:lnngtram@yahoo.com
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đã đẩy tôi lại gần A1, khá sớm. Không giống nhƣ một thế giới mới mà ngày 

nào tôi ngập ngừng khám phá, A1 dần trở nên thân thuộc với bƣớc chân tôi, 

sự thoải mái mà những ngƣời bạn và lớp học đó cho tôi đôi khi khiến tôi 

nghĩ đến ngôi nhà mình. Để có những lúc tôi nghi ngờ, liệu sự gắn bó này 

có làm tôi hối hận… 

Con tàu lao đi… 

Những giờ học và những lần đi chơi. Các chuyến đi xa và các ngày lễ hội. 

Các buổi văn nghệ và cuộc chiến trên sân thể thao… 

Ngày qua ngày, có thứ gì đó chạy vào tim tôi.  

Con tàu cứ lao đi.  

3 năm.  

Các bạn và tôi, chúng ta, đang chuẩn bị xuống ga sau một hành trình dài. Và 

tôi ngồi lật mở lại những hình ảnh ngƣời ta giữ lại sau một chuyến đi.  

A1 đã cho tôi những hình ảnh rất đẹp. Không chỉ vì lớp đã đi qua rất nhiều 

chặng đƣờng với những dịp khó quên. Mà còn vì ở đó có tiếng cƣời giòn 

tan sau những câu nói mỗi ngày. Có sự hƣớng dẫn rất tận tình sau mỗi bài 

tập khó. Có những sự động viên rất nhẹ nhàng và tràn đầy tình cảm cho 

những ngƣời nhỡ ốm, những ngƣời chuẩn bị cho một kỳ thi lớn, hay chỉ là 

cơn mệt mỏi sau một đêm thiếu ngủ, sự hồi hộp trƣớc giờ kiểm tra. Có 

những ngƣời bạn không toan tính cho đi. Và vì nh ững giọt nƣớc mắt đã 

chảy khi một ngƣời buồn, khi A1 không thể đi sâu vào giải bóng đá, trận 

chung kết giải kéo co. Vì những câu hát không rõ nhạc điệu khe khẽ trong 

giờ học, hay cả những bài hát ngƣời ta trao cho bạn bè trong những dịp 

vui… 

A1, tập hợp những con ngƣời của rất nhiều cá tính, sở thích và mục tiêu. Ở 

đó, có những nụ cƣời bất tận, những trò đùa tinh quái và những tấm lòng 

rất chân thành.  

Và tôi nghĩ mình không hối hận.  

Đấy, chuyện của tôi. Một cách nhìn khác về ngôi nhà chung A1. Tôi không 

phải là một ngƣời cho A1 đƣợc nhiều. Tôi chỉ có thể ngồi và cố ghi lại 

những giây phút, những cảm xúc rất bình thƣờng, ghi lại từ từng con ngƣời 

những nét riêng ở họ. Không có quá nhiều nỗi buồn, vì niềm vui là thứ sẽ ở 

lại.  

Con cám ơn các thầy cô vì những bài học, cho não và cả cho tim.  
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Con cám ơn cô, vì niềm tin của cô đã tạo cho con cơ hội đƣợc cầm bánh lái 

một con tàu lớn.  

Con cám ơn cô, vì tấm lòng và tâm huyết mà cô đã dành cho lớp.  

Con cám ơn thầy, vì thấy đã dạy chúng con làm ngƣời từ những điều rất 

nhỏ, vì những sự quan tâm rất tinh ý và cả sự thấu hiểu.  

Cám ơn Dƣơng, vì chỗ ngồi và cả tình bạn.  

Cám ơn Vân Anh, vì đã là một ngƣời bạn cá rất tốt. Một năm có phải là quá 

ngắn không nhỉ? 

Cám ơn các tì, vì đã gọi “chủ”. Và My, vì cho phép chủ véo má mỗi ngày.  

Cám ơn những ngƣời đã nghe tớ nói và những ngƣời đã cho tớ lắng nghe.  

Cám ơn những ngƣời bạn đã từng ủng hộ và giúp đỡ tớ. Cám ơn những ai 

đã cho tớ những cuộc trò chuyện, kể cả tán không có mục đích và không có 

điểm dừng, hay chỉ là một câu chào hỏi.  

Chào tổ 6 ngày đó và tổ 1 ngày… sau đó, các Pika và những ngƣời bạn cùng 

sòng K3, những kỷ niệm và con ngƣời không thể quên.  

Cám ơn A1, vì tất cả.  

Và đến một ngày, tất cả chúng ta phải tạm biệt căn phòng đầu hành lang để 

bƣớc tiếp con đƣờng riêng của mình. Hi vọng các bạn sẽ có cả nỗi buồn và 

niềm vui, để một lúc nào đó nhớ lại, chúng ta đã trải qua những cảm xúc đó 

trong chính A1. Chúc mọi ngƣời sức khỏe, thành công và hạnh phúc.  

Đại bàng – Lê Nguyễn Ngọc Trâm 
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♫ Trường xưa yêu dấu  
Sáng tác: Trần Thanh Tùng 

 
Trường xưa yêu dấu, biết bao kỷ niệm yêu thương 
Bạn xưa cách xa, biết đến khi nào gặp lại 
Tìm mãi trong bóng nắng, tiếng cô thầy thân thương 
Người như đang héo hắt, hao gầy vì vấn vương 
 
Mùa hè năm ấy đến trong một chiều mưa 
Đàn chim cách xa, những cánh phượng rơi đầy 
Giờ đây mưa ướt, những giấc mơ thần tiên 
Cùng em đến trường, những giấc mơ hiền hòa 
 
Trường xưa yêu dấu, những tháng năm dần trôi, những ước mơ ngày 
thơ 
Ngồi đây thầm nhớ, khúc khích sân trường vui, réo rắt tiếng nô đùa 
Bạn thân yêu hỡi, những ước mơ dần trôi, những dấu yêu tuổi thơ 
Nhìn mưa giăng lối, ước đẫm sân trường reo, những dấu yêu trường 
xưa 
 

♫ Ngôi trường dấu yêu 
Sáng tác: Ngô Anh Huy 

 
Nhớ những tháng năm dài sống dưới  
ngôi trường bao mến thương của tôi  
Có ánh nắng tươi hồng với tiếng  
chim hoà ca líu lo ngoài sân  
Nhớ ánh mắt ai buồn nhìn giọt  
mưa rơi trên cánh hoa phượng xinh  
Rồi mùa thi trôi qua mau hè sang tiếng ve chợt buồn  
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Dòng thời gian trôi qua nhanh tựa như giấc mơ  
Kỷ niệm ấu thơ trong tôi sẽ mãi không phai  
Dù mai cách xa nhưng tôi vẫn mãi không quên  
Trường xưa đã cho tôi thật nhiều mơ ước  
Cành hoa phượng rơi trên sân trường vang tiếng ve  
Dòng lưu bút trao cho nhau nỗi nhớ mùa hè  
Trường xưa vẫn đây những chiếc lá vẫn rơi đầy  
Trường xưa mãi luôn trong tôi dù thời gian lướt trôi  
 
Chiều nay mưa rơi rơi cho lòng tôi nhớ thương  
Kỷ niệm dấu yêu khi xưa mỗi lúc tan trường  
Làm sao sống trong yêu thương ấm áp bạn bè  
Ngày xưa thiết tha ôi giờ đây xa vắng  
Nhìn hoa phượng bay bay trên bầu trời thắm xinh  
Chợt thấy nơi đây dư âm xưa bỗng vô tình  
Ngày tháng êm trôi ký ức sống mãi trong tôi  
Kỷ niệm dấu yêu nay chỉ còn trong giấc mơ  
 
Nhớ những tháng năm dài sống dưới  
ngôi trường bao dấu yêu của tôi  
Nhớ tiếng nói cô thầy với biết bao  
tình thương sóng xô đại dương  
Nhớ những lúc tan trường trời  
chợt mưa rơi rơi ướt con đường về  
Lòng chợt buồn vì tôi  
không còn nghe tiếng ve gọi hè 
 

Tiết mục tham gia lễ ra trƣờng của 12A1 - 5/2008 
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Đếm ngược thời gian 
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Entry for May 11, 2008 
Thế là chỉ còn 5 ngày nữa thôi là chúng ta không còn ngồi học trong phòng 

A026 nữa. 3 năm cấp 3 kết thúc. 12 năm đời học sinh cũng kết thúc.  

Sao thời gian lại trôi nhanh thế? Dù ta có muốn níu kéo thì nó vẫn tiếp tục 

đi qua.  

3 năm qua, chúng ta đã có biết bao vui buồn trong lớp học này.  

Chỉ 5 ngày nữa thôi, tất cả chỉ còn là kỷ niệm 

...  

và sự lo lắng.  

Mỗi Amotizen sẽ từ một điểm chung ở đây bƣớc tiếp con đƣờng riêng. 

Chúng ta sẽ có ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 10 hằng năm để gặp lại 

bên nhau và có thể là nhiều ngày khác nữa.  

Nhƣng sợi dây ấy sao thật mỏng manh quá.  

A1 chắc chắn sẽ nhƣờng chỗ cho những ƣu tiên khác trong cuộc sống bận 

rộn ngày hôm nay.  

Những buổi họp lớp rồi sẽ thƣa dần? 

Những cái nick quen thuộc rồi sẽ ít bật sáng hơn? 

Những trang lƣu bút chỉ còn là trang giấy che phủ bụi mờ của thời 

gian?Những lời hứa ngày chia tay sẽ chỉ còn là ký ức? 

Nỗi lo lắng ấy chợt hiện hữu trong tôi.  

"Nhìn hoa phƣơng bay bay trên bầu trời thắm xinh.  

Chợt thấy nơi đây dƣ âm xƣa bỗng vô tình" 

Mong sao đáp án chung của những câu hỏi trên chỉ là "Không".  

Mong sao ngày mai, khi chúng ta có một khoảnh khắc nhớ lại quá khứ 

không phải thốt lên:  

"Những ngƣời muôn năm cũ 

Hồn ở đâu bây giờ?" 

...  

Còn 8 ngày nữa thôi.  

Trƣơng Tuấn Ky 
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Tạm biệt 
Thằng bạn đếm...  999 đêm ngày 

Con bạn khóc...  giọt nƣớc mắt đong đầy 

Kỉ niệm là gì? Đến rồi đi vội vã 

Bụi thời gian tựa 1 thoảng heo may 

 

Ngày học cuối Những vòng tròn quay rất vội 

Muốn tan vào nhau Mà chẳng thốt nên lời 

Bài hát cuối sẽ nhạt nhòa kỉ niệm? 

Một ngày mai..  Còn nhớ, bạn ơi? 

 

Ngƣời ta bảo Tất cả sẽ qua mau 

Nƣớc mắt chảy trong rất nhiệm màu 

Giữa mùa hạ cuối mây nhƣ nhắc 

 

Chia tay nhé 

Rồi ngày mai 

Ta gặp nhau 

Sân trường lắng trong 1 chiếc lá rơi 
Gió buồn không thổi, hoa buông lơi 
Buổi học cuối có cành hoa rất vội 
Bỏ lại sau lưng cả 1 khoảng trời 

 
Nguyên Khôi, còn 4 ngày.  

 

 

Thứ sáu, ngày 16 tháng năm năm 2008 

Ngẩn ngơ tiếng ve cuối cùng đã dứt 
Thế rồi, ngày cuối cùng đi học cũng kết thúc. Mọi thứ ở LHP nhuốm một 

màu luyến tiếc trong cái lũ học trò 12 chúng tôi, từ cái chỗ ngồi quen thuộc, 

cái bảng phấn, góc lớp, hành lang trƣờng, ngay cả cuốn sổ đầu bài khi đã 
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đƣợc đem ra khỏi lớp rồi mà vẫn còn có ngƣời nhìn theo ngẩn ngơ. Ừ, thì có 

khi nào gặp lại nữa đâu, cho dù là sau này một trong số chúng tôi học sƣ 

phạm thì khi gặp lại những điều ấy ắt hẳn cũng mang một tâm trạng khác, 

trong một tƣ thế mới, của ngƣời đứng trên bục giảng, chứ không phải là 

một cô cậu học trò năm cuối cấp ngây thơ với buổi chia ly.  

Ngày mai...  

Sẽ chẳng có ai còn gọi chúng tôi bằng hai từ quá đỗi thân thƣơng: học trò- 

cái lũ chỉ đứng sau nhất quỷ, nhì ma, mà đôi khi "bon chen" cái lũ ấy cƣớp 

luôn cả ngôi vị quán quân của quỷ.  

Sẽ chẳng còn những phút giây chúng tôi cùng ngồi học trong cũng một căn 

phòng 

Sẽ chẳng còn những ngày cùng hát hò, nhảy múa trong hội diễn văn nghệ 

của lớp, của trƣờng 

Sẽ chẳng còn những món quà trao nhau ngày 8/3 trong sự vui sƣớng tột 

cùng không chỉ của con gái 

Sẽ chẳng còn những giờ học căng thẳng chợt giãn ra chỉ vì một câu nói 

bông đùa 

Sẽ chẳng còn những tiết kiểm tra cùng nhau "giúp đỡ, hợp tác cùng phát 

triển" 

Sẽ chẳng còn những ngày tranh nhau giành chỗ ngủ trƣa trong căn phòng 

quen thuộc ở khu C 

Sẽ chẳng còn một góc sân trƣờng rợp lá vàng ngày đầu thu mà đôi khi lơ 

đãng lại thấy nó đẹp quá chừng 

Sẽ chẳng còn ngày chúng ta nắm tay thật chặt chạy quanh hành lang nhƣ 

hôm nay 

Sẽ chẳng còn một vòng tròn trƣớc khu C ngồi hát "Và con tim đã vui trở lại", 

hát hết mình nhƣng lại sợ cái vòng tròn ấy tan ra khi kết thúc bài hát 

Sẽ chẳng còn những khuôn mặt đứng cạnh nhau chụp hình nhƣ thế này 

Cũng không còn những lời trêu đùa vô tƣ cho nhau 

Và những ngày bên nhau 

Tất cả lùi lại. Hôm nay, những giọt nƣớc mắt đã rơi, dù tôi chỉ mới nghe kể 

lại, nhƣng sao chạnh lòng. Đã quá gắn bó rồi, bây giờ sao nỡ? 

Câu chào cuối cùng có thốt nên lời? 

Nguyễn Bạch Dƣơng 
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A1 trong tôi 
Có ai chẳng biết Lê Hồng Phong? 
A 1 tôi đây có biết không? 
Thành tích, thi đua “luôn đứng nhất”, 
Phong trào, học tập “mãi dẫn đầu”, 
Vang danh quậy phá, trong thầy cô, 
Nổi tiếng “tự tin”, giữa học trò , 
A1 nắm tay luôn tiến bƣớc, 
Tình bạn ghi khắc mãi trong lòng. 

Lê Hồng Phong, ngày 18/5/2008 
 Hôm nay là hạn chót nộp bài kỷ yếu.  

 Ngày mai là Lễ ra trƣờng 

 Ngày mốt không còn gặp nhau nữa… 

Lê Hoàng Ân 
 

Những ngày đầu tiên... cuối cùng 
Thật là kỳ lạ, con người ta chỉ thèm khát có 2 thứ: những gì 
người ta không có và những gì người ta không còn. 

 

2/5, chỉ còn vỏn vẹn có 18 ngày nữa thôi. Với nhiều ngƣời, đó là 18 ngày 

cuối cùng. Nhƣng với tôi, đó là 18 ngày đầu tiên. Tôi chỉ muốn mỗi ngày 

mới sẽ lại là một ngày đầu tiên. Một ngày đầu tiên nhƣ những ngày đầu tiên 

năm ấy, khi ta gặp nhau, tại đây. Bạn có nhớ những ngày đó không? Trong 

đầu tôi hiện lên loáng thoáng những hình ảnh mờ mờ, phủ một màu vàng 

cổ xƣa. Đó là căn phòng A007, buổi sáng hôm ấy. Từng dãy bàn hiện ra, tôi 

nhớ tôi ngồi ở dãy 2, bàn 5, cùng bàn là Khôi hói và Sơn béo, hai ngƣời bạn 

đầu tiên của tôi trong cấp 3 (cũng là bạn học hồi cấp I). Bữa đó, cô Thảo nói 

chuyện với lớp rất muộn, có lẽ là lớp về muộn nhất trƣờng... Rồi căn phòng 

biến mất, tôi không nhớ gì hơn về ngày hôm đó, những ngày đầu tiên quá 

mờ nhạt. Thực tại trở lại bất chợt, trời mƣa to, và ngày đầu tiên thứ nhất đã 

kết thúc, quá nhanh.  

3/5, ngày đầu tiên trong 17 ngày cuối cùng. 

Hôm nay là ngày thứ bảy cuối cùng đi học, đồng nghĩa với đây là buổi sinh 
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hoạt chủ nhiệm cuối cùng. Hôm nay thầy cùng cả lớp chọn ngày họp mắt 

truyền thống. Với 30/46 phiếu bầu từ các bạn, ngày Chủ nhật đầu tiên của 

tháng 10 sẽ là ngày quan trọng đấy. Không khí của buổi sinh hoạt hôm nay 

khiến tôi lại nhớ tới những ngày sinh hoạt chủ nhiệm năm 11 do cô Hà tổ 

chức. Những buổi nói chuyện về cách sống, buổi đấu giá để quyên góp cho 

các trẻ em ở Thiên Phƣớc. Ngày 8/3/2007, từng bạn nữ lên chọn quà, ngày 

chia tay với 3 cô giáo sinh dễ mến. Những buổi sinh hoạt chủ nhiệm năm 

đó, tổ 6 thƣờng xuyên bị nêu tên với vị trí tổ hạng chót. Những thành viên 

của tổ 6 luôn làm tôi nghĩ tới sự bất trị và khả năng hâm nóng không khí 

những ngày lạnh. Tại sao khi trƣớc, bạn, và có lẽ cả tôi lại có cái ý nghĩ, 

nhanh lên, nhanh lên còn về nữa, trễ lắm rồi. Nhƣng bây giờ, tôi, và có lẽ cả 

bạn lại muốn thời gian chậm lại. Tại sao nhỉ? 

4/5, ngày đầu tiên trong 16 ngày cuối cùng. 

Tuy là Chủ nhật nhƣng tôi vẫn xách ba lô vào trƣờng để tập văn nghệ. Hôm 

trƣớc hẹn nhau 9 giờ mà 9:30 mới tới, đúng là "đậm đà bản sắc dân tộc" 

Amotizen. Một truyền thống không mấy tốt đẹp. Những những cái nửa 

tiếng đó lại chứa đầy biết bao cuộc tán gẫu, câu chuyện không có chủ đề và 

không có điểm kết thúc. Thêm 1 cái nửa tiếng nữa chắc cũng khônh sao đâu 

nhỉ? Dù trễ đấy nhƣng ít nhất mọi ngƣời tập rất tốt, dƣới sự chỉ đạo của 

Hằng. Hằng đã hoàn thành rất tốt vị trí lớp phó phong trào của lớp suốt từ 

những tuần đầu tiên nhận chức. Hằng luôn nghĩ ra những tiết mục độc đáo 

nhƣ Nàng tiên cá tra, Tấm cám version Amotizen và chỉ đạo các bạn thực 

hiện tốt tiết mục. Nhờ những ngày tập văn nghệ mà tôi mới lê lết hết cả 

trƣờng to oành này. Mới có những giây phút ở bên A1 và cƣời ra nƣớc mắt 

:D. Và vào một trong những ngày nhƣ thế, tôi đã nhận ra đƣợc "bản chất 

thật" của Loạn gia. Loạn gia không chỉ LOẠN nhƣ mình từng biết đến, mà 

trong đó còn một chữ GIA đúng nghĩa. Một chữ GIA của những con ngƣời 

biết yêu thƣơng nhau, quan tâm tới nhau hết mực. Thế mà trƣớc đây có 

khoảng thời gian tôi đã phát bực với một nửa Loạn. Thực sự có lỗi với các 

bạn. 

 

5/5, ngày đầu tiên trong 15 ngày cuối cùng. 

Thấy Huyết ra trƣớc sân trƣờng để phổ biến kế hoạch chuẩn bị cho cái-

ngày-mà-ai-cũng-biết-là-ngày-gì-đấy. Thấy vừa làm văn, vừa đọc thơ, vừa 

hát, phong cách của thầy đúng là độc nhất vô nhị. Buổi sinh hoạt này, 

không còn đọc hạng của các lớp trong tuần qua. Nhƣng nó lại gợi lại những 

buổi chào cờ xƣa, khi mà liên tục mấy tuần A1 chiếm hạng 20 trở lên, từ lớp 

10 đến lớp 12. Tôi biết thế nào cũng có những ngƣời nói này nói nọ về A1, 
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đại loại nhƣ "lớp hạng chót mà cũng bày vẽ đủ trò"... Nhƣng mà tôi biết, 

trong thâm tâm họ đang ganh tị với 1 tập thể lớp nhƣ vậy. Một tập thể lớp 

duy nhất trong Lê Hồng Phong (và có thể còn rộng hơn) mà con trai bỏ cả 

tuần để chuẩn bị 1 ngày 8/3 cho con gái. Một tập thể có nhiều nƣớc mắt, 

tiếng cƣời nhất trong những giây phút bên nhau. Tập thể đã cùng nhau viết 

ra cuốn kỷ yếu hơn 200 trang. Tập thể trong mơ của nhiều... tập thể khác. 

Cho nên mỗi khi nghe ai đó nói lớp tôi "nhiều trò", tôi lại cƣời thầm trong 

bụng, "chỉ có cái lớp hạng chót này mới làm đc nhƣng cái 'nhiều trò' đó 

thôi". 

 

6/5, ngày đầu tiên trong 14 ngày cuối cùng. 

Hôm nay tôi không đi học, vì có mấy việc phải làm vào buổi sáng. Vậy là 

nghỉ, lớp mình nghỉ rất là nhiều (lý do chính để lớp mình trụ hạng chót 

nhiều tuần). Buổi trƣa online hỏi coi trên lớp có gì vui, thì mới biết lại có 

thêm 1 nhóm mới đƣợc thành lập, nhóm Andehit -CHO. Vậy là lớp mình có 

bao nhiêu bộ ba rồi nhỉ, Triple, Tam tà, nhóm Trùm, nhóm Bơm, nhóm Đis 

(nhóm của mình nè :D) , nhóm MiLu, nhóm Hói, nhóm Mặt dày, nhóm 

Vissan... và rất nhiều nhóm khác. Tất cả các nhóm phải tuân theo 1 quy luật 

(do Triple khởi xƣớng): chỉ có 3 thành viên (và bị F4 làm hỏng). Ngoài ra các 

bạn trong 1 nhóm phải có một đặc điểm giống nhau (cái này do hội đồng 

xem xét đánh giá). Các nhóm với những màu sắc riêng phần nào tạo nên 

một bức tranh sống động về A1. Bạn thuộc nhóm nào nào? 

Thế là chỉ còn mỗi 2 tuần nữa thôi sao. Nhanh quá, ai kéo nó lại giúp tôi với, 

tôi chƣa muốn nó đến. 

 

7/5, ngày đầu tiên trong 13 ngày cuối cùng. 

Sau một ngày nghỉ, hôm nay mình vào lớp khá sớm. Thấy Tú Linh lên bảng 

ghi 1 dòng chữ rất to: "Còn 12 ngày nữa" - nghe thật buồn nhỉ. Càng đếm 

ngƣợc, nó càng nhanh đến. Nhìn lên tấm bảng, biết bao kỷ niệm trở lại. Nhờ 

ngày nào, cũng trên chính tấm bảng này chằng chịt những dòng chữ chúc 

thầy cô 20/11, nhiều nhất là cho cô Hà. Những lời chúc mộc mạc kiểu nhƣ 

"chúc cô luôn trẻ khỏe", "luôn vui cô nhé" hay văn vẻ hơn "cảm ơn cô, cô là 

kiến trúc sƣ tâm hồn". Cả công thức tính lim hàm tình cảm khi 11A1 tiến tới 

thầy Cƣơng do Minh Bảo "tìm ra" nữa. Cùng những dãy bàn, cửa sổ, quạt 

đèn, tấm bảng này đã đi theo lớp tôi 2 năm nay, giờ sắp phải xa nó. Bùi 

ngùi. 

 

8/5, ngày đầu tiên trong 12 ngày cuối cùng. 

Hôm nay do họp hội đồng nên tất cả học sinh trong trƣờng đều đƣợc nghỉ. 
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Mỗi lần tới buổi họp này là mọi ngƣời lại lo lắng, không biết mình có bị kéo 

xuống hạnh kiểm khá không đây. Hồi hộp nhất là năm lớp 10, khi mà A1 nổi 

đình nổi đám với sự kiện 3 thằng trong lớp (mạn phép cho tao giấu tên mày 

nhé Khải, An, Cƣờng). Hồi đó cứ nghĩ là sẽ bị xuống hạnh kiểm trung bình, 

hay yếu gì đó, rồi còn sợ bị đuổi học. Phải nói là khi cái vụ đó đƣợc đƣa ra 

hội đồng, "danh tiếng" của 10A1 lan truyền nhanh xấp xỉ tốc độ ánh sáng. 

Chả mấy chốc mà cả trƣờng lúc ấy đề "ái ngại" cái lớp này. Cũng nhờ thế 

mà năm sau trƣờng phải "đặc cử" cô Hà xuống để trị cái tập thể này. Đó có 

vẻ là Mission Impossible, nhƣng đâu ai ngờ... 

9/5, ngày đầu tiên trong 11 ngày cuối cùng. 

Lại một ngày nữa đi trễ, vừa vào lớp, bật ngửa ra đằng sau trƣớc cảnh tƣợng 

lớp chỉ còn 1 dãy bàn duy nhất (mỗi hàng ghế chứa từ 8-10 đứa). Giờ xét 

duyệt hạnh kiểm xong cái lớp này còn loạn hơn cái thời lớp 10 nữa. Thầy cô 

và giám thị cũng chỉ biết lắc đầu và bó tay mà thôi. Sau khi ra về, nhóm tập 

văn nghệ tập trung lại trong hội trƣờng tập lại lần cuối trƣớc khi ra quân, 

đồng thời lên kế hoạch đi Phú Mỹ Hƣng vào buổi chiều. Tôi tranh thủ về 

nhà sạc đầy cục pin, chuẩn bị cho 1 slide show hình Phú Mỹ Hƣng giống hồi 

chia tay Linh Châu. Hồi đó Châu đi buồn thật, nhƣng cũng vui thật, kéo 

nhau ra cạnh bờ sông Nam Sài Gòn mà chơi ném bột. Đứa nào mặt mũi áo 

quần cũng tan nát, không ai lành lặn. Đã thế còn phải đạp xe hơn chục cây 

về nhà nữa chứ. Buổi chiều hôm đó, không thiếu những giọt nƣớc mắt. 

Châu là ngƣời đầu tiên và cũng là đứa con gái duy nhất đi xuất khẩu lao 

động. Sau Châu là đến Vũ, Tùng, Phúc, Sơn và sắp tới còn thêm vài bạn nữa. 

Mỗi chuyến ra đi đều ít nhiều đọng lại chút kỷ niệm vui buồn buổi chia tay. 

Nhƣng trời đột nhiên có mƣa, mƣa tới nhanh và bất ngờ, tƣởng chừng sắp 

tạnh rồi lại ầm ầm. Kế hoạch Phú Mỹ Hƣng coi nhƣ phá sản và sau đó 

chuyển sang chuyến du ngoạn khu di tích cổ trƣờng Petrus Ký. Với những 

tấm ảnh lãng mạn, ấn tƣợng và rùng rợn. Đúng là một phƣơng án B hoàn 

hảo trƣớc khi bƣớc sang giai đoạn 10 ngày... 

10/5, ngày đầu tiên trong 10 ngày cuối cùng. 

Hôm nay, tâm trạng của tôi tụt dốc, ngồi viết những dòng này thật khó. 

Đáng lẽ tôi phải đi cùng A1 hôm nay, đáng lẽ phải đứng hát cùng A1, phải 

nghe ông Dân chê bai cùng A1, phải đội nắng ra Phú Mỹ Hƣng cùng A1. 

Nhƣng mà tôi đã không làm vậy. Cũng chả hiểu, chỉ là bỏ lỡ một chuyến đi 

chơi thôi mà sao thấy nuối tiếc quá vậy nhỉ. Chả hiểu những ngƣời khác thế 

nào nhỉ. Những ngƣời mà ngày tháng Giêng hôm đó, không lên chuyến xe 

đi Blao, không nắm tay nhau chui qua hang Tử Thần, không ngồi cùng nhau 
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bên cạnh ngọn lửa. Những ngƣời ngồi bên nhau đêm đó, dù khóc, dù cƣời, 

họ vẫn thật hạnh phúc. Đêm đó, trời không lạnh dù gió thổi rất nhiều. Lúc 

đó tôi tự hỏi sao mình không ôm một ai đó ngay nhỉ. Có lẽ là tình cảm vẫn 

chƣa lên tới đỉnh điểm, tới hôm nay, nó vẫn cần thêm 10 ngày nữa để đủ 

chín... Dù sao, hôm nay vẫn muốn ở bên A1 thêm 1 lần nữa. 

11/5, ngày đầu tiên trong 9 ngày cuối cùng. 

Các bạn biết không, hôm nay tôi là một trong số ít các thành viên Amotizen 

đƣợc mặc thử chiếc áo lớp version 2. Cái áo này là thành quả lao động về cả 

trí óc và tay chân của cả lớp trong nhiều tuần qua. Nhớ từ cái hồi sau Tết, 

thầy tổ chức cuộc thi chọn logo cho lớp. Tôi tham gia với không nhiều sự 

chuẩn bị, chỉ mang trong đầu một ý tƣởng vào 30 phút Photoshop. Thế mà 

không ngờ ý tƣởng đó lại đƣợc nhiều bạn chấp nhận đến vậy. May mắn, 

mẫu thiết kế của tôi thắng cuộc, và đƣợc chọn làm logo chính thức cho lớp. 

Cái ý tƣởng logo đơn giản với 5 bàn tay và dòng chữ Amotizen bay bƣớm 

bắt nguồn từ lễ hội văn hóa dân gian năm ngoái. Chiều tối hôm đó, sau khi 

trang trí mấy tiếng đồng hồ xong, còn dƣ nhiều sơn, thế là cả đám ịn hơn 

chục bàn tay dính sơn lên tấm bảng trƣớc sạp. Và thế hôm sau, trƣớc toàn 

trƣờng, đã có một vòng tròn nhiều màu sắc bọc xung quanh chữ [BA1]. 

Năm đó kiếm đƣợc 1tr2. Năm nay còn tiến bộ hơn, chỉ 1 buổi sáng mà thu 

về hơn 1tr8. Hai năm kiếm hơn 3tr, chả bù cho cái hồi lớp 10, đúng là còn 

non nớt, tập trung vào trang trí nhiều quá nên chịu lỗ. Nhƣng những buổi 

VHDG không phải là nơi ta tính lời hay lỗ. Mà đó là nơi chúng ta cùng nhau 

làm việc, cùng nhau tính toán, cùng nhau đổ mồ hôi, cùng nhau cƣời, cùng 

nhau dựng lên một hình tƣợng rất riêng cho A1 và hôm nay, mọi ngƣời đều 

tự hào, hãnh diện khoác lên mình chiếc áo Amotizen màu xanh đặc biệt. 

12/5, ngày đầu tiên trong 8 ngày cuối cùng. 

Vào ngày thứ 2 cuối cùng, áo lớp đã đƣợc đem vào phát cho từng Amotizen 

một. Sự hài lòng về chiếc áo đƣợc thể hiện rõ khi tất cả mọi ngƣời đều háo 

hức chạy ra sân vào giờ chơi để chụp cùng nhau một tấm hình. Vào những 

ngày cuối năm này thì rất khó có đƣợc một tấm có đầy đủ 46 khuôn mặt 

thành viên. Mà thực ra thì trong suốt 3 năm nay, ít có tấm ảnh nào làm đƣợc 

điều đó. Hình nhƣ cao nhất là tấm 47 ngƣời ở chuyến đi Thiên Phƣớc đầu 

năm 2007, do cô Hà và 3 cô giáo sinh tổ chức. Đó là một trong những 

chuyến đi tuyệt với nhất trong đời học sinh. Cô Hà đã rất thành công trong 

việc kết hợp làm từ thiện và tổ chức giải trí cho cả lớp. Hôm đó lớp mình 

đƣợc chơi những trò cá nhân, những trò chơi theo tổ và những trò vòng 

tròn cả lớp. Cô đã phải chuẩn bị rất kỹ, rất lâu, vận động từng ngƣời một. 
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Hôm đó 47 chiếc áo xanh, áo đỏ dính đầy bụi sau những trò kéo co, đánh 

banh 2 trong 1, bắn súng, chuồng chim... Cả sân sau trại trẻ Thiên Phƣớc 

tràn gập tiếng cƣời. Đi Thiên Phƣớc đã nhiều nhƣng tháng 2 năm ấy là lần 

đáng nhớ nhất. 

 

13/5, ngày đầu tiên trong 7 ngày cuối cùng. 

Càng lúc thời gian trôi qua càng nhanh. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi là chúng ta 

đã phải chia tay nhau rồi. Hồi ức trở về càng lúc càng dồn dập. Khi một 

mình ngồi trên băng ghế ở của nhà thi đấu, bất chợt hiện ra hình cảnh 

thằng Sơn béo đang tƣng quả bóng nhựa, bên cạnh là Bum bum đang đi 

vớ, thằng Cƣờng đang nghêu ngao cái bài hát kỳ quặc nào đó, rồi Nguyện, 

An, Đảo... cả đội đang chuẩn bị cho một trận bóng với lớp nào đó mà tôi 

không thế nhớ. Những trận bóng đá nam, khi mà Thiện lộn ngƣời vô-lê một 

quả quá đẹp mà thủ môn đội bạn không thể làm gì hơn ngoài đứng nhìn. 

Những trận bóng đã nữ, khi mà Tú Mỹ bé nhỏ tốc độ vƣợt qua hàng phòng 

thủ, ghi bàn thắng thứ 7 của mình trong trận đấu. Những buổi trƣa trên sân 

Lam Sơn lầy lõm những nƣớc là nƣớc, hôm đó lớp mình thua ở loạt penalty, 

Thanh Tùng ngồi khóc ở gốc cây... Quả là lớp mình không có duyên với 

chiến thắng, nhƣng không có trận đấu nào mà lực lƣợng cổ động viên dƣới 

20 ngƣời. Ở trận bóng hôm nào, cả hàng cổ đông viên lớp mình ngồi lộn 

xộn, lấn cả vào sân mấy lần bị đuổi ra nhƣng không ai ngừng hò hét. Những 

ngày nắng, tôi cầm dù che cho các bạn nữ đứng cổ vũ cho đội bóng. Nhớ 

sao những vết sình lày trên chiếc áo Chelsea màu đen... 

 

14/5, ngày đầu tiên trong 6 ngày cuối cùng. 

Hôm nay ngồi cầm cuốn lịch, đếm ngày sinh nhật của các bạn mới nhận ra: 

tháng Năm là tháng có ít sinh nhật nhất trong năm. Chỉ có mình sinh nhật 

Thanh Hƣơng mà thôi. Lớp mình đông, nhƣng sinh nhật ai thì cả lớp đều 

biết. Hôm sinh nhật Minh, mọi ngƣời hát bài Happy birthday ngay ngoài 

hành lang. Hay sinh của Ky, cả đám ra Feeling tea nhâm nhi trà sữa, sinh 

nhật Vân Anh, Anh Vƣơng năm ngoái cả đám đi ăn lẩu dê, sinh nhật tôi, gần 

20 đứa đi lang thang trong Đầm Sen rồi kéo về nhà ăn mì gói. Nhƣng không 

sinh nhật nào qua đƣợc sinh nhật Tú Linh. Mỗi năm tan nát 1 bộ quần áo. 

Hôm đó, ai cũng ƣớt nhẹp, mặt mày bơ phờ nhƣng không ai thấy lạnh cả. 

Vào những bữa đó, một vài món quà không còn nhiều ý nghĩa bằng sự 

nhiệt tình của tất cả mọi ngƣời. Sau này, những buổi sinh nhật chính là 

những dịp chúng ta lại quay về gặp nhau, phải không các bạn? 

 

15/5, ngày đầu tiên trong 5 ngày cuối cùng. 
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Thứ năm là ngày đi học chán nhất. Đơn giản là vì mỗi thứ năm đều có 2 tiết 

sử. Vì cái sự tẻ nhạt đó mà đêm qua mình đã dặn ku Hoàng holu hôm nay 

mang domino vào lớp chơi cho đỡ chán. Nhƣng cuối cùng cũng chỉ có 5,6 

đứa chơi với nhau, nhƣng cũng vui chán. Cái gì chứ mấy cái trò kiểu này lớp 

mình cực khoái. Nhớ những ngày cuối học kỳ I, cả lớp hào hứng với giải 

Tam Pháp Thuật. Mọi ngƣời đánh caro, chơi đoán số, oản tù xì bằng chân 

bất kể giờ giấc, từ những tiết quân sự, cho tới đêm khuya tại Madagui... Bầu 

không khí khi đó lúc nào cũng nhộn nhịp, đúng là phong cách Amotizen. 

Bốn quán quân tới từ bốn tổ cho thấy những cuộc vui của lớp không chỉ bó 

hẹp trong một nhóm nào cả, mà đó là tinh thần của cả lớp. Có lẽ đó cũng là 

một may mắn của A1, khi mà không hề có chỗ cho sự chia bè kéo cánh 

dừng chân. Mong sao cho A1 mãi là nhƣ vậy, một A1 duy nhất và thống 

nhất trong lòng mỗi con ngƣời. Mong sao cho năm mƣời năm nữa, hay 30, 

40 năm nữa, chúng ta vẫn còn là A1 hôm nay. 

 

16/5, ngày đầu tiên trong 4 ngày cuối cùng. 

Tíc tác, tíc tắc, thời gian chúng ta bên nhau chỉ còn vài chục tiếng đồng hồ 

nữa. Và cũng chỉ còn 4 tiết học nữa là chúng ta kết thúc năm học. Hai tiết 

đầu không có giáo viên. Lớp mình kéo ra sân chơi đùa chụp hình. Rồi còn 

nắm áo nhau thành 1 con tàu dài. Tôi là toa đầu tiên, kéo con tàu Amotizen 

chạy dọc các dãy phòng. Vừa đi vừa hô "Who Are We? A1" liên tục. Đến nỗi 

giám thị còn phải vào lớp mằng lớp trƣởng 1 trận. Rồi 2 tiết cuối, thầy 

Huyết vào dạy. Hết 45 phút, và tiết học cuối bắt đầu. Lúc đó trong đầu tôi 

vẫn chƣa có cảm giác "ồ tiết cuối rồi ƣ, hết tiết này, mình sẽ không còn 

đƣợc đi học nữa đâu đấy". Cho tới tận trƣa, tôi còn định về trƣớc. Nhƣng 

thật may, tôi đã quay trở lại. Tôi trở lại để cùng với các bạn, kết thành vong 

tròn, ca hát với nhau. Cƣời nói rộn cả 1 góc trƣờng. Cho đến khi, Nguyện 

đứng lên, nó vuốt má tất cả đám con trai, rồi bắt tay các bạn gái. Cái mặt 

của nó ngay lúc đó đã làm tôi phải khóc. Rồi trên mắt từng ngƣời ngồi lại, 

nƣớc mắt bắt đầu rơi. Trời nhỏ xuống vài giọt mƣa nhẹ, không đủ che đi 

dòng lệ của Diễm Phƣơng, Xuân Hằng, Luân, An, Đảo, Linh, Cƣờng,... ngay 

giờ phút thiêng liêng đó, tình bạn đã lên ngôi... và ngày cuối cùng đi học đã 

khép lại... sắp ra trƣờng rồi sao... 

 

17/5, ngày đầu tiên trong 3 ngày cuối cùng. 

Đã tới những ngày cuối cùng của năm 12 rồi. Năm nay chúng mình còn phải 

thi tốt nghiệp rồi đại học. Không đƣợc nhƣ năm ngoái, giờ này, mọi ngƣời 

đều đang chuẩn bị cho chuyến đi chơi cuối năm. Mấy ngày đó, cả lớp nhộn 

nhịp chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, chuẩn bị đồ nghề cho chuyến đi. Má 
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Hà hồi ấy lo tính rất chi tiết, đầy đủ không thiếu thứ gì. Tổ chức những trò 

chơi theo tổ vẫn là ƣu điểm của cô. Thác Giang Điền rất đẹp, có những hàng 

sỏi to bắc ngang dòng suối. Trên những viên sỏi đó là dấu chân của lớp 

mình, mấy bạn nam qua trƣớc đỡ tay cho các bạn nữ bƣớc theo. Hôm đó 

mình còn cõng má Phƣơng qua cái cầu. Vui thật, vui nhất là cái cảnh cả đám 

thi chân trắng trong khu vực cấm xuống nƣớc. Rồi cảnh nằm võng nữa nhỉ, 

có mấy cái võng thôi mà ai cũng tranh giành. Sau hôm đó, ai lại về nhà nấy, 

bắt đầu một mùa hè ăn chơi, nghỉ ngơi chuẩn bị cho năm học mới vất vả 

khó khăn. Năm ngoái nghỉ hè thì ai cũng vui mà, sao năm nay không thế 

nhỉ... 

 

18/5, ngày đầu tiên trong 2 ngày cuối cùng. 

Hôm nay Chủ nhật, tôi một mình ngồi nhà lƣớt lại những tấm hình của lớp. 

Nhìn qua, lớp mình ít con gái quá, chả bù cho những lớp D. Nhƣng mà con 

gái lớp mình ai cũng xinh cả. Con gái xinh nhƣ thế, xứng đáng đƣợc con trai 

yêu quý phải không? Tình cảm của con trai đã bộc lộ phần nào qua ngày 

quốc tế phụ nữ năm nay. Ngày đó các bạn đã đƣợc đón chào trong nhạc và 

tiếng vố tay, đƣợc tặng quà, đƣợc hát và nghe hát. Ngày 8/3 tôi nhớ đã viết 

rằng "Không con gái lớp vào hạnh phúc bằng con gái A1". Nhƣng bây giờ 

tôi lại muốn nói thêm, con trai A1 cũng hạnh phúc lắm đó. Con trai A1 đƣợc 

ngày ngày đi học với con gái. Vào lớp chọc ghẹo con gái, con gái cáu lên, lại 

càng xinh. Nhớ cái hôm con đi nghe cái về giới tính gì đó. Lớp trống không, 

lúc đó mới thấy con gái lớp mình không hề ít nhƣ tôi nghĩ đâu. Xin gửi 19 

cái ôm tới 19 bạn nữ của Amotizen. 8/3/2008 là một kỷ niệm đẹp, đáng nhớ 

và thật nhẹ nhàng cho một ngày nghỉ cuối cùng. Để ngày mai, ta cùng bùng 

nổ... 

 

19/5, ngày đầu tiên trong 1 ngày cuối cùng. 

Cái gì sinh ra cũng phải có kết thúc. Câu chuyện của chúng ta không phải là 

ngoại lệ. Đã 999 ngày kể từ cái hôm 25/8/2005, hôm nay chúng ta phải xa 

nhau. Đó có thể là một sự thật khó chấp nhận nhất từ trƣớc tới giờ. Sự thật 

là từ ngày mai trở đi, chúng ta sẽ khó gặp lại nhau. Khó có mặt đông đủ, 

ngồi cùng nhau trong một căn phòng, khó có thể tụm năm tụm bảy tại mấy 

cái bàn giữa lớp mà cƣời nói, mà đùa vui. Và không thể còn những buổi 

trƣa, khi mà cả đám vào khu C, tìm 1 phòng trống, mỗi đứa một cái bàn mà 

thẳng cẳng. Chúng ta không còn dịp nào để ngồi tập hát chung với nhau, 

chuẩn bị cho một buổi biểu diễn văn nghệ, hay tập luyện cho một giải bóng 

đá sắp tới. 
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Nhƣng hôm nay tất cả chúng ta, đều đã có một kết thúc đẹp, một kết thúc 

tuyệt vời. Một kết thúc với những ánh nến và những lời tâm sự. Dù có nƣớc 

mắt, nhƣng đó là những giọt nƣớc mắt hạnh phúc vì hôm nay, chúng ta 

đƣợc khóc trong vòng tay của bạn bè. "Đƣợc khóc là niềm vui, dám khóc là 

sự mạnh mẽ" - Cƣờng gay. Hôm nay, tôi đã nhận đƣợc vô vàn cái ôm, cái 

bắt tay từ tất cả mọi ngƣời. Hơn thế, đằng sau những cái ôm, cái bắt tay đó 

là những tình cảm chân thành nhất từ các bạn. Tôi đã rất hành phúc trong 

ngày thứ 999 này. Tạm biệt các bạn của tôi, những con ngƣời tuyệt vời nhất 

tôi đã từ gặp. Tạm biệt thầy cô, thầy cô đã là những ngọn hải đăng sáng 

nhất trong những năm tháng qua. Tôi ôm lấy bức tƣờng lần cuối, trƣớc khi 

bƣớc ra khỏi lớp vào lúc nửa đêm... 

20/5, ngày đầu tiên trong 1 cuộc đời mới. 

Thế là đã trải qua 18 ngày đầu tiên cuối cùng chúng ta có với nhau dƣới mái 

trƣờng Lê Hồng Phong. 18 ngày mà chúng ta đã yêu nhau nhất. Hơn bất cứ 

thời điểm nào. Khi ngày mới bắt đầu, ngày thứ 1000, tôi vẫn đƣợc ở cùng 

các bạn của tôi. Chúng ta đi cùng nhau vào lúc mọi ngƣời xung quanh đang 

yên giấc, hít thở bầu không khí mát rƣợi của một ngày mới. Tôi vô cùng 

hạnh phúc. Nửa đêm, ngồi bên nhau, không ai muốn nhắm mắt lại, chỉ sợ, 

khi mở mắt ra, nhìn quanh và không còn thấy nhau nữa. Tất cả làm mọi cách 

để níu kéo thời gian, nhƣng vô vọng. Kim đồng hồ vẫn tiếp tục quay, mặt 

trời tiếp tục mọc lên từ phía đông. Tia nắng chiếu qua khe cửa đã đánh thức 

mọi ngƣời. Thực tại lại trở về, chúng ta không còn đƣợc đến lớp nữa rồi. 

Chia tay nhé, rồi ngày vui, ta gặp nhau. 

18 ngày đã qua kèm theo 18 hồi ức không thể nào quên. Trong đó có vị 

mặn của nƣớc mắt, có âm thanh của niềm vui, có màu vàng của chiến thắng, 

có mùi tanh của thất bại, có cảm giác ấm áp của những tình cảm thiên liêng. 

Nhƣng các bạn ơi, chúng ta đã ra tới cửa lớp rồi. Còn một dãy hành lang dài 

đang đời chúng ta. Đã đến lúc chúng ta phải bƣớc đi một mình trên hành 

trình này rồi, hành trình từ cửa lớp... 

... và tôi hít một hơi sâu trƣớc khi ra khỏi cổng trƣờng. 
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Lời thầy cô 
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Hạ cuối 
Trần Thị Phƣơng Thảo – GVCN lớp 10 

 
Tháng năm đến u buồn trong sắc áo 

Cây phượng già đỏ thẫm góc sân chơi 

Em lang thang nhặt từng cánh hoa rơi 

Lòng man mác chia tay mùa hạ cuối 

Mai xa rồi trong lòng bao tiếc nuối 

Xa bạn bè xa mái ấm thân thương 

Giữa cuộc đời muôn vạn nẻo đường 

Em lạc lõng với trái tim non dại 

Mai xa rồi nhưng trong em còn mãi 

Màu phượng hồng đỏ thẫm cả chiều nay 

Mùa hè ơi mi có biết có hay 

Từ hôm nay phải chia tay tất cả 

Nói tạ từ lòng em nghe buồn lạ 

Xa thật rồi xa lứa tuổi hồn nhiên 

Rồi một mai còn ai nhớ ai quên..?! 

Viết cho các em mà nhƣ sống lại cảm xúc của năm 17 - 18 tuổi. Ngày xƣa ấy, 

cô cũng từng ôm cô bạn thân khóc ròng khi phải xa trƣờng lớp. Một thời 

học trò hồn nhiên khắc ghi kỷ niệm bằng cây bút xóa để rồi bị thầy giám thị 

bắt cạo sạch trƣớc khi ra trƣờng. Thấm thoát mà các em cũng đang ở những 

ngày tháng cuối cùng của năm học cấp ba. Có lẽ năm học này là năm học 

các em thƣơng nhau nhất phải không? Trong nhiều năm chủ nhiệm, lớp các 

em là lớp làm cô nặng lòng nhất. Thƣơng cô nhất không phải là lớp các em 

nhƣng làm cô lo nghĩ nhất lại là các em. Chủ nhiệm nhiều năm nhƣng cô 

cũng chƣa đủ kinh nghiệm với nhiều hoàn cảnh khác nhau nhƣ lớp mình. 

Trƣớc mắt cô nhƣ hiển hiện những gƣơng mặt thân quen mà cô thƣơng 

mến, đau đáu một niềm lo, nhƣ Việt Tùng, Hoàng Thọ, Thanh Hƣơng… Cô 

chuyển công tác đƣợc gần một năm nhƣng những học trò nơi cô dạy bây 

giờ lại làm cô nghĩ đến các em nhiều. Nhiều hoàn cảnh mà trƣớc đây cô 

chƣa hề nghĩ và biết tới. Thế nhƣng, môi trƣờng mới đã giúp cô có cái nhìn 

khác hơn về cuộc sống. Rồi các em cũng thế, vài tháng nữa thôi là các em 

bƣớc sang một giai đoạn mới của cuộc đời mình. Vẫn cầu mong tất cả các 

em đều đậu vào đại học, theo thời gian các em sẽ trƣởng thành hơn và cảm 
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nhận cuộc sống ngày một chín chắn và bao dung hơn. Mong các em luôn 

nhớ đến nhau và giúp đỡ nhau, luôn nhớ về A1, về ngôi trƣờng Lê Hồng 

Phong với mọi niềm tự hào.  

Dù đi đâu và mai này ra sao thì với cô, các em vẫn là những học trò mà cô 

yêu thƣơng. Những kỳ thi quan trọng đã rất gần kề. Cố lên các em nhé! 

Mong cho những nụ cƣời luôn bừng sáng trên khuôn mặt các em!  

Giữ liên lạc với cô nha .  

Mail của cô: nhuhoa2609@yahoo.com.vn 

Điện thoại: 0983194516  

Cô PHƢƠNG THẢO (GVCN)  

mailto:nhuhoa2609@yahoo.com.vn
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Tản mạn cuối năm 
Thế là 3 năm học đã thắm thoắt trôi qua: 2005 – 2008.  

Tháng Năm lại về với những ngày chợt nắng, chợt mƣa. Nắng tháng Năm 

lung linh tình bạn. Nhánh phƣợng đỏ hồng thả những cánh phƣợng rời nhƣ 

xác bƣớm báo hiệu mùa chia tay sắp đến. Những ngày thi, những ngày nghỉ 

học đan xen, vội vã …và những tờ lƣu bút trao vội cho nhau nhƣ muốn níu 

kéo thời gian mà dòng thời gian vẫn cứ trôi. Ngày mai là Lễ phát thƣởng, Lễ 

ra trƣờng và sau đó là nhận phiếu báo danh, sinh hoạt nội quy thi.. và chuẩn 

bị cho những ngày thi (nhẹ nhàng, sôi nổi, căng thẳng, hay quyết liệt… có lẽ 

tuỳ tâm trạng sau mỗi bài thi). Rời mái trƣờng trung học, mỗi ngƣời theo 

con đƣờng lựa chọn của mình. Có thể tới đây một số em vẫn ngày ngày gặp 

nhau vì học chung khoa, chung trƣờng đại học. Có thể 9/01/2009 lại gặp 

nhau trong lễ truyền thống của trƣờng. Hay thi thoảng đâu đó trên đƣờng 

đời tình cờ ta vẫn gặp lại nhau. Lời cuối lúc chia tay thầy ghi lại tặng các em 

2 câu trong một bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang mà thời trẻ thầy rất 

thích: 

Giờ còn có nhau, giúp nhau cho thật nhiều.  

Ngày nào cách xa, sớt chia chẳng đƣợc đâu 

Chúc cả lớp sẽ có một mùa Hè thật vui, thật sảng khoái sau những ngày vất 

vả học và thi.  

Hẹn gặp lại nhiều khuôn mặt của 12A1 trong Lễ 

tuyên dƣơng khen thƣởng 

các Thủ khoa - Á khoa 

trong ngày khai giảng 

05/09/2008.  

Ngày 18/05/ 2008  
Thầy Trần Ngọc 

Danh. 
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12A1 yêu quý  
Ấn tƣợng của cô bƣớc vào lớp 12 A1 

Sôi nổi, năng động, hồn nhiền và cũng có phần hơi-quá-đà, song vẫn rất 

đáng yêu. Cái lũ “vừa quỷ, vừa ma lại vừa thiên thần” làm cho cô một năm 

phải vất vả trong hạnh phúc. 

Hãy luôn học thật tốt. 

Hãy đi bằng đôi chân của mình trên mọi nẻo đƣờng. 

Hãy là chính mình, vững tin bƣớc về tƣơng lại tƣơi sang. 

Đó là điều mà cô mong đợi ở các em, 12A1 yêu thƣơng.  

Cô Thu Hiền. 
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Chia tay 
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Tản mạn bốn mùa 
Thầy Hồ Văn Huyết, GVCN 12A1, 2007/2008  

  

Mùa thu: Phân vân, hụt hẫng …  

Nhập trƣờng mới mƣơi hôm, kết quả bầu Ban Cán Sự lớp có dấu hiệu bất 

thƣờng.  

Nhân tố tích cực bị loại ngay từ lƣợt kiểm phiếu đầu tiên, lớp trƣởng năm 

ngoái đạt số phiếu khiêm tốn ngoài dự đoán!!! Sao vậy? Điều gì bất ổn? 

Phải chăng lớp có thủ lĩnh và đang khuấy động sóng ngầm?  

Cực chẳng đã, thầy phải “can thiệp” thôi!!! 

Triển khai biện pháp nghiệp vụ để đƣa A1 vào quĩ đạo hứa hẹn nhiều thách 

thức! Sắp tới sẽ có nhiều điều gay cấn và thú vị đây!!! 

Mùa đông: Ảm đạm … 

Kết thúc học kì 1, A1 có kết quả sa sút đến nao lòng!  

Thành tích lớp 12A1 nhƣ rơi tự do; về học tập, về hạnh kiểm, về thi đua, về 

việc chấp hành nội qui kỉ luật, … mọi mặt A1 đều lẹt đẹt đứng chót trong 

toàn khối.  

Báo động! 

Phụ huynh lo lắng, Giáo viên chủ nhiệm đứng ngồi không yên loay hoay tìm 

biện pháp cải thiện tình hình! Phát biểu tự tin và lạc quan với Cha Mẹ học 

sinh nhƣng trong lòng thì băn khoăn lắm! Không thực hiện đƣợc biện pháp 

cụ thể để lớp chuyển mình thì chỉ là lạc quan tếu, là ảo tƣởng mà thôi!! 

Mùa xuân: Ôi bao kỉ niệm! 

Chuyến đi Madagui - biện pháp kích thích của Thầy Chủ nhiệm không đƣợc 

sự đồng thuận của trƣờng, một số học sinh cũng bộc lộ thái độ thờ ơ!! Thầy 

đang mạo hiểm và nín thở theo dõi chuyển biến của lớp qua đó thẩm định 

năng lực sƣ phạm của Thầy.  

Madagui, rừng cây xanh mát, thiên nhiên hùng vĩ. Trong bóng đêm ánh lửa 

trại bập bùng lắng đọng bao cảm xúc, từ những tiếng cƣời trong sáng đến 

những lời nhỏ to tâm sự, có những giọt nƣớc mắt nóng chân tình nhỏ 

xuống để lòng ai xao động tràn dâng niềm hạnh phúc! Với A1, Madagui đã 

để lại những kỉ niệm độc đáo, những ấn tƣợng không bao giờ phai nhoà 
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trong kí ức.  

Lớp có chuyển biến, nhƣng thành quả vẫn còn ở phía trƣớc!!! 

Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 ở lớp 12A1 sẽ chẳng nơi nào sánh 

kịp! Phong phú, đầy màu sắc và tràn ngập niềm vui với bao bất ngờ thú vị. 

Các “Hoa nắng” đã phải lung linh xao động dù quà của bạn có khiêm tốn, 

dù lời chúc còn e ngại ngập ngừng …. Ôi đẹp làm sao tình bạn đƣợc ai dày 

công vun đắp!! 

Mùa hạ: Chào tạm biệt! 

Cuối năm học, kết quả khả quan. Phụ huynh học sinh vui mừng, Thầy Chủ 

nhiệm cũng mừng, rất mừng. 12A1 nhƣ lột xác, thành tích tiến bộ nhảy vọt.  

Với Thầy Chủ nhiệm thì bƣớc tiến dài về tính cách, về thái độ ứng xử, về tình 

cảm hƣớng đến cộng đồng và trân trọng những giá trị tốt đẹp của tâm hồn, 

v. v. … mới là thành công nhƣ mong đợi. Điều này là đáp án chính xác cho 

kết quả giáo dục đậm tính nhân văn mà Thầy đã từng mạo hiểm áp dụng 

với nhiều kì vọng.  

@@@ Amotizen @@@  

Khi mọi thành viên A1 đã hoà quyện thành một thực thể mang tên 

Amotizen gắn bó thân tình, đối xử với nhau bằng sự trân trọng và quí mến, 

biết cùng vui – cùng buồn – cùng tự hào về thành quả chung thì A1 là điểm 

son của mối quan hệ trong sáng vô tƣ ; đẹp, rất đẹp.  

Cũng là lúc mà những cánh phƣợng đỏ thắm đã lung linh vẫy chào ngoài 

cửa lớp, báo hiệu thời khắc chia tay… 

Ra trƣờng sẽ buồn, sẽ nhớ! Nhƣng dòng đời là thế, biết làm sao đƣợc! Ôi 

hạnh phúc sao khi đƣợc khóc với lớp trong đêm Lễ Ra Trƣờng chia tay tạm 

biệt! 

A1 sẽ đi vào quá khứ, sẽ dần dần bé nhỏ trong tâm tƣ mỗi ngƣời vì những 

tác động không khoan nhƣợng của cuộc sống xã hội vốn khắc nghiệt và 

nhiễu nhƣơng!  

Dù vậy, có dịp về thăm lại trƣờng xƣa, các em vẫn luôn nhận đƣợc vòng tay 

ấm áp tin cậy và bình yên của Thầy Chủ nhiệm cùng với cả khung trời 12A1 

tràn ngập kỉ niệm và yêu thƣơng!  
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Ngày nao ta xa trƣờng 
Lòng có dài nhớ thƣơng 

Những chiều cây nghiêng bóng 
Những lần tim vấn vƣơng… 

Thơ của ai mà năm nào cũng làm tim rung động… 

THẦY 
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NHỮNG MốC THờI GIAN 
25-08-2005 

Nhận lớp – chuẩn bị nhập học – 10A1 

09-01-2006/2007/2008 

Kỷ niệm ngày truyền thống của LHP – trò chơi vận động 

20-01-2006, 01-10-2006, 07-02-2007 

Thăm trại thiên Phƣớc 

Tháng 02-2006/2007/2008 

Lễ Hội VHDG 

22-05-2007 

Đi chơi ở Giang Điền 

06-10-2007 

Hội diễn văn nghệ hoành tráng trong lớp 

26 & 27-01-2008 

Chuyến đi Madagui khó quên 

08-03-2008 

Ngày đặc biệt dành cho con gái A1 

19-05-2008 

Lễ tổng kết phát thƣởng – Lễ ra trƣờng – Ngày chia tay 

25-05-2008 

 Xuất bản lần đầu cuốn kỷ yếu này 

 

Chủ nhật đầu tiên của tháng 10 hằng năm: 
Họp mặt lớp 
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BAN LIÊN LẠC 
 

Lê Anh Đảo 

Lê Nguyễn Ngọc Trâm 

Tôn Nữ Khánh Minh 

Vũ Việt Tùng 

Trần Minh Quang 

Nguyễn Kim Anh 

Đỗ Minh Khôi  
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Danh sách thầy cô giảng dạy lớp 12A1 niên khóa 2007-2008 

Môn Thầy Cô Địa chỉ Điện thoại 

Toán 

Cô Nguyễn Lê Thúy 

Hoa 

Thầy Nguyễn Hữu 

Báu 

654/39 Lạc Long Quân P9 Q 

TB 

126/2A Nguyễn Cƣ Trinh 

Q1 

8604621 

8370654 

Lý Thầy Hồ Văn Huyết 25/31 Nhiêu Tứ P7 Q PN 
8415536 

0903949662 

Hóa Thầy Lê Văn Hồng 
101/50 Nguyễn Chí Thanh 

P5 Q5 
8303536 

Sinh 
Thầy Trần Ngọc 

Danh 
492/11 Tân Phƣớc P6 Q11 9554648 

Văn 

Cô Nguyễn Thị Kim 

Đằng 

13/135 tổ 3 Thống Nhất 

P15 Gò Vấp 
8948342 

Cô Hoàng Thu Hiền   

Sử 
Cô Nguyễn Thị 

Thiên Minh 
84 Trƣơng Định Q1 8220325 

Địa 
Cô Nguyễn Đại 

Hồng Phúc 
137/29/9 Trần Đình Xu Q1 8370047 

Anh Cô Đoàn Thị Cát Phi 23/39 Lê Lợi P4 Gò Vấp 0918325306 

GDCD Cô Đặng Thị Ái Ƣu 
G905 cc Phan Xích Long Q 

PN 
5173950 

Kỹ 

Thuật 

Thầy Đào Thanh 

Tòng 

30 đƣờng 22 KDC Bình 

Hƣng Bình BC 
0918200011 

Thể 

Dục 
Thầy Ngô Tiến Dũng 242/4/2 Bà Hom P13 Q6 2930562 
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Lời cuối cho A1 
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LỜI CUỐI 
 

11 giờ khuya, Lễ Ra Trường đã kết thúc, các thành viên Amotizen vẫn cứ 

vương vấn chưa chịu ra về, không muốn rời xa vòng tay ấm áp của bạn bè. 

 

Dưới đây là những dòng chữ ghi lại cảm xúc chân thành mà bàn tay còn 

run run, đôi mắt còn đẫm lệ trong giờ phút chia tay đầy xúc động!!! 

 

@@@ Amotizen @@@ 
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