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  Vì cuộc đời là những chuyến đi, có những chuyến đi đơn thuần là sự dịch 

chuyển cơ học “đi để đến”. Có những chuyến đi không chỉ để đến, để biết mà còn 

để lại trong lòng mỗi người những dư âm khôn nguôi. Mỗi chuyến đi không thể đo 

bằng độ ngắn dài, cũng chẳng thể lấy thời gian đi về mà đo tính được. Bởi những gì 

đã trải qua là một tài sản vô giá!  

Chuyến đi trải nghiệm “ Chúng em là chiến sĩ” tại trung tâm GDQP & AN 

ĐHSP Hà Nội 2 (Vĩnh Phúc) tuy ngắn những để lại trong tôi thật nhiều cảm xúc. 

Những dòng nhật kí sau đây có thể dành cho tôi, cho các bạn ở ngày mai và những 

ngày tháng sau này nữa. Nếu như tương lai lỡ để lạc mất những cảm xúc này thì xin 

hãy tìm lại nó. 

 
Đúng 6h45 phút sáng ngày 12 tháng 12 năm 2020 chúng tôi tập trung tại 

trường rồi được nhà trường xếp xe. Sau khi biết số xe, chúng tôi bắt đầu di chuyển. 

Thật may là xe to và rộng chúng tôi thật thoải mái khi lên xe. Đặc biệt hơn đó là sự 

chu đáo của cô Thuỳ - cô giáo chủ nhiệm lớp tôi, Cô biết rằng lớp tôi thích hát nên 

cô đã chuẩn bị loa míc để chúng tôi có thể hát hò và nhảy múa với nhau. Những cây 

văn nghệ chưa thể hiện bao giờ nhưng trong chuyến đi các bạn đã rất nhiệt tình làm 

chúng tôi quên đi cảm giác say xe. Con đường đến Xuân Hoà khá dài, tôi chưa bao 



giờ đi xa như thế, vì vậy tôi cố gắng ngắm thật kĩ cảnh sắc hai bên đường đi. Qua 

Hà Nội, chúng tôi đến gần sân bay Nội Bài, lần đầu tôi nhìn thấy những chiếc máy 

bay to như vậy, chúng bay sát đất như những con đại bàng khổng lồ. Đường vào 

trung tâm thật heo hút, những con đường nhỏ uốn lượn khiến chúng tôi hơi nôn nao,  

cảnh Xuân Hoà thật yên bình. 

Khoảng 9h sáng chúng tôi có mặt ở trung tâm GDQP & AN ĐHSP Hà Nội 2 

(Vĩnh Phúc) sau hai giờ đi xe. Vừa đặt chân tới đây, chúng tôi đã cảm nhận được sự 

kỉ luật của quân đội, điều đó thể hiện rõ nét trên nét mặt của những người chỉ huy. 

Các thầy có thể nói với hơn sáu trăm học sinh mà không cần míc. Chúng tôi được 

tập trung thành đơn vị lớp, kiểm tra quân số, cấp phát quân tư trang. Các bạn cán bộ 

được biên chế từ lớp trưởng, trưởng phòng, các phó phòng nhận đồ phát cho đồng 

đội.  

  
Sau khi chúng tôi nhận ba lô, ghế, quần áo, chăn màn, mũ thì chúng tôi có 

năm phút để khoác lên mình màu xanh áo lính. Phòng chúng tôi ở tầng 3, việc chạy 

lên xuống thật rất mệt nhưng chúng tôi luôn cố gắng để kịp giờ chỉ huy yêu cầu. 

Thay đồ xong, chúng tôi tiếp tục xuống sân tập trung xếp hàng đi ăn cơm. Chúng tôi 

nối đuôi nhau thành những hàng dài để đi tới nhà ăn, chúng tôi được phát bát, đũa,  

phải tự rửa và bảo quản sau khi ăn. Trước khi ăn, chúng tôi được học cách mời cơm 

: “Chúng em mời thầy cô ăn cơm, chúng cháu mời các bác nhà bếp ăn cơm, tôi mời 

các bạn ăn cơm”. Ban đầu còn chưa quen, nhưng sau đó tôi cảm thấy thật thú vị. 

Sau khi ăn xong, tất cả chúng tôi được về phòng nghỉ ngơi. Tôi là trưởng 

phòng vì thế tôi phải có trách nhiệm đi kiểm tra đồ dùng và tất cả các thiết bị của 

phòng mình rồi báo cáo cho chỉ huy. Lần đầu tiên giữ cương vị này nên tôi có hơi 

bỡ ngỡ, đúng là “quân lệnh như sơn”. Thật may là đồ dùng trong phòng đầy đủ, 



phòng ở thoáng mát, sạch sẽ. Có lẽ buổi sáng đã rất vất vả với tôi nên khi được về 

phòng nghỉ ngơi, tôi chỉ muốn ngủ ngay một giấc tới chiều. 

Đúng 14h00, tiếng còi báo thức vang lên, đây là âm thanh mà chúng tôi “ám 

ảnh” nhất khi ở trung tâm. Tiếng chỉ huy Trần Đình Trọng vang lên, chúng tôi thức 

dậy, chuẩn bị ba lô, chăn màn xuống sân để tập trung. Chúng tôi được học cách gấp 

chăn màn. Trời nắng, chúng tôi tập trung giữa sân bê tông nhưng ai nấy đều nghiêm 

túc, chưa bao giờ tôi gặp được chăn màn vuông vức như thế. Cô Thuỳ đã lưu lại 

những bức ảnh thật đẹp và gửi ngay cho bố mẹ ở nhà, tôi chắc rằng bố mẹ sẽ rất vui.  

 

 
 



Sau khi học xong nội dung gấp nội vụ, chúng tôi được lên giảng đường học 

cách băng bó vết thương. Bước chân vào giảng đường là sự bất ngờ. Nó rất rộng, 

những hàng ghế nối tiếp nhau, khác xa với lớp học của chúng tôi ở trường. Trong 

lòng tôi tự hỏi, giảng đường đây ư? Ước mơ vào giảng đường của mình là như thế 

này? Tôi thầm cảm ơn thầy cô đã tiếp thêm động lực để tôi cố gắng, tôi sẽ cố gắng 

thật nhiều để thực hiện ước mơ của mình. Tiếng thầy chỉ huy làm tôi giật mình, tôi 

quay trở lại với nội dung học buổi chiều: băng bó vết thương. Chúng tôi được thực 

hành và lớp tôi được nhận xét là băng bó đẹp nhất. 

 
Kết thúc hơn một tiếng ngồi trên giảng đường, chúng tôi được ra sân chơi trò 

chơi rèn luyện sức khoẻ. Lớp tôi không giành chiến thắng, nhưng chúng tôi đã có 

một buổi hò hét thật vui, tôi cảm thấy tất cả lớp không còn khoảng cách, chúng tôi 

là một tập thể đoàn kết. 

Sau một ngày tập luyện mệt mỏi, chúng tôi được trở về phòng nghỉ ngơi để 

chuẩn bị đi ăn tối. Việc tắm giặt cũng thật thú vị, chúng tôi phải làm thật nhanh, mỗi 

người có khoảng mười phút, và đặc biệt nhất là không có nước nóng, đây là điều tôi 

không tưởng tượng được trước khi đến đây. Quả thật, tôi cảm thấy thật nể phục các 

anh bộ đội cụ Hồ.  



Đúng 18h15 phút, tiếng còi quen thuộc lại vang lên, chúng tôi nhanh chóng 

cầm bát đũa, nối đuôi nhau thành hàng dài đi chuyển xuống nhà ăn. Bữa cơm đơn 

giản nhưng khá đầy đủ. Bữa cơm đầu tiên xa nhà chúng tôi ăn ngon lành vì ai cũng 

đói và mệt. 

Buổi tối có lẽ là thời gian mà mọi người mong chờ nhất. Chúng tôi được tham 

gia văn nghệ do các thầy cô và các bạn trong đội văn nghệ chuẩn bị rất chu đáo. Tiết 

mục được mong chờ nhất là đốt lửa trại. Những chiếc củi được dựng rất cao và khá 

kì công, Thầy Hiệu trưởng và cô Chủ tịch là những người đầu tiên châm lửa, thầy 

cô chạy lại truyền lửa cho từng lớp, những ngọn đuốc hồng thắp sáng cả vùng trời. 

Thầy cô chính là những ngọn đuốc sáng soi đường chỉ lối cho chúng tôi. Các lớp 

chạy quanh đống lửa cháy rực hò hét thật tưng bừng. Thời tiết miền trung du đêm 

xuống càng lạnh, cái lạnh như cứa vào da thịt, nhưng may mắn có đống lửa, hơi ấm 

của lửa hay của sự nhiệt huyết đã sưởi ấm trái tim chúng tôi, làm chúng tôi hào hứng 

và phấn chấn hơn bao giờ hết. Đang cháy hết mình quanh đống lửa trại thì âm thanh 

vui nhộn của tiết mục nhảy sạp vang lên. Tiếng nhạc hoà với tiếng gõ sạp nghe thật 

vui tai, các bạn nhảy thật dẻo. Tôi không dám thử vì tôi là đứa nhút nhát, nhưng giờ 

thì tôi tiếc, nếu quay lại chắc chắn tôi sẽ dũng cảm bước vào! 

  
 Đúng 22h thì cuộc vui kết thúc. Chúng tôi phải trở lại phòng đi ngủ để sáng 

mai hành quân. Đêm đầu tiên xa nhà, lại ngủ một mình, tôi thấy không quen. Hơn 

nữa vì sợ sáng hôm sau gấp chăn màn không kịp nên chúng tôi không đứa nào dám 

bỏ chăn ra đắp, thành thử cả đêm nằm co ro. 

Đang ngủ ngon lành, tiếng còi báo động vang lên. Chúng tôi nhanh chóng bật 

dậy (chưa bao giờ tôi dậy nhanh đến thế) thay nhanh quân phục, cho chăn màn vào 

ba lô rồi lật đật chạy xuống sân tập trung để chuẩn bị đi hành quân. Buổi hành quân 

là kì tích của chúng tôi, chưa bao giờ chúng tôi đi bộ quãng đường dài như thế - 5 

km với con đường dốc. Vừa đi tôi vừa chợt nhớ tới câu thơ của nhà thơ Chính Hữu 

“Đêm nay rừng hoang sương muối/ Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới/ Đầu súng 



trăng treo”.  Ôi ! con dốc thật là dài, chúng tôi đi mãi đi mãi mà chưa đến nơi. Hành 

quân phải bí mật nên không ai được mang theo đèn pin, không nói chuyện, cứ thế 

chúng tôi đi cùng nhau, bám đuôi nhau cho khỏi sợ “ ma” , với những đứa nhát chết 

như tôi, đây là một kỉ niệm không thể nào quên. Cuối cùng cũng quay trở về trung 

tâm. Chân mỏi, bụng đói. Chúng tôi được trở về phòng vệ sinh cá nhân, may thay 

tôi uống nhanh hộp sữa tiếp thêm năng lượng rồi chạy nhanh xuống sân để tập trung. 

Đi tới nhà ăn, lúc này ai cũng mệt và đói nên mọi người đều ăn rất ngon lành. 

Nghỉ ngơi được một chút thì tiếng còi tập trung lại vang lên, tôi và các bạn chạy thật 

nhanh, xách ghế xuống sân để tập trung chào cờ. Buổi chào cờ thật nghiêm trang, 

chưa bao giờ tôi thấy hình ảnh đẹp như vậy toàn bộ là một màu xanh áo lính. Bài 

quốc ca được ngân lên, sau vài lần hát lại, cuối cùng chúng tôi đã có một bài quốc 

ca thật to, rõ ràng và hào hùng như thế. Tôi cảm nhận được giai điệu tự hào trong 

từng câu hát. Tôi thêm yêu đất nước, yêu những con người đã thầm lặng hi sinh cho 

chúng tôi có được như ngày hôm nay. Sau khi chào cờ xong, chúng tôi đã dành 

những lời cảm ơn đến các thầy cô trong Trung tâm bằng bài nhảy “Việt Nam ơi”  

Khoảng 8h ngày 13/12, chúng tôi bắt đầu tiết học đầy thú vị đó là tập bắn 

súng. Ai cũng háo hức, chúng tôi được lên bắn thử và được cô chủ nhiệm chụp cho 

những tấm ảnh thật xinh. 

  

Khoảng 9h30 là lúc mà chúng tôi được trả điện thoại của mình, tất cả chúng 

tôi thi nhau chạy quanh trung tâm để chụp ảnh làm kỉ niệm và gọi điện về cho gia 

đình. Sau đó quay trở lại phòng để vệ sinh phòng ở, sắp xếp quần áo, đồ đạc chuẩn 

bị ra về. Bữa cơm cuối cùng khá tươm tất, ai nấy đều khen ngon.  

13h30 tiếng còi cuối cùng vang lên, nó báo hiệu cho chúng tôi biết thời gian 

ở đây không còn nhiều. Chưa lên xe nhưng tôi đã thấy nhớ bao kỉ niệm nơi đây, chắc 

hẳn ai cũng những tâm trạng giống tôt sau 02 ngày được học tập tại nơi đây. Kết 



thúc cuộc hành trình hai ngày một đêm, thời gian dù ít nhưng đã để lại cho chúng tôi 

nhiều bài học bổ ích. Những bài học đó sẽ là những hành trang quý báu cho chúng 

tôi bước vào đời! 

                                         Hẹn gặp lại Xuân Hoà! 

 


