
HìnH ảnH đôi bạn cùng tiến 
ngày càng pHổ biến ở Học 
đường từ tiểu Học, trung Học 
cơ sở, trung Học pHổ tHông 
đến giảng đường đại Học. đó 
là nHững đôi bạn luôn giúp đỡ 
nHau trong Học tập và cuộc 
sống để cùng tiến bộ. 

Có một đôi bạn học lớp VH51 đã "kề vai sát 
cánh" cùng nhau trong những mùa thi qua 
làm đẹp thêm hình ảnh sáng ngời của đôi 
bạn cùng tiến. Nó - một cậu con trai biếng 
học, ham chơi, ham ngủ; mỗi buổi sáng thức 
giấc là mặt trời đã lên đến đỉnh. Vậy mà từ khi 
Nhi - một cô gái chăm chỉ, chịu khó đã làm 
thay đổi gần như hoàn toàn tính xấu của nó. 
Mỗi mùa thi là một kí ức đẹp giữa nó và Nhi. 
Nó nhớ rất rõ mùa thi học kỳ III. Sáng nào 
cũng vậy, rất đều đặn; Nhi đến tận phòng trọ 
để kéo nó ra khỏi cơn mê ngủ và bắt tay vào 
việc chuẩn bị thi cử. 

Ngày đầu tiên, nó đã nổi "cáu" bởi vì đang 
có một giấc mơ đẹp lại bị Nhi phá hỏng. Nó 
nhăn nhó với Nhi và xin được ngủ thêm một 
chút nữa. Nhi gật đầu đồng ý và nó tiếp tục đi 
vào mộng đẹp. Thế là ngày hôm đó nó không 
học hành gì cả trong khi bài vở rất nhiều và 
chỉ 3 ngày nữa là bắt đầu thi.

Ngày hôm sau, Nhi đến phòng trọ của nó rất 
sớm. Biết trước là nó sẽ không chịu đi học 
nên Nhi tỏ ra rất kiên quyết và giân dữ làm 
cho nó run cả người. Dáng vẻ của Nhi lúc ấy 
không giống như mọi ngày, đoán được là Nhi 
đang nổi giận nên nó nhanh chóng chuẩn bị 
tài liệu, sách... để đi học bài. Ngày thứ ba, nó 
quyết định thức thật sớm để không làm buồn 
lòng Nhi. Nhưng chứng nào tật ấy không dễ 
dàng để sửa đổi. Khi Nhi đến, nó vẫn còn say 
giấc với chiếc chăn phủ kín cả người. Nghe 

tiếng kêu cửa quen thuộc nó mới giật mình 
và vội vàng tỉnh giấc. Ngày hôm ấy nó học 
rất chăm, cả xấp tài liệu dày cộm cũng gần 
bị nó chinh phục. Trong khi học bài, mỗi lúc 
bắt gặp những nụ cười thật tươi nở trên môi 
của Nhi và nó thừa biết là những nụ cười ấy 
có nguyên nhân từ đâu. Ngày thứ tư và cũng 
là ngày cuối cùng trước khi thi môn đầu tiên. 
Không đợi Nhi phải đến tận phòng trọ. Nó 
thức thật sớm và ra chờ Nhi ở đầu phố. Vừa 
trông thấy nó, Nhi tỏ ra ngạc nhiên mỉm cười: 
“Bữa nay chắc trời mưa to quá!”. Hôm ấy, nó 
và Nhi rất vui nên học bài rất mau thuộc. Chỉ 
trong buổi sáng mà hai đứa đã hoàn thành 
nốt những phần còn lại trong đề cương và 
sẵn sàng cho buổi thi ngày hôm sau. 

Buổi thi kết thúc tốt đẹp, nó và Nhi cảm thấy 
rất vui vì bao nhiêu cố gắng đã được đền đáp. 
Lúc này Nhi mới đặt ra mục tiêu cho 2 đứa là 
phải nhận học bổng học kỳ này. Nó cũng hứa 
với Nhi sẽ cố gắng hết sức để đạt được mục 
tiêu... khá xa vời đó. 

Cũng kể từ ngày ấy, Trường ĐHKHXH&NV 
đã xuất hiện thêm một đôi bạn thân cùng 
nhau vượt khó cùng nhau học tập. Kết thúc 
mùa thi, kết quả của nó và Nhi khá cao gây 
ngạc nhiên cho mọi người trong lớp bởi vì 
trong mắt họ nó chỉ là một sinh viên cá biệt, 
biếng học, ham chơi mà thôi. Chính Nhi đã 
làm thay đổi nó, giúp nó có được sự tiến bộ 
vượt bậc ấy.Mỗi lần nghĩ đến hình ảnh Nhi, 
nó thâys trái tim mình đập nhanh hơn, mạnh 
hơn và ấm áp hơn. Hôm trước, Nhi rủ nó đi 
Chùa Hà, đứng trước bệ thờ nó đã chắp tay 
cầu mong sao trong những mùa thi còn lại 
Nhi sẽ vẫn luôn ở cạnh và mãi mãi là người 
đồng hành cùng nó sau này...

>> THu TraNg 
Khoa Tâm lý học, Trường ĐHKHXH&NV

Cảm ơn Nhi!
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