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KỊCH BẢN VĂN NGHỆ TLSV 2013 

 Mở màn 

1. BAY (Express Band_Địa K20) 

 Chiếu Clip Mobiphone... 

 Thủ tục Lễ... 

NHẬT KÍ TÔI NHÌN LẠI 

CHƯƠNG 1. CẤP 3 

Ngày...tháng...năm... 

Mở màn cuốn nhật kí thân yêu này bằng 1 tin cực vui... 

ĐẬU TRƯỜNG CHUYÊN RỒI! Mình đậu trường chuyên rồi. Cả nhà tôi như vỡ tung trong 

niềm sung sướng, ánh mắt ba tràn đầy sự hân hoan...còn mẹ, tôi thấy đôi mắt mẹ long lanh, ngay 

cả chính tôi, thằng con trai mới lớn cũng đang lâng lâng với tâm trạng cực phấn khởi sau những 

đêm khuya miệt mài đèn sách đến 2 3h sáng, những buổi lì lợm ngồi giải bài tập ở nhà thầy dạy 

toán từ sáng đến chiều, hay giây phút cân não bước vào phòng thi vừa hồi hộp, lo lắng mà xen 

lẫn hoang mang. Ôi! tương lai tôi tươi sáng từ đây rồi! 

2. NỤ CƯỜI VÀ NHỮNG ƯỚC MƠ (Hương Ngọc_ Anh K14) 

Ngày....tháng...năm... 

Hôm nay chuyển qua trường mới, lòng bỗng dưng cực kì nhớ trường cũ. Nhớ cánh cổng màu 

xanh lá cây cũ kĩ, cái dốc be bé dắt xe mỗi ngày, nhớ dãy hành lang hẹp mỗi khi mưa bất ngờ là 

ướt ngay sách vở, cái căn tin lụp xụp nuôi sống biết bao thế hệ học sinh giỏi của cô Yến, và nhớ 

nhất là sân trường đầy nắng mỗi sáng chào cờ, mỗi giờ ra chơi, mỗi phút tan trường, tuy không 

được trải thảm gạch bông như ở đây nhưng thân thương và có cái gì đó gần gũi vô cùng... 



Hôm qua xem lại “Kính vạn bông”, nhớ nhất câu nói “Tao méc cô mày nè con”, mình cười tít 

mắt suốt tập phim. Nhắm mắt lại và chợt nhận thấy, ồ, nhỏ lớp trưởng lớp mình cũng hay nói câu 

đó... 

3. NHẤT QUỶ NHÌ MA (Tốp ca_Văn K20) 

Ngày...tháng...năm 

Ba mẹ à, con xin lỗi... 

Thật sự không thể ngờ là mình lại rơi vào tình trạng thê lương như thế này, học sinh trung bình, 

bị cô nhắc nhở trước lớp rồi còn dọa sẽ mời phụ huynh nữa. Trời đất như sụp đổ...Bạn bè nhìn 

mình không với ánh mắt thương cảm mà là ngỡ ngàng, người mình để ý không vội vàng chạy 

đến an ủi tôi như tưởng tượng, và mình không cũng đủ can đảm báo tin cho ba mẹ biết dù là 

bằng phương pháp gì nhẹ nhàng nhất...Thất vọng với chính bản thân của quá, cả đêm vắt chân 

lên trán suy nghĩ, tìm đủ lí do để nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng, cuối cùng...vì là 1 thằng con 

trai gan lì nhất nhì lớp, mình nén đau thương vào lòng, quyết chí đứng lên! 

4. NHẢY “THINK CARE” (Trung Nguyên_Hóa K14) 

Ngày...tháng...năm... 

Mình nhớ nụ cười của 1 đứa bạn thân, nhớ ánh mắt nhỏ cười trong nắng, nhớ tà áo dài bay bay 

mỗi trưa tan học, nhỏ bình thường rất hiền, rất vô tư vô lo nhưng khi dữ lên thì sức công phá vô 

cùng khủng khiếp, thằng con trai nào trong lớp cũng phải kinh sợ... 

Hôm nay mình đã chuẩn bị tâm lí rất kĩ... hít sâu, thở nhẹ, phẳng lì quần áo, sực nức nước hoa, 

cành hồng trong cặp đã được giấu kĩ rồi, mong là sẽ thành công...14/2, mình sẽ hát cho nhỏ nghe 

bài nhỏ thích là “Where do we go” nói với nhỏ lớp trưởng là...tôi đã thích bạn từ lâu... 

5. WHERE DO WE GO (Đức Huy + Khánh Vy_N1 K16) 

Ngày...tháng...năm 

Nhanh thật...không thể tin được đã là học sinh cuối cấp rồi. Mùa hè cuối cùng của thời học sinh 

cũng là mùa thi, thi, thi điên cuồng.Cả đống  núi áp lực đè lên lứa 12.Nào là chọn trường,nộp hồ 

sơ thi,chọn ngành.Ngày đêm bù đầu vào mớ hỗn độn hết công thức đến số, rồi chữ...Hôm làm  

"Lễ Tri ân trưởng thành", đứa nào cũng háo hức vì nghĩ"Ừ,qua hôm nay,trưởng thành rồi,hết bị 

ràng buộc rồi”.Ai ngờ đến phút cuối,lại bù lu bù loa, nhất là mấy nhỏ con gái mỏng manh dễ vỡ 

đó đó.Đứa thì "ráng thi nha tụi".Đứa thì"Ra trường rồi đừng quên tao đó".Bạn bè, thầy cô , 

trường lớp bỗng chốc trở thành những kỉ niệm vô giá và thiêng liêng, cứ sợ ngày mai tỉnh dậy sẽ 

không còn được thấy 35 gương mặt quen thuộc đó nữa...Thời gian ơi xin 1 lần ngừng trôi... 

6. TẠM BIỆT NHÉ (Tam ca CHS khối Hóa) 

1 buổi chiều tháng 7 tôi suýt tông xe khi đang đi trên đường: ba gọi báo điểm thi đại học của tôi. 

Niềm vui đậu đại học ấy trở thành niềm vui khổng lồ của cả gia đình. Tôi nhảy cẫng lên trong 

khi bố mẹ tíu tít gọi điện thoại báo tin vui cho từng người trong dòng họ, từng người nhé. Tôi 

bỗng cảm thấy cuộc sống sao màu hồng quá, dễ khóc mà cũng thật dễ cười. Từ bây giờ dù phải 

tự mình bước đi trên con đường sau này, tôi chỉ muốn nói “Hello, university! I’m ready” 

 



7. YÊU ĐỜI (Đức Việt_ Văn K17) 

 

CHƯƠNG 2. ĐẠI HỌC 

Ngày....tháng...năm... 

Đại học không là thiên đường... 

Lại một buổi sáng đeo khẩu trang, khoác áo, rồ ga đến nơi có những con người mới quen biết, 

những tiết học với kiến thức lạ lẫm, khi thì quá cao siêu, lúc thì như thuốc ngủ miễn phí ban phát 

cho sinh viên... 

Đâu đó vang lên tiếng nhạc...”Qua rồi một thời vội vàng rong chơi…  

Đường còn dài… và còn nhiều hơn chông gai… 

Rồi thì lặng lẽ những tháng ngày buồn ở lại… ngày vui dễ lắng… mau phai…” 

Nhớ nhà quá...Ba mẹ ơi,con muốn về...! 

 

8. DÒNG THỜI GIAN (Nguyễn Minh Tiến_ N2 K17) 

 

 

Ngày điên khùng... 

Hôm nay vì không chịu nổi áp lực công việc cũng như học hành, tôi đã khá là rảnh khi lang 

thang bốn phương trời bằng xe buýt... Vác balô lên và đi, từ Hồ Con Rùa đến nhà thờ Đức Bà, từ 

Bến Thành đến công viên Lê Thị Riêng, lúc thấy tâm hồn khô khan quá, lại dừng bước trước 

cổng trường ĐH Kiến Trúc TPHCM mà lúc nhỏ từng ao ước đặt chân vào. Để rồi sau đó, 1 mình 

trên chuyến xe bus đơn độc trở về, lòng tự lẩm bẩm: “Kể từ nay cái gì qua cho qua!”. 

9. TUỔI HAI MƯƠI (Thùy Vy _ Anh K17) 

 

Sài Gòn ngày mưa... 

Tôi hẹn cô ấy vào 1 buổi chiều mưa trở chứng, khi mà những tia nắng cuối ngày chỉ còn sót lại 

rất ít trên đôi vai người đi đường. Tự nhủ rằng đó giờ ai đâu lại đi tỏ tình trong cái tiết trời như 

thế này... 

 

Em à, em còn nhớ chúng ta đã quen nhau như thế nào không nhỉ? Đất SG rộng lớn chứa đựng 

những con người xa quê làm ăn, học hành, đất SG là nơi chúng ta – những người đồng hương 

gặp lại nhau một cách tình-cờ-nhất-có-thể. Những buổi tối nhắn tin hẹn nhau đi ăn, những 

chuyến tàu khuya 5 tiếng đồng hồ về quê, rồi những ngày ôn thi vật vã rất cần 1 câu chúc động 

viên, cả những khi anh yếu lòng vì quyết định nghề nghiệp của mình không được gia đình ủng 

hộ, em đã ở bên anh những tháng ngày như thế...đôi khi chỉ là đơn giản im lặng lắng nghe, đôi 

khi chỉ là cái nắm tay hờ ấm áp cũng đủ cho anh thấy được, ngoài gia đình ra còn có 1 người yêu 

thương mình... 

[ Đọc giữa bài ] Hãy cho anh cạnh bên em nhiều hơn 

để anh viết nên kỉ niệm hai chúng ta 

thành khúc ca ngân nga những khi buồn 

thành đóa cúc dại giữa biển trời bao la… 

10. BÀI HÁT CHO EM  (Song ca Thiên Quốc và Đức Việt K17) 



Giữa những ngày cuối năm bận rộn, những người làm chương trình Tôi là sinh viên như tôi nhận 

được thật nhiều lá thư dự thi viết về thầy cô, trong đó có những lời tâm sự rất thật của cô nhóc 12 

năm làm lớp trưởng, hay một câu học sinh bản tính vốn lầm lì trong lớp nay lại lấy hết can đảm 

để thể hiện tình cảm mình, hoặc có những dòng thư đại loại như thế này: 

“....” (Trích 1 lá thư dự thi) 

11. LÁ THƯ GỬI THẦY (Uyên Trinh_ N2 K17) 

Thế rồi chẳng biết tự lúc nào, những kỉ niệm cũ của một thời học sinh ngây ngô bỗng chốc quay 

trở về trong tôi. Trường lớp cũ, thầy cô cũ, bạn bè cũ...như đang hiện ra trước mắt...Tôi nhớ lớp 

tôi có nhỏ tổ trưởng cứ đầu tuần là bê cái thùng đi thu tiền quỹ, nhớ mặt 36 đứa buồn hiu như 

mất sổ gạo sau khi phát bài kiểm tra 1 tiết, và nhớ cả những màn “nhảy múa” nhí nhố không báo 

trước...  

12. NHẢY (Nhóm N1 K18 + Anh K19) 

 

CHƯƠNG 3. TRỞ VỀ 

Phan Thiết đầy nắng và đầy gió – Tôi về đây hỡi gia đình yêu dấu, hỡi những người bạn cũ... 

Không khí những ngày giáp Tết khiến những người xa quê thấy nôn nao lạ thường.Tôi tất bật với  

công việc nhưng không quên sắm sửa ít quà cáp về cho gia đình. Sài Gòn những ngày giáp tết se 

se lạnh, đường phố tấp nập, những góc đường đo đỏ với những phong bao lì xì, với vô vàn chậu 

kiểng hoa lá rực rỡ. Tất cả hối thúc tôi trở về với quê nhà bình yên... 

13. MẸ, CON ĐÃ VỀ 

[MC ra kết chương trình] Nếu bạn đang phải tự mình quyết định hay còn băn khoăn trước thử 

thách lớn phía trước, hãy luôn nhớ rằng “Được chọn lựa là một trong những ân huệ của cuộc 

sống” và... sống thật với chính bản thân trong từng khoảnh khắc bạn nhé. 

Tôi đã là bạn, bạn sẽ là tôi! Tôi đã vượt qua được, tại sao bạn lại không?   

. 

 TM. BAN NỘI DUNG 

 PHÓ BAN 
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