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   Editorial
  Another spring has come, and more eagerly than ever, we are looking 
forward to another celebration of Tet. ... In an atmosphere full of excite-
ment and happiness of the spring, the 9th edition of CNN-ZOOM is cor-
dially presented to you along with our deepest gratitude and respects. 
     As the CNN Internal magazine, this edition has a new and revamped 
image of being multilingual. New yet so familiar, “The Colors of foreign 
languages” section reveals a great deal of interesting information about 
the customs and traditions of different countries from every corner of 
the world, especially those whose languages are taught in our school. 
Moreover, the spring spirit touches the soul in our section titled “Spring 
has come” with a series of articles about Spring - the Spring of nature, 
the Spring of our soul and more. 
     On behalf of all CNN-ZOOM staff, we express our heartfelt grati-
tude to all of our readers, who have always provided us with great en-
couragement in every single edition we have written.! Should you have 
any comments or recommendations, you can reach us by email: cnnzo-
om1516@gmail.com or post them on our Facebook page CNNZoom.
Yours sincerely, 
CNN Zoom Editor

LỜI NGỎ
       Vậy là, một mùa xuân mới đã về, một cái Tết đang đến thật gần... 
Trong bầu không khí bâng khuâng náo nức của mùa xuân, CNN 
Zoom trân trọng gửi tới độc giả số báo thứ 9 - số báo vinh dự đang 
được bạn đang cầm trên tay. Đúng với cái tên “Nội san trường THPT 
Chuyên Ngoại Ngữ”, số báo này được trình bày dưới hình thức song 
ngữ mới mẻ. Lạ mà quen, chuyên mục “Sắc màu ngôn ngữ tiếng” sẽ 
mang đến cho bạn thêm nhiều kiến thức thú vị về bản sắc, nền văn 
hoá của các quốc gia khắp thế giới, đặc biệt là những quốc gia có 
ngôn ngữ chúng ta đang theo học. Không dừng lại ở đó, sắc xuân 
như đã gõ cửa lòng người trong chuyên mục “Xuân đã về” với loạt 
bài viết về mùa xuân của đất trời, mùa xuân của tâm hồn... Xin cảm 
ơn các độc giả thân mến đã luôn là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần 
lớn nhất để chúng tôi có thêm động lực hoàn thành mỗi số báo! Mọi ý 
kiến đóng góp xin gửi về theo địa chỉ email cnnzoom1516@gmail.com 
hoặc qua fanpage CNNZoom. Xin trân trọng cảm ơn!
Thân mến,
CNN Zoom
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(Kính xin cụ Nguyễn Trãi đại xá)
Từng nghe:
Việc học tập cốt ở chuyên sâu
Về đức tài luyện rèn từ bé
Như trường Chuyên Ngữ ta từ 
trước
Vốn lẫy lừng danh tiếng đã 
lâu
Cầu Giấy Hà Nội đã chia
Nội quy của trường cũng khác
Từ 1969 đã giương cờ ra mắt
Cùng chuyên Toán - Tin (Sư 
Phạm) mỗi bên hùng cứ một 
phương
Tuy mạnh yếu từng lúc khác 
nhau
Song hào kiệt đời nào cũng 
có.
Chuyên Ngữ đây:
Quận Cầu Giấy dấy nghĩa
Phường Mai Dịch nương mình
Biết ngoại ngữ việc lớn quốc 
gia
Việc học tập càng nên chăm 
chú.
Vui mừng khôn xiết chốc đà 
bốn bảy năm trời
Học Chuyên Ngữ há phải một 
hai sớm tối
Quên ăn vì học, thi Chuyên 
Ngữ suy xét đã tinh
Ngẫm từ trước đến nay, điểm 
lên xuống đắn đo càng kỹ
Những trằn trọc trong cơn 
mộng mị
Chỉ băn khoăn một nỗi hồ đồ 
vừa bước vào cấp III
Chính lúc bước vào cuộc 
chiến.
Lại ngặt vì:
Lười nhác như sao buổi sớm
Nhân tài như lá rụng mùa thu
Việc học tập thiếu kẻ đỡ đần
Suất học bổng bao người 
muốn lấy.

Thế mà:
Trông người người càng vắng bóng, mịt mù 
như chốn bể khơi
Tự ta, phải dốc lòng ra công học tập.
Phần vì giận điểm cao chưa được
Phần vì lo màng túi sắp viêm
Khi ký túc tiền hết mấy tuần
Khi tiết năm bụng sôi ùng ục,
Ta gắng chí khắc phục gian nan.
Bạn bè bốn cõi một “nhà”, giương ngọc bút 
đua tài ganh sức
Thầy trò một lòng phụ tử, giảng dạy hay, trò 
làm tốt bài thi.
Thế học xuất kì, lấy thực tài làm trọng
Học kì I, sấm vang chớp giật
Học kì II, trúc chẻ tro bay
Sĩ khí đã hăng
Sức học càng mạnh
“Lười nhác, thụ động” nghe hơi mà mất vía
“Copy, ỷ lại” nín thở cầu thoát thân
Thừa thắng đuổi dài, học bổng nay ta chiếm 
lại
Tuyển binh tiến đánh 9, 10 điểm cũ thu về
Bởi thế:
Tay cầm bút, bút mới cũng mòn
Bấm máy tính, bấm hoài cũng hỏng.
Năm đầu tiên, “bảy chục” một tháng
Năm thứ hai tan tác “hai trăm”
Cơn gió to trút sạch lá khô
Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ
Phòng tài vụ học bổng chảy như sông.
Hà Nội, Hà Tây, tên Chuyên Ngữ sáng ngời
Hải Phòng, Quảng Ninh sáng ngời tên Chuyên 
Ngữ.
Ghê gớm thay! Sắc phong vân phải đổi
Lẫy lừng thay! Ánh nhật nguyệt phải mờ...
Chuyên Ngữ từ nay vững bền
Chúng ta từ nay đổi mới.
Càn khôn bĩ rồi lại thái
Nhật nguyệt hối rồi lại minh.
Nghìn năm sau sự trì trệ sạch làu
Muôn thuở năng lực cao vững chắc.
Âu cũng nhờ Đại học Ngoại Ngữ cùng các thầy 
cô dìu dắt mới được như vậy.
Xa gần bá cáo
Ai nấy đều hay!
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Trích tập san “Thầy và trò” (2000)
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     So lautet eine deutsche Redensart. Und Ordnung ist auch eine Eigenschaft, 
die Ausländer gern mit Deutschen in Verbindung bringen. Deutsche sind or-
dentlich! Hm, sind sie das wirklich? Oder ist es nur ein Klischee? Aber wie man 
weiß, steckt in jedem Klischee auch die Wahrheit. 
    Ich bin Deutsche, und ich entspreche wohl auch diesem Klischee. Wenn man 
meine Schüler fragt,  werden sie das sicher bestätigen. Verabschiede ich sie 
nach dem Unterricht doch meistens mit folgenden Worten: Nichts vergessen, 
Stühle, Müll – Auf Wiedersehen! Vorher wurde natürlich noch die Tafel abge-
wischt. Denn ich habe es in „meinem“ Klassenraum, dem Deutschfachraum in 
der 4.Etage, gern ordentlich. 
   Was heißt das nun konkret? Bevor  die Schüler den Raum verlassen, müs-
sen sie kontrollieren, ob unter der Bank noch etwas liegt. Natürlich klappt das 
nicht immer zu 100 %, aber wir haben eine gute Quote. Weiterhin müssen-
Tische und Stühle gerade stehen und  die Stühle am Ende der Stunde unter 
den Tisch geschoben werden. Dass die Schüler ihren Müll in die Abfalleimer 
werfen müssen, ist eine Selbstverständlichkeit. Ja, es gibt wirklich Abfalleimer 
in der Schule, und das auf jeder Etage! Natürlich vergessen wir auch nicht, 
alle elektrischen Geräte und das Licht auszuschalten. Der Grund ist hoffen-
tlich allen klar. Wenn diese Regeln beachtet werden, sieht der Raum am Ende 
der Stunde ordentlich aus, und die nächste Klasse kann in einer angenehmen 
Atmosphäre lernen.
    Jetzt fragt ihr euch vielleicht: Warum ist ihr Ordnung eigentlich so wichtig? 
Vielleicht, weil ich Deutsche bin und dem Klischee entspreche. Aber eigentlich 
möchte ich zwei Gründe nennen: Unordnung kostet nicht nur Zeit und Kraft, 
sondern sie nervt auch. Es kommt vor, dass ich in anderen Räumen unterricht-
en muss, und nicht selten fühle ich mich dann eher wie in einem vermüllten 
Chaos  als in einem Klassenzimmer. Dann bin ich total genervt und frage mich: 
Wie können intelligente Menschen einen Raum nur so hinterlassen? Ihr nicht?
Deshalb herrscht in „meinem“ Raum Ordnung und ich lege Wert darauf, dass 
jeder – ich auch  - seinen Beitrag dazu leistet. Ich sehe es nämlich gar nicht 
ein, dass ich – neben meinen Verantwortlichkeiten - die Aufgaben der Schüler 
übernehme oder dass alles auf unsere Putzfrauen abgewälzt wird. 
     Ich bin der Meinung, dass unsere Schule ein ordentlicherer Ort sein könnte, 
wenn jeder einen kleinen Beitrag dazu leistet.  Naja, aber letztendlich hat jeder 
Mensch eine andere Auffassung von Ordnung, und Ordnung ist ja auch nur 
das halbe Leben. 

Katrin Bothe, Deutschlehrerin

Ordnung ist das halbe Leben
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Ordnung ist das halbe Leben     Đó là một câu thành ngữ quen thuộc của Đức. Và đồng thời, sự ngăn 
nắp  cũng là một tính cách của người Đức rất được người dân nước khác kính 
nể. “Người Đức thật là ngăn nắp”! Hừm, có thật vậy không, hay đó chỉ là một 
định kiến về người Đức mà thôi? Tuy nhiên, mọi người đều biết rằng, đằng 
sau một định kiến luôn ẩn giấu một sự thật nào đó.

    Tôi là người Đức và có lẽ con người của tôi hoàn toàn đúng với định kiến 
trên. Nếu muốn, bạn cứ thử hỏi học sinh của tôi mà xem, chắc chắn các em 
sẽ xác nhận điều đó. Tôi luôn muốn phòng “của tôi” - phòng tiếng Đức ở tầng 
4 phải thật ngăn nắp. Sau khi hết tiết, chiếc bảng phải được lau sạch ngay lập 
tức và sau đó tôi thường tạm biệt các em học sinh với một câu như thế này: 
“Đừng để quên thứ gì! Ghế! Rác! Hẹn gặp lại!“ . Điều đó cụ thể là sao? - Trước 
khi ra khỏi phòng học, các em học sinh phải kiểm tra dưới bàn ghế có rác hay 
thứ gì còn sót lại không? Dĩ nhiên không phải lúc nào cũng đạt được sạch sẽ 
hoàn hảo 100%, nhưng chúng tôi luôn đạt được con số rất ổn. Sau đó, các 
em sẽ phải kê lại bàn ghế thật thẳng và đẩy ghế xuống dưới gầm bàn. Việc 
các em học sinh mang rác để vào chỗ quy định là điều hiển nhiên không cần 
phải suy nghĩ. Vâng, ở trường có thùng rác cơ mà, tầng nào cũng có cả! Dĩ 
nhiên cũng không thể quên tắt đèn và tất cả các thiết bị điện trong phòng. Tôi 
nghĩ rằng chẳng ai lại không hiểu rõ lý do cả. Nếu như những quy định vừa 
nêu trên được các em học sinh tuân thủ, thì cuối giờ học, căn phòng sẽ trông 
hết sức ngăn nắp, sạch sẽ và lớp tiếp theo sẽ được học trong một bầu không 
khí thật dễ chịu.

   Có lẽ mọi người sẽ hỏi tôi: “Tại sao đối với cô giáo này sự ngăn nắp lại 
quan trọng đến thế?“ Có lẽ vì tôi là người Đức và định kiến về người Đức rất 
đúng với tôi. Tuy nhiên, thực sự tôi muốn nêu hai lý do: Sự thiếu ngăn nắp 
không chỉ gây tốn kém thời gian và sức lực mà còn gây ức chế tinh thần. 
Đã có lần tôi phải dạy học ở những phòng học khác, và không ít lần tôi cảm 
thấy hình như đang lạc vào một nơi lộn xộn, vẫn còn ngổn ngang chứ không 
phải bước vào một lớp học. Sau đó thì tôi cực kì bực bội và tự hỏi: „Làm sao 
những người thông minh lại có thể để căn phòng như vậy được? Chẳng lẽ họ 
lại không? Vì vậy mà trong phòng “của tôi“ lúc nào cũng phải ngăn nắp và tôi 
đánh giá cao việc mỗi người – kể cả tôi phải góp sức giữ sự ngăn nắp sạch 
sẽ đó. Do đó, tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được việc: làm thay mọi thứ 
cho các em học sinh (ngoại trừ những thứ thuộc trách nhiệm của tôi) hay là 
đẩy tất cả mọi việc cho những cô lao công của nhà trường.

    Theo tôi, ngôi trường của chúng ta sẽ là một nơi trật tự, ngăn nắp, nếu 
như mỗi người đóng góp một phần nhỏ công sức của mình. Ồ vâng, nhưng 
cuối cùng thì mỗi người đều có quan điểm khác nhau thế nào mới là ngăn nắp, 
và sự ngăn nắp cũng chỉ là “một nửa cuộc sống” mà thôi. 

Tác giả: Cô Katrin Bothe, giáo viên tiếng Đức
Người dịch: Cô Phạm Thị Thanh Tú

“Sự ngăn nắp là một nửa cuộc sống”
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В шестнадцать лет я, безумно влюбленная в своего репетитора по 
физике, мучительно пыталась сделать вид, что понимаю его объяснения 
по поводу электромагнитной индукции. Когда он говорил: «Скажите, что 
вам непонятно?» - мне было очень трудно удержаться, чтоб не сказать 
ему: «Мне непонятно, почему вы не пригласите меня в кино, почему не 
замечаете моей хорошенькой кофточки и почему вы, видя, что я ничего 
не понимаю в физике, не назначите мне дополнительные занятия. Я 
ведь погибаю, неужели непонятно?!»
Мой репетитор, студент физико-математического факультета, был 
влюблен только в свою науку, и он не замечал ни весны, ни меня, 
ни милых девушек, с нежностью глядевших на него. А я ненавидела 
физику и математику и делала все, чтобы отвлечь студента от занятий.
Я читала ему законы Ома, Бойля-Мариотта наизусть, с выражением, 
как стихотворения в прозе, к его приходу надевала самую хорошенькую 
кофточку и душилась мамиными духами. Но он все выдержал, а я, как 
ни странно, выдержала переэкзаменовку.
Однажды я, уже ученица театрального училища, шла по Кисловскому 
переулку с веточкой сирени и встретила своего учителя. К тому времени 
я уже была влюблена в артиста Жарова. Студент проводил меня до 
трамвайной остановки, и я, на прощанье подарив ему веточку сирени, 
сказала с кокетством опытной актрисы:
- Вспоминайте о своей бездарной ученице, хотя бы пока не завянет эта 
ветка.
А когда трамвай тронулся, я, высунувшись из окошка, добавила: - И не 
забудьте, что ветка, опущенная в воду, потеряет в своем весе ровно 
столько, сколько весит вытесненная ею вода!
Студент рассмеялся, а я уехала.
И прошло немало лет... Однажды в газете, среди награжденных за 
особые открытия в области физики, я встретила фамилию своего 
репетитора. Но его не встречала до вчерашнего дня...

Был май
Е. Ауэрбах
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А вчера после концерта я встала в очередь на автобус. Стоявший 
впереди меня высокий мужчина с устало опущенными плечами 
и толстым портфелем, обернувшись, посмотрел на меня. Но я 
не обратила на него внимания. Подошедший автобус, проглотив 
половину очереди, захлопнул дверцы перед носом этого человека.
- А я знаю, кто вы - сказал он мне. - Вы - моя первая ученица по 
физике...
И на радость оставшейся очереди мы решили с ним пройтись 
пешком.
- А я читала о вас в газете...
- Неужели не забыли мою фамилию? - изумился он. - Хотя я вашу 
помню.
Удивительно, как мы помнили с ним все, что касалось той весны, и 
как весело и интересно нам было о ней говорить. Около метро он 
подвел меня к продавщице сирени.
- Только рубль ветка, только рубль, - бойко выкрикивала женщина.
- А все?
Молодая сторонница частной торговли быстро пересчитала ветки:
- Без ведра - десять рублей.
- Без ведра, - сказал он и протянул мне цветы.
И в автобусе мы не искали с ним тем для разговора. К тому же он 
оказался театралом.
- Видел на сцене вас. И сразу узнал. Знаете почему? У вас 
интонации те же... И вы, как тогда, поднимаете правую бровь. И я 
все вспомнил... и даже кофточку вашу в горошек вспомнил...
На прощанье я уговорила его взять у меня веточку сирени.
Прищурившись, будто что-то припоминая, он сказал:
- Поставить ее в воду и не забывать... «Неужели помнит?» - 
подумала я.- ...и не забывать о нac, хотя бы пока не завянет ветка! 
И еще... - Он пытливо глядел на меня смеющимися глазами.
- И еще... - добавила я, - ...не забыть, что каждая ветка, опущенная 
в воду, теряет в своем весе ровно столько, сколько весит 
вытесненная ею вода!
И мы рассмеялись так громко, что на нас обернулись все 
пассажиры.
Был май, в автобусе пахло сиренью...
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16 tuổi, tôi, một đứa con gái say mê thầy gia sư dạy Lý của mình, đã 
rất khổ sở khi cứ luôn phải làm ra vẻ là hiểu những gì anh giảng về cảm 
ứng điện từ. Khi anh hỏi:  “Em có gì không hiểu không? ” – tôi đã rất cố 
gắng kiềm chế để không nói với anh rằng: “Em không hiểu, tại sao anh 
lại không mời em đi xem phim, tại sao anh lại không để ý là cái áo em 
mặc rất đẹp và nữa là, tại sao anh thấy là em không hiểu một chút gì về 
Lý như thế mà không xếp thêm nhiều buổi học hơn nữa. Em đang chết 
dần chết mòn đây, chẳng lẽ khó hiểu đến thế sao?”

Gia sư dạy Lý của tôi là sinh viên khoa Toán Lý, là một người chỉ biết 
chúi đầu vào môn khoa học mà mình theo đuổi, không quan tâm đến 
mùa xuân, đến tôi, và cả những cô gái xinh xắn hay nhìn anh với ánh 
mắt dịu dàng. Còn tôi lại rất ghét Toán và Lý, vậy cho nên, tôi luôn cố 
gắng làm tất cả để anh sao nhãng việc dạy.

Tôi đọc làu làu cho anh định luật Ôm, Boi-lơ Mariot, diễn cảm như 
đọc một bài thơ văn xuôi vậy, chọn mặc những chiếc áo đẹp nhất mà tôi 
có và xức nước hoa của mẹ mỗi khi anh đến. Nhưng anh vẫn chịu được, 
còn tôi, thật lạ là tôi lại qua được kì thi lại. 

Một lần, khi đã là một nữ sinh của trường sân khấu, tôi đi trên con 
hẻm Kis-lốp-ski với một cành tử đinh hương trên tay và gặp lại người 
thầy của tôi. Vào thời điểm ấy, tôi đang yêu nghệ sĩ Gia-rôv. Chàng sinh 
viên ngày nào đi cùng tôi đến bến tàu điện. Lúc chia tay tôi tặng anh 
cành tử đinh hương và với điệu bộ đỏng đảnh của một cô diễn viên giàu 
kinh nghiệm, tôi nói: 

-  Hãy nhớ về cô học sinh cá biệt của thầy, dù chỉ đến khi cành hoa 
này héo. 

Khi tàu chuyển bánh, tôi thò đầu ra cửa sổ, nói với thêm: - Và đừng 
quên rằng, trọng lượng bị mất đi của cành cây khi cắm vào nước đúng 
bằng trọng lượng của nước bị nó đẩy ra! 

Anh bật cười, còn tôi thì xa dần. 
Nhiều năm trôi qua. . .
  Một lần, trong một tờ báo, tôi bắt gặp tên người thầy của mình trong 

số những người được nhận giải thưởng vì những đóng góp đặc biệt 
trong lĩnh vực Vật lý. Nhưng từ lần ấy tôi chưa từng một lần nào gặp lại 
anh, cho đến ngày hôm qua. . . 

Hồi ấy là tháng 5
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Hôm qua, sau buổi diễn tôi xếp hàng trong dòng người chờ xe 
buýt. Một người đàn ông cao to với bờ vai mệt mỏi buông thõng cùng 
với một chiếc cặp rất to đứng đằng trước ngoảnh lại nhìn tôi. Nhưng 
tôi không để ý đến ông ta. Chiếc xe buýt tiến đến gần, sau khi đã nuốt 
chửng một nửa dòng người đang xếp hàng, nó đóng sập cửa lại ngay 
trước mặt người đàn ông. 

- Tôi biết em là ai – ông ta nói với tôi -  Em là cô học trò đầu tiên 
của tôi, môn vật lý. . . Trong niềm vui sướng của dòng người xếp 
hàng, chúng tôi quyết định đi bộ. 

- Em đã đọc về thầy trên báo… 
- Ồ, lẽ nào em vẫn chưa quên tên của tôi ư?  – anh ngạc nhiên – 

Mặc dù tôi vẫn nhớ tên em. 
Thật là kì lạ, chúng tôi vẫn nhớ tất cả những gì liên quan đến mùa 

xuân năm ấy và chúng tôi còn thấy rất vui vẻ và thú vị khi nói về nó. 
Gần bến tàu điện ngầm, anh dẫn tôi đến chỗ người bán hoa tử đinh 
hương. 

- Chỉ một rúp một cành, chỉ một rúp thôi, - người phụ nữ hét váng 
lên. 

- Còn cả xô? 
Người phụ nữ trẻ nhanh chóng đếm lại chỗ hoa: 
- Không xô - 10 rúp
- Không xô, - anh nói rồi đưa cho tôi bó hoa. 
Trên xe buýt, chúng tôi không cần tìm cho mình chủ đề để nói 

chuyện, hơn nữa anh còn là một người yêu thích sân khấu. 
- Tôi thấy em trên sân khấu, và nhận ra em ngay. Em biết tại sao 

không? Ngữ điệu của em vẫn như xưa. . . Em vẫn hay nhướn mày 
phải. Và tôi đã nhớ lại tất cả… thậm chí cả cái áo với những đốm nhỏ 
của em tôi cũng nhớ. 

Lúc chia tay tôi thuyết phục anh cầm một cành tử đinh hương của 
tôi. Nhíu mày, như thể đang cố nhớ lại một điều gì đó, anh nói: 

- Hãy cắm nó vào nước và đừng quên…  “Chẳng lẽ anh vẫn còn 
nhớ? ” – tôi nghĩ –  . . . và đừng quên về chúng ta, dù chỉ đến khi cành 
hoa này héo! Và nữa. . .  – Anh chăm chú nhìn tôi với nụ cười trong 
ánh mắt. 

- Và nữa . . .  – tôi nói, – Đừng quên rằng trọng lượng bị mất đi của 
cành hoa khi cắm vào nước bằng đúng trọng lượng của nước bị nó 
đẩy ra! 

Chúng tôi cùng bật cười, to đến nỗi mọi hành khách trong xe đều 
quay về phía chúng tôi. Hồi ấy là tháng 5, xe buýt phảng phất mùi hoa 
tử đinh hương. 

Lê Anh Phương (Cựu học sinh tiếng Nga Chuyên Ngữ K39) dịch
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 过春节时，好多人家都在大门上贴一个倒过来写的“福”字，讨个“福
到（倒）眼前”的口彩。据说这习俗起头于明朝初年。 
且说明朝开国皇帝朱元璋告天登基后，封他在贫贱时娶的姑娘马氏为正宫皇
后。马皇后从小卖给人家当丫环，不能像一般人家的闺秀裹双小脚了，就有人
多怪。
 这年腊月三十晚上，京城里家家张灯结彩，喜迎新年。朱元璋也便换上
普通人家的衣服出去玩，看到一伙人在观看一盏走马灯。灯上画着位中年妇人
骑马儿，相貌身段都不错，就是一双脚丫大得出奇，怀里还捧个大西瓜。朱元
璋一见这玩意儿就明白了这灯画儿的含意就是大脚的皇后。
 皇帝被激怒了，想明天一早，就来抓人,但是明早上家家户户全把彩灯
收了，得做个认记。皇帝把“福”字斗方一旋，让它来了个字头朝下。 
 回宫时，朱元璋把刚才所见所为说了一遍。马皇后是善良人，暗忖道：
就为这点小事就要抓人，多造孽呀？可丈夫也不容易回心转意。她想出个主意
来，忙叫人来嘱她们出宫，把皇上看走马灯的那条大街上人家门前的“福”
字，全都弄倒过来。
 第二天一大早，锦衣卫寻找“福”字倒挂人家时就看到家家门上，全倒
挂“福”字了。朱元璋一听锦衣卫禀告，便知道这是马皇后干的。他就将这事
跟文武百官说了一遍，大家都齐颂皇后贤德。说得朱元璋余怒尽消，就饶他
这一遭吧。这事情很快传遍了京城，老百姓都说，亏这倒“福”，免了一场祸
事，于是全把自家门上的斗方翻了个身。这以后，倒挂“福”字的风俗再从京
里传到乡下，年夏一年，便形成为传统了。 

福到眼前的传说
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 Mỗi dịp Tết đến, người Trung Quốc lại dán chữ “Phúc” ngược ở trước 
cửa nhà, chúc nhau câu “Phúc đến rồi”. Được biết rằng phong tục này bắt 
nguồn từ thời kì đầu của nhà Minh.
 Khi đó, sau khi Hoàng đế Chu Nguyên Chương đăng cơ lập ra nhà 
Minh, liền lập Mã Thị - người vợ từ thuở bần hàn, lên làm Hoàng hậu. Mã 
Hoàng hậu từ nhỏ đã đi làm a hoàn, không được bó chân nhỏ lại như những 
thiếu nữ khác, chuyện này làm nhiều người dị nghị.
 Đêm 30 tháng Chạp năm đó, nhà nhà trong kinh thành đều trăng đèn 
kết hoa, đón mừng năm mới. Chu Nguyên Chương cũng mặc quần áo thường 
dân đi chơi hội, bắt gặp một nhóm người đứng xem đèn kéo quân. Trên đèn 
vẽ một người phụ nữ đứng tuổi đang cưỡi ngựa, ngoại hình xinh đẹp, nhưng 
có đôi bàn chân rất to, trong lòng ôm một quả dưa hấu lớn. Chu Nguyên 
Chương xem trò chơi này liền hiểu ngay ra hình vẽ trên đèn có hàm ý chê cười 
Hoàng hậu chân to.
 Hoàng đế rất tức giận, muốn bắt người này ngay trong sáng ngày mai, 
nhưng ngày mai nhà nào cũng treo đèn hoa, thế nên phải làm dấu hiệu. Ngài 
liền xoay chữ “Phúc” trên cửa, làm nó lộn ngược lại.
 Về đến cung, Chu Nguyên Chương kể lại chuyện vừa gặp, nhưng 
Hoàng hậu là một người nhân hậu, trộm nghĩ: “Vì chuyện cỏn con như vậy mà 
muốn bắt người, quả là nghiệp chướng. Nhưng phu quân cũng không phải 
người dễ thay đổi.” Bà liền nghĩ ra một cách, gọi người đưa bà xuất cung, đi 
lộn ngược chữ “Phú” trên cửa của tất cả các nhà trên đoạn đường mà Hoàng 
đế đi xem đèn kéo quân.
 Sáng hôm sau, khi Cấm vệ quân đi tìm nhà có chữ “Phúc” treo ngược 
thì đã thấy nhà nào cũng treo ngược chữ “Phúc” rồi. Chu Nguyên Chương 
nghe Cấm vệ quân bẩm báo liền biết ngay là Hoàng hậu làm. Ngài kể chuyện 
này cho bá quan văn võ nghe, mọi người đều hết lời khen ngợi Hoàng hậu là 
người hiền đức. Hoàng đế Chu Nguyên Chương liền hết giận, quyết định tha 
cho người kia. Không lâu sau đó, chuyện này đã đồn ra khắp kinh thành, nhân 
dân đều nói, nhờ có chữ “Phúc” ngược mà tránh được một lần đại hoạ, thế 
nên ai nấy đều tự lộn ngược chữ “Phúc” trên cửa nhà mình. Kể từ đó, phong 
tục lộn ngược chữ “Phúc” truyền từ trong thành ra các vùng quê, qua năm 
tháng đã trở thành một truyền thống.

Thu Cúc 11E và nhóm bạn (Sưu tầm và dịch)

Truyền thuyết về tập tục dán chữ “Phúc”
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   　压岁钱的来历，我想很多拿过压岁钱的人都不知道压岁钱的来历，为什么春节
的红包叫压岁钱？关于压岁钱的来历是一个很有趣的故事，下面就让我们一起来了
解看看春节压岁钱的来历吧！
　　关于压岁钱的来历，有一个流传很广的故事。古时候，有一种小妖叫“祟”，
大年三十晚上出来用手去摸熟睡着的孩子的头，孩子往往吓得哭起来，接着头疼发
热，变成傻子。因此，家家都在这天亮着灯坐着不睡，叫做“守祟”。
　　有一家夫妻俩老年得子，视为心肝宝贝。到了年三十夜晚，他们怕“祟”来害
孩子，就拿出八枚铜钱同孩子玩。孩子玩累了睡着了，他们就把八枚铜钱用红纸包
着放在孩子的枕头下边，夫妻俩不敢合眼。半夜里一阵阴风吹开房门，吹灭了灯
火，“祟”刚伸手去摸孩子的头，枕头边就迸发道道闪光，吓得“祟”逃跑了。第
二天，夫妻俩把用红纸包八枚铜钱吓退“祟”的事告诉了大家，以后大家学着做，
孩子就太平无事了。 
　　原来八枚铜钱是八仙变的，暗中来保护孩子的。到了明清，“以彩绳穿钱编为
龙形，谓之压岁钱。尊长之赐小儿者，亦谓压岁钱”。因为“祟”与“岁”谐音，
之后逐渐演变为“压岁钱”。

 

春节压岁钱的来历
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春节压岁钱的来历

 Nói về nguồn gốc của tiền mừng tuổi, tôi nghĩ rất nhiều người dù đã từng 
nhận tiền lì xì nhưng đều không biết về nguồn gốc của nó. Tại sao hồng bao 
ngày Tết lại được gọi là lì xì? Nguồn gốc của tiền lì xì thật ra vô cùng thú vị. 
Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!
  Về nguồn gốc của tiền mừng tuổi, có một câu chuyện được lưu truyền 
rộng rãi.  Ngày xưa, có một loại tiểu yêu tinh được gọi là “Tuỵ”. Vào tối đêm giao 
thừa xuất hiện xoa đầu những đứa trẻ đang ngủ say, thường khiến chúng sợ 
khóc thét lên, rồi sau đó đau đầu tới phát sốt, biến thành những kẻ ngốc. Do vậy, 
cứ tới ngày này nhà nhà đều thắp đèn không ngủ, gọi là “thủ Tuỵ” (canh Quỷ).
 Có một gia đình nọ có hai vợ chồng già mãi mới có con, nên vô cùng yêu 
thương con. Tới đêm 30, vì sợ “Tuỵ”  đến làm hại con, liền lấy tám đồng xu ra 
chơi với con. Đứa con vì chơi mệt quá mà ngủ thiếp đi, hai vợ chồng liền bỏ 8 
đồng xu vào bao đỏ đặt dưới gối con, suốt cả đêm không dám nhắm mắt. Tới 
nửa đêm, một trận gió thổi tung cánh cửa, thổi tắt cả đèn, “Tuỵ” vừa chìa tay 
để xoa vào đầu đứa con,  bên gối liên phát ra những tia chớp, khiến cho lũ quỷ 
hoảng sợ bỏ chạy. Ngày hôm sau, hai vợ chồng già kể chuyện dùng phong bao 
màu đỏ đựng 8 đồng xu đuổi lũ “Tuỵ” cho mọi người nghe, sau đó mọi người 
đều làm theo, con cái họ quả nhiên đều bình an vô sự.
 Hóa ra 8 đồng xu là do 8 vị tiên biến thành để bảo vệ trẻ em. Đến thời 
Minh-Thanh, người ta lấy sợi dây có màu sắc sặc sỡ xâu những đồng tiền thành 
một chuỗi như hình con rồng để trấn áp con “Tụy” gọi là “tiền trấn Tụy”, tiền 
người lớn mừng cho trẻ con cũng gọi là “tiền trấn Tụy”. Vì “tụy” và “tuế” trong 
tiếng Trung đồng âm (suì) nên sau này dần biến thành “tiền trấn áp Tuế” (“压岁
钱”) (tiếng Việt dùng từ tương đương là “tiền mừng tuổi” hay “tiền lì xì”). 
    Chú giải: Vì tiền mừng tuổi hay để trong bao màu đỏ nên gọi là “Hồng bao” 
（红包）, từ này trong tiếng Quảng Đông là 利市 (lìshì), người Việt Nam chuyển 
thành âm “lì xì” như đang dùng hiện nay.

 Thu Cúc 11E và nhóm bạn (Sưu tầm và dịch)

Nguồn gốc của tiền mừng tuổi
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広島から学んだこと
    去年の9月下旬に私は日本へ行く機会があった。2ヶ月間、広島県で日本語教師養
成講座に参加した。広島と言えばすぐに、第二次世界大戦において世界で初めて原
爆の投下を受けた町と思い浮かべる人が多いだろう。私も例外ではない。原爆のこ
とをよく知らなかったが、一つだけ確かなことがある。原爆は非常に怖いというこ
とである。広島に原爆が投下されてから今年で70年になった。原爆で広島市は激し
く荒廃し、大きな被害を受けた。現在、市内にはまだ多くの原爆の遺跡がある。私
はその遺跡に訪れる機会もあった。今でも思い出すと、強く印象に残っていて忘れ
ることができない。その日はとても良い天気だった。電車を降りて、すぐに原爆ド
ームが見えてきた。原爆ドームは、広島に投下された原爆によって破壊された広島
県産業奨励館の遺跡だ。現在では、原爆の惨禍を今に伝える記念碑としての役割を
担っている。原爆ドームを初めて自分の目で見て、何とも言えない畏怖、悲しさ、
寂しさ色んな感情が湧き起こった。それから、平和公園を通って原爆資料館の方へ
ゆっくり進んで行った。資料館には、広島の歩みや、なぜ広島に原爆が投下される
ことになったかの経緯などが写真とともに説明されていた。また、原爆の恐ろしさ
を物語る被爆者の遺品の数々もあった。私はゆっくり歩きながら、展示物をしっか
り見た。深く感銘を受け、その思いを書き留めておきたいと思いながらも、うまく
言葉が浮かんできなかった。ただ喉に何か詰まっている感じがした。その中で、私
が一番印象に残っているのは原爆資料館の最後の写真だ。それは原爆で灰燼に生え
ている緑の草の写真である。その写真に以下のような言葉が書かれていた。

“その秋
「75年間は草木も生えない」と

いわれた広島で
新しい芽は息吹きました。
焼け跡によみがえった緑に
人びとは生きる勇気と希望を

とりもどしました。”
  私はそのような言葉を読んで、ボロボロに泣きそうになりながら外に出た。私の
心の中は特にボロボロになっていた。原爆で大きな被害を受けた過去の広島はどの
ようにして今のような綺麗で素晴らしい広島になっていったのかという質問がずっ
と私の頭に浮かんでいた。もう一度上記の言葉を読んで、わかるようになった。そ
れは人々の生きる勇気と人々の希望と人々の団結力のおかげだと言えるだろう。現
在、広島にはたくさんの緑とたくさんの笑顔とたくさんの幸せがあった。強い意志
さえあれば、どんな困難も乗り越えられる。これは私がこの旅を通じて学んだこと
だ。それだけではなく、平和な時代に生まれた私は戦争の恐ろしさ、苦しみ、悲痛
を深く感じて、もっと今の平和な生活に感謝する。私はこれから広島のような悲劇
を繰り返さなく、戦争のない世界を祈っている。ベトナムへ帰国してから、広島で
の経験がだんだん薄れてきているが、その経験によって色んな感情を持てるように
なった。 突然、ベトナム人作家の一文である、「世の中に窮地がなく、境界だけあ
る。大切なのはどうやって力があって、その境界に乗り越えられるのか」というフ
レーズを思い出す。 そして、世の中に、私は乾燥した岩場に華やかに咲く美しい花
が見える。

作者：Bui Thi Hong Trang （ブイ・ティ・ホン・チャン）
外国語英才高等学校日本語科教員
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ĐIỀU TÔI HỌC ĐƯỢC 
TỪ HIROSHIMA

 Vào cuối tháng 9 năm ngoái, tôi đã có cơ hội đến thăm Nhật Bản và 
tham gia vào khóa học bồi dưỡng dành cho giáo viên tiếng Nhật tại Hiroshima 
trong vòng 2 tháng. Nếu nói đến Hiroshima, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay tới 
thành phố bị ném bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới trong chiến tranh thế 
giới thứ II và tôi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Tôi không biết rõ lắm 
về bom nguyên tử nhưng có một điều chắc chắn rằng: nó là một thứ vô cùng 
đáng sợ.
 Vậy là đã 70 năm trôi qua kể từ ngày Hiroshima bị ném bom nguyên tử. 
Sau vụ nổ, cả thành phố Hiroshima đã bị phá hủy nặng nề và chịu nhiều thiệt 
hại to lớn. Những đau thương vẫn còn hiện hình trong thành phố hiện nay. Tôi 
cũng đã có cơ hội tới thăm những “vết thương” đó và cho đến tận bây giờ mỗi 
lần nhớ lại vẫn vẹn nguyên những ấn tượng mạnh mẽ và cảm xúc không thể 
phai nhòa.  
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          Đó là một ngày rất đẹp trời. Sau khi xuống xe điện, ngay lập tức tôi nhìn 
thấy tòa nhà mái vòm bom nguyên tử. Đây vốn là di tích của hội trường xúc 
tiến công nghiệp Hiroshima ngày xưa bị phá hủy bởi vụ nổ bom. Nó mang 
vai trò như bia tưởng niệm truyền tải thông điệp về sự thảm khốc của bom 
nguyên tử. Lần đầu tiên bằng chính mắt mình được nhìn chân thực tòa nhà 
mái vòm bom nguyên tử, không hiểu sao trong lòng tôi dâng lên những cảm 
xúc đan xen lẫn lộn: vừa sợ hãi bi ai, vừa buồn thảm. Sau đó, tôi băng qua 
công viên Hòa Bình rảo rồi bước chậm rãi tiến về phía bảo tàng bom nguyên 
tử. Trong bảo tàng là hàng loạt những bức ảnh kèm những lời giải thích về 
lịch sử những bước đi của Hiroshima hay tại sao Hiroshima lại bị ném bom 
nguyên tử. Bên cạnh đó là những di vật minh chứng cho sự đáng sợ của bom 
nguyên tử của các nạn nhân trong vụ nổ. Tôi đi xung quanh và nhìn chăm chú 
những vật triển lãm. Thật sự cảm động, thứ cảm xúc đó dù có muốn viết ra thì 
cũng khó có từ ngữ nào diễn tả hết được, chỉ thấy có gì đó nghèn nghẹn nơi 
cổ họng. Trong số đó, để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc nhất là bức ảnh cuối 
cùng gần lối ra của bảo tàng. Bức ảnh một bụi cỏ xanh mọc giữa đống đổ nát 
ngổn ngang sau vụ nổ. Trên bức ảnh đó ghi những dòng sau:

“Ở Hiroshima
nơi mà vào mùa thu ấy đã bị nói rằng

trong vòng 75 năm sẽ không có cỏ cây nào đâm chồi nảy lộc
đã được thổi những mầm sống mới.

Màu xanh đã trở lại thay thế cho những vết tích của lửa thiêu
và người người đều lấy lại hi vọng và dũng khí sống.”

  Đọc những dòng này xong, tôi bước ra ngoài trong tâm trạng nghẹn 
ngào. Trong tim tôi dâng lên nỗi cảm xúc khó diễn tả và vẩn vơ trong trí óc là 
câu hỏi: làm thế nào mà một Hiroshima bị tàn phá nặng nề bởi bom nguyên tử 
trong quá khứ lại có thể trở thành một Hiroshima xinh đẹp, tuyệt vời như ngày 
nay? Tôi hiểu ra khi đọc lại những dòng đó một lần nữa. Có thể nói đó là nhờ 
vào dũng khí sống, niềm tin, hi vọng và sức mạnh đoàn kết của mọi người. 
Chỉ cần có ý chí mạnh mẽ thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua – đó là điều 
mà tôi đã học được thông qua chuyến đi này. Không chỉ có vậy, những người 
được sinh ra trong thời đại hòa bình như tôi cũng phần nào cảm nhận được 
sự đau thương và nỗi khiếp sợ của chiến tranh để từ đó càng thêm trân trọng, 
cảm ơn cuộc sống hòa bình mình đang có ở hiện tại. Và tôi thầm cầu nguyện 
cho một thế giới không có chiến tranh và không bao giờ lặp lại một bi kịch nào 
tương tự như ở Hiroshima nữa.  
 Trở về Việt Nam, hình ảnh của một Hiroshima đã khép lại nhưng mở 
ra trong tôi nhiều xúc cảm. Bất giác, tôi bỗng nhớ đến thông điệp của một nhà 
văn đất Việt dội lên từ kí ức: “Ở đời này, không có đường cùng, chỉ có những 
ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh bước qua ranh giới ấy”. Và ngoài 
kia, giữa những vùng sỏi đá, tôi vẫn thấy những bông hoa tươi đẹp toả sáng 
giữa cuộc đời....
     Bùi Thị Hồng Trang
  Giáo viên tiếng Nhật trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ
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日本人の美意識 
　

日本というと洗練された美と芸術の特徴がある国として知られています。茶道、生け
花、俳句、歌舞伎など、誰しも日本に行ったことがなくてもこのような日本の伝統的な文化
の隠れた美しさに驚くのでしょう。よく調べてみると、日本人の美意識は日常生活まで深い
関わりがあると分かってきます。日本人は、儚いものに美を感じてきたといえるのでしょ
う。 　

私は日本に行ったことがあります。日本で一番印象に残っているのは建築様式と空間の
美意識です。バスに乗って窓の外を眺めると、静穏な日差しが照らす街並みにかわいい和風
の家屋が並んでいます。その家屋は小さくて二階がありますが、家と家との間に適度な幅が
あり、土地を活用して造った庭がある家が多いです。伝統的な彫り物のある屋根を見るのも
面白かったし、垂れている綺麗な花を見るのもおかしかったりしてたいへん興味深かったで
す。ある和室に入ると、空間をできるだけ利用していることに気づきます。その空間を器用
に表しており、心を和ませていました。空間の利用の仕方は日本人の食事で見ることができ
ます。西洋の食事の方法とは違い、日本の食事では料理が色々な小さいお皿やお椀に盛って
同時に出されて、好みに応じて食べることができるのです。食卓の上に隙間があるようにど
うすればいいのでしょうか。実は日本人は一度に大量の料理が出されるとすぐに食欲がなく
なってしまうのです。そこで、お皿やお椀の上には非常に少量の料理が盛られて間を作って
美しく見えるようになるのです。その上に、食べた後でも飽きる気がしなくて、もっと食べ
たいという気持ちになります。 　　

庭園や茶室などといった日本の芸術的な建築において空間を知覚するのは、さらに粋で
洗練されています。日本に居た時、住まいの前には紅葉の下で流れている小さい瀬が作られ
て、苔が生えた石灯籠が三つ四つ並んでいて古くて厳かな感じがします。また遠くを眺める
と見渡す限り広がっている大自然の風景で、ほのぼのと霧がたなびく秋の山が見所でした。
住まいの後ろには質素で禅の味わい深い盆石のある庭です。そこは時が止めるかのようで世
俗を去る感じがします。日本人は本来に自然の美しさに恋し、特に四季の移り変わりを敏感
に感じます。それで、日本人は自然と競争して自然を真似て自然さのある空間を作るので、
人工的なものであるけれど、動きがあるものになるのです。 　

日本人の美的感覚にとって左右対称は退屈で動きのない状態を意味します。ですから、
日本人は非対称に興味があって、工芸では自然に見えるようにものを非対称を作ることにな
っています。例えば茶道では茶碗は非対称の形を故意に作ります。茶碗の側にはエナメルが
解かせてやって自然さがある感じがするためです。普通はどの茶碗も持ち主を慎重に選ばれ
ているものです。そして、一つ一つの茶碗には代々の主人に渡って、持ち主の話が隠れてい
るものです。川端康成の『千羽鶴』では志野の茶碗に太田夫人の口紅の跡がまだ付いている
ようです。太田の若い恋人がその薄口紅のあざをどんなに大切にするのか知らないほどでし
た。そのような跡は恐らく私たちに問いかけていることでしょう。 

日本人の美意識は外面を表現するだけではなく、むしろ彼らの日常の生活と考えを表し
ます。日本人は何の出来事でも完璧すぎると言われているのですが、それは日本人の洗練さ
れた印といえるのではないでしょうか。日本人にとって、利益以外は、それに劣らず大事な
目的と思っているのです。それは完璧の中で美しさ、すなわち、『美』を探っていきたいと
いう意欲です。つまり、日本人の観念には仕事は「経済的活動」だけではなく、「芸術的活
動｣と同じものです。 　

日本人は全ての分野で『美』を重視する、また、熱心に『美』をさぐっていくもので
す。このような独自で、魅力的な美学がある日本は美を愛する人の心を惹きつけています。 

名前：ホアン・フウ・フォーン
クラス：１２D
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     Nhắc tới Nhật Bản, người ta nghĩ ngay đến hình ảnh một đất nước hội tụ 
những tinh hoa của cái đẹp và nghệ thuật. Có lẽ bất kì ai trong số chúng ta, dù 
chưa đặt chân tới Nhật Bản cũng đều cảm thấy ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ẩn giấu 
trong những bộ môn nghệ thuật truyền thống của Nhật như: Trà đạo, nghệ thuật 
cắm hoa Nhật Bản (Ikebana), thơ Haiku, kịch Kabuki,… Song nếu tìm hiểu một 
cách sâu sắc hơn, ta còn nhận thấy tính thẩm mỹ len lỏi cả vào trong những 
hoạt động thường ngày của người dân Nhật. Có thể nói, người Nhật cảm nhận 
cái đẹp ngay cả trong những thứ bình dị, nhỏ bé nhất 「日本人は、はかないも
のに美を感じてきた」
   Tôi từng có dịp đến Nhật Bản và ấn tượng đầu tiên là tính thẩm mỹ trong 
kiến trúc và không gian của người Nhật. Ngồi trên chiếc xe buýt hướng mắt ra 
ngoài cửa sổ, tôi thấy những căn nhà nhỏ xinh xinh của người Nhật chạy dài 
trên những dãy phố ngập nắng ban chiều. Nhà của Nhật nhỏ nhắn và hầu hết 
chỉ có 2 tầng. Song giữa những căn nhà luôn có khoảng cách vừa đủ và hầu 
hết được tận dụng để xây một khoảng vườn nho nhỏ. Thích thú nhất là đôi lúc 
được ngắm những mái ngói được chạm trổ hoạ tiết cổ truyền, hay ngơ ngẩn 
trước mấy căn nhà có những chùm hoa rủ xuống thật dễ thương. Bước vào 
một gian phòng của Nhật, ta luôn cảm thấy không gian được giản lược tối đa, 
và cách bài trí khéo léo khiến cho con mắt ta như dịu đi và tâm hồn được thanh 
thản, tĩnh tại. Cách mà người Nhật tiết kiệm không gian còn thể hiện ngay trong 
cách thức bố trí bàn ăn. Khác với quy trình ăn của phương Tây, ở Nhật, thức ăn 
được bày trong rất nhiều bát đĩa nhỏ và được sắp lên bàn cùng một lúc để thực 
khách có thể ăn theo sở thích. Vậy làm cách nào để bảo đảm không gian đây? 
Thực ra, nếu để đồ ăn chồng chất ú ụ, người Nhật sẽ ngay lập tức mất đi cảm 
giác thèm ăn. Bởi vậy, họ chỉ bày lên mỗi đĩa một lượng thức ăn rất nhỏ đủ tạo 
ra khoảng cách giữa các món. 

Óc thẩm mỹ của người Nhật Bản
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   Cách bày biện như vậy vừa tạo được tính thẩm mỹ, lại không tạo cảm giác no 
bụng khiến thực khách ăn rồi lại muốn ăn nhiều hơn nữa. 
   Cách bố trí không gian ở Nhật còn thể hiện tinh tế hơn ở những kiến trúc có 
tính nghệ thuật như vườn cảnh, Trà thất. Ngay trước khu nhà tôi ở hồi bên Nhật, 
dưới muôn vàn tán lá momiji, người ta tạo một con lạch nho nhỏ với vài ba chiếc 
đèn đá (Ishidoro) rêu phong gợi cảm giác linh thiêng cổ kính. Giữa một vùng 
thiên nhiên bao la bát ngát, phóng tầm mắt ra xa là rặng núi mùa thu ẩn hiện 
trong làn sương lam phủ mờ. Đằng sau khu nhà là một vườn tiểu cảnh lát đá 
đơn sơ phảng phất phong vị Thiền, khiến ta có cảm giác như thời gian ngừng lại 
và tâm hồn đang lìa cõi tục. Người Nhật vốn yêu thích vẻ đẹp của tự nhiên, đặc 
biệt nhạy cảm với sự biến chuyển của thiên nhiên tạo vật. Do vậy, họ đã tìm cách 
“tranh tinh xảo với hoá công”, bắt chước thiên nhiên để tạo nên những không 
gian tuy nhân tạo mà lại rất sinh động, có hồn.
    Người Nhật quan niệm những gì được tạo tác quá cân xứng sẽ gây ra một 
cảm giác nhàm chán, thiếu sức sống. Bởi vậy, họ ưa sự bất đối xứng ở sự vật 
và trong thủ công mỹ nghệ họ cố tạo ra sự bất cân xứng để tạo được vẻ đẹp 
sánh với thiên nhiên. Điều này được thể hiện rõ nét trong nghệ thuật Trà đạo. 
Bất cứ bát uống trà nào cũng đều được “cố ý” tạo cho hình thù méo mó, nước 
men trên thành bát thường được để cho chảy để tạo cảm giác “tự nhiên”. Mỗi 
một bát uống trà đều được chủ nhân lựa chọn một cách kĩ lưỡng và ẩn giấu trong 
mỗi một bộ đồ dùng trà là cả một câu chuyện riêng qua các đời chủ nhân của 
nó. Tác phẩm “Ngàn cánh hạc” của nhà văn Kawabata Yasunari có chi tiết: trên 
vành chiếc chén trà Shino của bà Ota dường như còn in vết son đỏ của bà hằn 
lên đó. Cái vết son ấy đã làm cho người tình trẻ tuổi của bà mê đắm và nâng niu 
đến chừng nào! Những vết tích còn lưu lại ấy có thể sẽ kể cho chúng ta một câu 
chuyện xa xưa và u uẩn nào đó.
    Óc thẩm mỹ của người Nhật không chỉ biểu hiện qua bên ngoài mà còn qua lối 
suy nghĩ và cách làm việc của họ hàng ngày. Người Nhật hay bị nhận xét là quá 
cầu toàn trong mọi việc, nhưng chẳng phải đó cũng là biểu hiện của một đầu óc 
tinh tế, nhạy bén hay sao? Đối với người Nhật, ngoài khía cạnh lợi tức, họ còn 
muốn đạt một mục tiêu khác không kém phần quan trọng: đi tìm cái “mỹ” trong 
sự hoàn tất chu đáo của họ. Bởi vậy, trong suy nghĩ của người Nhật, công việc 
không chỉ là một “hoạt động kinh tế” mà còn là một “hoạt động thẩm mỹ” nữa.
Có thể nói, người Nhật chú trọng và say mê tìm kiếm cái “mỹ” trong mọi lĩnh vực 
của đời sống. Điều này đã góp phần làm nên một Nhật Bản với với một nền mỹ 
học độc đáo, sẵn sàng hấp dẫn bất cứ người yêu cái đẹp nào.

*Tư liệu tham khảo:
- 鈴木藍作『日本人の美意識について』

- “Nhật Bản cận đại” – Vĩnh Sính
Họ và tên: Hoàng Hữu Phong

Lớp: 12D
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Fête du Têt, Nouvel An vietnamien 
(Tet Nguyên Dán) au Vietnam

Le Nouvel An vietnamien est la fête la plus importante du Vietnam. Elle marque 
la fin d’une année lunaire et le début d’une nouvelle année. On célèbre le Têt 
entre le 1er et le 7e jour de l’année lunaire soit, grosso modo, entre la dernière 
semaine de janvier et la troisième de février 
Le Têt marque également l’arrivée du printemps, d’où son nom vietnamien qui 
signifie « fête de la Première Aurore ».
Les Vietnamiens en profitent pour prendre leurs vacances à ce moment-là : 3 
jours fériés. Attention : les bureaux ferment leurs portes, les hôtels affichent 
complet, les avions sont pleins à craquer, les transports publics marchent au 
ralenti.
Pourquoi le Têt est-il si important ? Parce que c’est le seul jour de l’année, 
selon la tradition, où les âmes des morts reviennent sur terre. Il ne faut donc 
pas rater le rendez-vous avec elles. Les vivants doivent impérativement être 
présents pour les recevoir devant l’autel des Ancêtres.
Les pétards (pour chasser les monstres et les fantômes) faisant chaque année 
des victimes, ils sont totalement interdits depuis le 1er janvier 1995.

Pendant les journées qui précèdent, les marchés débordent de fleurs, les 
branches de pruniers aux fleurs jaunes ou roses, étant les plus recherchées 
pour décorer les maisons. Les familles se réunissent. Dans les pagodes, on 
brûle du santal dans des encensoirs.
On présente au génie gardien du foyer des plateaux de friandises et des objets 
en papier. Cette cérémonie de « l’adieu aux dieux lares » est censée marquer 
le voyage vers le Ciel de l’Esprit de la Terre qui s’en va faire un rapport annuel 
sur les vivants auprès du Tout-Puissant Empereur de Jade.
Avant le jour même du Têt, on confectionne le bánh chưng, un gâteau de riz 
gluant.

Le 1er jour de la nouvelle année est d’une importance cruciale pour les Viet-
namiens. Tout ce qui se dit et se fait ce jour-là influence le reste de l’année. 
La première personne qui franchit le seuil de la maison doit être une personne 
vertueuse et fortunée, pour apporter prospérité et bonheur sur la famille pen-
dant les 365 jours suivants. Il est interdit de se quereller ce jour-là, de jurer, de 
casser de la vaisselle (!). Les anciens ne font aucun travail manuel le jour du 
Têt, car ces actes annoncent peine et sueur pour toute l’année !
C’est ça, le Têt ! Une fête vraiment unique en son genre, à la fois religieuse et 
civile, qu’aucun Vietnamien ne peut manquer de célébrer.
En février , on entre dans l’année du singe 2016
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TẾT NGUYÊN ĐÁN
 Tết Nguyên Đán là ngày lễ quan trọng nhất ở Việt Nam. Ngày lễ này đánh 
dấu kết thúc một năm âm lịch và bắt đầu một năm mới. Người dân sẽ ăn mừng 
trong tuần đầu tiên của năm mới tính theo lịch âm, tức rơi vào khoảng tuần cuối 
tháng một cho đến tuần thứ ba tháng hai dương lịch (không bao giờ trước ngày 
21 tháng 1 Dương lịch và sau ngày 19 tháng 2 Dương lịch)
 Tết Nguyên Đán, hay còn gọi Tiết Nguyên Đán, trong tiếng Việt có nghĩa 
là “sự khởi đầu một buổi sáng sớm”, và là dịp mùa xuân trở về khắp muôn nơi. 
Người Việt thường dùng những ngày nghỉ này để đi du lịch. Hãy chú ý rằng, dịp 
đầu năm mới, các văn phòng không hoạt động, các khách sạn rất khó đặt phòng, 
các chuyến bay và giao thông thường bị ùn tắc.
 Vì sao ngày Tết lại quan trọng đến vậy? Trong quan niệm truyền thống, 
đây là ngày duy nhất trong năm các linh hồn ghé xuống mặt đất. Con cháu trong 
nhà sẽ trang nghiêm đứng khấn trước bàn thờ tổ tiên trong nhà để mời họ về 
sum họp. Pháo cũng thường được sử dụng trong dịp này để xua đuổi ma quỷ, 
nhưng do nguy hiểm nên pháo đã bị cấm sử dụng từ 1/1/1995.
 Chợ những ngày giáp Tết tấp nập mọi người đi mua cây cảnh, hoa đào 
và hoa mai. Các gia đình sum vầy. Ở các đền chùa, bình hương luôn được cắm 
những nén hương nghi ngút khói. Lễ ông Công ông Táo, người dân thường hoá 
vàng để dâng lên 3 vị thần. Theo người xưa, đây là nghi thức tiễn đưa các vị 
thần sống trong bếp nhà mình về chầu Ngọc Hoàng để báo cáo về cuộc sống 
một năm qua của gia đình. Ngoài ra, giáp Tết và trong đợt lễ Tết, món ăn truyền 
thống chủ yếu là bánh chưng và bánh dày.
 Tết là ngày lễ quan trọng mang tính quyết định với người dân Việt Nam. 
Người Việt tin rằng khởi đầu năm mới như nào thì cả năm sẽ như vậy. Vì vậy, 
theo quan niệm, người đầu tiên đến nhà mình trong năm phải thật đức hạnh và 
giàu có để mang đến cho gia chủ an khang thịnh vượng suốt cả năm đó. Người 
ta cũng kiêng kị mắng mỏ, cãi nhau và cả làm vỡ bát đĩa. Người xưa thậm chí còn 
không làm việc tay chân 
trong dịp đầu năm vì với 
họ đó là dấu hiệu cả năm 
phải làm lụng vất vả.
 Năm mới ở Việt 
Nam là vậy đấy! Đây là 
dịp lễ đặc biệt và độc 
đáo, linh thiêng và bình 
dị mà không người Việt 
nào muốn bỏ lỡ!
 Và trong tháng 
2 năm nay, ta sẽ được 
chào đón năm mới Bính 
Thân 2016!
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To my beloved teacher – Ms. Pham Thi Thu Trang
Your kindness is the reason for so much 
happiness in my life

Tough as I am, I can feel your heart
Short as I am, hope I touch your soul
Nerd as I am, wanna show my love
For the teacher who’s never cold

Sweet and warm, you are chocolate
Fresh and cool, you’re just like mint
Smooth and round, you’re my cheese 
cake
The cutest pizza I’ve ever seen

Hope you’ll fly as high as birds
Hope you’ll shine as bright as stars
Hope you’ll find your life’s true love
From my heart, you’re never far
Nguyen Thu Trang – A45

The cosiness in me

Khoảng ấm trong con
Yêu mến tặng cô Phạm Thị Thu Trang

Sự tốt bụng của cô là nguồn gốc của thật 
nhiều niềm vui trong cuộc đời con

Dù cứng rắn, con vẫn cảm nhận được tấm 
lòng cô
Dù nhỏ bé, con hy vọng vẫn chạm tới được 
tâm hồn cô
Dù vụng về, con vẫn muốn thể hiện tình 
cảm của con
Dành cho cô, người không bao giờ tỏ ra 
lạnh lùng 

Ngọt ngào và ấm áp, cô là sô-cô-la
Tươi tắn và thơm mát, cô giống như bạc hà
Mềm mại tròn tròn, cô là bánh phô mai
Chiếc pizza đáng yêu nhất mà con từng 
thấy

Mong cô sẽ bay cao như những chú chim
Mong cô sẽ tỏa sáng như những vì sao
Mong cô sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của 
đời mình
Trong trái tim con, cô không bao giờ xa cách

Nguyễn Thu Trang – A45
24
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Полюбил бы я зиму, 
Да обуза тяжка... 
От неё даже дыму 
Не уйти в облака. 

Эта резанность линий, 
Этот грузный полёт, 
Этот нищенский синий 
И заплаканный лёд! 

Но люблю ослабелый 
От заоблачных нег - 
То сверкающе белый, 
То сиреневый снег... 

И особенно талый, 
Когда, выси открыв, 
Он ложится усталый 
На скользящий обрыв, 

Точно стада в тумане 
Непорочные сны - 
На томительной грани 
Всесожженья весны.

И. Анненский

Tôi yêu quá mùa đông
Bao ưu phiền khó nhọc
Làn khói kia dẫu mỏng
Chẳng thể chạm tới mây

Vết cứa dài trong tuyết
Trĩu nặng cả trời mây
Ôi màu xanh bé nhỏ
Khóc ướt lệ mi đầy

Từ trời cao tuyết bay
Nhẹ, dịu dàng quá đỗi
Khi lấp lánh sáng ngời
Khi tím như chờ đợi

Và tôi yêu tuyết tan
Trên tầng cao xa mãi
Tuyết nằm đó mệt nhoài
Trên nền trơn trượt ngã

Để tan vào mây cả
Giấc mộng mị phù du
Qua ranh giới mịt mù
Là mùa xuân khao khát

Tuyết
Иннокентий Анненский

Cô Nguyễn Ngọc Lan, giáo viên tiếng Nga dịch



New Year’s celebrations    
                   around the worłd                                                                                                                                        

“Happy New Year!” is considered the most common greeting when peo-
ple meet in the first day of the year. However, since we are living in a 
multicultural society, each nation has its own way of celebrating the new 
year. Let’s explore some traditions over the world!

1. 
Burn 

Año Nue-
vo (Colombia):

Burning Año Nuevo 
is a tradition of Colombians 

to celebrate the arrival of a new 
year. An effigy on the name of ‘The 

Old Year’ is made, which is called Año Nue-
vo. It is tied up with fireworks, and at the point of 

the clock ringing twelve, it is burnt. At the same time, 
people write down their faults, or any feared bad 

luck on a piece of paper and throw it in the 
burning effigy. According to beliefs, 

doing so ensures liberty from 
all past troubles, sins, re-

grets and mistakes, 
as well as bad 

luck.

2 . 
C o l -

orful un-
dies (Mexico)

It is said that the color 
of a woman’s underwear 

determines the destiny of the 
woman for the next year. According 

to the tradition, Mexican women wear red 
underwear for love and passion, yellow one 

for prosperity and happiness, green one for wealth 
and well-being, and white one for hope and peace. 

They are such innovative ways of searching for 
luck! Likewise, in Venezuela, both men 

and women are interested in wearing 
yellow underwear in the first day 

of the year. It is believed 
to confer people with 

deep content-
ment in New 

Year.

5 . 
T r a -

ditional 
ornaments 

(Japan): 
Japanese people of-

ten decorate their hous-
es with traditional ornaments 

such as Shimenawa (straw ropes) 
or Kadomatsu (pine, bamboo and tree 

sprigs). They are believed to represent 
longevity, prosperity and ritual purification.

Japanese traditional food is really eye-catching 
with an array of special dishes. One of the most 

popular dishes is ozōni, a type of soup with 
mochi rice cake and other ingredients. 

Others are osechi-ryōri (consists 
of boiled seaweed, fish cakes, 

mashed sweet potatoes 
and sweetened black 

soybeans), herb 
rice soup or 

sushi.
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1. 
Burn 

Año Nue-
vo (Colombia):

Burning Año Nuevo 
is a tradition of Colombians 

to celebrate the arrival of a new 
year. An effigy on the name of ‘The Old 

Year’ is made, which is called Año Nuevo. 
It is tied up with fireworks, and at the point of the 

clock ringing twelve, it is burnt. At the same time, peo-
ple write down their faults, or any fears of bad 

luck on a piece of paper and throw it in the 
burning effigy. According to beliefs, 

doing so ensures liberty from 
all past troubles, sins, re-

grets and mistakes, 
as well as bad 

luck.

2 . 
C o l -

orful un-
d e r c l o t h e s 

(Mexico)
It is said that the color of a 

woman’s underwear determines 
the destiny of the woman for the next 

year. According to the tradition, Mexican 
women wear red underwear for love and pas-

sion, yellow for prosperity and happiness, green  
for wealth and well-being, and white for hope and 

peace. Some very innovative ways of searching 
for luck! Likewise, in Venezuela, both men 

and women are interested in wearing 
yellow underwear on the first day 

of the new year. It is believed 
to confer people with 

deep contentment 
in New Year.

3. 
T h e 

R i t e s 
of Songkran 

(Thailand):
The Songkran festival is 

celebrated to mark the tradi-
tional New Year’s Day from 13 to 15 

April. During these days, people splash 
each other with water to represent purification 

and renewal. The holiday is known for this prominent 
water festival, which is mostly celebrated by young peo-

ple. Major streets are closed for means of transpor-
tation and are used as arenas for water fights. 

Traditional parades are also held, where 
cars are decorated with colorful or-

naments. This is an interesting 
occasion for people to en-

joy themselves while 
being soaked.

5 . 
T r a -

ditional 
ornaments 

(Japan): 
Japanese people of-

ten decorate their hous-
es with traditional ornaments 

such as Shimenawa (straw ropes) 
or Kadomatsu (pine, bamboo and tree 

sprigs). They are believed to represent 
longevity, prosperity and ritual purification.

Japanese traditional food is really eye-catching 
with an array of special dishes. One of the most 

popular dishes is ozōni, a type of soup with 
mochi rice cake and other ingredients. 

Others are osechi-ryōri (consisting 
of boiled seaweed, fish cakes, 

mashed sweet potatoes 
and sweetened black 

soybeans), herb 
rice soup or 

sushi.
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4 . 
P o -

lar Bear 
Swims (Cana-

da) & Burning of the 
Clavie (Scotland):

Canada is a country in the north-
ern part of North America, near the 

North Pole; so the first day of the year may 
be the coldest one with severe climate and 

wind chills. However, the inhabitants are surprising-
ly active when it comes to New Year’s celebrations. All 

of the locals from the youth, even children to the elderly wear 
swimsuit and dive into the icy cold water.

On the contrary, Scottish people have an ancient custom 
called ‘Burning of the Clavie’. The clavie is a collec-

tion of casks split in two, lighted as a bonfire. It is 
then filled with tar, lighted and carried flaming 

around the village. There is also a proces-
sion of hundreds of onlookers; and 

on the way through the town, the 
Clavie Crew hands piec-

es of the clavie to the 
householders to 

ensure good 
luck.

3. 
T h e 

R i t e s 
of Songkran 

(Thailand):
The Songkran festival is 

celebrated to mark the tradition-
al New Year’s Day from 13 to 15 April. 

During these days, water splashing is per-
formed to represent purification and renewal. 

The holiday is known for this prominent water festi-
val, which is mostly celebrated by young people. Major 

streets are closed for means of transportation and 
are used as arenas for water fights. Tradition-

al parades are also held, where cars are 
decorated with colorful ornaments. 

This is an interesting occasion 
for people to enjoy them-

selves while being 
soaked.

5 . 
T r a -

ditional 
ornaments 

(Japan): 
Japanese people of-

ten decorate their hous-
es with traditional ornaments 

such as Shimenawa (straw ropes) 
or Kadomatsu (pine, bamboo and tree 

sprigs). They are believed to represent 
longevity, prosperity and ritual purification.

Japanese traditional food is really eye-catching 
with an array of special dishes. One of the most 

popular dishes is ozōni, a type of soup with 
mochi rice cake and other ingredients. 

Others are osechi-ryōri (consists 
of boiled seaweed, fish cakes, 

mashed sweet potatoes 
and sweetened black 

soybeans), herb 
rice soup or 

sushi.
Translated by 
Phuong Ha K45
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lar Bear 
Swims (Cana-

da) & Burning of the 
Clavie (Scotland):

Canada is a country in the north-
ern part of North America, near the 

North Pole; so the first day of the year may 
be the coldest one with severe climate and 

wind chills. However, the inhabitants are surprising-
ly active when it comes to New Year’s celebrations. All 

of the locals from the youth, even children to the elderly wear 
swimsuit and dive into the icy cold water.

On the contrary, Scottish people have an ancient custom 
called ‘Burning of the Clavie’. The clavie is a collection 

of casks split in two and combined together as a 
torch. It is filled with tar, lit and carried ablaze 

around the village. There is also a proces-
sion of hundreds of onlookers; and 

on the way through the town, the 
Clavie Crew hands pieces of 

the burning clavie to the 
householders to 

ensure good 
luck.

3. 
T h e 

R i t e s 
of Songkran 

(Thailand):
The Songkran festival is 

celebrated to mark the tradi-
tional New Year’s Day from 13 to 15 

April. During these days, people splash 
each other with water to represent purification 

and renewal. The holiday is known for this prominent 
water festival, which is mostly celebrated by young peo-

ple. Major streets are closed for means of transpor-
tation and are used as arenas for water fights. 

Traditional parades are also held, where 
cars are decorated with colorful or-

naments. This is an interesting 
occasion for people to en-

joy themselves while 
being soaked.

5 . 
T r a -

ditional 
ornaments 

(Japan): 
Japanese people of-

ten decorate their hous-
es with traditional ornaments 

such as Shimenawa (straw ropes) 
or Kadomatsu (pine, bamboo and tree 

sprigs). They are believed to represent 
longevity, prosperity and ritual purification.

Japanese traditional food is really eye-catching 
with an array of special dishes. One of the most 

popular dishes is ozōni, a type of soup with 
mochi rice cake and other ingredients. 

Others are osechi-ryōri (consisting 
of boiled seaweed, fish cakes, 

mashed sweet potatoes 
and sweetened black 

soybeans), herb 
rice soup or 

sushi.
Translated by 
Phuong Ha K45



XUÂN ĐÃ VỀ

Tết khắp                                                                                                                                              
    muôn nơi

     “Chúc mừng năm mới”- Đây có lẽ là câu nói đầu tiên khi mọi người gặp 
nhau trong ngày đầu tiên của năm mới. Tuy vậy, thế giới mà chúng ta đang 
sống là kết tinh của nhiều nền văn hóa, tôn giáo đa dạng nên mỗi quốc gia lại 
có một phong tục đón Tết khác nhau. Hãy cùng tìm khám phá những phong 
tục độc đáo diễn ra ở các quốc gia trên thế giới nhé!

1. 
Đ ố t 

“ N g à i 
năm cũ” (Co-

lombia):
Đốt “Ngài năm cũ” là một 

phong tục truyền thống của 
người dân Colombia trong dịp năm 

mới. Mọi người trong gia đình cùng nhau 
làm một hình nộm (búp bê nam) rất to gọi là “Ngài 

năm cũ”. Sau đó, họ nhét vào bên trong những thứ 
không cần thiết, đặc biệt là những vật có thể gợi 

nhớ các kỷ niệm buồn trong năm vừa qua. 
Người Colombia tin rằng phong tục 

này có thể rũ sạch những ký ức 
đau buồn, tồi tệ của năm 

cũ và có bắt đầu một 
năm mới tốt 

đẹp hơn.

2. 
M ặ c 

đồ lót sặc 
sỡ (Mexico)

Trong những ngày 
chào đón năm mới, những 

người con gái Mexico thường 
mặc đồ lót màu đỏ, để giải thích cho 

phong tục kì lạ này các cụ già ở đây cho 
rằng những cô gái còn đang trong cảnh “phong 

không nhà trống” sẽ có cơ hội gặp được tình yêu của 
đời mình trong năm mới.

Trong khi đó ở Venezuela- vùng đất của 
các hoa hậu, cả nam và nữ đều rất 

thích mặc đồ lót màu vàng vào 
ngày đầu tiên của năm 

mới, vì họ coi vậy là 
gặp may mắn 

cả năm.

XUÂN ĐÃ VỀ



4. 
M ặ c 

đồ tắm 
nhảy xuống 

sông băng (Canada)
Canada là một quốc gia 

nằm ở gần Bắc Cực và ngày đầu 
năm mới ở Canada có thể coi là một 

trong những ngày lạnh nhất. Tuy vậy nhưng 
nhiều người dân ở đây có phong tục đón Tết rất 

lạ. Tất cả mọi người từ người già đến thanh niên hay 
thậm chí là trẻ con đều mặc đồ tắm và nhảy xuống dòng 

sông băng lạnh giá.
Hoàn toàn trái ngược với Canada, người dân Scotland lại có 

cách đón năm mới “toát mồ hôi”. Mọi người đốt cháy 
những thùng có chứa nhựa đường bên trong 

rồi lăn chúng ra phố. Hay ấn tượng hơn là 
chuyền cái thùng đang rực lửa đó qua 

vai những người đàn ông dũng 
cảm. Đối với họ, làm như 

vậy là để đốt năm cũ đi 
và mở đường cho 

năm mới 
đến.

3 . 
L ễ 

h ộ i t é 
nước cầu may 

(Thái Lan)
Tết của Thái Lan hơi đặc 

biệt so với những quốc gia khác 
trên thế giới bởi nó rơi vào ngày 13/4 

hàng năm và kéo dài 3 ngày. Đây gọi là tết 
Songkran và mọi người thường té nước vào nhau 

để chúc may mắn. Những người tham gia nhiệt tình 
nhất là trẻ em và các đôi nam nữ. Có những người 

đi xe máy hoặc ngồi trên ô tô tải, trong tay cầm 
thùng nước và đổ vào mọi người, để chúc 

may mắn cho họ bằng cách làm họ 
ướt như chuột lột. Nhưng đây 

lại là một trải nghiệm khá 
thú vị và mọi người 

đều vui vẻ trong 
khi bị ướt.

5. 
Treo 

đồ trang 
trí truyền thống 

(Nhật Bản)
Vào những ngày tết , người 

dân Nhật Bản thường hay treo 
những đồ trang trí truyền thống như 

Shimenawa, Kadomatsu,... và họ coi đấy 
là điều may mắn cho người thân và gia 

đình. Đồ ăn của Nhật Bản trong 
những ngày này cũng rất là 

bắt mắt, họ thường ăn 
Ozoni và món ăn 

truyền thống 
. Khánh Linh E46, Đức Việt D46
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The first and foremost task is to 
show them respect and hospitality. 

Then greet your guests before inviting 
them in, shake hands and wish them 
a prosperous New Year while offering  

them some in-
house slippers. 
Don’t forget to 
also show them 
around the 
house.

If you are alone 
when there 

are visitors, 
make some hot 
tea and offer 

them some traditional sweet and jam. 
A handmade dish is also a big plus to 
the image of you and your family.

Be friendly to children. Start a con-
versation with them or even offer 

them toys. This will show your par-
ents that you are truly an adult.

As your guests prepare to leave, 
remember to bid them farewell. If

they happen to forget about your 
lucky money, you can discretely 
“mention” it by giving them the lucky 
money first. This is not only effec-
tive but also polish your good image 
in the eyes of your family.

• Like before, it’s most important 
to be polite and behave. Don’t for-
get to make polite conversation: 
ask about their health, their chil-
dren and their work, accompanied 
with appropriate compliments.

HOW TO WIN POINTS ON LUNAR 
NEW YEAR

Tet Holiday is approaching - What a great time to celebrate with your 
family and friends, to show affection to our beloved! Hopefully, this 
article will help you score some brownie points with your parents.

When you get visitors

When visiting another family
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• If you can’t sit still for very long, you 
can look around and comment on 
the family’s possessions on display 
around their house. A good comment 
would please your host immensely.
• If you’re invited to stay for the meal, 
mind your manner so as not to dis-
please your house host.
• Offer your help when the host is 
cooking. Even if your assistance is 
not needed, it’s still a fantastic way to 
show your good intentions.
• Avoid asking for the Wi-Fi password 
or using your phone while others are 
talking. This might come across as 
rude to some people..

◆ Try to make the sentence rhyme.

◆ Use interesting comparisons. 

◆ Use complex, Chinese-originated word to color you wishes.

◆Most importantly, be sincere and consider the atmosphere when 
giving your wishes. A sincere, well intended wish will bring fortune 
and good spirits into your host’s household. 

 
 
 
   
 

How to make your New Year’s wish unique & sincere

Translated by Dieu Anh 
K45
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	 Việc	 đầu	 tiên	 và	 quan	 trọng	
nhất	 khi	 được	người	 thân	đến	 thăm	
nhà	là	tỏ	thái	độ	lễ	phép,	tôn	trọng	và	
hiếu	khách.	Chào	hỏi	khách	trước	khi	
vào	 nhà,	 bắt	 tay,	 chúc	mừng,	mang	

cho	khách	dép	
đi	trong	nhà	và	
dẫn	 họ	 quanh	
nhà	 là	 một	
trong	cách	mà	
bạn	 ghi	 điểm	
trong	 mắt	
người	lớn.			
	 Nếu	 bạn	
chỉ	 có	 một	

mình	khi	có	người	viếng	thăm,	đừng	
quên	pha	trà	và	mời	khách	bánh	kẹo,	
mứt	tết.	Một	món	ăn	tự	làm	sẽ	là	một	
điểm	cộng	 rất	 lớn	cho	hình	ảnh	của	
bạn	và	gia	đình.
	Thân	thiện	với	trẻ	em!	Chơi,	hỏi	thăm	
các	em	bé	nhỏ	 tuổi	hơn	mình,	 thậm	
chí	 là	 cho	các	em	một	món	đồ	chơi	
cũ	mà	mình	không	cần	đến	càng	cho	
người	lớn	thấy	rằng	bạn	là	một	người	
lớn	đúng	nghĩa.	Khi	thấy	khách	chuẩn	
bị	 về,	 chớ	 quên	 chào	 hỏi	 thêm	 lần	
nữa.	Nếu	họ	tình	cờ	quên

tiền	 mừng	 tuổi,	 bạn	 có	 thể	 “nhắc	
khéo”	 bằng	 việc	 mừng	 tuổi	 trước	
cho	 ông	 bà,	 các	 em	 bé	 của	 gia	
đình	 họ,	 điều	 này	 không	 những	
có	 hiệu	 quả	 mà	 còn	 tăng	 vẻ	 đẹp	
của	 bạn	 trong	 mắt	 người	 thân!

• Cũng	như	khi	có	khách	đến	thăm	
nhà,	việc	quan	trọng	nhất	luôn	luôn	
là	lịch	sự	và	lễ	phép.	Đừng	quên	hỏi	
thăm	 tình	 hình	 của	 gia	 chủ:	 công	
việc,	 sức	 khỏe,	 con	 cái,…	 kèm	
theo	những	lời	khen	ngợi	phù	hợp.

BẬT MÍ CÁCH GHI ĐIỂM NGÀY TẾT
Tết đang tới gần, vậy còn gì tuyệt vời hơn khi được sum vầy 
cùng gia đình, đi thăm bạn bè người thân, tụ tập sau một thời 
gian  xa cách? Dịp Tết cũng là lúc để chúng ta thể hiện tình 
cảm trân trọng với những người yêu mến quanh mình. Hi vọng 
qua bài viết nhỏ này, ngày xuân của bạn sẽ thêm phần ý nghĩa!

Khi có khách đến thăm nhà

Khi bạn đến thăm 

nhà người khác
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• Nếu khó ngồi yên được một chỗ, 
hãy dạo quanh ngôi nhà và khen ngợi 
cách bài trí đồ đạc, nội thất, điều đó sẽ 
làm người đón tiếp bạn rất vui. Hoặc 
có thể chơi cùng với các em bé.
• Nên ăn uống có chừng mực nếu 
được mời để tránh mất lòng gia chủ. 

• Bày tỏ ý muốn được giúp đỡ khi nhà 
chủ đang nấu cỗ, có thể họ không cần 
điều đó nhưng vẫn có thiện cảm với 
mình.
• Tránh hỏi mật khẩu wifi nhà chủ và 
dùng điện thoại trong lúc mọi người 
đang nói chuyện để không tỏ vẻ bất 
lịch sự.

◆ Cố gắng tạo vần điệu cho câu chúc. Ví dụ:  Chúc anh/chị luôn luôn 
tươi trẻ, công việc suôn sẻ, gia đình vui vẻ”,… Nếu đọc được thành thơ 
thì càng tuyệt vời; ví dụ: “Xuân về én lượn tưng bừng/ Em mong anh/chị 
đón tin mừng đầu năm”. 

◆ Nghĩ ra những phép so sánh độc đáo. Ví dụ: “Chúc bác tài lộc dồi dào 
như mưa rào mùa hạ”.     

◆ Dùng chữ Hán để tăng vẻ sang trọng, quý phái. Ví dụ: “Ngũ phúc lâm 
môn”, “An khang thịnh vượng”, “Xuân lộc phát tài”,… 

◆ Hơn hết, lời chúc của bạn cần phải chân thành và phù hợp với hoàn 
cảnh. Bởi lẽ, lời chào cao hơn mâm cỗ, lời chúc của bạn sẽ là động lực.

Phú Quý N47

Tips tạo vẻ độc đáo cho câu chúc

Khi bạn đến thăm 

nhà người khác
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What teachers and CNNers 

plan to do this Tet holiday ?

Let’s check out what some CNNers 
and teachers have in mind this Tet holiday!

“I celebrate Tet in my hometown 
every year and this year is no ex-
ception. My point of view is that Tet 
is the time to visit my hometown 
because it is this place that I can 
clearly remember my childhood 
when I lived surrounded by the love 
of neighbors, friends and especially 
my family, all of which made me feel 
very happy.
Regarding my plans for the coming 
year, I will take the post-graduate 
test and study to become a profes-
sor. Besides that, I have another 
important goal, which is keep on the 
fire of passion by acting as a guide 
to help all the talented generations 
of CNN to “the port of knowledge” 
with great joy.”

Mister Nguyen 
Thanh Cong

“I will spend this Tet holiday, like every oth-
er, with my family and go out with some 
friends. I will definitely visit my mother`s 
native place to have a cozy family reunion, 
which is my yearly practice every spring 
time.
As for my plans for 2016, I will continue my 
job as a teacher at CNN, trying my best 
to lit up the love for History inside genera-
tions of CNNers. That is my greatest joy!

Miss Le Thi Loan

“Having worked hard all year long, I will 
spend Tet doing these following things. My 
favorite thing to do is to attend the Spring 
Festival, in which there is a flower market 
– the best event in the festival in my opin-
ion. People go there to buy flowers but I 
mainly gaze upon their beauty. The sec-
ond thing, cleaning my house actually is 
quite fun for me. Since I have been busy 
the entire year, I don`t have time to tend to 
my living place so this is a perfect time to 
express passion for decorating the house 
for Tet. Thirdly, probably everyone will do 
the same, is to worship the ancestors. 
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We need to have trips back to our 
motherland to pay respect for our 
loved ones who have passed away. 
Our school teachers often organize a 
trip around the 8th or 9th of the new 
year to some location to visit temples 
which have a particular beauty.
For the new year, I always have 3 
main things to accomplish, partic-
ularly in the following order. First is 
health, because without health you 
can`t do anything. The second thing 
is work, which, in my case, lies in the 
field of teaching. The third is happi-
ness. When I retire I will still do these 
three things, just in a different order. 
First is health then happiness and fi-
nally, doing the job i enjoy the most.”

Miss Debra Kleissler

“For 2016, my plan is to keep teaching and 
probably, in the summer, I will go back to 
America for a few months to visit my family. 
I look forward to celebrating Tet holiday and 
the new year here, too. I will go to Thailand 
for part of Tet holiday, but I will be in Viet-
nam for a while as well.”

“Normally, I go back to my hometown and 
celebrate Tet with my family, and this Tet 
holiday is no exception. Besides that, I will 
probably make use of this time to brush up 
on my English knowledge as well as com-
pleting my Tet`s assignments to have a 
smooth sailing into 2016.
For 2016, I will try my best and study harder 
to live up to the responsibilities I am carry-
ing on my shoulders. Also, I will be more 
proactive in the School Council”

Nguyen Thi My B47

Mister Nguyen 
Quang Trung
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“ I have many plans for this Tet holiday. 
First, I will try to learn calligraphy pic-
tures to write elegant words to hang on 
the wall. For me, this kind of traditional 

practice is very exciting and worth keeping. And of course, I will hang out with 
my friends, watch the fireworks show and spend lots of time with my family as 
I live far from my home. Speaking about my 2016`s plans, I will try to study 
harder ( especially Physics and Math ), achieving the excellent student title 
and maybe I will have a go at playing guitar!”

  

Tran Khanh Ngan A46

  Nguyen Thanh Hai I47

“ Because I am studying away from my 
home so Tet is the time for family reunions 
to visit my grandparents and wrap sticky 
rice cakes too. I think the thing I enjoy the 
most during Tet is showing off my cook-
ing skills and help my parents choose a 
peach blossom tree to decorate 

the house. For my plans for 2016, I and the School Council have many great 
ideas for the school extra-curriculum activities in the second semester, in which 
CNN Colors 2016 will be the main event. As for myself I just want to dedicate 
more time for sports, look after of myself and study more effectively.”

“The 12th grade is a busy year so honestly I don’t 
pay much attention toTet, only until recently when 
my teacher reminded me did I realize the year 
was about to end and Tet was coming. Time flies 
when you are a 12th grader so I just want to spend 
this Tet holiday slowing down a little.
I don`t have anything special in mind for this Tet 
holiday. I just want to have a warm holiday with 
family and friends. I would like to ask CNN  Zoom 
to send my best wishes to the teachers and CN-
Ners for me. May they all have health, happiness, 
luck & prosperity in 2016.      

Translated by Lam K45

Ly Minh Anh E45
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TẾT NÀY, THẦY CÔ & CÁC 

CNNERS CÓ DỰ ĐỊNH GÌ?

Hãy  cùng xem những dự định
 Tết của một số thầy cô cũng như các CNNers nhé!

“Hàng năm thì thầy thường ăn Tết 
ở quê, và năm nay cũng vậy. Quan 
điểm của thầy là cứ Tết là phải về 
thăm quê, bởi ở đó, thầy luôn tìm 
thấy tuổi thơ của mình, được sống 
trong tình làng nghĩa xóm, và đặc biệt 
là được sum vầy bên gia đình mình. 
Tất cả những điều đó đều mang lại 
niềm vui rất lớn cho thầy.
Nếu nói về dự định cho năm mới 
này, thầy sẽ học một cái gì đó để 
làm mới bản thân. Đương nhiên, bên 
cạnh mục tiêu đó, thầy vẫn còn một 
mục tiêu khác nữa cũng quan trọng 
vô cùng, ấy là tiếp tục với niềm vui 
lớn nhất của mình, tiếp tục truyền 
ngọn lửa đam mê, tiếp tục công việc 
làm người lái đò và đưa những thế 
hệ tài năng của CNN đến với bến bờ 
tri thức.”

Thầy Nguyễn
Thành Công:

“Tết này, cũng như bao người khác, cô 
sẽ ăn Tết bên gia đình mình và đi chơi 
cùng với bạn bè. Và cô nhất định sẽ về 
thăm quê ngoại, thăm gia đình, họ hàng 
mình để có những phút giây đoàn tụ 
sum vầy ấm áp – đó cũng là một thông 
lệ hàng năm của cô mỗi dịp Tết đến 
xuân về.
Còn về dự định cho năm 2016, cô sẽ 
tiếp tục công việc giảng dạy của mình 
tại CNN, tiếp tục thắp lên tình yêu đối với 
môn Lịch sử cho các thế hệ CNNers. Đó 
cũng chính là niềm vui lớn nhất của cô!”

Cô Lê Thị Loan

“Cả một năm đã làm việc vất vả rồi, Tết 
là để dành cho những việc sau đây. Cái 
‘khoái’ nhất của thầy vào dịp này chính 
là đi chợ Tết, và trong chợ Tết thì ‘khoái’ 
nhất là chợ hoa. Người ta đi thì mua hoa, 
nhưng thầy đi ngắm hoa là chính. Cái thứ 
hai, dọn dẹp nhà cửa cũng là một cái thú. 
Bởi vì cả năm bận bịu, vất vả, không có 
thời gian chú ý đến ngôi nhà của mình, 
đây chính là lúc mình bộc lộ cái thú vui 
trang trí nhà cửa đón Tết. Và cái thứ ba, 
cái này có lẽ mọi người đều giống nhau, 
đó chính là nhớ đến ông bà tổ tiên.

Thầy Nguyễn 
Quang Trung



38

Ta phải có những cuộc hành hương 
về quê, thắp hương tổ tiên, thăm mộ 
những người thân yêu đã khuất của 
mình. Ngoài ra, giáo viên trường ta 
còn có một cái lý thú nữa, đó là sau 
Tết, khoảng mùng 8, mùng 9, trường 
hay tổ chức đi thăm quan một vùng 
đất nào đó để viếng cảnh chùa chiền, 
giao lưu sơn thủy, cũng rất là đẹp. 
Khi đang làm việc, thầy luôn có ba 
việc chính, sắp xếp theo thứ tự như 
sau: số một là dành cho sức khỏe, 
vì không có sức khỏe thì không làm 
được gì; số hai là dành cho công 
việc, ở đây là nghề giáo, nghề giảng 
dạy; thứ ba là phải được giải trí. Còn 
sau này nếu nghỉ hưu, thì thầy vẫn 
cứ ba việc ấy, nhưng đảo vị trí đi thôi. 
Thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là giải 
trí, thứ ba là làm những công việc 
mình yêu thích.”

Cô Debra Kleissler

Kế hoạch cho 2016 của cô là tiếp tục 
công việc dạy học và có thể, vào mùa hè, 
cô sẽ về Mỹ vài tháng để thăm gia đình. 
Cô cũng rất mong chờ đón Tết tại đây. Cô 
sẽ đi Thái Lan nhân dịp nghỉ Tết, nhưng 
cũng sẽ ở Việt Nam một vài ngày.

“Thường thì Tết nào mình cũng về quê 
thăm và ăn Tết cùng gia đình, và Tết này 
cũng vậy. Ngoài ra, có lẽ mình sẽ cố gắng 
tranh thủ thời gian Tết này để trau dồi thêm 
ngoại ngữ của mình, cũng như hoàn thành 
bài tập Tết đầy đủ cho một khởi đầu thuận 
lợi trong năm 2016.
Còn về dự định cho năm tới, mình sẽ cố 
gắng chăm chỉ và học giỏi hơn nữa để xứng 
đáng với những trách nhiệm mà mình đang 
gánh trên vai. Và mình cũng sẽ năng hoạt 
động hơn trong Ban Liên chi nữa.”

Nguyễn Thị Mỹ B47



39

  “Mình cũng có khá nhiều kế hoạch cho 
Tết này đấy! Đầu tiên, mình sẽ thử tập 
viết thư pháp, viết những chữ hay vào 
giấy đỏ và treo lên tường. Đối với mình, 

những nét đẹp văn hóa như vậy rất thú vị và xứng đáng được lưu giữ lại. Và 
tất nhiên, mình cũng sẽ rủ các bạn đi chơi, xem pháo hoa và dành nhiều thời 
gian với gia đình hơn trong dịp này, vì mình sống xa quê mà. Nói tới dự định 
cho năm 2016, mình sẽ cố gắng học chăm chỉ hơn (đặc biệt là môn Toán và 
môn Lý), đạt danh hiệu học sinh giỏi và sẽ thử tập guitar xem sao!”

Trần Khánh Ngân A46

   Nguyễn Thanh Hải I47

“Vì mình đi học xa nhà nên dịp Tết đến 
xuân về hàng năm chính là dịp để mình 
về nhà sum họp với gia đình, rồi về quê 
thăm ông bà và gói bánh chưng nữa. 
Việc mình thích nhất vào mỗi dịp Tết 
chính là trổ tài nấu nướng và cùng bố 
mẹ chọn cành đào trang trí nhà cửa.

Còn về dự định cho năm 2016 tới đây, mình và BCH Liên chi Đoàn đang ấp 
ủ nhiều ý tưởng và kế hoạch cho hoạt động ngoại khóa của trường trong học 
kì II, trong đó có hoạt động có quy mô khá lớn là Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ 
2016. Còn dự định cho bản thân thì mình chỉ muốn dành thời gian tập thể thao, 
chăm sóc bản thân và học tập hiệu quả hơn mà thôi”.

“Lớp 12 là một năm học khá bận rộn nên thành thật 
thì mình cũng không để ý đến Tết lắm, mãi gần đây 
khi thầy giáo nhắc thì mình mới nhận ra là năm mới 
sắp hết, lại một mùa Tết nữa lại đến rồi. Với học 
sinh lớp 12 thì thời gian trôi nhanh lắm nên thú thực 
mình chỉ muốn Tết đến thật chậm thôi. 
Năm nay, mình không có kế hoạch hay dự định gì 
đặc biệt gì cả. Mình chỉ muốn có một kì nghỉ thật 
vui vẻ ấm áp bên gia đình và người thân, cũng như 
tranh thủ đi chơi với bạn bè. Nhân dịp này, mình 
cũng nhờ CNN Zoom như một cầu nối gửi lời chúc 
đến các thầy cô toàn trường và các CNNers một 
năm mới thật hạnh phúc, nhiều may mắn và tràn 
đầy thành công trong cuộc sống!”

_Hiền Minh B47_

Lý Minh Anh E45
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Reminiscence of 
a firepot of 
sticky rice cakes

Spring has finally arrived, and 
Lunar New Year is coming soon. 
People are busy making prepara-
tions for the most important holi-
day of the year. In every corner of 
every street, trees blossom and 
fragile petals thrive vigorously af-
ter a long winter season with chill-
ing breeze. Everything seems to 
put on new outfits. Spring captures 
the most beautiful time of the year, 
as temperate weather, magnificent 
scenery and human life merge into 
one. This is, especially, an import-
ant occasion for all of the people 
who are far away from home, to 
return to their loving home towns 
and countries and enjoy the cozy 
atmosphere together with their 
family.

I grew up in the city with its typ-
ical concrete buildings, crowded 
streets, and shimmering lights; 
but somehow I was still lucky 

enough to derive great pleasure 
from cultural values in the country-
side, thanks to my grandparents 
and my mother. Therefore, playing 
traditional folk games was  not an 
alien custom to me. Also, since my 
house had a spacious garden, pre-
paring traditional dishes like sticky 
rice cake was also familiar. I still 
remember those old days when I 
was playing around, helping the 
my grandparents until dozing off in 
front of the fire-pot…

The stories during New Year’s Eve 
have no fixed topics – they vary 
among different families. People 
who are far away from home talk 
about their homeland. My grand-
mother shared stories about the 
origin of sticky rice cakes in order 
to preserve this traditional value. I 
told her about my school life and 
my friends.

40
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Spring comes and brings 
along a refreshing 
wind, which spreads the happi-
ness and serenity penetrating 
heart and soul of everybody.

I told myself that I would keep trying 
my best to return to my homeland, 
to see my grandmother after a long 
time. I will help her choose the in-
gredients for sticky rice cakes and 
preserve this tradition eternally. I 
hope everybody who is living over-
seas will have a chance to return 
to their homeland and celebrate 
Lunar New Year with their family.

Translated by Phuong Ha K45

The next morning I woke up, there 
was a small sticky rice cake on the 
bedside table. I felt regret not stay-
ing awake to take hot cakes out 
of the pot together with my fami-
ly. All of the cakes were pressed 
into shape nicely and classified 
into two types: one for ancestral 
rites, one for relatives. Seeing my 
mother meticulously preparing the 
cakes, I felt so happy enjoying the 
Lunar New Year beside my dear 
family.

To make a perfect sticky rice 
cake was not an easy task. It 
consists of various types of ingre-
dients and represents Vietnam-
ese traditional cuisine. Sticky rice 
cakes are the best 
greetings for a 
new year. A ritual 
table cannot lack 
this dish, 
because it 
delivers the 
taste that 
only 
Lunar 
New 
Year 
has.
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Vương vấn 
đượm hồng 

bếp lửa 
bánh chưng

 Ngày Tết cổ truyền của dân 
tộc đang đến thật gần. Trong nhà, 
ngoài phố đều tất bật và nhộn nhịp 
niềm vui. Cánh hoa mỏng manh 
khép nép trước những trận gió 
đông nay trở mình bừng lên sức 
sống. Trong khoảnh khắc giao 
mùa ấy, đất trời vạn vật dường 
như đổi thay và khoác lên mình 
tấm áo mới căng tràn nhựa sống. 
Những cành mai vàng, những 
cành đào đỏ tươi đua nhau khoe 
sắc thắm, báo hiệu một mùa xuân 
nữa lại về. Mùa xuân - thời khắc 
đẹp nhất trong năm, tiết trời giao 
hòa, con người giao hòa, vạn vật 
cảnh sắc cũng giao hòa làm một. 
Những đứa con xa quê lại bồi hồi 
một niềm vui khôn tả, bước chân 
như vội vã hơn theo tiếng gọi yêu 
thương để trở về đoàn tụ bên gia 
đình, để tận hưởng không khí ấm 
áp của những ngày đầu năm mới.
Là một con bé thành phố như bao 
người khác, lớn lên cùng những 
tòa nhà tường gạch, những phố 
xá xe cộ tấp nập, những ánh đèn 
nê-ông, nhưng tôi vẫn may mắn 
được trải nghiệm vài thú vui thôn

quê nhờ có ông bà và mẹ. Chơi 
ô ăn quan, đánh chuyền, trâu lá 
đa không có gì lạ lẫm, nhất là 
khi bạn có một ngôi nhà với sân 
vườn thoáng đãng và những loại 
cây quả như nhãn, roi hay khế. Vì 
thế mà chuyện nấu bánh chưng 
khi Tết đến cũng thật quen thuộc 
trong tuổi thơ tôi. Nhiệm vụ bên 
nồi bánh chưng của tôi cũng giản 
dị lắm, đó là lăng xăng chạy quanh 
phụ giúp ông bà và mẹ, là khi nhặt 
đỗ, khi ngâm gạo, là những tối 
muộn trông nồi bánh đến khi mắt 
díp lại vì buồn ngủ và bố phải bế 
tôi vào nhà…
 Những câu chuyện bên nồi 
bánh chưng không có chủ đề cố 
định, nó thay đổi với từng gia đình, 
với từng mái ấm, với từng con 
người. Đó là những câu chuyện 
được chia sẻ giữa những người 
thân thích, giữa những người xa 
quê vẫn luôn canh cánh nỗi nhớ 
cội nguồn. Trong đêm giao thừa 
rét buốt, bếp lửa hồng vẫn bập 
bùng cháy lên, ngọn lửa ấy không 
chỉ sưởi ấm cái cảm giác về thân 
thể mà còn sưởi ấm cái tinh thần, 
cái tình giữa những con người 
nhóm lửa. Bên bếp lửa hồng, nội 
luôn kể cho tôi nghe sự tích bánh 
chưng bánh giầy vì nội cho rằng 
phải để con cháu hiểu biết để 
giữ tục lệ nấu bánh này mãi mãi 
về sau. Tôi thì kể cho nội nghe 
chuyện học hành, bạn bè, những 
tâm sự rất trẻ con. Thường sau 
đó, tôi lại chìm vào giấc ngủ, để 
rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, chiếc 
bánh chưng nhỏ xinh của mình 
đã nằm ngay trên đầu giường. 
Một chút tiếc nuối vì không
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được cùng cả nhà vớt bánh ra, 
và ăn bánh nóng hôi hổi… Những 
cặp bánh chưng đã được bố mẹ 
đưa ép dưới tấm phản để bánh 
được chắc và vuông vắn hơn. Sau 
công đoạn đó mọi người sắp xếp 
lại các cặp bánh, xem cặp nào để 
cúng tổ tiên ở nhà, cặp nào đem 
biếu họ hàng, rồi tỉ mỉ chuẩn bị mọi 
thứ. Nhìn mẹ cùng bà chăm chút 
những chiếc bánh tết tôi càng cảm 
thấy vui hơn, thấy cái Tết có ý 
nghĩa hơn.
 Một chiếc bánh chưng được 
gói nên đâu phải là dễ dàng, và gửi 
gắm trong đó không chỉ là những 
nếp gạo trắng thơm, là đậu xanh 
ngọt bùi, là thịt mỡ thơm tiêu, đó 
còn là một bản sắc truyền thống 
của con người Việt. Bánh chưng là 
cầu nối của tình thân, của sum vầy. 
Chiếc bánh đưa đến người thân 
thật là một lời chúc Tết không thể 
nào đáng quý hơn. Mâm cơm Tết 
nhà tôi luôn có bánh chưng xanh, 
cùng với đó là những thức vị đặc 
trưng khác của ngày Tết. Dường 
như chỉ khi có bánh chưng, tôi mới 
thực sự cảm thấy Tết
đang về đây trên 
khắp mọi nẻo đường của 
đất trời. Nhắm mắt lại, thả 
hồn mình để nghe hương 
vị Tết đang đến rất gần, 
thật gần. Đất nước vào 
xuân mang một hơi thở 
rất lạ, nồng nàn và 
ngây ngất, làm con 
người choáng ngợp 
trong men say 
hạnh phúc, tràn 
ngập trong cảm 

giác yêu thương và được yêu 
thương, cảm giác che chở và 
một bờ vai ấm để được chở 
che, cảm giác bình yên trong 
một ngôi nhà ấm cúng, một cảm 
giác đến từng giờ. Phải chăng 
chính vì thế mà chẳng ai muốn 
tỉnh giấc trong “men say” này?
 Và tôi tự nhủ với lòng mình 
dù đi xa nhưng cứ năm mới tôi 
sẽ luôn cố gắng về với nội, về 
với nồi bánh chưng xanh nghi 
ngút khói. Năm nay nội đã 80, 
có lẽ nội yếu hơn nhiều, nên 
tôi sẽ giúp nội lựa chọn những 
nguyên liệu để gói bánh, tự hứa 
rằng mãi mãi giữ tục lệ nấu 
bánh ngày tết, hôm nay, ngày 
mai và mãi mãi. Tôi cũng hy 
vọng rằng những người con xa 
quê đều có điều kiện để về quê 
đón Tết, đều có thể châm lửa 
nồi bánh chưng quê nhà.

Ngọc Mai A47

43



44

Đó Là ADVANCED PLACEMENT (AP)

Đăng ký ngay:
noved.edu.vn/ Nổi bật hồ sơ du học

Học AP có lợi ích 

AP (Advanced Placement) là các  khóa học do College 
Board (Mỹ) phát triển và quản lý, giúp học sinh trung 
học học và lấy tín chỉ Đại học ngay từ khi còn học phổ 
thông.

AP là gì?

Đối với các nước có lượng du học sinh Mỹ 
đông như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, 
…AP luôn là một hành trang không thể 
thiếu bên cạnh các chứng chỉ như TOEFL, 
IELTS, SAT…

Năm 2013:
- Trên thế giới: 2.2 triệu học viên AP, 4 
triệu bài thi.

1
2
3
4
5

Tự định hướng nghề nghiệp, chuyên 
ngành

Nâng cao kĩ năng học tập ở bậc Đại 
học

Chuẩn bị kiến thức, tinh thần sẵn sàng du 

Tiết kiệm thời gian và chi phí học 
Đại học

  fb.com/apcenter.vn

  noved.hotro1@gmail.com

  (04) 323 73389

BẠN CÓ MUỐN HỌC THỬ AP 

BẠN DỰ ĐỊNH DU HỌC BẮC MỸ?
BẠN CÓ BIẾT 1 CHƯƠNG TRÌNH MỚI CỦA

COLLEGE  BOARD HOA KỲ (Tổ chức thi TOEFL, SAT)?



45

ADVANCED PLACEMENT (AP)

Tự định hướng nghề nghiệp, chuyên 
ngành

Chuẩn bị kiến thức, tinh thần sẵn sàng du 

BẠN DỰ ĐỊNH DU HỌC BẮC MỸ?
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 The waning dreams
Dear mother ,
You say “Bird flies to its net”
You say “Mature as you are, you are 
still my child”
You say “I’ll always here beside you”
You say “I’ll come back soon”
But why haven’t you come back mom-
my?
It’s freezing tonight, the wind’s wail-
ing constantly and hitting the broken 
windows on the garret which daddy 
promised to fix such a long time ago 
that I can’t even remember exactly 
when.
I’m huddling myself up beside my 
creaking bed with my eyelid wanting 
to close. The breaking sound of some 
left glaze bowls threw to the ground 
hits my mind. An rubs her eyes and 
hides herself under the blanket. She 
is shaking with the cold.
Those bowls were your dowry, I re-
member you love them so much that 
you always kept them in the cupboard.
And now, they are just broken, sharp-
ing pieces lying on the floor.
I know it’s latter at night when all shops 
out there loses their shining lights. 
The sound of my neighbor calling 
somebody’s name and the sound of 
people beating downstair are abated 
in the darkest night. I walk with short 
steps to go downstair, a strong smell 
of wine covers the whole room where 
my eyes are familiar in the dark. 

. I grab the broom in the corner of the 
room and start to sweep the tiny bro-
ken pieces shines in the dark, cross-
ing my mind with the stars in the fairy 
tails you told me when I was young 
and there were fairies who confer 
blessings to the destitutes.
At school, there are just few days left 
to vocation. School works were threw 
away in the disorder replaced by gam-
bling with the prize of a few candies.
“Hey dude, Why you sitting there, 
come and have a game”
“Leave him there, don’t care about 
him, it’s just because he didn’t get a 9 
in GPA, such a silly boy.”
My scores this semester has declined. 
The scholarship is based on studying 
result. Mommy I’m afraid, afraid of not 
being able to go to school again.
At the end of the year, so beautiful-
ly decorated are the streets. Along 
the roads, the light of shops in close 
proximity to one another warm up the 
whole atmosphere. The tiny coloring 
light wires are toed around the trees. 
People wander about, hand in hand 
wearing thick coat and craft.
I remember every year, when Tet 
comes, our family happily go to flow-
er market together to buy daisy and 
peach bloosom. It was really bustling 
there with caintless goers. Flowers of 
all colors show their beauty under the 
freezing cold weather of Hanoi. Rain 
drops stagnate on flower wings as if 
someone accidentally left there. The 
rain wouldn’t stop falling, slapping in.
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The wind bell gently tinkling when a door shop is open. On the pavement, bas-
kets of fresh flowers stay silentlty on the bike when soaked.
I know the old lady vendor. Nobody remembers how long has she has been 
here. Every morning when the sun rises until it sets, she is seen to the little 
corner, surrounded by fancy shops and dazeling sky scrappers.
Her tea smells fresh a little bit bitter, perfect with a bite of a peanut candy. I 
know that as I hear one of the worker around there share this experience.
I saw dad crying. He drank and cried like a baby. An and I didn’t dare to go 
near, just nestled  closer into the protection of the stairs. He drank and drank, 
his face turned red. No more rebelling, no more smashing things. He just cried. 
I knew he had just lost his job.
Tomorrow is the 30th of December
I take An to see firework. It is already fully crowded before midnight.
The old vendor sets in front of a closing door. Her cat is having half-closed 
eyes from sleepness and lying in her arms. She is trembling in a coat which 
cannot handle the winter cold. An pulls me to the lady. She hugs the little cat. 
I give half a piece of my hot sweet potato to her just at moment the firework 
flashes, lights up the whole sky
Tet comes bringing along the warmth of family reunion, but then there are still 
lives lost in the shadow of darkness.
 Mom, I miss you.
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Mẹ bảo chim bay về tổ
Mẹ bảo con dù lớn vẫn là con của mẹ
Mẹ bảo mẹ sẽ mãi ở bên con
Mẹ bảo mẹ đi rồi sẽ về ngay
Mà sao mẹ mãi không về mẹ ơi…
Đêm nay trời lạnh lắm, từng đợt gió 

cứ thay nhau gào thét, tha hồ đập liên 
hồi vào cánh cửa sổ cũ nát trên gác xép, 
cái cửa mà bố đã hứa sửa từ lâu lắm 
rồi. Mà con cũng không nhớ từ bao giờ 
nữa

Con ngồi co ro bên chiếc giường cót 
két kêu, mí mắt đã muốn sụp xuống. 
Tiếng loảng xoảng của mấy cái bát men 
sứ còn sót lại đập xuống đất, đập mạnh 
vào tâm trí con. Cái An dụi dụi mắt, rúc 
sâu vào chăn. Cả người nó run lẩy bẩy 
vì lạnh.

Mấy cái bát ấy là của hồi môn ngày 
cưới, mẹ quý nó lắm. Đến nỗi cứ cất 
hoài trong tủ. Bây giờ chúng cũng chỉ 
còn là đống sành sứ vụn dễ làm đứt tay 
người vương đầy trên đất mà thôi.

Con biết đêm về sâu hơn khi những 
cửa tiệm hun hút bên ngoài kia mất đi 
thứ ánh sáng quen thuộc. Tiếng chửi 
bới từ nhà hàng xóm, tiếng đập phá 
dưới tầng cũng ngút dần trong bóng tối 
đen kịt và đặc quánh. Con lò dò bước 
xuống cầu thang, mùi rượu nồng nặc 
bao trùm lấy căn phòng bé tẹo teo. 
Khi mắt đã quen dần với bóng tối, vớ 
lấy cái chổi góc nhà, con bắt đầu quét. 
Những mảnh vụn nhỏ li ti sáng lấp lánh, 
làm con nhớ đến vì sao trong câu 

làm con nhớ đến những ông Bụt trong 
câu chuyện cổ tích mẹ kể hồi bé: hoá 
phép xuống trần ban ước nguyện cho 
những người nghèo khổ.

Ở lớp chỉ còn mấy ngày nữa là 
được nghỉ. Bài vở vứt loạn xạ, thay 
vào đó là mấy ván bài tổ tôm ăn thua 
nhau vài ba cái kẹo.

“Này thằng kia, mày cứ ngồi lì đấy 
làm gì, ra đây làm ván đi”.

“Kệ nó, có mỗi không được 9 phẩy 
mà mặt xị ra như mất sổ gạo mấy 
hôm liền, chả bù cho tao được cái tiên 
tiến đã “.

 Học kì này điểm con lại sút đi nữa 
rồi. Tiền học đều là dựa vào thành 
tích học tập mà có. Con sợ lắm, con 
sợ sẽ không được đi học nữa. 

Cuối năm, đường phố trang hoàng 
đẹp lắm mẹ ơi. Hai bên đường, các 
cửa tiệm san sát nhau, toả ra một 
màu ấm nóng đẹp hoa cả mắt. Những 
dây đèn màu nhỏ quấn quanh khắp 
các cành cây. Những ngọn đèn vàng  
cao thật là cao, toả bóng xuống mặt 
đất, chảy tràn trên vai người. Người 
người đi lại, khoác áo bông dày và 
khăn choàng kín cổ, tay trong tay. Hơi 
thở phả ra làn khói trắng nhạt nhoà, 
như khói bếp nồi bánh chưng, như 
nồi gà luộc sôi mẹ dặn phải để nhỏ 
lửa.         

Con nhớ mỗi năm cứ đến Tết, cả 
nhà mình lại cùng nhau đi chợ hoa, 
mua đào bích, mua cúc vàng.  Chợ 

Những giấc mơ tàn



49

Những giấc mơ tàn hoa ngày Tết đông vui nhộn nhịp 
người đi đếm không xuể. Bao nhiêu 
loại hoa muôn màu muôn vẻ khoe sắc 
dưới cái tiết trời rét căm căm của Hà 
Nội. Mưa đọng lại trên cánh hoa từng 
giọt li ti như những viên ngọc nhỏ xíu, 
tưởng chừng do ai đó vô tình đánh 
rơi. Mưa chẳng chịu ngớt và gió cứ 
táp vào mặt lạnh buốt, thế mà vẫn 
hào hứng ngồi xe buýt, lên tận hàng 
Mã, hàng Ngang, hàng Đào, hòa 
cùng dòng người ngược xuôi sắm 
sửa ngày Tết, mà đi chơi là chính, 
mua bán là phụ.

Tiếng chuông gió khẽ leng keng 
khi cánh cửa kính từ một cửa hàng 
nọ được đẩy vào. Trên vỉa hè, những 
thúng hoa tươi còn ướt sương nằm 
lặng yên trên yên xe đạp, khi người 
bán ghé vào quán nước cho một chút 
ấm lòng giữa mùa đông lạnh giá.

Con biết bà bán nước ấy. Bà ở đây 
từ bao giờ, chẳng ai nhớ cả. Chỉ là 
cứ mỗi độ sáng sớm tinh mơ đến tối 
muộn, lại thấy hàng bà nhỏ bé một 
góc phố, chen chúc giữa những cửa 
tiệm xa hoa, giữa những toà nhà cao 
tầng sáng rực. Nước chè bà thơm 
mùi tươi mới, đắng chát ở đầu lưỡi, 
thêm thanh kẹo lạc nữa là vẹn tròn. 
Con nghe các bác công nhân làm việc 
ở công trường gần đây bảo thế đấy.

Con thấy bố khóc. Bố uống rượu 
và khóc như bọn trẻ con nhõng nhẽo 
ấy. Con và An chỉ dám đứng khép nép 
một góc cầu thang. Bố uống liên tục, 
mặt đỏ bừng, cũng chẳng còn đập 
phá, làm loạn. Bố chỉ khóc thế thôi. 
Con biết, bố vừa mất việc.

Ngày mai là 30 Tết.
Con đưa An đi xem pháo hoa. Chưa 

đến nửa đêm mà ngoài đường đã 
đông nghịt.

Bà cụ hàng nước ngồi trước bệ cửa 
một nhà đã đóng kín. Con mèo tam 
thể mắt lim dim nằm ngo nghoe trong 
lòng bà. Người bà cụ run rẩy, tấm áo 
bông thô kệch chẳng đủ để giữ ấm. 
Hàng nước bà đã dọn vào, vì người 
muốn uống cũng ngược xuôi về nhà 
đón Tết cả rồi. Cái An kéo con về phía 
bà cụ. Nó sà vào ôm nựng con mèo 
nhỏ. Con bẻ cho bà nửa củ khoai 
nướng mua lúc nãy, hẵng còn nóng 
bỏng tay. Cũng vừa lúc: đùng một cái, 
pháo hoa sáng rực cắt ngang bầu trời. 
Những chùm pháo đủ màu cứ xoay 
tròn, ám ảnh vào tiềm thức con.

Tết đến, nhà nhà sum vầy, cái ấm 
nóng len lỏi khắp các ngõ ngách, luồn 
cả vào lòng người. Mà sao vẫn có 
những mảnh đời chẳng bao giờ còn 
có được chút hơi ấm nữa.

Mẹ ơi, con nhớ mẹ…
      Mô Chàn
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Then… I seemed to have changed
Then… I died a little.
The world that once has colors faded to white and gray and black…
 My parents got married when my dad was 22 and my mom just turned 
20. I was living in ignorant bliss, growing up having absolute faith in love and 
a happy ever after. My dad was unlike any other typical male standard in Viet-
namese society: he woke up early and prepared us breakfast before heading 
to work. We gathered around the table of food mom prepared, sharing stories 
from our own lives. Sometimes I caught dad looking at mom with adoration 
in his eyes, smiling at whatever tune she was humming quietly. Other times I 
found mom rereading the letter he wrote her, glowing as if she was the happi-
est woman in the world. At that time, I had everything a child needed: a loving 
family. I felt as if we were together, invincible and that nothing could break us 
apart.  How naïve I was!
 During the spring I turned 16, the family that once so happily together 
then was broken. It felt as if I was in a long, long nightmare and didn’t know 
how to wake up. There was suffocating silence. I didn’t talk much, kept my 
mouth shut as much as possible so as to avoid mentioning the wrong thing. 
Mom refused to talk at all. She refused to accept the harsh truth that we were 
no longer a family. I stayed with mom, thinking she needed a shoulder to lean 
on.
 I roamed the house and made sure it was rid of anything that was 
his. But still, mom was reminded everyday of the void my father left behind. 
Sometimes there were an extra set of dish and silverware on the dining table; 
sometimes mom slipped and asked why wasn’t dad home before remember-
ing why… On our first New Year as an incomplete family, a spare bright-red 
envelope lay untouched on the table. That night I found my sister alone in the 
corner of her room. Her luck money discarded forgotten on the floor. I picked 
up the red money envelope and gave it to her. Wiping away the tears, she 
offered me a weak smile and happily took it. I then realized that my little sister 
was stronger than I ever was. Still, I tried hard to replace the gap that was once 
my father. I took care of shopping for Tet, tried to bring warmth of the traditional 
holiday back into our family, but all was in vain. We were still clinging on the 
image of happiness we once had, not yet ready to let go. At times, I got furious 
at father for leaving us in this broken, fragile family. I know the ending left both 
sides wounded; but still, I hated him.

SPRING IN LOVE
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SPRING IN LOVE

    Now, even the smallest memory of my family was stained by sadness, anger 
and doubt. I could not fathom how it was for my mom, being deprived of the 
familiar presence that had been with her for decades. I just hoped to find her 
smiling again someday.
   Two years past before there was a man in her life again. Mr.Nam is a polite 
and caring man. He took care of my mother: buying her fruit, giving her bou-
quets of beautiful, pure, white blooming Lilies. Her face lit up when she talk 
about him and the light reached her eyes. She worried about what to wear and 
spend hours in front of the mirror. For the first time in what seemed like forever, 
mom truly smile and her soul was alive. Happiness found her again.
   One evening, bidding her goodbye as she left for a date, I felt nostalgic 
thinking about that long time ago before my parent’s divorce. But it was time to 
move on. Mom had moved on, now it was my turn.
    Wiping away the thin layer of dust on my old guitar, I decided to play again.     
I was gripped by fear that this guitar too – along with the memory it evokes, 
would be tainted by darkness and sorrow; but that moment, I was ready to 
move forward. And with that belief, I signed up for the school’s talent contest.
Mom called me on the morning of my performance. “Your dad is coming to see 
his son on stage” She said, voice cleared of any worries and bothers. “He has 
someone he’d like you to meet.”
    As though sensing my grimace, she added: “Don’t you worry your little head. 
I’m fine. Beside, Nam is coming with me. Now you get on that stage and give 
us the best performance!”
   There are turning points in your life that you can never forget. That day for 
me was one of those. As I stood under the spotlight, singing about blossoming 
spring, something else was blooming inside my heart. Just a few feet away, 
my family was happy. Not together, but happy nevertheless. I never felt so 
lucky: some children are with out parents. Me? I’m fortunate enough to have 
two sets of loving parents who I know will always be there for me. And turned 
out I was right all along: true love does exist. It’s just that when love takes a 
turn, you have to embrace the changes and make the best out of it.    On that 
day I might not have been awarded the first prize, but I was awarded some-
thing much more valuable: family.
    The sun burned on my back as I took a quiet step outside to greet the New 
Year. Spring truly has arrived with love.

Translated by Dori K45
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Tôi… hình như  đã thay đổi.
Tôi… hình như đã chết đi một ít.
Cuộc sống của tôi… hình như cũng chẳng còn nhiều màu sắc như nó 
vốn có trước kia.
Kể từ ngày, chúng tôi không còn là một gia đình.
     Ba và mẹ cưới nhau khi ba mới 22 tuổi, còn mẹ khi đó, vừa tròn 20. Tôi đã 
từng tuyệt đối tin vào tình yêu của ba mẹ khi lớn lên trong gia đình nhỏ luôn 
ngập tràn hạnh phúc. Không giống như những người đàn ông khác, ngày nào 
ba cũng dậy sớm, mua đồ ăn sáng cho cả nhà rồi mới đến công ty làm. Mẹ 
sau đó cũng đến trường dạy học, anh em tôi đều đặn ra khỏi nhà lúc bảy giờ 
hai mươi sáng. Tối đến, chúng tôi lại quây quần bên mâm cơm do chính tay 
mẹ chuẩn bị, cả  nhà  quây quần kể cho nhau nghe những câu chuyện về thế 
giới của riêng mình. Ba có thói quen mỉm cười mỗi khi mẹ hát, có khi tôi lại bắt 
gặp mẹ ngẩn ngơ xúc động khi đọc lại những dòng thư khi xưa của ba. Đối 
với tôi, yêu thương nơi đây là quá đủ, thậm chí hoàn hảo hơn bất cứ giấc mơ 
về một gia đình hạnh phúc nào. Tôi đã tin rằng chỉ cần cùng nhau vượt qua 
những thời điểm khó khăn trong cuộc đời như ba và mẹ, họ chắc chắn sẽ mãi 
mãi yêu nhau…
     Nhưng những nứt vỡ thì không hẹn trước. Vào mùa xuân năm tôi vừa tròn 
16 tuổi, ba mẹ tôi, vì một lý do nào đó, đã không còn ở bên nhau nữa. Quãng 
thời gian đó, mọi thứ nặng nề đến mức mỗi khi nhớ lại tôi vẫn khẽ rùng mình 
như vừa trải qua một cơn ác mộng dài. Thời gian đầu vắng ba, mẹ gần như 
yên lặng. Không còn đôi mắt cười và tiếng hát có đôi chút ngẫu hứng như thời 
còn son trẻ, mẹ bình thản đến ngạc nhiên. Hàng xóm qua an ủi thì mẹ bảo hết 
buồn rồi, nhưng tôi biết mẹ chỉ là chưa chấp nhận được viễn cảnh không còn 
ba trong tổ ấm. Tôi ở lại với mẹ, vì tôi biết mẹ cần bóng dáng một người đàn 
ông biết nhường nào. Tôi lục lọi cả căn nhà, đem tất cả mọi vật dụng còn sót 
lại của ba đi. Đó thực sự là một chuỗi ngày kì lạ trong cuộc đời, khi thi thoảng 
mẹ vẫn nấu cơm cho ba người, vẫn buột miệng hỏi ba đã về chưa… Cái Tết 
đầu tiên không có ba, đêm 30 mẹ cũng chuẩn bị dư một phong bao lì xì, nói là 
để dành cho ba, tôi thấy em gái ở góc phòng đánh rơi bao lì xì đỏ của nó, rồi 
vui vẻ và cũng thật mạnh mẽ, nó gạt đi giọt nước mắt vừa lăn trên khóe mắt. 
Dù gì lúc đó cũng mới là một đứa trẻ, không hơn không kém, cái tủi hờn thậm 
chí là căm giận nhiều khi không giấu được. Nhưng tôi đã luôn cố gắng, thay 
ba, làm người đàn ông trong gia đình. Tôi sắm sửa mọi thứ cho ngày Tết của 
ba mẹ con vẫn thật đầm ấm, đủ đầy, nhưng niềm vui đã chẳng còn nhiều như 

MÙA XUÂN YÊU THUONG, ,
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    Những lúc ấy, tôi thấy giận ba ghê gớm. Nhưng tôi biết, khi chia tay thì dù là 
người nói hay người đón nhận cũng đều đau khổ như nhau cả. Chỉ là những kỉ 
niệm nhỏ bé nhưng vẫn khiến tôi đau mãi, vậy thì làm sao mẹ có thể đối diện 
với nỗi đau khi phải rời xa người đã sống chung với mình cả chục năm trời? 
Chính vì vậy mà tôi luôn mong mẹ tìm được hạnh phúc. Ai đến nhà chơi, tôi 
cũng niềm nở và thân thiện, chỉ riêng mẹ là vẫn xa cách, lạnh lùng… 
    Mùa xuân hai năm sau ngày ba đi, những ngày giáp Tết, có một người đàn 
ông thường xuyên ghé nhà thăm mẹ và trò chuyện với anh em tôi. Chú Nam 
lịch sự lại dịu dàng, hay mua trái cây hoặc tặng mẹ những bó hoa ly mẹ thích. 
Thời gian đó, tôi thấy mẹ cười nhiều hơn, tâm hồn lại sôi nổi chân thành như 
chưa từng đối diện với nỗi đau trong quá khứ. Một lần, khi đang cùng tôi mua 
sắm đồ đạc chuẩn bị cho ngày Tết, mẹ còn kể cho tôi nghe chuyện chú giúp 
mẹ sửa xe trên đường đi dạy về. Những lúc đó, tôi thấy lòng mình chợt ấm, 
khẽ thôi, nhưng hình như đã lâu lắm rồi mắt mẹ không ánh lên những tia sáng 
long lanh như thế. Mùa xuân năm ấy, lần đầu tiên sau hai năm trời, tôi thấy mẹ 
đứng trước gương, phân vân nên mặc bộ váy nào cho thật đẹp. Mẹ bảo chú 
Nam rủ mẹ đi chơi. Tối hôm đó, khi tiễn mẹ ra cửa, tôi thấy thật buồn, buồn khi 
nghĩ đến viễn cảnh của một mái ấm đã xa, nhưng cũng nhẹ nhõm biết bao khi 
thấy niềm vui lại rạng rỡ trong đôi mắt mẹ. Tôi đăng kí tham gia cuộc thi âm 
nhạc của trường, cũng là lần đầu tiên kể từ ngày ba đi, tôi lại cầm đàn và hát. 
Sáng ngày tôi lên sân khấu, trong khi đang tập dượt lại lần cuối cùng, mẹ gọi 
cho tôi, nói là ba cũng sẽ đến, ba có một người rất quan trọng muốn giới thiệu 
với hai anh em. Tôi nghe giọng mẹ nhẹ bẫng, và mẹ khẽ cười: ”Có mẹ với chú 
Nam đến nữa. Cố lên con!”… 
    Có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ không sao quên được ngày hôm đó, cái 
khoảnh khắc tôi đứng trên sân khấu, hát lên khúc ca mùa xuân mà thấy lòng 
mình nở rộ. Bên dưới kia thôi, tôi thấy cả ba và mẹ đang hạnh phúc. Tôi nhận 
ra mình giờ đây có đến hai gia đình, họ đều đang nở nụ cười và vẫy tay trong 
niềm xúc động xen lẫn tự hào. Hóa ra, tình yêu luôn có thật, chỉ là khi tình yêu 
rẽ lối, ta phải học cách chấp nhận, và chờ đợi tình yêu thật sự. Cuộc thi hôm 
đó, tôi, tuy không phải người giành giải cao nhất nhưng có lẽ là người hạnh 
phúc nhất. Bởi Tết là khi ta trở về nhà, và gia đình tôi ở đây, vẹn nguyên tình 
cảm thậm chí còn đôi phần thêm rộng lớn.
    Khẽ vươn vai nhìn ra phố phường, tôi thấy vạt nắng ấm đã ôm trọn lấy 
không gian của một mùa rộn rã. Và xuân đã thực sự về, khi chúng ta ở bên 
nhau.

Mai Anh G47
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How to keep fit 
when Tet comes

In winter, especially Tet holiday, the demand for energy to keep your 
body warm, along with plenty of parties are taking place, encourage you 
to eat more than normal. For that reason, after Tet holiday, many people 
have to deal with their new belly, which is getting a lot bigger. And there 

comes the big question : “How to keep fit when Tet hits ?”

#1: A mineral water, please
 No matter it is winter or summer, drinking 2 
litres of water everyday can help you refresh your 
body, as well as make your skin smooth. Further-
more, water can fulfill part of your stomach, which 
will make you feel less hungry.
 It is advisable for you to start the day with a 
cup of warm water to warm up and refresh your 
body before meals and last but not least, stay out of 
soft drinks as they contain a lot of sugar, which can 
“help” you get fat.

#2: Be a smart meat eater
 On the table in Tet holiday, there will a variety 
of different kinds of meat and it will be a good idea 
to make smart choice.
 The best way is to eat lean meat, as there 
will be a lot of fat in other parts. As well as that, it is 
also a great idea to replace the traditional pork and 
chicken with beef and fish, which have more nutri-
tion and less fat.
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#4: Eat, train, sleep
   Although you will be busy with parties 
and meetings, don’t forget to give your-
self a proper break. It has been proved 
that sleeping about 8 hours a day can 
prevent you from stress and putting on 
weight. Along with that, remember to do 
regular exercise, it will help you feel more 
flexible and comfortable rather than just 
a potato.

#3: Don’t be a food-stuffed teddy bear
     Back to the table on Tet holiday, it is obvious that fat and 
protein are plenty, but vitamin and minerals are rare. The 
dishes can also be very colorful, nutty and good at boost-
ing your weight. For that reason, remember to eat at a rea-
sonable speed. It is good to try everything but it will not be 
that good if you start eating like you have just come out of 
The Hunger Games. Finally, leave the table when you feel 
enough, not when you feel full.

Translated by : Nam Nghiêm A47
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Ăn Tết thế nào để 
ngăn kim cân “nhích về bên phải”?
   Không phải không có lý do mà người ta sử dụng cụm từ “ăn Tết”. Ngày 
Tết - dịp của những bữa ăn uống, tụ tập, liên hoan,... Thêm vào đó, thời 
tiết lạnh giá càng khiến chúng ta có cảm hứng ăn uống hơn. Khổ nỗi, 
cũng chính vì thế, sau mỗi mùa ăn Tết xả láng, ta lại “dằn vặt” với nỗi 
khổ tăng cân. Vậy, làm sao để hưởng thụ dịp năm mới thật trọn vẹn mà 

vẫn giữ được vóc dáng?

1. Uống nhiều nước lọc, tránh xa các loại nước 
ngọt, nước có ga
 Dù là mùa đông hay mùa hè, uống đủ hai lít nước mỗi 
ngày sẽ giúp thanh lọc bớt các chất độc trong cơ thể, giúp 
da dẻ trở nên mịn màng. Đồng thời, nước cũng giúp lấp đầy 
một khoảng đáng kể trong dạ dày, vì thế bạn ăn ít đi, giảm 
tình trạng ăn quá mức cần thiết. Bạn nên uống một cốc nước 
ấm khi thức dậy để khởi động và thanh lọc cơ thể và trước 
các bữa ăn trong ngày. Hãy tránh xa nước ngọt, nước có ga 
trong các buổi liên hoan, vì chúng chứa một lượng đường 
rất lớn và góp phần đáng kể vào việc khiến vòng hai trở nên 
đầy đặn hơn.

2. Ăn thịt có chọn lọc
 Trên mâm cỗ Tết có vô số các loại thịt chế biến khác 
nhau: giò chả, thịt đông, thịt gà, thịt lợn , thịt bò,... Hãy ăn 
thịt một cách thông minh. Tốt nhất bạn nên ăn thịt nạc, thịt 
gà thì bỏ da – vì đó là phần tích tụ rất nhiều mỡ. Ngoài ra, 
có thể thay thịt lợn bằng thịt bò, hay cá – những loại thịt bổ 
dưỡng cho cơ thể mà lại ít chất béo hơn.
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4. Ngủ đủ giấc và tập thể dục
 Dù có bận rộn với những cuộc chơi, bữa tiệc 
thế nào thì cũng hãy để cơ thể bạn nghỉ ngơi đầy đủ 
nhé, ngủ đủ 8 tiếng một ngày sẽ giúp tránh nguy cơ 
stress và tăng cân. Đồng thời, hãy cố gắng giữ thói 
quen tập thể dục, dù chỉ là vận động nhẹ nhàng mỗi 
ngày cũng giúp bạn tiêu tốn mỡ thừa và cơ thể nhanh 
nhẹn, bớt ì ạch hơn rồi đó.

Cuối cùng, chúc các bạn có một mùa ăn Tết thật vui vẻ bên gia đình 
nhưng cũng đừng no say quá mà quên mất giữ gìn sức khỏe

 và dáng vóc!
_Thanh Thảo A47_

3. Không ăn quá no, kiểm soát lượng thức ăn đưa vào 
cơ thể
 Ngày Tết, thực đơn của bạn sẽ hội tụ nhiều món giàu chất đạm, 
chất béo, ít vitamin và chất xơ như cá, thịt, giò, chả, mứt,... Đây đều 
là những món ăn đầy màu sắc, hương vị lôi cuốn dễ khiến chúng ta 
lên cân “vù vù”. Vì vậy, hãy luôn ghi nhớ câu thần chú “ăn uống chừng 
mực” trước mỗi bữa ăn. Bạn có thể thưởng thức mỗi món một chút, 
nhưng ăn uống thả ga thì tuyệt đối không nên. Đồng thời cũng nên ăn 
chậm rãi, khi cảm thấy gần no thì đứng dậy, không ăn quá no hay nhồi 
nhét vào cơ thể.
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Where to go this Tet holiday ?

1. Discovering “Locked Hanoi”

Locked Hanoi is one of the most thrilling re-
ality role-playing game in Hanoi thanks to 
its state-of-the-art equipment and sets of 
fascinating and logical quizs. Known as “the 
capital’s most brain hacking spot”, Locked 
Hanoi is no stranger to Hanoi youngsters. 
Old but not boring, Locked is still one of the 
best place to check out this Tet holiday. At 
“Locked Hanoi”, a team of 4 to 12 people are 
locked inside a room and have to escape by 
solving puzzles as a team within a an hour. 
The spacious rooms (including Upside 
down, Da Vinci code and Mission impossi-
ble), players are immersed in a breathtak-
ing fantasy world full of codes. You will have 
to use all your intelligence and knowledge, 
without the aid of telephones and separat-
ed from the outside world, to open doors. 
Only dim lights guide you while, hair-raising 
music plays and weird objects surround you 
creating a movie-like atmosphere. An hour 
inside Locked not only brings about fresh 
experiences but it also helps you acquire 
teamwork skills while having a great time 
with your friends and family.

Address: Floor 6, “ Xuong Phim 

Hoat Hinh” building, number 7 

Tran Phu Street, Ba Đinh, Hanoi.

Mai Chi G47
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Where to go this Tet holiday ?

1. Discovering “Locked Hanoi”

Mai Chi G47

Tet is not only a time for family gatherings but also a wonderful time to enjoy 
yourself at the beginning of a new year. It is the time to put aside what has 
come last year, go out, enjoy the fresh air and have an exciting new expe-
rience! These unconventional ideas will help CNNers answer the question : 
“Where to go this Tet holiday ?”.

2. Hang Ma exotic antique market

Hang Ma Street is a much more bustling 
place than usual, mainly because this is 
where a very  special event takes place. If 
you are interested in antiques with an artis-
tic tendency then Hang Ma antique market 
is the place for you. Every year from the 
20th to the 30th of the last month in the Lu-
nar calendar, the market flourishes on the 
pavements of the street. Coming to this 
place, you will be lost in the world of pas-
sionate antique dealers. In this market, the 
busy atmosphere of Tet holiday seems to be 
replaced by the true meaning of the season 
which is displayed by the street full of an-
tiques objects. Like it name, the shops are 
filled with ancient belongings such as porce-
lain bowls, old coins and fine statues. Due 
to the sky-rocketing prices, it is rather hard 
to find a truly great deal around the street. 
However, most people come here simply 
to seek the joy of strolling in the spring and 
looking for a taste of the past or just to have 
a better understanding of an ancient world. 
Nobody should miss out on Hanoi`s special  
event this Tet holiday – the antique flea mar-
ket.

With only a pair of climbing shoes 
and comfortable clothing needed,   
you can sign up for this hands-on 
and new activity! With cooling AC, 
safety mats for falling and a train-
er looking out for you, this sport is 
well worth trying this Tet holiday! 
Reasonable prices mean, you can 
invite your friends along. All of your 
body parts have to preform actions 
such as leg splitting, crouching, 
crawling, etc when you take part 
in this sport. The constant chang-
ing of positions will increase your 
agility, determination and physical 
strength while creating a fun time 
for you to enjoy with your friends.
Address: Inside Ho Tay Water-
park, 614 Lac Long Quan Street, 
Tay Ho, Hanoi

3.   Indoor rock climbing 
at “Push Rock Climbing”



TẾT NÀY ĐI ĐÂU?

1. Khám phá “Locked Hanoi”
	 Locked	Hanoi	là	một	trong	những	phòng	
chơi	 game	nhập	vai	 thực	 tế	mang	 lại	 trải	 ng-
hiệm	tuyệt	vời	nhất	tại	Hà	Nội.	Nhờ	trang	thiết	
bị	hiện	đại	và	hệ	thống	câu	đố	cực	hay	và	logic,	
được	 biết	 đến	 như	 là	 “Nơi	 hack	 não	 tốt	 nhất	
tại	 thủ	 đô”,	 có	 lẽ	 Locked	Hanoi	 không	 còn	 là	
một	cái	tên	xa	lạ	với	giới	trẻ	Hà	thành.	Tuy	vậy,	
cũ	mà	không	cũ,	Locked	vẫn	 là	một	địa	điểm	
đáng	để	bạn	khám	phá	trong	dịp	Tết	này.	Đến	
“Locked	 Hanoi”,	 người	 chơi	 cùng	 nhóm	 bạn	
4-12	người	sẽ	được	nhốt	vào	một	căn	phòng	
kín	và	phải	cùng	nhau	giải	mã	những	câu	đố	
để	thoát	khỏi	phòng	trong	vòng	1	giờ.	Đặc	biệt,	
với	không	gian	rộng	rãi	được	chia	làm	ba	căn	
phòng	 (Upside	 down,	 Da	 Vinci	 code,	Mission	
impossible),	người	chơi	và	nhóm	bạn	sẽ	được	
đắm	chìm	trong	một	 thế	giới	mật	mã	đầy	hấp	
dẫn	và	li	kì.	Đó	là	60	phút	tách	biệt	khỏi	thế	giới	
bên	ngoài;	không	điện	thoại	di	động,	đồng	thời	
phải	vận	dụng	hết	 trí	 thông	minh	và	vốn	hiểu	
biết	để	mở	các	cánh	cửa	trong	ánh	sáng	lờ	mờ,	
âm	thanh	rợn	gáy	và	những	đồ	vật	có	phần	kỳ	
quái	y	như	trong	phim.	Một	giờ	cùng	với	Locked	
không	những	đem	lại	cảm	giác	mới	lạ	mà	còn	
tăng	khả	năng	làm	việc	nhóm,	giúp	bạn	có	một	
kỉ	niệm	đẹp	với	nhóm	bạn	của	mình.

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Xưởng 

Phim Hoạt Hình, số 7 Trần Phú, 

Ba Đình, Hà Nôi.

Mai Chi G47



1. Khám phá “Locked Hanoi”

Mai Chi G47

Tết không chỉ là dịp để sum họp gia đình, mà còn là khoảng thời gian đẹp, là 
khởi đầu của một năm mới. Gác lại những điều đã qua trong năm cũ, giờ là lúc 
chúng ta có thể ra ngoài, tận hưởng không khí đầu năm mới và có những trải 
nghiệm mới mẻ! Những gợi ý độc đáo sau đây sẽ giúp bạn giải đáp câu hỏi 
“Tết này đi đâu?”của các CNNers.

2. đồ cổ phố Hàng Mã

Phố Hàng Mã những ngày giáp Tết có phần 
tấp nập, nhộn nhịp hơn thường ngày, có lẽ 
chính vì nơi đây diễn ra một phiên chợ rất 
đặc biệt. Nếu bạn có hứng thú với những 
đồ vật cổ, mang hơi hướng nghệ thuật thì 
chợ đồ cổ Hàng Mã không phải lựa chọn 
tồi trong dịp Tết này. Không nhớ phiên chợ 
đầu tiên bắt đầu từ bao giờ; nhưng cứ từ 
20 đến 29, 30 tháng Chạp hàng năm, chợ 
lại họp sôi nổi ngay trên vỉa hè. Đến với nơi 
này, bạn sẽ lạc vào thế giới của những nhà 
sưu tập và đam mê đồ cổ chính hiệu. Ở nơi 
đây, dường như sự náo nhiệt của phiên chợ 
tất niên ngoài kia đã biến mất, thay vào đó 
là ý nghĩa thực sự của chợ đồ cổ cuối năm. 
Không khác với tên gọi, những quầy hàng 
tràn ngập đồ cổ xưa như cái bát sứ, những 
đồng tiền cũ hay những bức tượng gốm. 
Giá cả như được “hét lên trời”; vì vậy, việc 
mua bán tương đối khó. Nhưng đa phần 
những người tìm đến nơi này để tận hưởng 
thú vui chơi chợ, để tìm lại một thoáng cổ 
xưa và hiểu thêm về một thời đã xa, nên ai 
nấy đều không muốn bỏ qua phiên chợ cổ 
đặc trưng của Hà Nội dịp Tết này.

Chỉ với một đôi giày leo núi chuyên 
dụng và trang phục gọn nhẹ, thoải 
mái là bạn hoàn toàn có thể thử sức 
với hoạt động leo núi trong nhà đầy 
bổ ích và mới lạ! Trong điều kiện đầy 
đủ: điều hòa mát lạnh, đệm dày cả 
mét tránh bị đau khi bị ngã cùng HLV 
theo sát, môn thể thao này thật đáng 
để thử nghiệm trong những ngày Tết 
này! Với mức giá ưu đãi, bạn hoàn 
toàn có thể rủ bạn bè của mình cùng 
khám phá. Khi chơi môn thể thao này, 
hầu hết tất cả các bộ phận trên cơ 
thể đều được hoạt động, với những 
động tác như đưa chân, xoạc, trườn 
bò, rướn… Sự thay đổi tư thế liên tục 
sẽ giúp người chơi trở nên dẻo dai, 
kiên nhẫn; vừa rèn luyện thân thể, 
vừa có nhiều khoảng thời gian ở bên 
bạn bè.

3. Leo núi trong nhà 
tại “Kinder Park”
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1. To kill a mockingbird

There is one thing for sure: We are living in hurry. The circle of life 
exclude no one, push people to the fight of surviv-
al, and sometimes the mortality becomes less 
important. But To kill a mockingbird – a classic 
American novel will bring in everybody a sense 
of kindness

The book is a journey of maturity of cognition 
of Scout and Jem – 2 white kids lived in the peak 
of racism. They together immaturely faced 
the bad, the unfairness of society, es-
pecially when Atticus’ father accepted 
to be the lawyer of a black who was 
commited to have had raped a white 
girl. Watching that poor black went to 
jail in vain was a hit to the belief of 
two kids about social fairness and 
human rights.

Harper Lee made a surprising 
ending, when Boo Radly – a “dan- gerous” 
mystery finally came to light, a nor- mal with 
kind heart.

1. To kill a mockingbird

There is one thing for sure: We are living in hurry. The circle of life exclude 
no one, push people to the fight of survival, and sometimes the 
mortality becomes less important. But To kill a 
mockingbird – a classic American novel will 
bring in everybody a sense of kindness

The book is a journey of maturity of cogni-
tion of Scout and Jem – 2 white kids lived in 
the peak of racism. They together immature-
ly faced the bad, the unfairness of society, 
especially when Atticus’ father accept-
ed to be the lawyer of a black who 
was commited to have had raped a 
white girl. Watching that poor black 
went to jail in vain was a hit to the 
belief of two kids about social fair-
ness and human rights.

Harper Lee made a surprising 
ending, when Boo Radly – a 
“dangerous” mystery finally came to 
light, a normal with kind heart.

-TO READ LIST-
It will def ini tely be less boring when we make friends with books over 
the t wo long holiday weeks. Let CNN Zoom suggest some must-read 

novels for your ‘to read list‘!
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2. The Infernal Devices

Whoever loves The mortal instruments series of Cassan-
dra Clare, or simply the fantasy, definitely will not overlook 

the attraction of the triology The infernal devices. 
This series is the prequel of The mortal 
instruments, including 3 parts: Clockwork 
angel, Clockworl prince, and Clockwork 
princess; in the set of England under 
Victorian with gowns and horse wagons. 
Step into the magic world is a 16 year-old girl named 
Tessa Grey. Over the sea to find brother, from New York 
to London, a typical girl’s life suddenly changed. Waiting 
for her were super natural forces such as vam-
pires, mages, werewolves, and night 
hunters. Kidnapped by Evil Sisters, she 
realized she herself belonged to this 

world too, with transforming ability. Moreover, 
the Boss- a mysterious manager of the Club- prepared to 
do anything to steal Tessa’s power. In the lonely situation, 
without friends and relatives, and be hunted, Tessa was 
given a shelter by the night hunters at London Institute – 
where she met a couple of close friends Will Herondale and 
James ‘Jem’ Castairs. The fantasy and romantic factors with 
amazing plot twist, mixed together, created an irresistible 
attraction.

3. The drif ters
This was one of the best-sellers in America during the 20th century. Literally 
as its name suggests, the book is about the journey of 6 drifters who are 
trying to find their own true life value and themselves. They are an American 
girl, a Norwegian girl and four Americans. Six people with six different situ-
ations but share the same pain of youth, united in Torremolinos – the Sun 
city. Since then, they begin their adventure by hiding in every part of society. 
They face many temptations,  tensive bull fights, African jungles, drugs, guilt, 
hurt and pain that eventually results in death. They all broke the prejudices 
and outdated opinions of precedence and together build a free world for their 
generation.

Translated by Dori K45

-TO READ LIST-
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1. Giết con chim nhại
Có một điều tôi có thể khẳng đinh: chúng ta đang sống vội. Vòng xoáy điên 

cuồng của cuộc sống không chừa một ai, khiến con người bước vào cuộc 
tranh đấu lẫn nhau để tồn tại, đôi khi, lòng thiện tâm bị đẩy xuống hàng thứ 
yếu. Nhưng Giết con chim nhại – tác phẩm kinh điển 
của văn chương Mỹ sẽ khơi lên một hiệu ứng tất 
yếu cho mỗi người đọc: sự thiện tâm. 

Cuốn sách là cuộc hành trình trưởng thành 
trong nhận thức của Scout và Jem – hai đứa 
trẻ da trắng sống trong thời kì mà nạn phân biệt 
chủng tộc đang ở mức độ cao trào. Chúng cùng 
nhau đối diện với những cái xấu, cái bất công của 
xã hội thời bấy giờ bằng sự non nớt con trẻ, đặc 
biệt là khi bố Atticus nhận làm luật sư bào chữa 
cho một người đàn ông da đen mắc tội cưỡng hiếp 
một cô gái da trắng. Chứng kiến người da đen tội 
nghiệp ấy bị kết án tù sau những nỗ lực của bố Atti-
cus là một đòn giáng mạnh vào lòng tin của hai đứa 
trẻ về sự công bằng xã hội, quyền con người. 

Cuốn sách này tuy bình lặng nhưng vẫn vương 
vấn nhiều nỗi đau của những con người đầy tình yêu thương đồng loại. 
Dù sao thì, Harper Lee đã tạo nên một cái kết đầy bất ngờ, khi mà Boo Rad-
ley – một con người sống ẩn mình bị coi là “nguy hiểm” bước ra ánh sáng, là 
một người bình thường với trái tim trong sạch và thiện lương. 

Với những triết lí nhân sinh đơn giản và sâu sắc, Giết con chim nhại cứ 
chậm rãi thấm sâu vào trong lòng người đọc như một dòng nước mát, giáo 
dục nhân cách và hơn hết, đem lại sự bình yên cố hữu trong tâm hồn

-TO READ LIST-
Hai t uần nghỉ Tết dài có lẽ sẽ bớt đi nhiều sự nhàm chán khi ta có 
những cuốn sách hay làm bạn. Hãy để CNN Zoom giúp bạn bỏ túi 

thêm nhiều sách hay vào to read list của mình nhé!

Lan Anh G47 - Phương Trang A47
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2. The Infernal Devices
Bất cứ ai đã đem lòng yêu mến series truyện The Mortal 

Instruments của Cassandra Clare, hay đơn giản là thể loại 
fantasy huyễn hoặc, nhiệm màu chắc hẳn sẽ không thể nào 

cưỡng lại được sức hút của bộ trilogy The Infernal 
Devices cùng tác giả. Bộ truyện này 
là phần prequel của The Mortal Instru-
ments, gồm 3 tập: Clockwork Angel, 
Clockwork Prince, và Clockwork Princess; 
đặt vào bối cảnh Anh Quốc thời Victorian 
xưa, với những chiếc đầm dài và những cỗ xe ngựa. 
Bước vào thế giới phép thuật với chúng ta là cô thiếu 
nữ 16 tuổi Tessa Gray. Vượt qua đại dương để tìm kiếm 
người anh trai, từ New York đến London, cuộc 
đời của một cô gái bình thường bỗng 
thay đổi trong phút chốc. Đón chờ cô 
là những thế lực siêu nhiên như ma cà 

rồng, pháp sư, người sói, và đương nhiên 
không thể thiếu, các Thợ săn Bóng tối. Bị bắt cóc bởi Chị 
em Hắc Ám, cô phát hiện ra rằng mình cũng thuộc về thế 
giới siêu nhiên ấy, với khả năng hiếm có: biến đổi hình dạng 
thành một người khác. Hơn nữa, Ông Chủ – nhân vật bí ẩn 
điều hành Câu lạc bộ – sẵn sàng làm mọi thứ để chiếm lấy 
quyền năng của Tessa cho riêng mình. Trong hoàn cảnh cô 
độc, không bạn bè, người thân và bị săn đuổi, Tessa đành 
nương náu dưới mái nhà của những Thợ Săn Bóng Tối tại 
Học Viện London – nơi cô gặp đôi  bạn thân Will Herondale và 
James “Jem” Carstairs. Các yếu tố lãng mạn và kỳ ảo, cùng những nút thắt 
đầy bất ngờ đã hoà trộn vào với nhau, tạo nên một sức hút vô cùng riêng 
biệt, đặc sắc. Đây là một lựa chọn hoàn hảo để nhâm nhi cùng một thức 
uống ấm nóng vào ngày Tết giá lạnh.

           3. Sáu người đi khắp thế gian
Cuốn sách này có tên gốc là “The Drifters” – một 

trong những cuốn sách bán chạy nhất thể kỉ XX ở Mỹ. 
Như cái tên đã truyền tải, cuốn sách là hành trình của 6 
người trẻ lang bạt, tìm kiếm giá trị sống đích thực cho 
bản thân, tìm kiếm chính con người mình. Họ là một cô 
gái Anh, một cô gái Na Uy và bốn người Mỹ. 6 người với 
6 hoàn cảnh khác nhau nhưng những nỗi đau tuổi trẻ và 
những day dứt khôn nguôi có thật đã hình thành nên 
điểm chung nơi họ, đẩy họ đến với nhau tại Torremolinos 
- Thành phố mặt trời. Từ đây, họ dấn thân vào cuộc “trốn 
chạy” đầy phiêu lưu ẩn giấu mọi góc cạnh của xã hội.Lan Anh G47 - Phương Trang A47
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Lặng
 thầm 
mùa 
xuân

               Có những mùa xuân rộn ràng…
 Nhưng vẫn luôn có một mùa xuân lặng lẽ…
 Có lẽ mỗi khi cái rét tháng Giêng tràn về bên 

cửa sổ, chẳng ai là không thấy bâng khuâng tự hỏi thời 
gian làm sao mà vẽ lên cuộc đời những kỉ niệm nhanh 
quá, để thoáng cái lại một mùa xuân nữa chao nghiêng 
giữa đất trời, vẹn nguyên những đẹp đẽ của cái Tết khi 
xưa… Xuân về đem theo cái náo nức bận rộn của một 
mùa xanh rộ, cái ấm áp quây quần của một mùa đoàn 
viên, cái thấp thỏm mê say của một mùa hy vọng. Nghĩ 
đến xuân là nghĩ đến Tết Nguyên Đán, nghĩ đến chợ 
hoa rực rỡ sắc màu, nghĩ đến những chùm pháo hoa 
rực rỡ, và nghĩ đến gia đình. Nhìn ra mênh mông có 
thể thấy đất trời như chuyển sắc, không còn lớp sương 
bạc giăng trên bầu trời lành lạnh, trời xuân ấm áp hơn, 
rạng rỡ hơn bởi những âm thanh tươi vui của tiếng hát, 
tiếng cười, của không khí tưng bừng như tràn ngập 
lòng người... 

 Nhưng, mùa xuân có phải chỉ được cảm nhận 
trong cái long lanh rộn rã, trong những chuyến du xuân 
và hàng người tấp nập phố phường? Có một mùa xuân 
lặng lẽ hơn trong lòng mỗi con người, một mùa xuân 
chẳng cần ồn ào tấp nập, hay đúng hơn là, một góc 
xuân, với màu sắc khác, âm thầm mà bình yên đến lạ. 
Đó là nơi lưu giữ những giá trị tâm hồn thực sự của 
ngày Tết cổ truyền mà chúng ta, vì một lý do nào đó, 
đôi khi vô tình quên đi mất. Còn gì ấm áp hơn khi được 
quây quần bên mâm cơm đoàn viên, và mặc kệ những 
cơn gió hay mưa phùn lất phất, ta vẫn thấy cái ấm sực 
chẳng thể lẫn đi đâu được mỗi dịp Tết đến xuân về. 
Người ta kể cho nhau những câu chuyện về năm cũ, 
kể cho nhau về những cái Tết xưa, kể cho nhau những 
buồn vui đã không còn quan trọng nữa… Bởi lẽ, Tết 
là khi ta muốn quên hết mọi hờn giận quá khứ, muốn 
tha thứ và yêu thương, muốn sẻ chia và gửi gắm tình 
yêu đến những người ta hằng yêu mến. Quên làm sao 
được cái giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm 
mới, cái giây phút thiêng liêng khởi đầu một năm đầy 
hy vọng, người ta tặng nhau những lời chúc mừng mà 
không phải khi nào cũng có thể nói ra. Bởi, xuân là 
niềm vui gắn kết. Những nỗi đau cũ có thể chưa quên, 
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xuân lại có sức mạnh kì diệu vượt lên trên tất cả, sức mạnh khiến ta lại muốn 
mỉm cười và mở lòng đón nhận những tươi vui của cuộc sống. Tết, không cần 
đi khắp đó đây mới là vui sướng, không phải rực rỡ cầu kì mới là trọn vẹn, 
nhưng Tết phải là khi ta ở bên nhau. Có thể chúng ta đã quá quen với một 
danh sách dài những nơi sẽ đi, những thứ sẽ mua, những người sẽ gặp mà 
đôi khi quên mất cái Tết thầm lặng luôn tồn tại trong tim mỗi con người – cái 
Tết của tình yêu thương. 
   Yêu thì cứ nói yêu, giận hờn thì cứ để lại cho lòng mình nơi quá khứ, để rồi 
lại bình yên nắm tay nhau bước qua thời khắc kì diệu, khi mà những ý nghĩa 

của ngày Tết được thấm đẫm và cảm nhận, đó là khi mùa xuân thực sự về…                                                                                                       

-Mai Anh G47-

There are busy springs
But there have always been quite ones...

Probably everytime the January breezing cold swams by the window, any-
one would ponder how time painted the memories of life so quickly. Only in 
a blink of an eye, the spring comes with the whole beauty of Tet holidays in 
the past... The spring brings along the bustling atmosphere of the blooming 
season, the warmth of family reunion and the passionate hope for a new year. 
One cannot talk about spring without colourful flower kermiss, dazzling fire-
works and family. Expanding our vision, we can catch the changing moment of 
the sky’s color. The grey coat of fog is no more spreading in the atmosphere, 
the weather is warmer, brighter because of the cheering sound of people sing-
ing, aughing and of the jubilation. But, does spring only involve joy, trips and 
crowds? Indeed, there is still another secret feeling for spring deep inside 
each of us with different nuances, more silent, safecand sound. Here remains 
spiritual values of Tet which we sometimes accidentally forget. Imagine the 
cozy nights gathering with family and not bothering about the drizzly weather 
outside.Stories about the traditional Tet and last year’s ups and downs are 
told. The sacred moment that we cross into new year imbeds in our hopes 
and wishes. Tet is when we want to forget and to forgive, to share and to love. 
The pain we felt might still be fresh, the wounds we had might yet to heal 
but spring goes on and moves us along. It moves us forward and wraps us 
in its animated atmosphere, ans we find ourselves welcoming spring. Spring 
doesn’t require much. We only need our beloved who can never be replaced 
by any interesting places or luxurious girfts around the world. So let’s leave or 
hates and sorrows behind and together move forward to the time ofnew year 
coming. Let’s ourselves be embraced by liveliness and let us be engrossed in 
love and affections. That’s when spring truly exists in our heart.

The silence of spring
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CNN SPRING
SPORTS 2016
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                            Marzuz

1

When it comes to spring, we often re-
fer to the ideas of rejuvenation, renew-
al and resurrection. Let’s seize the in-
spiration to load up your playlist with an 
artwork of Alina Baraz and Galimatias 
through their latest EP ‘Urban Flora’, laced 
with smooth tempos and sultry vocals.
This album strikes listeners as a stunning har-
mony of Downtempo Electronica, R&B and 

2

Spring can also provoke a hazy feeling with 
emotions submerged under a heavy layer of 
ambiguity. Totally embracing this concept, 
Ta-Ku’s ‘Songs To Break Up To’ elegantly 
develops the theme of melancholy, break-
up and deep bonds between human beings.

Chill Trap. It consists of only 8 tracks with gentle lyrics and slow beats. Alina’s 
sensual vocals and Galimatias’ ravishing backdrops have delivered the most 
alluring vibes that really touch a chord. If you want to be engrossed in an ethe-
real universe of infatuation, this album is highly recommended!

M 
U
S 
I 
C

REFRESH 
YOUR 
PLAYLIST

At some point, language is not adequate 
enough to express all of emotions in this al-
bum, because each melody itself has already 
carried a message. These tracks are truly reflections of our love affairs – full 
of passion but also breakups and mistakes. Ta-Ku is definitely gifted with an 
ability to initiate sounds that convey a meaning directly. Somehow, between 
the delicate vocals and piano instrumentals, we feel a sense of hope. It is a 
miracle that only music can create.
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3

There are many activities you can do in 
spring, especially in New Year’s Day. So 
do not hesitate to listen to a great ad-
venture story of a young DJ – Porter 
Robinson with his first album, ‘Worlds’.

‘Worlds’ was released on August 12, 
2014. It is a compilation of 12 synthpop 
songs with exciting singles such as ‘Sea 
of Voices’, ‘Sad Machine’, or ‘Divinity’. 

Porter proved that music is an independent type of language that every-
body can understand. This young American producer has created an array 
of music that encapsulates an airy essence of youth, a wonderful adven-
ture and a world of his own. You will be engrossed in this album for sure!

4

 The last album I would like to suggest is 
‘Communion’ by British electronica trio 
Years & Years. Years & Years is best known 
for playing such genre as synthpop, elec-
tronica, house and pop; and ‘Communion’ 
covers all of these immense melodies. 13 
to 17 singles of this album vary from emo-
tional frankness to moments of ecstasy on 
the dance floor. Unique vocals of Olly Al-
exander greatly contributed to the success 
of the album, and the creativity, effort, en-
thusiasm that the whole band dedicated 
to their artwork make up its authenticity.

REFRESH YOUR PLAYLIST

Translated by Phuong Ha 
K45
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                            Marzuz

1

 Mùa xuân, là sự nảy nở của vô vàn sự 
vật quanh ta, không chỉ là cây cỏ mà còn là 
con người và tình cảm; hãy để mọi giác quan 
của bạn thoải mái chạm lấy điều đẹp đẽ ấy 
qua những âm hưởng phần nào nhẹ nhàng 
của Galimatias cùng giọng hát mật ngọt 
của Alina Baraz qua album ‘Urban Flora’.
 Album này là một ấn tượng hoàn hảo, 
sự hoà nhập khéo léo của phong cách Down-

2

 Tuy vậy, sự bắt đầu của mùa xuân 
có lẽ cũng là sự kết hợp của nhiều sự việc 
đã xảy ra – hãy coi mọi sự việc ấy như 
một cuộc tình, để Ta-ku dẫn bạn qua nỗi 
buồn chia xa với ‘Songs To Break Up To’.
 Ở album này thì có lẽ từ ngữ có rất ít, 
nhưng đó không là một vấn đề lớn, vì thực sự 
từng giai điệu của anh chàng này đã là một 
thông điệp cho chúng ta. Những bài nhạc này 

tempo Electronica và RnB cùng hơi hướng Chill Trap hiện đại. Với câu từ dù 
không quá phức tạp, giọng hát của cô nàng Alina Baraz đã đủ gợi lên cho 
chúng ta một cảm giác gì đó êm dịu mà lạ lẫm, chạm đến những gì nhạy cảm 
nhất của tâm hồn ta một cách dễ dàng và mềm mại. Đây là một album ngắn 
và không khó nghe, dễ cảm và phù hợp cho không khí của mùa xuân, highly 
recommended!

như một sự cảm thông và thấu hiểu của Ta-ku đối với những người đang trải 
qua một cuộc tình buồn hoặc sự kết thúc buồn của một cuộc tình. Có lẽ đây 
không phải là những bài nhạc sẽ làm bạn vui hẳn lên, nhưng đây sẽ là thứ âm 
nhạc chạm được tới suy nghĩ của bạn, giúp bạn hiểu được những điều mà 
một mình bạn không thể nhận ra. Mình gọi đây là một điều kì diệu – đây là sự 

M 
U
S 
I 
C

LÀM MỚI
LIST
NHẠC
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kì diệu của âm nhạc, và Ta-ku chính là một anh phù thuỷ vô cùng tài năng của 
chúng ta.

3
 Hơn nữa, mùa xuân còn là (nghỉ) 
Tết! Là lúc vui chơi quậy phá nữa nhỉ? 
Vậy hãy cùng lắng nghe những giai 
điệu vô cùng đáng yêu kể nên một câu 
chuyện về chuyến phiêu lưu kì thú ở 
một thế giới khác, thế giới riêng của 
anh chàng DJ trẻ Porter Robinson nhé!
 ‘Worlds’ là album đầu tay của Porter 
Robinson được ra mắt vào khoảng cuối năm 
2014, thành công với 12 bài nhạc thể loại 
synthpop với nhiều điểm nhấn gây ấn tượng 

ngay từ những lần nghe đầu tiên, nổi bật nhất là các singles như ‘Sea of 
Voices’, ‘Sad Machine’,…  Có lẽ album này chính là ví dụ điển hình cho ý 
kiến nói rằng âm nhạc chính là một ngôn ngữ riêng mà bất cứ ai cũng có 
thể hiểu được; không cần nhiều từ ngữ, Porter Robinson vẫn đã có thể vẽ 
nên một câu chuyện kì thú, về thế giới riêng của anh rồi cả tâm trạng của 
mình lúc vui, buồn, hào hứng. Tin rằng các bạn cũng sẽ “mê tít” album này.

 …Nhưng dù sao, nhạc hay thì 
vẫn sẽ là nhạc hay, dù có nghe trong 
mùa nào dịp nào thì nó vẫn thế, phải 
không nhỉ? Và album cuối cùng mình 
muốn suggest sẽ là ‘Communion’ 

4

 Y&Y thường sẽ chơi những thể loại 
như synthpop, electronica, house, pop, và 
‘Communion’ là một sự kết hợp nhuần nhuyễn 
của tất cả những gì hay nhất của họ. Nhưng 

đặc biệt nhất chắc phải nói đến ca từ phúc tạp mà đẹp đẽ, ý nghĩa cùng 
giọng ca vô cùng lạ của vocalist Olly Alexander. ‘Communion’ là 13 đến 17 
bài hát có khả năng khiến cho chúng ta từ thở dài nhẹ nhõm với những bài 
hát thổ lộ cảm xúc chứa đầy tình cảm cho đến nín thở trĩu lòng cùng những 
bài hát buồn kể về những sự gò bò của tình yêu, cuộc sống và bản thân đến 
nhảy nhót quanh phòng qua những giai điệu vui tươi, tiếng trống dồn nhịp lạc 
quan. Album này được đánh giá rất cao bởi ý tưởng và tình cảm, nhiệt huyết 
và sự sáng tạo khác biệt mà họ đã bỏ vào từng sản phẩm âm nhạc – mong 
các bạn cũng sẽ thích nó, đồng thời cả những album đã được nêu trên nhé! 
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FUN APP WITH ZOOM

If you are expecting an amusing Tet and a per-
fect start for the second term, this time CNN Zoom 
will present to you smartphone apps that few CN-
Ners know but are not any worse than Candy Crush, 
Crossy Road or Ketchapp games.

1. TED Talk: 2. Duolingo
Duolingo is a foreign language 

learning app through fun activities 
and games. Duolingo promises to be 
a support for CNNers especially who 
are not major in English. This app can 
teach us various languages, from the 
popular ones such as English, French, 
Germany to the less popular ones 
such as Russian, Hungarian, Polish 
and even Arabish.

TED Talk is a nonprofit de-
voted to spreading ideas, 
usually in the form of short, 
powerful talks on any topic. 
If you are about to have a 
presentation and be in short 
of idea or you are cracking 
you brain in how to show it, 
TED Talk is a great solution. 
Moreover, TED Talk is also 
a good mean of improving 
your English as it is made by 
the natives without subtittle.



75

3. Shazam
You are in a cafe, hearing a 
smooth melody then struggle 
to find out what song it is, here 
comes Shazam, one of the 
most used music dictionaries 
recently. Shazam was pub-
lished in 2008 by Shazam En-
tertainment Limited. Turn your 
phone to the music source 
and click the Shzam icon on 
screen, it will let you know the 
song’s name, artist and even 
its link on iTunes. Lots of stars 
were found by Shazam be-
fore becoming famous such 
as Sam Smith, Martin Garrix, 
Lana Del Rey.

4. Charades
If you are on street seeing a 

group with one who has his phone 
up and down on his forehead and 
the rest are so noisy, they are play-
ing Charades for sure! Charades is 
a game which one player will put 
on the phone showing a word on 
screen then the rest will suggest 
him without saying out the word di-
rectly. One interesting point of this 
game is that the players have many 
topics to choose from and even can 
create their own.

Hoàng Nam A47
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NGHỊCH APP 
CÙNG ZOOM

Nếu như bạn đang mong đợi một cái Tết vui nổ trời 
và một khởi đầu thật hoàn hảo cho học kì 2 đang 
đến gần, trong số này, Zoom sẽ giới thiệu cho bạn 
những ứng dụng smartphone chẳng mấy CNNer biết 
đến nhưng lại hay không kém gì những Candy Crush, 
Crossy Road hay các game của Ketchapp.

1.TED Talk:
TED Talk là một ứng dụng 

tổng hợp video của những 
bài thuyết trình và diễn 
thuyết nổi tiếng trên khắp 
thế giới với mọi lĩnh vực từ 
những vấn đề chính trị xã 
hội rất “hàn lâm” như về 
nạn đói hay khái niệm giới tính thứ 4 
cho tới những vấn đề rất đời thường 
như về lợi ích của nụ cười hay thậm 
chí là cả về vấn đề... sợ chó ☺ Nếu 
như bạn đang chuẩn bị có một bài 
thuyết trình trước lớp và bạn đang bí 
ý tưởng hay đang “lắc não” chưa biết 
trình bày thế nào cho thú vị thì TED 
Talk sẽ là cánh tay phải đắc lực dành 
cho bạn. Bật mí thêm một điều 
nữa về TED Talk là các video 
trong TED hoàn toàn bằng 
tiếng Anh giọng bản ngữ không 
có phụ đề nên TED Talk cũng 
sẽ là một cách rất tốt để bạn có 
thể nâng trình tiếng Anh.

2..Duolingo
Duolingo là một ứng 

dụng học ngoại ngữ 
thông qua các hoạt động 
và trò chơi vô cùng thú 
vị. Duolingo hứa hẹn sẽ 
là một ứng dụng hỗ trợ 
tuyệt vời cho các CNNer, 

vốn có nhiều bạn phải học ngoại 
ngữ 2 và nhiều bạn học hệ 3 năm 
của các ngôn ngữ ngoài tiếng Anh, 
khi Duolingo có thể dạy người dùng 
rất nhiều thứ tiếng khác nhau trên 
thế giới, từ những thứ tiếng thông 
dụng như Anh, Pháp, Đức, cho tới 
những thứ tiếng ít phổ biến hơn như 
Nga, Trung, Nhật hay thậm chí cả 

tiếng Hun-
gary, tiếng 
Ba Lan và 
cả tiếng... 
Ả Rập.
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3.Shazam
Bạn đang ở trong một quán cà 

phê, bạn nghe thấy một bài hát rất 
hay và bạn trăn trở không biết đó là 
bài gì, đó sẽ là lúc bạn cần đến Sha-
zam, một trong những “từ điển” âm 
nhạc và ứng dụng dự báo xu hướng 
âm nhạc hay nhất trong những năm 
gần đây. Shazam ra mắt vào năm 
2008 bởi Shazam Entertainment 
Limited. Khi sử dụng Shazam, bạn 
sẽ mở ứng dụng lên, bấm vào biểu 
tượng Shazam ở giữa màn hình, 
sau đó chĩa điện thoại về phía tiếng 
nhạc, Shazam sẽ cho bạn biết tên 
của bài hát, tên nghệ sĩ và thậm chí 
cả link của bài hát này trên iTunes. 
Không chỉ có thể xác định bài hát, 
Shazam còn có chức năng giới thiệu 
những nghệ sĩ mới tiềm năng. Rất 
nhiều những tên tuổi lớn đã từng 
được Shazam phát hiện và giới thiệu 
trước khi đến với công chúng như 
Sam Smith, Martin Garrix, Lana Del 
Rey...Hữu ích là vậy, tuy nhiên Sha-
zam sẽ lập tức tắt điện nếu không có 
mạng hay gặp phải các bài hát như 
“Vợ người ta”, “Âm thầm bên em” (do 
nhạc Việt không có trên iTunes) 

4.Charades

Nếu như đi trên đường mà 
nhìn thấy một ai đó đang đặt 
điện thoại lên trán thì có thể họ 
đang chơi Charades. Charades 
là một trò chơi dựa vào điểm 
nhìn, trong đó trong đó người 
chơi sẽ đặt điện thoại có hiện 
ra từ cần gợi ý lên trán, những 
người cùng chơi sẽ gợi ý và 
nếu đoán đúng thì gật xuống, 
nếu bỏ qua thì ngửa lên. Một 
điểm đặc biệt của Charades là 
người chơi có thể chọn chủ đề, 
tự điều chỉnh thời gian và tự 
thiết kế trò chơi của riêng mình. 

_Hoàng Nam A47_
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DIY
HOME-MADE COSMETIC

In dry weather, we cannot deny that lipbalm becomes extremely familiar and useful 
to everyone. So why not try to do a home-made lipbalm with the main ingredient is 
beeswax? Just a few simple steps, and you will have a not only very convenient but 
also quality-assured lipbalm.

HOW TO DO:

Step 1: Cut or grate the bees-
wax.

Step 2: Beeswax softens and mois-
turizes skin. However, for more effect, 
you can add some essential oil, coco-
nut oil, vitamin E, jojoba, shea butter, 
cocoa butter,...
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Ingredients:- 3 tablespoons beeswax
- Honey (optional)

 - Aromatherapy or essential 
oils (optional)

Step 3: Simmer the mixture of bees-
wax and essential oils while stiring 
so that the mixture will not get burnt. 
If you use microwave, check and stir 
every 30 seconds.
Step 4: After completely melting the 
mixture, let it cool.

Step 5: Add a little sweet honey. 
Moreover, honey increases antimi-
crobic for your lipbalm.

Step 7: Continue to melt or use the mi-
crowave in about 1 minute.
Step 8: Pour into container or a tube 
and let cool.

Relax and enjoy! No more worry about 
chapped lips!

Hoàng Yến A47

Step 6: Fragrance is optional. You 
can add vanilla, peppermint, fruit 
fragrance and food color.
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DIY
TỰ LÀM MỸ PHẨM TẠI GIA
Trong thời tiết hanh khô, không thể phủ nhận lip balm - son dưỡng thực sự đã trở 
thành vật dụng vô cùng quen thuộc và hữu ích với mọi người. Vậy tại sao bạn không 
thử tự làm lip balm ngay tại nhà chỉ với nguyên liệu chính là sáp ong? Chỉ vài bước 
đơn giản là bạn đã có ngay son dưỡng cực tiện lợi mà lại đảm bảo chất lượng.

CÁCH LÀM:

Bước 1: Cắt hoặc bào nhỏ sáp 
ong hoặc bào vụn sáp ong.

Bước 2: Sáp ong có nhiều tác dụng, 
trong đó có tác dụng làm mềm và giữ 
ẩm cho da. Tuy nhiên để sản phẩm 
thêm phần hiệu quả, bạn cũng có thể 
thêm vào chút tinh dầu dưỡng, dầu 
dừa; vitamin như vitamin E, jojoba; bơ 
shea, bơ ca cao,…
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  Nguyên liệu: 
 - 3 muỗng canh sáp ong  
(Highland Bee ở 156 Hoàng 

Văn Thái, Thanh Xuân là một địa 

chỉ tin cậy cho các sản phẩm làm 
từ ong)

 
- Mật ong (tùy thích) 

   - Hương liệu hoặc tinh dầu 
(tùy thích)Bước 3: Đun nhỏ lửa hỗn hợp sáp 

ong và tinh dầu. Vừa đun vừa khu-
ấy nhẹ đều để hỗn hợp không bị 
cháy. Nếu quay trong lò vi sóng, cứ 
khoảng 30 giây bạn cần bỏ ra kiểm 
tra và khuấy 1 lần.

Bước 4: Sau khi hỗn hợp đã chảy 
hoàn toàn và trộn đều với nhau thì 
bỏ ra để nguội.
Bước 5: Hãy thêm một chút mật 
ong để tạo hương vị ngọt ngào. Hơn 
nữa, mật ong còn giúp tặng tính 
kháng khuẩn cho lip balm của bạn. 
Nhưng đừng cho quá nhiều nhé, nó 
sẽ ảnh hưởng đến chất lượng lip 
balm đấy.

Bước 6: Cuối cùng để lip balm trở nên 
hoàn thiện và giống mua ngoài hãng 
hơn bạn có thể thêm vào một chút 
hương liệu tùy thích như vani, bạc hà, 
trái cây… Muốn đẹp mắt hơn thì thêm 
chất tạo màu. Hãy sử dụng những chất 
liệu an toàn như tinh dầu và màu thực 
phẩm nhé.
Bước 7: Khi đã cho đủ các nguyên liệu, 
bạn tiếp tục đun nóng hoặc quay lò vi 
sóng chừng 1 phút để đảm bảo hỗn hợp 
được trộn đều.
Bước 8: Cuối cùng, bạn đổ hỗn hợp 
vào vật dụng đựng như thỏi hay lọ nhỏ. 
Khi nguội hoàn toàn sáp ong sẽ tự định 
dạng.

Vậy là cuối cùng bạn đã có cho mình 
1 hũ lip balm tự chế xinh xắn rồi. Khỏi 
phải lo về nẻ môi trong tiết trời hanh khô 
này nhé!

Hoàng Yến A47
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Horoscopes 
  on this Tet holiday

Time sure can fly and spring has finally arrived! This Lunar New 
Year, CNN ZOOM has some advice for the Horoscopes. Have a 
prosperous and fortunate New Year!

Aries: You shouldn’t be too risky and should take better care of 
your own body and health. Aries are independent by nature but it’s 
not wrong to ask for help once in a while.  

Taurus: You are always thinking too much about your future 
and the people who will be a part of it! This year, worry less 
and start living the moment. Carpe Diem!

Gemini: Learn how to listen but also how to filter everything 
you heard. Gemini has the fantastic ability to quickly grasp and 
spread information, but somethings are better kept secret: Not 
everything is gossip material!

Cancer: Spending times with your family is good, but go out 
sometimes! Join your friends outdoor. It’s both good for your 
health and for you to broaden your relationship.

Leo: Courageous, fearless and prideful are the words to de-
scribe Leo. However, being the hero you are, you’re refrained 
from asking for a helping hand. Don’t be ashamed of asking 
for a little assistance. Everyone needs it once in a while.
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Virgo: You’re too much of a perfectionist! I know that you meant 
well but your complains are making everyone uncomfortable. 
Nothing is perfect!

Libra:  People say that you’re a womanizer, that you’re flirty… 
Let’s change that this year. I get that you’re affectionate, but be 
more decisive about who you want.

Scorpio: Scorpio are a mystery: Quiet and hard to read. But 
people may find you unreachable when they needed you most. 
More importantly, stop scheming revenge on You-Know-Who. 
They’re not worth your attention.

Capricorn: Spend less time on your work, Cap. People think that 
you’re cold and … If you’re not careful, you may lose something 
even hard work can’t fix.

Sagittarius: You’re always carefree of any worry in the world. 
But this year, focus on studying. Time to start thinking about the 
future. This Tet Holiday, spend more time with your family.

Aquarius: You always have amazing ideas but too often, you 
don’t put them into practice. This year, don’t be afraid to live up to 
your full potential. Turn the impossible into the possible!

Pisces: Reality sucks, I know! But it’s time to get your head 
off of the cloud and come back down to earth. Set up more 
goals to achieve, think more for yourself! You’re a bit too naïve 
and gullible so don’t throw away your everything for someone 
else.
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Đón Tết 
  cùng 12 chòm sao 

Thời gian thấm thoát trôi đi, vậy là một mùa xuân mới lại đến! Tết 
này, CNN Zoom có một vài lời khuyên nho nhỏ cho 12 chòm sao. 
Chúc các bạn một năm mới thuận lợi, vạn sự như ý!

Bạch Dương : Bạn nên bớt liều lĩnh hơn, cẩn thận với cơ thể và sức 
khỏe của mình. Tính tự lập của Bạch Dương là rất tốt nhưng đôi khi 
nếu cần sự giúp đỡ hay lên tiếng. Có ai nói bạn “điếc không sợ súng” 
chưa nhỉ? Biết sợ cũng không hẳn là xấu, sợ để hiểu hơn về bản thân.

Kim Ngưu: Ngưu luôn lo nghĩ cho tương lai của bản thân 
và của những người sẽ trở thành một phần cuộc sống của 
Ngưu. Trong năm mới, Ngưu nên bớt suy nghĩ lại, tận hưởng 
hiện tại. Chi một ít tiền dành dụm để đi chơi xa thì sao nhỉ?

Song Tử: Phải lắng nghe nhiều hơn và chọn lọc thông tin lại 
bạn nhé! Việc nắm bắt thông tin nhanh chóng là lợi thế của 
Song Sinh và sức phát tán thông tin cũng nhanh không kém. 
Nhiều lúc có người muốn tâm sự với cậu, lắng nghe và cất đó 
thôi, đừng mang đi lung tung để giữ hàm răng chắc khỏe nhé! 

Cự Giải: Giải Giải ơi, sao cứ ở trong nhà hoài vậy? Dành phần 
lớn thời gian cho gia đình là điều tốt nhưng trong năm mới Cự 
Giải nên tham gia thêm những hoạt động tập thể, những trò 
chơi ngoài trời, vừa giúp cơ thể khỏe mạnh lại có thể nhiều 
bạn mới đấy!

Sư Tử: Dũng cảm hơn người, có bản lĩnh và rất tự tin vào bản 
thân. Tuy hào hiệp trượng nghĩa, hay giúp đỡ người xung 
quanh là tốt, nhưng nhớ nhé, không có gì phải xấu hổ nếu 
bạn cần cầu cứu ai đó.
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Xử Nữ: Nên giảm tính cầu toàn quá mức của mình nhé! Cho dù 
muốn công việc của mọi người có kết quả tốt nhất nhưng đôi khi 
tính phàn nàn của bạn khiến mọi người sợ đấy. Không có gì là 
hoàn hảo cả. Giảm tính lười biếng, tham gia hoạt động ngoài trời 
nhiều hơn đi nào!

Thiên Bình: Bạn có biết là khi ai nhắc đến bạn người ta cũng nghĩ 
đến “lăng nhăng”? Hãy thay đổi hình tượng của mình trong năm 
mới nào. Chỉ tại cậu ấy hòa đồng quá nên dễ gây hiểu lầm, cần 
dứt khoát quyết định chọn ai thì chọn luôn, không lăn tăn nghĩ đi 
nghĩ lại nữa.

Thần Nông: Bạn hơi im lặng và khó hiểu, điều ấy làm người ta 
nghĩ bạn hơi khó gần đó. Có ai đó đang rất muốn được chia sẻ 
với bạn, lắng nghe tâm sự của bạn. Và điều quan trọng là “bớt 
ghen” và ngừng kế hoạch trả đũa ai đó. Họ không đáng để bạn 
phải suy nghĩ nữa đâu!

Ma Kết: Bớt thời gian dành cho công việc. Người xa lạ bảo bạn 
lạnh lùng, người ấy lại bảo bạn hơi thờ ơ. Có thể bạn sẽ đánh 
mất rất nhiều thứ mà công việc không thể mang lại được. Chỉ cần 
dành thêm một chút thời gian để dạo chơi cùng mọi người, bạn 
sẽ thấu hiểu được điều đó.

Nhân Mã : Vô lo vô tư cũng nên ở mức giới hạn thôi Mã Mã. 
Trong năm mới, Mã Mã nên tập trung thêm vào việc học tập 
hoặc công việc của mình, đã đến lúc nghĩ đến tương lai rồi. 
Những ngày lễ tết hãy bớt thời gian ở ngoài mà dành cho gia 
đình nữa nhé!

Bảo Bình: Bảo Bình luôn có những ý tưởng sáng tạo tuyệt vời 
nhưng một số bạn lại không dám thực hiện. Trong năm mới Bảo 
Bình hãy phát huy hết những ý tưởng của mình, biến cái không 
thể thành có thể nhé.

Song Ngư: Thực tế đúng là không vui vẻ chút nào, nhưng mơ 
mộng quá cũng không tốt. Song Ngư cần đặt ra những mục 
tiêu xác định cho mình. Nghĩ cho bản thân nhiều hơn, không 
nên vì ai đó mà làm tất cả mọi chuyện. Cẩn thận để không bị 
gạt nữa nha!
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