
 

 
 



 

 
Hãy l�ng nghe --- Có ti�ng 

piano du d��ng �âu �ây kìa! 
 

�u nh� Mozart là ng��i có 
�nh h��ng l�n nh�t trong 
th�i k� âm nh	c c
 �i�n thì 
Beethoven chính là t�ng 
�ài l�n nh�t 

trong giai �o	n giao th�i gi�a 
âm nh	c c
 �i�n và âm nh	c 
lãng m	n. OÂng chính là 
ng��i ��t n�n móng cho 
nh�ng gì g�i là b�t ��u c�a 
m�t th�i k� âm nh	c m�i. 
Th�i k� âm nh	c lãng m	n - 
th�i k� h�u Mozart. Và k� t� 
�ó v� sau nh�ng nh	c s� hay 
khán thính gi� say mê v�i 
nh�ng �i�u classic luôn coi 
ông là m�t trong nh�ng 
ng��i xu�t s�c và có tác ��ng 
l�n nh�t ��n c�m xúc âm 
nh	c c�a h�.…………………… 
 
Beethoven tên ��y �� là 
Ludwig Van Beethoven, ông 
sinh ra và l�n lên trong m�t 
gia �ình có truy�n th�ng v� âm nh	c. Cha 
ông, Johann van Beethoven, là m�t ca s� 
gi�ng Tenor trong giáo ���ng hoàng ia � 
Bonn. M� c�a Beethovegn là bà Maria 
Magdalena Keverich. Ludwig van 
Beethoven là con trai ��u trong gia �ình. 
Ông sinh ngày 16 (ho�c 17) tháng 12 n�m 
1770, làm l� r�a t�i ngày 17 tháng 12 n�m 
1770 và mang tên c�a ông n�i. 
 
Vào kho�ng n�m 30 tu
i ông b  �i�c hoàn 
toàn và t� �ó ông không th� trình di�n 
c!ng nh� ch" huy dàn nh	c n�a. Nh�ng 
m�t tâm h#n sinh ra �� dành và c�ng hi�n 
cho âm nh	c nh� ông không d� ��u hàng 

s� ph�n. Không th� trình di�n nh�ng ông 
v$n ti�p t%c sáng tác. Nh�ng công vi�c 
t��ng nh� không th� �i m�t ng��i không 
có ��c kh� n�ng thính giác. B�n giao 

h��ng s� 5 - & nh 
m�nh chính là cao 
trào c�a tài n�ng 
Beethoven. M�t tài 
n�ng v�t trên s� 
ph�n. Có l' chính 
nh�ng cay ��ng, 
tr�m t� và khúc 
khu(u c�a cu�c ��i 
m�i giúp ông th� 
hi�n ��c ph�n h#n 
còn l	i vào âm nh	c 
m�t cách thành công 
��n v�y.……….  
 
Cu�c s�ng ngày m�t 
trôi �i và không h� 
�)n gi�n. Beethoven 
qua ��i ngày 26 
tháng 3 n�m 1827 � 

tu
i 57 �� l	i c� 1 gia tài �# s� các tác 
ph*m. M+i tác ph*m c�a ông chính là giai 
�i�u v� cu�c s�ng, l�i t, s, c�a s, t�ng 
tr�i, s, kh
 �au và c� nh�ng th�ng 
tr�m.……………………..  
 
Hãy nghe và c�m nh�n v� s� ph�n v� 
nh�ng gì thu�c v� ngày hôm nay. Hãy 
nghe �� nh� v� nh�ng gì �ã qua, �� l�y 
ni�m tin cho m�t t�)ng lai xa h)n... 
 
      Lá �� t�ng h�p
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Chuyên m%c Ô kìa ai kia >>         *Nh�ng ng��i b	n nhìn b-ng tai* 
 
 

…Kho�nh kh�c ��i di�n v�i m�t th� 
gi�i t�i t�m nh�c Pha Lê nh� l	i l
n 
tham gia trò ch�i “L� �en v tr�” 
trong công viên n��c. Cho dù là gan 
lì nh�t thì không m�t ��a tr� nào là  
không hét lên khi th� mình trôi v�n 
v�o trong m�t cái �ng kín nh� 
b�ng… Kín nh� kho�nh kh�c này… 
khi �ôi tai Pha Lê tr� nên v�t v� ��nh 
h��ng m�i ti�ng ��ng trong bóng t�i. 
Âm thanh nào là âm thanh c�a m�t 
cánh c�a m� ra? �ang trôi trong cái 
l� �en, c� b�n cu�ng quýt khi nghe 
th�y ti�ng b��c chân c�a nh�ng ch� 
nhân ngôi nhà. Nh�ng ông ch� bà ch� 
khi�m th� tr	c tu�i khách s�t s�ng �� 
ra c�a �ón nh�ng th��ng khách v�a 
mù… v�a ngh nh ngãng.   

Pha Lê b� v�c d	y b
i m�t gi�ng nói 
con gái: “Tay b	n �âu?”. Thoáng 
rùng mình khi ngh! ��n m�t �ôi m�t 
không hoàn h�o, th� nh�ng b�n n�ng 
l	i gi�c Pha Lê b"t �ôi cánh tay ra 
kho�ng không: “Tay �ây!”. Ng�#i 
b	n gái không hoàn h�o d�#ng nh� 
ch$ ch�m chú v�i công vi�c h��ng 
d%n Pha Lê di chuy&n trong kho�ng 
không… khi thì r' trái, lúc thì r' ph�i, 
th$nh tho�ng l	i tr�n an Pha Lê b(ng 
cái si�t tay th"t ch�t.  

Cui cùng, s� t	n t�y c�a nh�ng ch� 
nhà �ã ���c �)n �áp, t�t c� b�n rùa 
�ã chui h�t qua cái l� c�a…cao g
n 
hai mét m�t cách an toàn. Không khí 
trong nhà �m áp h�n bên ngoài nh�ng 
bóng t�i trùm lên �âu thì cng nh� 
nhau. Ng�#i b	n gái không hoàn h�o 
t* th��ng cho mình b(ng m�t n� c�#i 
t��i khi con rùa Pha Lê �ã k�p n�i 
�uôi b	n bè, l�c t�c ng+i xu�ng gh�. 

B�n rùa loay hoay mãi v�i m�i m�t 
vi�c ��n gi�n là ng+i �úng vào gh� 
c�a mình. Chúng than vãn không 
ng�ng: “T�i quá!”, “Khó ch�u quá!”, 
“Kh� quá!”,“Không th�y 
gì!”…Nh�ng ông ch� bà ch� c� l*a 
l#i d� dành nh�ng th��ng khách: 
“R+i s' quen thôi mà!”, “Chúng mình 
hi&u mà!”, “Khát n��c 
không?”…M�t  

 

con rùa la th�t thanh khi l, tay �ánh 
�� ly n��c ra bàn, ch� nhà l	i d�: 
“��ng lo! Chúng mình s' d�n ngay 
thôi mà!”.  

Hai con m�t c�a Pha Lê  sau l�n v�i 

bu�c kín c� t��ng t��ng g��ng m�t 
ng�#i b	n  d%n ��#ng v%n �ang ng+i 
c	nh. M�t �ôi m�t nh�m nghi)n? 
Nh�ng bù l	i là m�t �ôi tai to thay 
cho �ôi m�t khi�m khuy�t? Ch�c h-n 
là m�t g��ng m�t không vui? 

Ng��c l�i thì có, nh�ng th��ng 
khách v�i g��ng m�t b� che kín g
n 
h�t, v�a làu bàu v�a s# s%m m�i th� 
xung quanh ch� ng+i. Càng s#, thì hai 
cái tai rùa càng bu+n bã nh"n ra cái 
th� gi�i không hoàn h�o này th"t ra 
cng là c�a mình. Cái gh� có �áy gh�, 
cái bàn g�  có c	nh bàn khô n�, cái ly 
n��c d  v, và c� cái qu	t �ang th�i 
phù phù trên tr
n nhà…    

B�n rùa nh� b� �i�n gi	t khi ch� nhà 
n+ng nhi�t ��a ra l#i m#i: “.n c�m 
nhé?”. .n c�m? S' t* c
m lên chén 
c�m c�a mình? S' t* c
m lên cái 
mu�ng c�a mình? S' xúc c�m th� nào 
�& không r�i vãi? B�n rùa l	i có c� 
nh�a nh*a: “Khó quá!”, “L, may �út 
c�m vào mi sao?”. Th� nh�ng không 
có gì d  h�n là ng+i m�t ch� và làm 
nng: “�ói!”. Trong lúc b�n rùa ch# 
���c s# c�m, thì nh�ng ch� nhà 
khi�m th� l	i t�t b"t trong cái l� �en, 
di chuy&n t� phòng khách xu�ng b�p, 
t� b�p tr�  lên phòng khách, nh� 
nhàng lách vào các gh� ��t c�m và 
th�c �n lên bàn. Không m�t ti�ng r�i 
v,, không m�t ti�ng va �"p, ch$ có 
ti�ng c�#i vui hoà l%n v�i mùi th�c �n 
n�u chín. 

C�m �ã �u�c d�n lên, b�n rùa b�t 
�
u “múa” gi�a bao “c�p m�t” hi�u 
k/. Hai cái tai Pha Lê �ã tr� nên 
thính nh	y khi �u�i b�t chén c�m 
trên m�t bàn. Ng�#i b	n gái không 
hoàn h�o gi�ng d�u dàng khích l�: 
“R+i s' quen!”. B�a c�m �
y lên 
nh�ng câu chuy�n: “Ngon không?”,  

 

“.n n�a không?”, “Ngon l�m!” và  
“.n n�a!”… Nh�ng câu h0i th"t 
lòng và nh�ng l#i �áp cng th"t 
lòng. Cái bàn thu mình l	i, kéo m�i 
ng�#i m�i lúc m�t g
n nhau h�n. 
Không còn phân bi�t �âu là khách, 
�âu là ch� mà c� nhà cùng c�#i 
vang khi phát hi�n m�t con rùa �ang 
kéo rê cái mu�ng kêu kèn k�t xu�ng 
�áy chén. Nhân lúc không ai nhìn, 
Pha Lê �ã thò c� ngón tay vào 
chén…vét b(ng h�t v�n th�c �n 
cu�i cùng. B�n rùa không ph�n ��i 
khi ch� nhà trao cho b�n rùa gi�i 
“�n ch"m nh�t nhà”, và b(ng lòng 
nh�#ng ngay gi�i… “r�a chén” cho 
nh�ng ch� nhà hi�u khách.   

B�n rùa no nê, xuýt xoa nh�t l	i �ôi 
tai �ã “m� m�t” c�a mình…�ôi tai 
nghe th�y cái gh� ng+i v�ng chãi trên 
n)n ��t, nghe th�y cái bàn có g��ng 
m�t, nghe th�y cái ly n��c có n��c 
bên trong, và cái qu	t ch�ng ki�n b�a 
c�m xum v
y.  

Nh� có phép l�, Pha Lê có th& ch	m 
tay vào b�t c� màu gì trong cái l� �en 
mà không ph�i màu �en. �ó có th& là 
màu xanh, �ó có th& là màu vàng… 
Nh�ng �& di n �	t sao cho tai có th& 
ch	m ���c, thì màu xanh không khác 
gì màu �en. Và �& phân biêt v�i màu 
�en, Pha Lê g�i màu xanh da tr#i là  
“Màu bình yên ”. Trong màu bình 
yên, b�n rùa không còn t��ng t��ng 
m�t cách nghèo nàn v) nh�ng �ôi m�t 
không hoàn h�o, mà chúng hình dung 
��n th� gi�i l�n h�n, th� gi�i c�a 
nh�ng �ôi tai ch$ c�t gi� nh�ng âm 
thanh t��i ��p. Trong màu bình yên, 
m�i ng�#i quy�n luy�n chia tay. 
Nh�ng v� ch� nhà giúp b�n rùa m� 
kh�n bu�c m�t. Ng�#i b	n gái không 
hoàn h�o m$m c�#i ng�m nhìn �ôi 
m�t Pha Lê có màu xanh. 
 
BC ( Ghi theo l�i k� c�a Pha Lê) 

(*) Mái �m Thiên Ân – N�i nuôi d	y 
tr� khi�m th� (Q.Tân Phú,TP.HCM) 

(Ti�p theo trang 1) 
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Chuyên m�c giao l�u 
gi�a ��c gi� và toà 
so	n 

Nhóm tin DRD xin vui 
m�ng thông báo v�i 
��c gi� v) s* hình 
thành c�a m�t di n �àn 
chính th�c c�a nhóm 
trên trang web c�a 
DRD. 

L��t qua……………. 
www.drdvietnam.org, 
khi vào m�c “di n 
�àn”, b	n s' th�y trong 
�ó có m�c “trao ��i 
v�i nhóm tu�i teen 
(nhóm làm b�n tin)”. 
��y! ��y chính là 
“m�nh v�#n” m�i m� 
�& nhóm tin và các b	n 
��c gi� xa g
n có th& thu"n ti�n liên l	c 
v�i nhau. 

Sau kho�ng th#i gian �
u kh�i ��ng, trên 
di n �àn hi�n nay �ã có m�t s� ý ki�n c�a 
các b	n. Nhóm tin th*c s* ph�n kh�i và 
h	nh phúc vì ���c các ��c gi� quan tâm. 

1 �ây xin trích d%n vài ý ki�n mà nhóm �ã 
nh"n ���c. Mong r(ng các b	n có cùng 
m�i quan tâm s' cho nhóm thêm nhi)u ý 
ki�n. 

“Mình c� ��c b�n tin m�i trên trang web 
k& c� c�a hai k/ v�a r+i....N�i dung mình 
th�y các b	n vi�t n�i dung r�t t�t nh�ng 
mình ch$ th�c m�c m�t �i)u là mình ch�a 
th�y bài vi�t c�a nh�ng b	n khuy�t t"t 
vi�t...Có th& mình ngh! �& cho ng�#i 
khuy�t t"t tham gia n�a...thì lúc �ó b�n tin 
có th& là m�t m�nh ��t nho nh0 cho ng�#i 
khuy�t t"t....�ó là ý ki�n c�a mình...” 
(Ý ki�n c�a cuocdoilavay trên di	n �àn 
c�a DRD) 

) 

“Tôi cng có cùng quan �i&m v�i cuocdoilavay. Tôi �ã ��c 03 k/ phát 
hành c�a b�n tin, n�i dung thì r�t t�t và hình �nh c�a các b	n tu�i teen 
r�t �áng ���c phát huy.  

Các b	n còn nh0 tu�i mà �ã có nhi�t huy�t và suy ngh! t�t, nh�ng tôi 
th�y h
u h�t bài vi�t c�a các b	n ch�a truy)n t�i ���c nh�ng thông 
�i�p c�a bài vi�t. M�t khác có th�c m�c là t	i sao m�t b�n tin hay nh� 
v"y l	i ch$ giành cho tu�i teen thôi, t	i sao không m� r�ng ph	m vi �& 
NKT chúng tôi có th& tham gia nh(m góp ph
n làm cho b�n tin phong 
phú h�n, ch�t l��ng h�n. Có nh�ng v�n �) c�a NKT mà tôi b�o ��m là 

nhóm teen các b	n s' không hi&u, c�m 
nh"n b(ng chính nh�ng NKT chúng 
tôi.………………...  
Các b	n �ang làm công vi�c cung c�p 
“thông tin” mà m�t “thông tin” �úng 
ngh!a ph�i xu�t phát t� 2 chi)u ch� 
không ph�i thông tin m�t chi)u nh� 
chúng ta th�#ng làm hi�n nay. V"y �& 
góp ph
n thay ��i nh"n th�c ph�i có s* 
tham gia t� 2 phía: NKT và ng�#i bình 
th�#ng.�
Thân chào,”…………………………… 
(Ý ki�n c�a Hoacomay trên di	n �àn c�a 
DRD) 

Chào các b	n nhà báo!.............................. 
Nhân ngày nhà báo, tôi xin g�i ��n các 
b	n m�t l#i chúc s�c kh0e và m�i �i)u 
t�t ��p cùng v�i nh�ng �óa hoa t��i 
th�m nh�t. Chúc các b	n ngày càng có 
nhi)u bài vi�t, thông tin hay, h�p d%n,��i 

m�i mang nhi)u ý ngh!a và th"t s* d  thu hút, lôi cu�n ��c gi� chúng 
tôi ��n v�i b�n tin ngày càng nhi)u h�n nhé. 

(Khanh Nguyen) C�m �n ý ki�n �óng góp r�t th-ng th�n c�a 
cuocdoilavay, c�a hoacomay và l#i chúc r�t ng�t ngào c�a b	n Khanh 
Nguyen. ��c l#i chúc này tuy là t� cu�i tháng 6 nh�ng ��n gi# nhóm 
v%n còn th�y …xao xuy�n �. 

V�i t�ng ý ki�n c� th&, nhóm �ã tr� l#i trên di n �àn c�a t�i mình. N�u 
các b	n có thêm nhi)u suy ngh!, ý ki�n khác nhau, mong m�y b	n hãy 
ghé qua di n �àn �& �óng góp thêm. � 

Nh�ng quan tr�ng nh�t là nhóm tin r�t c�m �n nh�ng tình c�m chân 
thành c�a các b	n ành cho nhóm. Nhóm cng luôn dành nh�ng tình 
c�m chân thành nh�t �& g�i ��n các b	n. 

Nhóm tin chào m�ng t�t c� các b	n! 

Thân 

Nhóm tin Teen DRD 
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Gia �ình Xì Trum 
 

“WHY NOT”(*) =  
T.I SAO KHÔNG? 
 
“B�n �ã ��c ho�c xem phim “Kính V�n Hoa”? B�n �ã t�ng xúc ��ng, ng�n ng� tr��c n� c��i 

h�n nhiên, trong sáng và ��y �p ni�m vui c�a Hoa - m�t cô bé b� khi�m th�, khi�m thính b�m sinh. 

Và b�ng nhiên b�n mun làm m�t cái gì �ó cho các b�n nh� khuy�t t	t ging nh� c	u bé T�n �ã 

làm cho cô bé Hoa sut 10 n�m? 

B�n �ã t�ng ngh� v� hai ch  “cho” và “nh	n”? B�n ngh� là mình cho quá nhi�u mà ch�a nh	n 

l�i ���c gì ho�c ng��c l�i? 

Th	t ra, “giving is receiving”. Khi b�n cho cô bán hàng 500�, b�n s! nh	n l�i m�t viên k"o. Khi 

b�n cho �i m�t n� c��i, b�n s! nh	n l�i s� yêu m�n. Khi b�n n�m tay ai �ó, có ngh�a là b�n v�a 

cho và v�a nh	n cái n�m tay �ó. C#ng ging nh� v	y, khi b�n cho �i m�t t$m lòng, b�n s! nh	n 

l�i ���c h�nh phúc.  

GIVE TO RECEIVE, �ó là ph��ng châm c�a chúng mình (và có th% c#ng là c�a các b�n n a), 

nh ng thành viên WHY NOT. “ – Trích t� l#i gi�i thi�u c�a nhóm -Why Not 

 

(*) Whynot là nhóm ho	t ��ng tình nguy�n 

g+m nh�ng h�c sinh trung h�c ph� thông có 

nhi�t huy�t v�i công tác xã h�i. Whynot 

���c thành l"p n�m 2005 v�i các thành viên 

ban �
u là tình nguy�n viên Project VN c�a 

t� ch�c Sealnet do Hu/nh Minh Vi�t (�	i 

h�c Stanford, Hoa K/) sáng l"p. Whynot 

ho	t ��ng v�i m�c �ích t� thi�n h��ng ��n 

các tr� em khuy�t t"t, các tr� em có hoàn 

c�nh khó kh�n, h��ng �ng tinh th
n c�a 

phong trào thanh niên tình nguy�n trong 

thành ph�. Thành viên Whynot ch� y�u là 

h�c sinh các tr�#ng Trung h�c ph� thông 

trong ��a bàn Thành ph� ho	t ��ng trong 

m�i d�p hè k& t� hè n�m 2005. 

 

 
 
 
 

Tuy ch
 l�n ��u ti�p cn v�i vi�c t� xây 
d�ng ho	t ��ng nh�ng nhóm Whynot �ã 
có ���c nh�ng thành công nh�t ��nh 
trong ��t hành ��ng n�m 2005. Whynot 
2005 �ã di�n ra trong g�n hai tháng (t� 
01/07 ��n 21/08) và thu ���c m�t k�t qu� 
kh� quan. 

���"������#$$%&� �'�(�)�"�*��+���*,��-��.*�/�0�(�
-���(�*1����*���(���(��"��2�"�����������3&�
���.��/�4�*�,������0��/,5�����0*������"��/��
/�"��*1��(�*����2���"��*�����6�.��	������
	���0��
�7�

Whynot /��(�*��"-�*���  xây d�ng k� ho	ch 
các ho	t ��ng trong d�p hè n�m 2006 ����7 

�
�	
�����
��
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Chu�n b� cho chuyên m�c ��c bi�t, nhóm phóng viên t� tin �ã có m�t 

bu�i chi�u tham quan Sân v	n ��ng Thng Nh$t (Q5)-kho�ng th�i gian t	p 

luy�n c�a các v	n ��ng viên khuy�t t	t (V&VKT). V�i nh ng hình �nh ghi 

���c c#ng nh� nh ng l�i trao ��i v�i các V&V và hu$n luy�n viên (HLV), 

chúng mình �ã làm m�t phóng s� cho chuyên �� “C� tích Teen” kì này. 
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T� CÁNH C�A…. 
Sân v"n ��ng bu�i chi)u nh�n 

nh�p và sôi n�i các V�V �ang t"p luy�n. 
Trong s� �ó, gom t� thành t�ng nhóm nh0 
là các V�VKT �ang kh�i ��ng r�t t"p 
trung. T"p luy�n � sân Th�ng Nh�t này 
các V�V chia thành 3 nhóm chính : th& 
d�c d�ng c�, ch	y, �ua xe l�n. Trong khi 
kh�i ��ng, th$nh tho�ng l	i xen m�t câu 
�ùa dí d0m r+i m�t n� c�#i t��i, không ai 
bi�t các V�V �y �ã b�t �
u t"p luy�n khó 
kh�n nh� th� nào. 
 

��N SÂN T�P LUY�N….  
Nh�ng �ôi chân kiên trì ch	y trên con ��#ng �ua dài 

1000m, nh�ng �ôi tay �ang h�t s�c quay nh�ng vòng bánh xe 
l��t qua nh�ng khán �ài dài và r�ng, nh�ng �ôi m�t h��ng 
cao v) phía tr��c �& t	o �i&m �ích cho chi�c �!a v�t bay…t�t 
c� nh�ng �i)u �y �)u mang ��n sân v"n ��ng này m�t ng�n 
l�a cu+ng nhi�t. Ai ai cng �)u t"p trung cho vi�c rèn luy�n 
chính mình. Ch� H(ng, m�t thành viên trong nhóm ch	y nói : 
“T"p th� này th�y mình kho� ra nhi)u l�m, vui n�a !” 

H
u h�t các V�V � �ây �)u tham gia t"p luy�n ���c 
kho�ng 2-3 n�m. Các anh ch� ��n Sài Gòn t� r�t nhi)u vùng, 
t$nh khác nhau. Có ng�#i ���c gi�i thi�u vào �ây t� CLB 
Khuy�t T"t Tr�, cng có nh�ng h�c sinh c�a tr�#ng Nguy n 
�ình Chi&u. Nh�ng d�#ng nh� kho�ng cách v) �� tu�i và quê 
quán không còn là m�t gi�i h	n bó h�p. M�i ng�#i t"p luy�n 
trong ti�ng vui c�#i, ti�ng c� v và ��ng viên. Có c� �ó nh�ng 
l#i thách ��, thi �ua t"p luy�n…nh�ng giây phút tho�i mái là 
chính mình trong m�t c�ng �+ng nh� th� r�t ���c trân tr�ng 
n�i �ây. Nh� anh Nh"t, m�t h�c sinh tr�#ng Nguy n �ình 
Chi&u nói : “�i t"p th& d�c nh� th� này m�t ph
n là kho� 
ng�#i, còn n�a là ���c �i �ây �i �ó, ���c sinh ho	t t"p th&, 
th�y mình g
n gi v�i m�i ng�#i”. Khi các V�V ���c ngh$ 
phút ch�c là nhóm phóng viên chúng mình l	i ��n �& trao ��i 
v) cu�c s�ng c�a các anh ch� khi t"p luy�n. Th�y ai cng m�t, 
cng m+ hôi ��t �%m áo, nh�ng ch�c ch�n r(ng chúng mình 
�)u th�y, ai cng n� n� c�#i. 
 

Chuyên m%c: C/ TÍCH TEEN 
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Khó kh�n v) v"t ch�t �ã nhi)u, 
v) tinh th
n cng không ít. Nh�ng c�n 
�au th�t khi m�i t"p, s* m�t m0i quá ��i 
v�i nh�ng V�VKT là �i)u không th& 
tránh kh0i. C� nh�ng s* h� tr� t� thành 
ph� cng ch�a �� �& các anh ch� t"p 
luy�n ���c � tiêu chu2n t�t nh�t. “Khó 
kh�n � ? ��i v�i b�n ch� thì ���ng 
nhiên là nhi)u khó kh�n l�m !”- ch� Cao 
Nguyên �ã tâm s* nh� th�. 

 
NH�NG S� GIÚP S�C 
Theo l#i chú Phúc nói, sân bãi 

t"p luy�n c�a V�VKT ���c h� tr� t� 
Trung tâm V�n hoá Th& thao qu"n Tân 
Bình. Cng có m�t s� Trung tâm Th& 
thao khác nh� � qu"n Bình Th	nh, qu"n 
Gò V�p nh�ng ��n bây gi# ch$ có qu"n 
Tân Bình còn duy trì hu�n luy�n cho các 
V�VKT. 1 sân v"n ��ng Th�ng Nh�t 
này ch$ có 3 nhóm th& thao chính là 
ch	y, th& d�c d�ng c� và �ua xe l�n. 1 
Trung tâm còn có b�i l�i, bóng bàn…. 
T�t c� Ban qu�n lí TT ch$ mong mu�n 
cho ng�#i KT có m�t sân ch�i th& thao 
vui-kho�-có ích �& c�i thi�n cu�c s�ng 
c�a ng�#i KT. 
Bên c	nh nh�ng giúp �, c�a Trung tâm 
Th& thao, r�t nhi)u ng�#i thành ph� Sài 
Gòn �ã t	o nên nh�ng �n t��ng ��p cho 
ng�#i KT t$nh l� m�i lên. Nh� ch� H(ng 
nói : “Ch� th�y � trên TP này ���c ��i 
x� s��ng l�m, ���c m�i ng�#i quan tâm 
th"t s*, th�y mình có ích h�n.” �ó qu� 
th"t là m�t �i)u �áng m�ng ! 

HYV NGPHÍATR!"C 

Nh� chúng mình ���c bi�t, h
u 
h�t các anh ch� V�V � �ây �)u ít nhi)u 
có b(ng khen và huy ch��ng t* hào. 
B(ng khen Th� t��ng, Huân ch��ng lao 
��ng…Riêng có ch� Nguy n Th� Cao 
Nguyên �ã �	t ���c Huy ch��ng Vàng 
là ng�#i �áng n& nh�t. “Lúc �y mình 
th�y t* hào l�m, th�y mình làm ���c 
�i)u gì �ó cho T� qu�c”-ch� nói.  
Bây gi#, t�t c� các V�V �)u h�ng hái 
t"p luy�n cho kì �	i h�i qu�c gia vào 
tháng 9, chu2n b� cho ��i thi ��u Big 
Games t	i Malaysia vào tháng 12 n�m 
nay. Sau �ó là ��t Paragames n�m 2007. 
T�t c� �)u �ã s3n sàng cho m�t ��t thi 
��u ch�t l��ng và sung s�c. 
 

Các V�VKT �)u �ã v��t qua 
chính s* c�n tr� c�a cu�c s�ng �& ti�n 
lên phía tr��c. H�, ai cng �)u �ã �em 
��n cho T� qu�c nh�ng ni)m hy v�ng v) 
s* th�ng hoa c�a ��t n��c, nh�ng ánh 
m�t ng�,ng m� v) m�t ��t n��c ý chí và 
ngh� l*c. Nhóm phóng viên chúng mình 
ch�t ngh!: “H� �ã làm ���c nhi)u �i)u 
tuy�t v#i th�, còn chúng ta, chúng ta �ã 
làm ���c gì ?” 

 

�

 
VÀ NH�NG KHÓ KH#N… 

���c d�p trò chuy�n v�i các V�VKT và c� HLV (cng chính là tình nguy�n viên) � sân v"n ��ng 
Th�ng Nh�t này, chúng ta m�i có th& th�y s* v��t khó c�a nh�ng con ng�#i dng c�m �y �ã tuy�t v#i th� nào. 
Ai cng �)u có nh�ng th� thách cng nh� rào c�n riêng. ��i v�i nh�ng ng�#i khuy�t t"t, có r�t nhi)u �i)u c
n 
quan tâm. “Khó kh�n nh�t là vi�c �i l	i, �i t� tr�#ng sang �ây tuy g
n mà xa.”- anh Nh"t tâm s*. Cng có 
nh�ng anh ch� V�V �ã �i làm, ��n �ây t"p �& t�ng c�#ng s�c kho�. Ngoài vi�c làm chính, còn ph�i �i làm 
thêm �& ki�m mi�ng c�m manh áo. Ng�#i bình th�#ng ki�m vi�c �ã khó, còn các anh ch� s' ph�i c� g�ng 
nhi)u h�n �& có cu�c s�ng �n ��nh. Trao ��i v�i chú Phúc, HLV b� môn �i)n kinh nói chung, chú tâm s* : 
“Các V�V � �ây t"p luy�n còn khó kh�n l�m, không có tr� c�p V�V t� �oàn Th& thao nh� các V�V khác. 
Ph�i t* lo mà t"p thôi. Ch$ có nh�ng V�V nào tham gia �	i h�i qu�c gia thì tr��c kì thi m�t tháng còn ���c 
tr� c�p l��ng V�V. C� hu�n luy�n viên nh� chú cng ch$ làm không l��ng, cái chính là mình mu�n làm và 
tình nguy�n làm. Nh�ng làm v�i m�y em, th�y �i)u �ó vui.” ���c bi�t, chú Phúc �ã tham gia hu�n luy�n cho 
các V�VKT t� n�m 1992 và là m�t trong s� r�t ít nh�ng hu�n luy�n viên còn tham gia trong vi�c h��ng d%n 
V�VKT t"p luy�n. Ch� Cao Nguyên, huy ch��ng vàng �	i h�i th& thao �ông Nam Á b� môn �ua xe l�n, nói : 
“D�ng c� t"p b�n ch� ph�i t* lo li�u l�y. N�u không có ��t cung c�p xe t� Hà N�i l
n tr��c thì bây gi# b�n ch� 
v%n ph�i t"p m�y chi�c xe c n�ng và khó �i)u khi&n. M�t l�m !” 
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