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Mới đó mà đã bước vào những ngày tháng cuối cùng của một năm trao đổi. Thời gian trôi nhanh quá. 

Mới ngày nào tôi còn lo lắng không biết mình có được chọn đi trao đổi hay không, không biết cuộc sống 

ở bên đó như thế nào, một người hướng nội như mình có thể kết bạn được hay không, một năm tới đây 

mình sẽ học được những gì,… Thời gian dần dần trôi đi, những trăn trở, lo lắng ấy dần phai, thay thế 

bằng những kỉ niệm vô giá trong quãng đời sinh viên của tôi. 

Giống như cô Sugo vẫn thường bảo với mấy đứa du học sinh chúng tôi, khoảng thời gian các em ở đây là 

quãng thời gian với nhiều cung bậc cảm xúc. Ban đầu mới sang sẽ thấy rất háo hức, mong chờ vào 

những điều mới lạ chưa từng thấy ở đất nước mình. Đúng như vậy, một sinh viên đến từ vùng quê 

thanh bình của Việt Nam như tôi, lần đầu tiên đến một đất nước hiện đại, phát triển như Nhật Bản, 

nhìn quanh cái gì cũng đều mới lạ. Ở đây dường như mọi thứ đều được thực hiện bằng máy móc, đến 

nhìn  tôi còn chưa nhìn thấy bao giờ chứ đừng nói là cách sử dụng. Mỗi lần gọi điện về nhà tôi đều háo 

hức khoe với mẹ rằng: “mẹ ơi ở đây khác Việt Nam lắm, chả có xe máy xe đạp gì đâu, toàn ô tô thôi. 

Trên đường cũng thoáng lắm, người ta đi tàu ngầm hết rồi”, “ Mẹ ơi trời ở đây lúc nào cũng xanh ngắt 

đẹp lắm nhé”,…  

Thế nhưng, sau những ngày tháng thú vị, ngọt ngào ấy, tôi đã bước vào giai đoạn thứ hai, là khoảng thời 

gian bị sốc khi nhận thấy những khác biệt về văn hóa, về lối sống nơi xứ người cùng với nỗi nhớ quê, nhớ 

nhà da diết. Mỗi ngày đều chỉ có thể nhìn thấy bố mẹ và các em qua màn hình điện thoại, cũng chưa 

thân quen với các bạn du học sinh, đồ ăn ở đây thì không hợp khẩu vị, thiếu vốn từ vựng nên những 

điều muốn chia sẻ lại không thể nói thành lời… Khoảng thời gian đó tôi đã rất muốn bỏ hết tất cả và bay 

trở lại Việt Nam. 

Nhưng rồi tôi đã vượt qua được khoảng thời gian cô đơn ấy, từng chút một học cách thích ứng. Dần dần 

nỗi nhớ nhà nguôi ngoai đi, tôi cũng bắt đầu quen với cuộc sống ở đây: ăn ngon miệng những món ăn 

Nhật Bản, quen với những chuyến tàu đông nghẹt người vào 8h sáng, biết cách tra hệ thống tàu phức 

tạp ở Tokyo,… Việc học tập cũng dần dần dễ dàng hơn, tôi đã bớt sợ những bài kiểm tra, những bài phát 

biểu cuối kì.  

Bây giờ, khi thời gian về Việt Nam tới gần, tôi lại bùi ngùi có chút không nỡ rời xa kí túc Ohyama, rời xa 

trường Ocha, rời xa những người bạn đến từ khắp nơi trên thế giới, những người sau này không biết có 

thể hay không một lần gặp lại… 

Nhờ thầy cô và các bạn du học sinh mà khoảng thời gian 1 năm này trở nên ý nghĩa hơn cả. Thầy 

Moriyama, cô Sugo, cảm ơn các thầy cô đã luôn ủng hộ, giúp đỡ, lắng nghe và dạy bảo em trong suốt 2 

học kì vừa qua. Những bài học của các thầy cô sẽ luôn là kho báu quý giá tiếp sức cho em trong tương lai 

sau này. Wendy, Maki, Serena, và các bạn du học sinh, cảm ơn các cậu nhé, những người luôn bên mình 

trong suốt 1 năm này. Cùng nhau chúng ta đã đi du lịch khắp Tokyo, cùng đi hát karaoke, cùng đón sinh 

nhật, đón năm mới xa nhà,…Làm gì cũng đều có thể cùng các cậu, thật sự rất hạnh phúc. Một lần nữa xin 

cảm ơn tất cả mọi người. 1 năm này sẽ là kí ức quý báu không thể phai nhòa trong thanh xuân của tôi! 



 


