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Đề bài: Suy nghĩ của em về tình yêu tuổi học trò
Bài làm
Tuổi học trò, độ tuổi đẹp nhất của đời người. Độ tuổi mới chập chững bước đến ngưỡng cửa
cuộc đời nhưng vẫn là độ tuổi của sự vô lo vô nghĩ, còn nhiều thời gian, sức trẻ thanh xuân
nồng nhiệt phơi phơi, mơ mộng nhiều, hoài bão lớn và tình yêu của tuổi học trò cũng đẹp và
thơ mộng vô cùng.
Tình yêu của tuổi học trò có chút nông nổi, có chút dại khờ nhưng tựu chung vẫn là những
suy tư trong sáng, đầy xúc cảm. Tuy nhiên vấn đề về tình yêu tuổi học trò là vấn đề rất được
quan tâm trong xã hội hiện nay. Nó có thể là rất đẹp, là một kỉ niệm quý giá của thời tổi trẻ
nhưng có khi nó sẽ là sai lầm vụng dại tai hại ảnh hưởng đến cả tương lai sau này.
Tình yêu ở tuổi mới lớn đến rất dễ dàng, những rung động của tuổi mới lớn thường là sự rung
động từ cô bạn xinh xắn, cậu bạn đẹp trai, cô bạn dễ thương, vui tính, cậu bạn học giỏi lại
hiền lành... Tình yêu của tuổi học trò có khi cũng chỉ là thứ tình cảm trên mức tình bạn một
chút, là người bạn khác giới thân thiết mà ta có thể gửi gắm hết tâm tư, sẻ chia những nỗi vui
buồn, quan tâm nhau trong học tập, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tiến bộ.

Tuy nhiên có những tình cảm tuổi học trò rất mãnh liệt, không kém cạnh tình cảm của
những cặp đôi trưởng thành rất nhiều. Điều đó không sai khi yêu đương là quyền tự do tối
thiểu và cơ bản của con người nhưng tất cả mọi việc cần phải có trật tự và đi theo đúng lộ
trình, đúng giới hạn của sự cho phép. Tại sao lại nói như vậy. Qủa thực không sai và không
phải là không có căn cứ cho chuyện này khi ngày nay với sự phát triển của các phương tiện
truyền thông đại chúng, Internet, phim ảnh, báo chí với các trào lưu sống và thể hiện tình
cảm đặt ý thức cá nhân lên trên hết, do đó, vấn đề yêu đương ở tuổi học trò cần có sự quan
tâm hơn nữa từ gia đình và nhà trường. Cũng từ các phương tiện truyền thông bao nhiêu câu
chuyện, bao nhiêu trường hợp, bao nhiêu sự việc vui có nhưng buồn cũng không ít chỉ vì yêu
đương khi còn ngồi trên ghế nhà trường mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện đáng tiếc. Học sinh
chỉ lo yêu đương bỏ bê việc học, thiếu tập trung trong học tập. Yêu đương rồi dành hết tâm trí
cho chuyện tình yêu để rồi đến khi chia tay, tưởng chừng có thể khiến người trong cuộc như
mất hết tất cả, tâm trạng như sụp đổ hoàn toàn. Bao nhiêu ví dụ điển hình về những trường
hợp các nữ sinh còn nhỏ tuổi đã phải nạo phá thai hay phải làm mẹ bất đắc dĩ ở một độ tuổi
quá trẻ, còn chưa nhận thức được rõ bản thân của mình, trách nhiệm của mình với gia đình
và xã hội.
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trong cuộc lựa chọn cho mình những hình thức phát triển
từ tình bạn lên tình yêu trong khuôn mẫu chuẩn mực đúng hạn định. Nó cũng sẽ trở nên đáng
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báo động và phức tạp nếu tình cảm học trò trở nên mù quáng, không chịu nhìn nhạn thực tế
xung quanh một cách lý trí và sáng suốt. Bạn bè xung quanh, cùng gia đình và nhà trường
cần có những sự quan tâm, khuyên bảo và định hướng tình cảm cho học trò trở thành tình
cảm thuần khiết, đáng trân trọng, trân quý.
Chúng ta sẽ tìm được những tình bạn đẹp, những tình yêu thanh thuần đúng nghĩa của tuổi
học trò với những rung động đầu đời thật ngây thơ hồn nhiên, trong sáng. Không chỉ trong
cuộc sống hay trong tình cảm bạn bè cần phải có sự lựa chọn mà ngay cả trong tình yêu, đặc
biệt là tình yêu của tuổi học trò cũng cần phải biết điểm dừng, cũng cần có giới hạn tình cảm
rõ ràng.
Tuổi học trò trong sáng thơ ngây, nhưng cũng là độ tuổi còn quá nhỏ, ngồi trên ghế nhà
trường vẫn chỉ là bước đệm đầu đời, tương lai các em còn dài và con đường phía trước vẫn rất
rộng mở, chuyện yêu đương trong lứa tuổi này càng cần có những chủ ý thông suốt để tránh
những sự vụ không hay xảy ra, ảnh hưởng đến tương lai của các em.
Nguyễn Lưu
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