
 

 

Đọc qua bài “Trăm Năm” của cha Giám đốc Nguyễn Đức 

Trọng đăng ở trang bìa báo Hiệp Nhất số 108. Nói về 

“Tâm Sự“ giữa hai người bạn lâu năm từ khi hai người 

còn là hai chủng sinh trẻ, nay một người là Linh Mục và 

một người đang khắc khoải gánh vác một gia đình, một 

vợ và hai con. Câu chuyện làm tôi sực nghĩ ngay tới 

những chuyện nói về những mối tình Bạn hữu cao qúy. 

 

Nước Mỹ có nhiều ngày lễ truyền thống rất ý nghĩa và 

đẹp như: Valentines (dành cho người yêu) Mother’s day 

(ngày cho Mẹ) Father’s day (ngày cho Bố) Halloween (cho 

thiếu nhi) nhưng chưa có ngày dành riêng cho Bạn. 

 

Văn hóa và truyền thống người Á Đông rất coi trọng tình 

bạn. Có khi tình bạn được đặt lên trên cả người tình hay 

vợ, thí dụ như trong sự tích: Lưu Bình và Dương Lễ (hy 

sinh đưa vợ ra để giúp bạn). Hay trong ca dao ta thường 

đọc: Giàu vì bạn, sang vì vợ hoặc: Bán anh em xa, mua 

láng giềng gần. Qua các câu ca dao và sự tích trên ta đã 

nhận thấy một điều hiển nhiên là tình bạn được đặt lên 

một vị trí rất cao ở xã hội Á đông. 

 

Những chuyện viết về đời quân nhân, cũng thường đề 

cao những tình bạn cao thượng. Sẵn sàng hy sinh tính 

mạng để cứu bạn chứ không để cho bạn lọt vào tay kẻ 

thù. 

 

Nói về tình bạn hữu, không thể không nhắc tới mối tình 

bạn vô vàn thắm thiết và độc đáo của hai nhà thơ Nguyễn 

Khuyến và Dương Khuê. Hai người là bạn tri kỷ của 

nhau, khi cụ Dương Khuê qua đời. Cụ Nguyễn Khuyến đã 

làm một bài thơ song thất, lục bát để khóc và thương nhớ 

bạn. 

 

Tôi xin được viết lại trọn bài thơ để qúi vị thưởng thức và 

suy gẫm khi mùa Xuân về.  

 

KHÓC BẠN 
Bác Dương thôi đã thôi rồi, 

Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta. 
 

Nhớ từ thuở đăng khoa ngày trước, 

Vẫn sớm hôm, tôi bác cùng nhau. 

Kính yêu từ trước đến sau 

Trong khi gặp gỡ, khác đâu duyên trời. 
 

Cũng có lúc chơi nơi dặm khách 

Tiếng suối nghe róc rách lưng đèo 

Có khi từng gác cheo leo 

Khúc vui con hát, lựa chiều cầm xoang 
 

Cũng có lúc rượu ngon cùng nhắp 

Chén quỳnh tương ăm ắp bầu xuân 

Có khi bàn soạn câu văn 

Biết bao đông bích điển phần trước sau 
 

Buổi dương cửu cùng nhau hoạn nạn 

Miếng đẩu thăng chẳng dám than trời 

Bác gìa tôi cũng gìa rồi 

Biết thôi, thôi thế thời thôi mới là. 

 

 

Đường đi lại, tuổi gìa thêm nhác 

Trước ba năm, gặp bác một lần 

Cầm tay hỏi hết xa gần 

Mừng rằng, bác vẫn tinh thần chưa can 
 

Tuổi tôi kể, còn hơn tuổi bác 

Tôi laị đau trước bác mấy ngày, 

Làm sao bác vội về ngay, 

Chợt nghe, tôi những chân tay rụng rời 
 

Ai Chả biết chán đời là phải, 

Vội vàng chi đã mải lên tiên 

Ruợu ngon không có bạn hiền 

Không mua, không phải không tiền không mua 
 

Câu thơ nghĩ đắn đo không viết 

Viết đưa ai, ai biết mà đưa 

Giường kia treo những hững hờ (1) 

Đàn kia gảy cung, ngẩn ngơ tiếng đàn (2) 
 

Bác chẳng ở, dẫu van chẳng ở 

Tôi tuy thương lấy nhớ làm thương 

Tuổi gìa hạt lệ như sương 

Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan! 

 

Xin mạn phép ghi chú những điển tích hay trong bài thơ: 

 

(1) Trần Phồn đời Hậu Hán. Có một cái giường dành riêng 

cho bạn thân. Mỗi khi bạn tới chơi thì hạ xuống mời bạn 

ngồi, khi nào bạn về thì treo giường lên. 

(2) Sự tích Bá Nha và Chung tử Kỳ. Hai người bạn tri kỷ. 

Chung Tử Kỳ chết thì Bá Nha đập vỡ đàn và không gảy 

nữa. 

 

Thiết nghĩ. Chúng ta nên có một ngày dành cho bạn, gọi 

là “friendship’s day” Quí vị nghĩ sao? 

 

Thơ Vui Chúc Xuân 

 
Đầu Xuân hân hoan kính chúc 

Mọi nhà khắp chốn hạnh phúc, an khang 

Khắp nơi vui hưởng thanh nhàn 

Một năm mới đến, muôn vàn điều may 

 

Cộng đồng với những đổi thay 

Vẻ vang dân Việt, đẹp, hay dân mình  

Tôi đây xin nói thật tình 

Bà con, cô bác rộng tình thứ cho 

 

Canh Dần quyết phải thắng to 

Đâu như Kỷ Sửu toan lo xút quần 

Đi đâu cũng thấy rầu buồn 

Tiền nhà, tiền cửa, tiền ăn, tiền phòng 

 

Mong rằng người Việt lưu vong 

Không phải vất vả long đong tối ngày 

Mấy điều mong ước nói đây 

Nếu mà đạt được, chắp tay bái Trời. 

 

Đức Minh 
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