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Tình bạn giữa thanh thiếu niên nam nữ ở lứa tuổi 15-18 thường hời 

hợt, đổi thay và mang nét khủng hoảng của thời dậy thì. Thế nhưng 

cũng có tình bạn chân thành xây dựng trên đối thoại và tin tưởng lẫn 

nhau, đặc biệt trong giây phút khó khăn. Dĩ nhiên, trên hết và trước 

hết, đôi bạn trẻ cùng có Đức Tin nơi THIÊN CHÚA là CHA và nơi Giáo 

Hội công-giáo, duy-nhất, thánh-thiện và tông-truyền. Sau đây là chứng 

từ của Anna, thiếu nữ Ý, 15 tuổi. 

Tôi khám phá ra nơi Stefano một bạn trai thành thật. Cả hai chúng tôi 

đều nhiệt tâm yêu thích các môn khoa học và cùng nuôi dưỡng mộng 

ước sẽ trở thành người phục vụ nhân loại trong vai trò bác sĩ. Chính 

Stefano có lần tâm sự với tôi rằng tình bạn giữa chúng tôi đã thay đổi 

nơi anh các quan điểm về nữ giới. Stefano nói: 

- Ngay cả nữ giới cũng có đầu óc như nam giới và cũng biết sử dụng tốt đầu óc của mình để làm các điều 

hữu ích. 

Ngoài ra Stefano thú nhận tìm thấy nơi tôi một bạn gái đáng tin cậy, trầm tĩnh và biết lắng nghe hơn là 

nhóm bạn trai ồn-ào huyên-náo đồng tuổi. 

Phần tôi, tôi cũng khám phá ra rằng, khác với phái nữ, nam giới không mất nhiều giờ cho việc đỏm dáng: 

tắm gội và trang điểm. Họ cũng không dài lời vòng vo tam quốc, nhưng đi thẳng vào vấn đề. Nam giới 

còn biết yêu thương cách chính xác và thực tiễn. Thật vậy, mối liên hệ giữa tôi với Stefano không sợ bị 

ganh-đua, ghen-tị, dòm-ngó và xỉa-xói như thường xảy xa giữa nhóm bạn gái cùng tuổi cùng lớp cùng 

trường với tôi. 

Điều làm tôi cảm thấy an toàn và giúp tôi luôn trung thực với chính mình là sự kiện Stefano khác xa các 

bạn trai khác. Stefano luôn tỏ ra kính trọng, thẳng-thắn và thành-thật trong các giao tế. Anh không bao 

giờ nói lời nào hoặc làm cử chỉ gì với dụng ý kín ẩn. Không. Stefano không bao giờ chọc ghẹo, đùa cợt, 

nói lời hai ý hoặc có cử chỉ khiếm nhã bất kính đối với tôi. 

Khi Stefano bắt và siết mạnh tay tôi thì anh không ngầm ý hỏi: 

- Em có muốn đi chơi với anh không? 

nhưng chỉ muốn nói: 

- Em an tâm! Có anh đang ở cạnh em đây! 

Cũng thế, khi Stefano chăm chú nhìn tôi thì anh không có mục đích chiêu-mộ hay quyến-rũ nhưng chỉ 

muốn nói với tôi như thế này: 



 

- Em biết rõ là anh sẵn sàng ra tay giúp đỡ em! 

Và sự thật là như thế. Stefano luôn mau mắn giúp tôi làm bài, ôn 

lại các môn học và cho tôi các lời khuyên hữu ích khi cần thiết v.v. 

Tôi hy vọng tình bạn chân thành giữa chúng tôi sẽ bền chặt và 

mãi mãi tồn tại với thời gian. 

Dĩ nhiên không phải tình bạn nào giữa đôi trai gái cũng đưa đến 

tình yêu và dẫn tới hôn nhân. Không luôn luôn như vậy, mặc dầu 

cứ sự thường thì tình yêu đích thật phát sinh từ tình bạn thẳng 

thắn giữa đôi nam nữ biết rõ nhau và hết lòng tôn trọng lẫn 

nhau. 

 

... ”Em là đóa thủy tiên của Sa-rôn đồng bằng, là bông huệ thắm hồng trong thung lũng. Bạn tình tôi 

giữa đoàn thiếu nữ có khác gì cánh huệ giữa bụi gai .. Người yêu tôi giữa đoàn trai tráng như cây táo 

giữa muôn cây rừng. Được ngồi dưới bóng chàng, tôi thỏa lòng mong ước và hoa trái của chàng ngọt 

lịm trong miệng tôi. Chàng đã đưa tôi vào phòng tiệc, cho tôi uống rượu nồng, đã thắng tôi nhờ sức 

mạnh tình yêu. 

... ”Bạn tình của anh hỡi, nàng đẹp tựa Tia-xa, duyên dáng tựa Giêrusalem, oai hùng như đạo binh 

chỉnh tề hàng ngũ. Tóc nàng gợn sóng như đàn sơn dương tự trên miền Galaát tủa xuống. Răng nàng 

trắng muốt tựa đàn cừu vừa mới tắm đi lên, hai hàng sao đều đặn, không chiếc nào lẻ đôi! .. Xin đặt 

em như chiếc ấn trên trái tim anh, như chiếc ấn trên cánh tay anh. Phải, tình yêu mãnh liệt như tử 

thần, cơn đam mê dữ dội như âm phủ. Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy, một ngọn lửa thần thiêng” 

(Sách Diễm Ca). 

(”Il Settimanale di Padre Pio”, n.27, 10 Luglio 2005, trang 26-27) 
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