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Nhiều người vẫn cho rằng một trong những hạnh phúc trên đời là tình bạn. Điều này thì ai cũng dễ dàng 
đồng ý thôi. Thế nhưng, để có tình bạn thực sự thì cần có những người bạn thực sự.  Như thế nào gọi là 
một người bạn ? 

Liệu có phải nhữngai ta vẫn giao du đều là bạn cả ?   

Không đâu, số người ấy gồm cả “bạn” lẫn “bè”, và phần nhiều là bè hơn là bạn.  “Bạn bè” không phải là 
cách nói cho xuôi tai, cũng không phải là “từ láy” này nọ như nhỉều người tưởng mà là “từ ghép” của hai 
chữ “bạn” và “bè”.  Bạn, nói đơn giản, là người đồng hành cùng chia vui sẻ buồn với ta trên những chặng 
đường đời.  Bè là những kẻ tạt ngang qua đời ta trong chốc lát, rồi đường ai nấy đi mà không chút vấn 
vương. “Bè” trong những chữ “bè phái”,  “kết bè, kết đảng” gợi lên ý tưởng không mấy hay ho. Tình bạn 
thường “tĩnh” hơn là “động”, lắng đọng hơn là sôi nổi.  Những kẻ ở quanh ta trong những cuộc vui ồn ào 
mà ta tưởng là “bạn”, thường chỉ là “bè”.  Như những cuộc vui chóng tàn, những người “bạn” ấy cũng 
nhanh chóng biến mất khỏi đời sống chúng ta.  Những người tưởng rằng mình có nhiều bạn,  thực ra là 
những người không có hoặc có rất ít bạn (và không biết phân biệt đâu là bạn, đâu là bè). 

Bạn lại có “bạn thật” và “bạn giả”.  Bạn thật là khuôn mặt thật, không điểm phấnt ô son. Bạn giả là chiếc 
mặt nạ, với nhiều lớp phấn dày.  Như cuộc sống có hai mặt, con người vừa có bạn thật lại vừa có bạn giả.  
Bạn giả lúc nào cũng nhiều hơn bạn thật,  đến với ta vì lợi ích nào đó chứ không vì tình thật.  Bạn giả là 
người đóng giả vai người bạn, ngoài mặt tỏ ra thân thiện nhưng có thể bất ngờ tặng cho ta những nhát dao 
trí mạng từ phía sau lưng hoặc phun ra những nọc độc của lòng đố kỵ.  Đôi lúc có kẻ thù còn dễ chịu hơn 
có những người bạn giả.  Bạn giả cũng tựa như bạc giả vậy, đã không xài được mà để trong túi có khi 
mang họa. 

Khác với bạn giả, bạn thật là người thực tâm mong muốn những điều tốt lành cho người bạn mình và vui 
sướng trông thấy bạn mình hạnh  phúc, thành đạt trong cuộc sống (dẫu có “qua mặt” mình đi nữa).  Bạn 
thật không ngại nói thẳng nói thật về những sai trái của bạn mình để giúp bạn cải thiện bản thân cũng như 
không ngại tán thưởng về tài năng hoặc thành công của bạn mình để giúp bạn thêm tự tin trong cuộc sống.  
Bạn thật luôn nói tốt về bạn mình sau lưng bạn.  Bạn thật là người đến với ta trong lúc ta trần trụi hay 
trong thời kỳ đen tối nhất của cuộc đời, và cũng là người mà ta có thể đến gõ cửa một cách thoải mái khi 
cần sự giúp đỡ. 

Những người bạn như thế làm sao có nhiều được, thường chỉ đếm được trên những đầu ngón tay của một 
bàn tay (và ít khi đếm hết được).  Đến một tuổi nào đó người ta khó mà có thêm được những người bạn 
mới, trong lúc những người bạn cũ thì cứ mất đi lần lần. Tình bạn cần có một bề dày của sự gắn bó, cảm 
thông và tin cậy. 

Với những người tôi thực lòng quý mến, tôi vẫn nói: “Tôi mong cho anh/chị không có bạn hơn là có 
những người ‘bạn giả’.  Có được chừng vài ba người ‘bạn thật’ thì anh/chị là người may mắn và hạnh 
phúc.” 
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