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Những câu nói nổi tiếng về tình bạn 

 

 

1. “Wishing to be friends is quick work, but friendship is a slow ripening fruit.” – 

Aristotle 

(Mong muốn trở thành bạn bè thì nhanh, nhưng tình bạn lại là một trái cây chín chậm.) 

 

2. “A day without a friend is like a pot without a single drop of honey left inside.” – 

Winnie the Pooh 

(Một ngày không có bạn giống như một cái hũ không còn một giọt mật ong bên trong.) 

 

3. “Every friendship travels at sometime through the black valley of despair. This tests 

every aspect of your affection.” – John O’Donohue 

(Mọi tình bạn đều có lúc đi qua thung lũng đen tối của sự tuyệt vọng. Điều này thử thách 

mọi khía cạnh của tình bạn.) 
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4. “Friendship is delicate as a glass, once broken it can be fixed but there will always 

be cracks.” 

(Tình bạn mỏng manh như tấm kính, một khi đã vỡ thì có thể sửa nhưng sẽ luôn có vết 

nứt.) 

 

5. “It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them.” 

– Ralph Waldo Emerson 

(Điều tuyệt vời của những người bạn cũ là bạn không ngại làm những điều ngớ ngẩn khi 

ở bên cạnh họ.) 

 

6. “Count your age by friends, not years Count your life by smiles, not tears.” - John 

Lennon 

(Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn 

bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.) 

 

7. “A friend is one with whom you are comfortable, to whom you are loyal, through 

whom you are blessed, and for whom you are grateful.” - William Arthur Ward 

(Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta 

lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.) 

 

8. “Rare as is true love, true friendship is rarer.” - La Fontaine 

(Tình yêu thực sự đã hiếm, tình bạn thực sự còn hiếm hơn.) 

 

9. “Don’t walk in front of me; I may not follow. Don’t walk behind me; I may not lead. 

Just walk beside me and be my friend.” - Albert Camus                              
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(Đừng đi trước tôi; tôi có thể sẽ không theo. Đừng đi sau tôi; tôi có thể sẽ không dẫn lối. 

Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi.) 

 

10. “A friend is one with whom you are comfortable, to whom you are loyal, through 

whom you are blessed, and for whom you are grateful.” - William Arthur Ward 

(Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta 

lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.) 

 

11. “Friendship is like a glass ornament, once it is broken it can rarely be put back 

together exactly the same way.” – Charles Kingsley 

(Tình bạn giống như một vật trang trí bằng thủy tinh, một khi nó đã bị phá vỡ thì hiếm 

khi có thể gắn lại như cũ theo đúng cách.) 

 

12. “Friendship marks a life even more deeply than love. Love risks degenerating into 

obsession, friendship is never anything but sharing.” – Ellie Weisel 

(Tình bạn để lại dấu ấn trong cuộc đời còn sâu sắc hơn cả tình yêu. Tình yêu có nguy cơ 

biến chất thành nỗi ám ảnh, tình bạn không bao giờ là thứ gì khác ngoài sự sẻ chia.) 

 

13. “Friendship is the source of the greatest pleasures, and without friends even the 

most agreeable pursuits become tedious.” – Thomas Aquinas 

(Tình bạn là nguồn gốc của những niềm vui lớn nhất, và nếu không có bạn bè, ngay cả 

những ham muốn cám dỗ nhất cũng trở nên tẻ nhạt.) 

 

14. “Friendship is the only cement that will ever hold the world together.” – Woodrow 

Wilson 

(Tình bạn là chất liệu xi măng duy nhất sẽ gắn kết cả thế giới lại với nhau.) 
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15. “Friendship is the hardest thing in the world to explain. It’s not something you 

learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really 

haven’t learned anything.” – Muhammad Ali 

(Tình bạn là điều khó giải thích nhất trên thế giới này. Đó không phải là thứ bạn học ở 

trường. Nhưng nếu bạn không học được ý nghĩa của tình bạn, bạn thực sự không học 

được gì cả.) 

 


