
TUỔI 60 

“Em ơi ! có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời” cứ vang vọng đắm say người 
nghe của bản nhạc 60 năm cuộc đời nhạc sỹ Y Vân. Bản nhạc chia 
làm 3 mốc 

20 năm đầu : sung sướng không bao lâu, sướng gì nổi. Mới bước vào 
tuổi 20 thì chiến sự bùng nổ, loạn ly, chạy giặc. gia đình ly tán mỗi 
người một ngả. Rồi lại bước vào thời kì bao cấp. Cuộc sống lại bị đảo 
lộn từng giây, từng phút, từng ngày. Bao nhiêu bạn thất nghiệp đi lao 
động kinh tế mới. Người có nghề nghiệp lại không đủ sống, suốt ngày 
“cháo bẹ măng tre” để qua ngày tháng. Rất may, thời điểm này không 
có ai bị chết đói và cũng không có bệnh tật nan y gì cả. Thế thì cũng 
sướng. 

20 năm giữa :Bước vào tuổi trung niên khi con người chín chắn. Có 
một số bạn may mắn, gặp thời thì cũng kha khá. Nhưng cũng phải lo 
cho con cái học hành, hướng nghiệp. Đa số còn có các bạn rất khó 
khăn kể cả chính mình cũng vậy. Hằng ngày phải bôn ba kiếm miếng 
cơm manh áo cho gia đình vẫn đầu tắt mặt tối. Riêng lớp mình 

Hân hạnh có 5 vị theo bước các Thánh Tông Đồ. Đây cũng là Hồng 
Ân Chúa ban tặng cho lớp 67. Số còn lại quay về thế gian làm trách 
nhiệm “ cha, ông” Vậy là tạm sướng. 

20 năm sau : Từ tuổi hoa niên biến thành tuổi hoa râm và chuẩn bị làm 
hoa tàn trong nắng hạ. Thời cuộc đã đổi thay, chúng ta có cái ăn cái 
để. Mọi sự đã được an bài. Lúc này, chúng ta lại nhớ nhau hơn vì mỗi 
người mỗi ngã, có bạn được Chúa gọi về, có bạn nằm trên giường 
bệnh. Có bạn gặp căn bệnh hiểm nghèo… Nhưng không sao, mọi việc 
có Chúa lo liệu. Ai giàu thì giàu rồi, còn nghèo thì nghèo rồi; hãy 
bằng lòng với số phận mình nhưng tất cả chúng ta có chung một niềm 
tin. Cầu mong tất cả anh  em lớp mình luôn dồi dào sức khỏe để phục 
vụ Đạo- Đời tốt đẹp. Còn nước còn tát anh em ơi ! 

Mình đọc được bài thơ tuổi 60,  giới thiệu để anh em ngẫm cho vui: 

Thời gian nào có đợi ai 
Cuộc đời bước ngắn bước dài tới nơi 



60 là tuổi ăn chơi 
Sáng, trưa, chiều tối hết ngồi lại đi 

60 là tuổi dậy thì 
Rất yêu bác sỹ bảo gì cũng nghe 

60 tổ chức bạn bè 
Liền anh liền chị buôn mê đường dài 

60 đã được  thành tài 
Được con bổ nhiệm chăm vài nhân viên 

60 là tuổi thần tiên 
Quên quên, nhớ nhớ chẳng phiền cháu con 

60 là tuổi trăng tròn 
Trái tim loạn nhịp lại còn vữa xơ 

60 là tuổi mộng mơ 
Đêm đêm thao thức nằm chờ bình minh 

60 tiếng sét ái tình 
Mắt nhìn đắm đuối một hình thành hai 

60 tuổi gọi sương mai 
Nâng niu đừng để phí hoài tuổi xuân 

60 thời điểm dừng chân 
Thăm dò phía trước còn gần hay xa 
Ngoảnh đời nhìn quãng đường qua 
Khổ đau vui sướng hay là hiển vinh 

Bằng lòng với số phận mình 
Sống vui sống khỏe có mình có ta . 
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