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Un poème, trois langues          Proposé par Nghiêm Anh JJR 64   

 

Around The Corner 
by Henson Towne 
 
 
Around the corner I have a friend, 
In this great city that has no end. 
Yet days go by and weeks rush on, 
And before I know it, a year is gone. 
And I never see my old friend's face; 
For life is a swift and terrible race. 
He knows I like him just as well 
As in the days when I rang his bell. 
And he rang mine. We were younger then, 
And now we are busy, tired men. 
Tired with playing a foolish game, 
Tired with trying to make a name. 
"Tomorrow," I say, "I will call on Jim, 
Just to show that I'm thinking of him." 
But tomorrow comes-and tomorrow goes; 
And the distance between us grows and grows. 
Around the corner! Yet miles away... 
"Here's a telegram, sir." "Jim died today." 
And that's what we get and deserve in the end. 
Around the corner, a vanished friend. 

Quanh góc phố 
Bản dịch Việt ngữ : Ngô Đức Thịnh 
 
 
Quanh góc phố nhà bạn tôi ở đấy 
Thành phố này, lớn quá tới cuối trời, 
Ngày qua ngày, tháng tháng cũng mau trôi 
Thoắt một cái, năm dài qua mất biệt 
Cứ như thế, ta vẫn chưa gặp được 
Bạn thân ơi, thân ái của tôi ơi 
Cuộc sống như bóng câu qua cửa số 
Mới ngày nào, ta chỉ biết rong chơi 
Mới ngày nào, chúng ta còn rất trẻ 
Bạn đến tôi, tôi đến bạn, đùa vui 
Mà bây giờ, sao bận rộn rã rời 
Trò cuồng điên của áo cơm danh lợi 
Ngày mai sẽ nhất quyết đi thăm bạn 
Bởi vì tôi vẫn nhớ bạn nhiều khi 
Rồi ngày mai đến, rồi ngày mai đi 
Mãi xa cách, cái ngày mai chẳng đến 
Quanh góc phố, phải đâu là vạn lý 
Để một ngày, tin báo, bạn qua đời 
Tan biến rồi, tình bạn chẳng đợi chờ 
Bạn ta đó, chỉ quanh góc phố thôi. 
 

Au coin de la rue 
Version française : Diễm 
 
 
J’ai un ami au coin de la rue 
Dans l’immensité d’une ville perdue. 
Les journées, les semaines se suivent, 
Les mois et les années s’enfuient. 
Pas revu mon ami bien aimé 
Car la vie est une course effrénée.  
Pourtant je l’ai toujours apprécié 
Depuis notre jeunesse partagée. 
Devenus des hommes très affairés, 
Nous sommes de plus en plus fatigués. 
Fatigués de devoir trop jouer 
A ce jeu tellement insensé 
Qu’on appelle « jeu de société », 
Pour la réussite et la renommée, 
Sans avoir du temps à épargner 
Pour son ami une seule pensée. 
Demain, plus tard, je l’appellerai 
Mais ce jour là est passé à jamais, 
Et soudain j’ai appris son décès. 
Triste sort pour cette fin d’amitié. 
Trop loin, au coin de la rue, 
Un ami très cher a disparu… 


