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"Họ đã dùng 70 năm để nói với mọi người rằng, tình yêu chính là cho đi, tình yêu chính là bầu bạn." 

 

 

 h c -   c -Thọ quá hoàn hảo trên đời. 

 

 

Chuyện tình dễ thương của Nữ Hoàng Anh 
 

 

Chàng từ bỏ vương vị, nguyện làm thị vệ cho nàng suốt 70 năm  

Đây mới chính là ngôn tình. 

Vừa qua, tấm ảnh chụp Nữ hoàng Elizabeth nước Anh nở nụ “cười tr m” đã được lưu truyền khắp 

nơi, trong tấm ảnh Hoàng thân  hilip mặc b  y phục thị vệ của đ i cảnh vệ hoàng gia Anh, đứng 

gác cho Nữ hoàng. 



 
 

Hình ảnh này dường như đã từng được nhìn thấy ở đâu đó trước đây, khi Nữ hoàng đăng quang vào 

năm 1953, hai người cũng cười tr m m t cách tinh nghịch. 

 

 

Năm 1939, công ch a Elizabeth 13 tuổi ở Dartmouth nước Anh đã tình cờ gặp gỡ hoàng tử  hilip 

của Hy  ạp. Tám năm sau đó, hai người tỏ tình qua thư từ, cuối cùng họ đã nên duyên vợ chồng 

vào ngày 20/11/1947. 

 

Elizabeth là người nối nghiệp hoàng thất, không thể gả sang nước khác. Hoàng tử  hilip vì để lấy 

nàng, đã từ bỏ quyền thừa kế hoàng vị của Hy  ạp. 



 



Những năm về sau, nàng là nữ hoàng, và người đàn ông ấy chính là thị vệ trung thành nhất của 

nàng! 

70 năm mưa gió đằng đẵng, từ tuổi trẻ xanh tươi đến cụ già tóc bạc, từ thế giới của hai người đến 

con cháu đầy đàn. 

 



Họ đã dùng 70 năm để nói với mọi người rằng, tình yêu chính là cho đi, tình yêu chính là bầu bạn. 

 

"Anh cầu mong - không phải bây giờ  

Mà khi tóc đã hoa râm  

Khi mái đầu đã bạc  

Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ 

Còn thấy tựa bên vai mình  

M t tình yêu không thất lạc ..." 

 

(Thơ Đỗ Trung Quân) 

 

 

 

 

 


