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Văn hóa Âm nhạc

Tiết lộ bất ngờ về sự ra đời của “Con cò
bé bé” và bé Xuân Mai

Thứ năm, 01/11/2018 - 07:26

(Dân trí) - “Con cò bé bé/ Nó đậu cành tre/ Đi không hỏi mẹ/ Biết đi đường nào.

Khi đi em hỏi/ Khi về em chào/ Miệng em chúm chím/ Mẹ yêu không nào”. Nhiều

thế hệ tuổi thơ thuộc làu làu ca khúc, nhưng ít người biết nhạc sĩ Lê Xuân Thọ

sáng tác trong khoảnh khắc “rung động dữ dội”…

Nhố phố Cảng. Chỉ TT 1.6 tỷ

Chỉ cần thanh toán 1,6 tỷ đến khi nhận nhà. NH hỗ trợ
70%
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Ca khúc "Con cò bé bé" qua tiếng hát Xuân Mai

Tình cờ gặp nhạc sĩ Lê Xuân Thọ, tác giả ca khúc thiếu nhi nổi tiếng “Con cò bé

bé” tại buổi giới thiệu chương trình ca nhạc của Hội nhạc sĩ Hà Nội với chủ đề

“Tuổi thơ và hòa bình” sẽ diễn ra vào tối 9/11 tới tại Hà Nội. Dù ở cái tuổi 80,

phải đeo máy trợ thính nhưng nhạc sĩ Lê Xuân Thọ vẫn còn nhanh nhẹn, trí

nhớ minh mẫn.

Khi được hỏi về nguồn cảm hứng sáng tác ca khúc “Con cò bé bé”, mắt vị nhạc

sĩ ánh nên những hoài niệm và kể lại rất chi tiết: “Tôi không được học nhạc,

cũng không phải nhạc sĩ sáng tác. Năm 1967, tôi lúc bấy giờ là kỹ sư thiết kế và

xây dựng cầu.

Thời gian đó, khi cả nước đang trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ ác liệt,

cơ quan tôi được lệnh sơ tán về một làng quê thơ mộng nằm bên sông Cà Lồ,

Đọc nhiều trong Văn hóa
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thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Nhà ăn ở đầu làng, cuối làng là nơi làm việc nên hôm

nào chúng tôi cũng phải đi từ đầu làng tới cuối làng để làm việc.

Một buổi chiều, từ nơi làm việc trở về chỗ ở, thì vô tình tôi đi qua gặp một bà

mẹ rất trẻ, rất xinh, tay đang bế một em bé kháu khỉnh. Em bé cứ vươn lên, tay

chỉ cành tre khi thấy đàn cò trắng đậu trên đó. Bà mẹ cầm tay con vẫy vẫy theo.

Tôi đi sát lại gần, giơ tay để cầm tay em bé. Em bé rụt tay lại thì vô tình, bàn tay

của tôi rơi đúng vào bàn tay bà mẹ trẻ ấy. Khoảnh khắc đó trong tôi rung động

dữ dội về mặt tình cảm, tâm lý.

Ngay đêm hôm đó , về nhà tôi đã viết ca khúc “Mẹ yêu không nào” (sau này đổi

tên thành “Con cò bé bé”- PV). Tôi viết đến 4 giờ sáng là xong. Lời ca khúc như

này: “Con cò bé bé/ Nó đậu cành tre/ Đi không hỏi mẹ/ Biết đi đường nào. Khi đi

em hỏi/ Khi về em chào/ Miệng em chúm chím/ Mẹ yêu không nào”".

36 năm sau "Biệt động Sài
Gòn", diễn viên vai Ni cô Huyền
Trang giờ ra sao?

1.

Hình ảnh không bao giờ
lên sóng của phim "Bão
ngầm"

2.

Đạo diễn "Bão ngầm" tiết
lộ hậu trường và cái kết
phim không ngờ

3.

Nhiều nam giới bật khóc
vì... Tom Cruise

4.

Mẹ của tỷ phú Elon Musk
biết con mình là thần
đồng nhờ một dấu hiệu...

5.
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Nhạc sĩ Lê Xuân Thọ chia sẻ về hoàn cảnh sáng tác ca khúc thiếu nhi nổi tiếng "Con cò bé bé"
tại buổi giới thiệu chương trình ca nhạc "Tình yêu Hà Nội" lần thứ XI (Ảnh: Nguyễn Hằng)

Về cơ duyên ca khúc đến với khán giả, vị nhạc sĩ tiết lộ: "Hôm sau, trên đường

đạp xe về Hà Nội, đến Hồ Tây thì tôi tình cờ gặp nhạc sĩ Mộng Lân. Mộng Lân

hỏi: “Thế Xuân Thọ có viết gì mới không?”. Tôi bảo: “Mình có viết bài bé tí, xinh

xinh”. Mộng Lân bảo tôi hát cho nghe. Khi tôi hát xong, Mộng Lân khen: “Hay

quá!”
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Thế là tôi và Mộng Lân vào quán cà phê ngồi. Mộng Lân bảo tôi chép lại bài

này. Thế là tôi mượn bút cô mậu dịch viên và xin cô hai vỏ bao thuốc lá, rồi viết

lên đó. Chép xong, tôi đưa anh rồi chúng tôi chia tay.

Bẵng đi mấy tháng, tôi bất ngờ nghe thấy bài hát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tôi cảm động quá!

Cũng trong năm ấy, tôi nhận được giấy mời đến Nhà hát Lớn nhận giải nhì

(không có giải nhất) trong cuộc vận động sáng tác văn học - nghệ thuật cho

thiếu nhi do Ủy ban Thiếu niên, nhi đồng toàn quốc tổ chức với ca khúc “Con

cò bé bé.”

Vị nhạc sĩ chia sẻ, khi lên nhận giải thưởng ông “run cầm cập” vì quá bất ngờ

và xúc động. Bao nhiêu nhạc sĩ nổi tiếng không được, trong khi ông chỉ là

người sáng tác “tay ngang”, “vô danh tiểu tốt”. Nhờ giải thưởng này, tác giả ca

khúc “Con cò bé bé” có nguồn động viên lớn để sáng tác nhiều ca khúc, cho đến

giờ đã sáng tác trên 600 ca khúc.

“Giải thưởng có giá trị bằng cái xe đạp phượng hoàng, thời đó thế là lớn lắm.

Nhưng có bao nhiêu tôi đem đi khao hết, thậm chí phải… bù thêm”, tác giả ca

khúc hài hước nói.

Theo nhạc sĩ Lê Xuân Thọ, “Con cò bé bé” là ca khúc đầu tiên ông sáng tác. Sở

dĩ ca khúc này được nhiều người thuộc vì ca từ đơn giản, rất đời thường, rất

gần gũi. Ca khúc dễ hát, mang tính chất đồng dao.

Ông nói, nguồn cảm hứng sáng tác ca khúc- đó là khoảnh khắc đẹp, thi vị. Tiếc

là ông chưa có cơ hội gặp lại bà mẹ trẻ sau khi sáng tác “Con cò bé bé”.
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Theo nhạc sĩ Lê Xuân Thọ, Xuân Mai là một trong những ca sĩ nhí đầu tiên thể hiện thành công
nhất ca khúc "Con cò bé bé".

Với Lê Xuân Thọ, có nhiều ca sĩ nhí thể hiện ca khúc này, nhưng bé Xuân Mai

hát là nổi tiếng nhất. “Có một lần, bố Xuân Mai có dẫn cô bé đến nhà thăm tôi.

Bố cô bé muốn cảm ơn người sáng tác ca khúc. Nhưng tôi có nói rằng, tôi cũng

phải cảm ơn cô bé. Ca khúc của tôi, nếu chỉ để trong ngăn kéo thì cũng… vứt đi.

Xuân Mai hát nổi tiếng, thì tôi cũng phải cảm ơn Xuân Mai”, ông kể lại.

Sau “Con cò bé bé”, đến năm 1972, nhạc sĩ Lê Xuân Thọ viết tiếp ca khúc “Cánh

cò quê mẹ”. “Một hôm tôi đi về Thái Bình, đi qua cánh đồng lúa mênh mông, vô

tình gặp mấy cô thôn nữ đi làm đồng về. Đúng lúc đó, đàn cò trắng lượn vòng

trên cánh đồng lúa. Thế là về, cảm xúc ùa đến, tôi lại viết”, nhạc sĩ Lê Xuân Thọ

kể.

Được biết, nhạc sĩ Lê Xuân Thọ sinh năm 1939 tại Thanh Liêm, Hà Nam. Hiện

ông sống tại Hà Nội.

Ông đã từng sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng từ thời kháng chiến chống Mỹ

cứu nước, ca khúc nổi tiếng nhất của ông lúc đó là “Nhịp cầu sông Mã”, được

sáng tác cùng năm với “Con cò bé bé”. "Nhịp cầu sông Mã" cũng đoạt giải

thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Ngoài “Con cò bé bé”, nhiều ca khúc thiếu nhi do ông sáng tác được phổ biến

rộng rãi, được thu thanh phát trên các đài phát thanh và truyền hình như “Con
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Từ khoá: ca khúc

tôm”, “Em yêu đường sắt quê em”, “Cánh diều no gió”…

Nguyễn Hằng

Bình luận (1) Đăng nhập Đăng kí để gửi bình luận

Bạn nghĩ gì về tin này?

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có
dấu

ND
Người dùng ẩn danh 15�38 ngày 01/11/2018

Cảm ơn tác giả và bé Xuân Mai đã tạo nên một phần tuổi thơ của bao nhiêu thế hệ người
Việt! Lúc bé nghe hát lớn lên lại hát cho các con, các cháu nghe.

Gửi bình luận

https://dantri.com.vn/tim-kiem/ca+kh%c3%bac.htm
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0 Thích Trả lời

ĐỪNG BỎ LỠ

Khổ sở vì đau vai gáy, cải
thiện sau một liệu trình

Sao Thái Dương

Giải quyết chứng đau cổ
vai gáy ở dân văn phòng
một cách nhẹ nhàng

Giảm đau nhức xương
khớp sau 5 năm nhờ một
mẹo nhỏ

Sao Thái Dương

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM

Nghe ca khúc "Thằng Cuội", thèm những mùa
trăng không phải rước đèn online!
Chưa bao giờ con trẻ lại đón một mùa trăng đặc biệt thế này. Dù Trung
thu không thể trọn vẹn như những năm trước, nhưng có lẽ chỉ cần ca
khúc "Thằng Cuội" vang lên, sẽ thấy niềm vui trong mắt trẻ thơ.

Nghệ sĩ Quang Tèo bất ngờ phá cỗ trung thu
cùng "Quả thơ"
Nam nghệ sĩ làm khách mời trong "Quả thơ" của nhà thơ Ngọc Lê Ninh -
dựa trên giai điệu trống quân độc đáo - MV như món quà nhỏ trong mùa
Trung thu này.
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Nhạc sĩ Thanh Bình mời giọng ca "Hương vị
tình thân" hát sáng tác mới
Nhạc sĩ khiếm thị Thanh Bình từng giành giải "Nhạc sĩ ấn tượng" và "Nhạc
sĩ trẻ triển vọng" tại đêm chung kết Bài hát Việt 2009. Anh vừa ra mắt
sáng tác "Thanh xuân này có nhau".

Diva Hà Trần: "Tôi từng buồn vì chú Trần Tiến
không chịu giúp đỡ mình"
Nữ ca sĩ chia sẻ, cô từng buồn khi gặp khó khăn trong sáng tác, đã nhờ
chú ruột viết lời giúp, tuy nhiên bị ông thẳng thừng từ chối.

Ca sĩ Mai Thương nghẹn ngào hát về mẹ
Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nữ ca sĩ miền Quan họ đã ra
mắt MV "Chấp chới sông Lam" như một món quà dành tặng mẹ và những
người phụ nữ nói chung.

Nhạc sĩ "Hoa cau vườn trầu" qua đời
Nhạc sĩ Nguyễn Tiến, tác giả bài hát "Hoa cau vườn trầu" đã qua đời tối
27/11 tại Bệnh viện 108, hưởng thọ 68 tuổi.

Cô giáo sáng tác ca khúc động viên những
chiến sỹ tuyến đầu chống dịch
Với những lời ca tràn đầy ý nghĩa ca ngợi người chiến sỹ tuyến đầu chống
dịch trên khắp mọi miền Tổ quốc, ca khúc "Người chiến sỹ tuyến đầu" do
nữ giáo viên sáng tác được rất nhiều người yêu thích.
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Bùi Công Duy, Tấn Minh - Đức Tuấn hòa thanh
bên mộ nhạc sĩ Phú Quang
Con rể nhạc sĩ Phú Quang - nghệ sĩ violon Bùi Công Duy, ca sĩ Đức Tuấn,
Tấn Minh và gia đình cố nhạc sĩ cùng hòa thanh ca khúc "Em ơi Hà Nội
phố" để tiễn biệt người nhạc sĩ tài hoa.

Thanh Lam: Hạnh phúc muộn màng, viên mãn
ở tuổi 52 sau 2 chuyến đò lỡ dở
"Rồi một ngày em sẽ nhận ra, những đóa hoa vẫn nở dù em tưới chúng
bằng nước mắt của chính mình", đó là câu nói sưu tầm được Thanh Lam
chia sẻ. Nó cũng đúng với "chân dung tinh thần" của cô hiện tại.

Nhạc sĩ Trần Tiến tiết lộ về ca khúc về mẹ bị
cấm
"Tôi nhớ mẹ tôi. Mẹ ơi sớm nay xuân về, mẹ trông ra ngoài hiên nắng, mẹ
mong đứa con xa nhà, rồi ngày mai anh ấy sẽ về. Ngày xưa hát như thế là
bị cấm", nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ.
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