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Vinh Sử trải lòng về những sáng tác để đời
ĐỜI SỐNG — 20/02/2018

Với lối nói chuyện dân dã và giàu hình ảnh, “ông vua nhạc sến” Vinh Sử như đưa
người nghe về một Sài Gòn xưa trong cuộc trao đổi với nhà nghiên cứu âm nhạc
Nguyễn Quang Long qua những kỷ niệm gắn liền với sự ra đời của những tác
phẩm lẫy lừng.
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NQL: Bố mẹ không theo nghề nhạc tại sao Vinh Sử lại cứ thích theo đuổi nghiệp
này?



NS Vinh Sử: Từ nhỏ tôi đã có năng khiếu thơ và âm nhạc. Trong khi đó cả nhà tôi
không ai biết chữ. Tôi mới quyết định bán báo để lấy tiền đi học. Đó là năm 11,
12 tuổi. Vừa bán báo vừa đi học nhạc, học chữ. Rồi mấy năm sau nhờ có năng
khiếu tôi vô được trường Quốc gia Âm nhạc, bây giờ là Nhạc Viện. Đúng ra phải
học 7 năm nhưng tôi học được có 1 năm rưỡi thì bị đuổi.

NQL: Vì sao vậy chú?

NS Vinh Sử: Vì tôi ham chơi, vì trường nhạc gần vườn Tao Đàn, ngày nào tôi cũng
trốn học vô vườn Tao Đàn chơi. Thành ra tôi bị đuổi khỏi trường nhạc. Lúc đó học
được 1 năm rưỡi, cũng đủ khả năng viết một bài nhạc. Tôi mới buồn bã lang
thang này nọ đến lúc sầu đời viết bản đầu tiên là Yêu Người Chung Vách, rồi
Nhẫn Cỏ Cho Em. Không ngờ hai bài đó được may mắn vào lòng khán thính giả
rồi tôi được nổi tiếng.



NQL: Nguồn cảm hứng nào để chú sáng tác bài Nhẫn Cỏ Cho Em? Lúc đó nhạc
sỹ có mối tình nào?

NS Vinh Sử: Có chớ. Lúc đó là tôi học ở Nguyễn Văn Khuê đệ lục, gái trai học
chung lớp, tôi mới yêu nàng đó tên Lê Thị Mộng Đời. Tôi mơ mộng lắm. Hồi đó
yêu nhau nhưng mà không dám xưng anh xưng em. Xưng tên thôi, gọi tên là dữ
lắm. Còn nhớ cái ngày hôm đó được nghỉ hai giờ sau, tôi mới quyết định mời
nàng Đời vô Tao Đàn để mình nói tiếng yêu. Mà không ai nói yêu mà nói tiếng
thương. Khi vô vườn Tao Đàn nàng ngồi trên ghế đá, còn tôi ngồi dưới cỏ. Tôi
muốn nói tiếng thương mà tôi nói hoài không được, cứ bứt cỏ vấn vào tay. Tôi
vấn riết cái tay tôi một tròng cỏ luôn. Rồi nàng hỏi ủa sao Sử kêu Đời vô đây để
nói cái gì sao không nói? Thì lúc đấy tôi mới hết hồn, tôi bàng hoàng, mở cái cỏ
tôi vấn ở trong tay, tôi nói Sử tặng Đời cái nhẫn cỏ này. Nàng Đời đưa ngón tay để
tôi tròng vô. Nội dung chỉ có như thế thôi. Mấy năm trời sau, nhớ tới tôi mới khai
triển viết thành Nhẫn Cỏ Cho Em.

NQL: Cô Đời sau này có biết cô ấy là nguồn cảm hứng để Vinh Sử viết lên bản
nhạc đó không?



NS Vinh Sử: Từ đó tôi không có gặp nàng luôn mà. Sau học đệ lục đệ ngũ đệ tứ
rồi đường ai nấy đi thôi.

NQL: Thế còn Chuyến Xe Lam Chiều?

NS Vinh Sử: Thời đó tới tuổi quân dịch, đi xe ngoài đường hay bị thổi, xét giấy rồi
lôi thôi thì họ bắt lính. Còn đi xe lam thì quân cảnh họ nói xe lam dân nghèo đâu
có tiền, nên ít cắc cớ. Ngồi xe lam đông đúc, lu bu dân nghèo không. Có một buổi
kia tôi lên xe lam gặp một người con gái quá đẹp còn dư chỗ nên ngồi sát mình.
Xe chạy trên đường nhúc nhắc khiến hai người cứ xích gần. Còn nhớ cô nàng vận
áo dài trắng nữ sinh. Đi đến giữa đường nàng xuống xe, mình bắt chước theo vô
hẻm làm quen. Từ làm quen mới viết ra bài nhạc như vậy.

NQL: Tức là chú và cô nữ sinh ấy chỉ quen nhau một thời gian rồi cô đi lấy chồng,
thế có yêu nhau không ạ?

NS Vinh Sử: Nói đúng là chưa có yêu, hồi đó là tình trai gái mới lớn.

Ảnh: Chế Linh - tác giả ca khúc nổi tiếng "Đoạn trường đêm mưa", thường hay bị nhầm lẫn là sáng tác của "ông



vua nhạc sến" Vinh Sử.

NQL: Bản Gõ Cửa Trái Tim thì sao chú?

NS Vinh Sử: Gõ Cửa Trái Tim cũng vậy thôi. Mình cũng làm quen với người ta.
Nhưng nàng thì giàu có, mà tôi lại xấu xí. Tôi thường quen những người con gái
tuyệt vời, người con gái đẹp nên thường thì yêu đơn phương nhiều hơn. Cô này
tên Thị, quen chung trong một nhóm. Rồi bạn bè cứ thách nhau rằng tôi yêu vậy
mà sao không dám bày tỏ, sao không dám gõ cửa trái tim nàng?! Mọi người cứ
trêu riết khiến cả tôi lẫn nàng ngượng tới xấu hổ. Rồi vậy về là viết bài Gõ Cửa
Trái Tim.

NQL: Thế còn những ca khúc có nói về những cô gái nhà nghèo

NS Vinh Sử: Ngày xưa mỗi xóm có một cái cột nước 4 vòi, nhà nào dùng thì ra đó
lấy. Ngay cả nhà giàu cũng đâu có nước dẫn về nhà. Lúc đó tôi với đám thanh
niên nhà nghèo ở trong hẻm 129 đường Bến Vân Đồn, tối nào cũng ngồi tụ thành
nhóm ở vòi nước đó. Gái trai ngồi tán chuyện qua lại thì thấy có những người con
gái khiến mình rất cảm động. Họ gánh nước nuôi cha mẹ, nuôi em ăn học thành
tài. Từ đó tôi mới quen một người con gái như vậy. Cũng yêu thầm, nhưng không
dám nói. Khi lớn lên thành nhạc sĩ, mình nhớ chuyện đó viết lên bài Gái Nhà
Nghèo.

NQL: Có những bài nghe title thôi cũng rất khủng khiếp rồi, như Giết Người Anh
Yêu đó?

NS Vinh Sử (vừa cười vừa nói): Ngày xưa mình yêu cô đó, mà cổ tàn nhẫn với
mình quá. Mình tha thiết lắm, cổ cần gì mình cũng giúp đỡ, cần gì mình cũng lo
hết đó. Cuối cùng hóa ra cổ chỉ lợi dụng mình thôi. Mình mới phát hiện ra cổ yêu
một người con trai nhà giàu, có xe hơi nhà lầu. Tức quá, khởi cái ý nghĩ rồ dại ấy
lên. Nhưng bạn mình khuyên, thôi đừng có vậy, kiếm người khác yêu, có khi với
người khác lại may mắn hơn. Mình thấy người bạn mình nói có lý nên nguôi dần.
Đau khổ nên mới viết bài Giết Người Anh Yêu.



Ảnh: Phi Nhung - một trong những nghệ sĩ hát rất nhiều nhạc của Vinh Sử và cũng là người khiến ông cảm thấy
ấn tượng nhất.



NQL: Nhiều bài mang đậm chất dân gian Nam bộ, ví dụ như Nhành Cây Trứng Cá,
Chôm Chôm Lý Qua Phà?

NS Vinh Sử: Đó là kỷ niệm ngày xưa đi qua phà Mỹ Thuận. Có mấy cô gái bán
chôm chôm nom cũng đẹp. Mình tới làm quen, rồi có tình cảm với người ta.
Nhưng một, hai năm sau đi lại chỗ đó tìm nàng thì không có thấy. Hỏi ra mới biết
người ta đi lấy chồng rồi. Mình nhớ đến kỷ niệm đó rồi viết bài Chôm Chôm Lý
Qua Phà.

NQL: Thế còn Nhành Cây Trứng Cá thì sao?

NS Vinh Sử: Lúc giải phóng rồi có người trong xóm chuyên bán bia Lê Chân, hồi
đó tiêu chuẩn của mình chỉ đủ tiền mua một chai bia với một điếu thuốc. Ngày
nào cũng lại chỗ bà đó uống. Bữa hôm đó uống xong trời gần đổ mưa nên mau
mau chạy về nhà. Từ đó về tới nhà đi ngang một cây trứng cá, đúng tới đó thì trời
mưa quá trời quá đất phải đứng dưới cây trú mưa. Trú riết trời không tạnh mà
mưa dữ hơn nên mới bẻ một nhành che trên đầu mà về. Tôi cũng muốn viết nhạc
về nhành cây ấy, nhưng để trong nhà tới khi nó héo quắt lại cũng chẳng viết được
gì (cười). Nghĩ qua nghĩ lại mới nhớ tới một kỷ niệm hồi còn nhỏ, có người con
gái đó, 7-8 tuổi kêu mày tao, cứ hễ má nàng đi là biểu lên hái trứng cá đi. Bởi
ngày xưa chưa có bịch ni lông, cứ leo lên hái rồi bỏ trong túi, nó dập dơ lắm. Rồi
có bữa má nàng về bất chợt, bắt gặp mình leo cây làm rớt đầy lá xuống sân. Bị
bả lấy gậy chọc té, rồi “uýnh” muốn chết luôn (cười). Tất cả những kỷ niệm ấy với
nhành trứng cá héo khô nó khiến mình viết ra bài Nhành Cây Trứng Cá.

NQL: Thế Vòng Nhẫn Cưới có phải là…

NS Vinh Sử: Kỷ niệm đó. Lúc đó cũng là người lớn, cũng có trí thức rồi. Yêu một
nàng, hai đứa yêu nhau thiệt. Nhưng sau lại có người nhà giàu tới hỏi cưới, gia
đình bắt buộc gả cho. Khi làm đám cưới nàng cũng mời mình tới. Ngày hôn lễ họ
trao em một vòng nhẫn cưới lớn thật lớn. Cũng đeo trên tay này nọ. Mình quá
đau khổ chẳng biết phải làm gì, nên lại viết thành bài Vòng Nhẫn Cưới.

NQL: Có phải từ cái Vòng Nhẫn Cưới đó mà ông viết thêm được Xóa Tên Người



Tình?

NS Vinh Sử: Xóa Tên Người Tình là chuyện mình mê một nàng theo đạo Công
Giáo. Mình người ngoại đạo, cứ đi theo nàng vào Vương Cung Thánh Đường là
Nhà thờ Đức Bà ở Đồng Khởi bây giờ đó. Ngày nào cũng đi theo nàng, có biết
kinh kệ đâu, cứ AMEN bắt chước vậy thôi. Mình theo tới ngày nọ thấy nàng lấy
chồng, lại đâm ra buồn não để có bài Xóa Tên Người Tình vậy đó.

NQL: Năm 17 Tuổi cũng là một ca khúc được chuộng thời đó thì sao?

NS Vinh Sử: Năm 17 Tuổi tôi có quen người con gái đó, cũng là bạn với nhau,
không có yêu đương nhưng mà thân thiết. Rồi tới khi nàng đi lấy chồng, hồi đó 17
tuổi lấy chồng là thường lắm, không có nói gì tảo hôn. Nhưng nàng không may
mắn, người chồng chết trẻ. Sau đó trở về xóm, gặp mình rồi qua nói chuyện tâm
tình nàng cũng tâm sự khóc lóc, muốn nói lên nỗi lòng, vậy thôi.

NQL: Và còn cả Không Giờ Rồi là ca khúc được Hương Lan trình bày trong nhạc
tuyển Ý Nhạc Tình Thơ 1972?

NS Vinh Sử: Không Giờ Rồi là thời quân dịch. Thời đó mình trốn quân dịch thì
thường phải thức tới 12h khuya, vì họ hay vào các nhà để xét tầm này. Nhà mình
đóng một cái tủ lớn để họ vào kiểm tra thì mình có chỗ mà trốn. Hồi đó tôi sống
với một người vợ tần tảo lắm. Ngày nào nàng cũng thức tới 12h khuya để hễ có
người tới hỏi thì còn cho tôi lánh đi mà đứng ra thưa chuyện. Mỗi lúc họ đi rồi,
mình mới nằm suy nghĩ thấy tội nghiệp vợ mình quá. Ban ngày đi làm cực nhọc,
tối về phải giữ chồng trốn quân. Mình suy nghĩ mới viết bài Không Giờ Rồi, em
ngủ đi em.



NQL: Trong các bài hát của Vinh Sử những cuộc tình là sự chia ly, nhưng ngoài
đời nhạc sĩ có tới 4 người vợ, cũng rất là hào hoa?

NS Vinh Sử: Thì 4 người nó cũng là 4 mối tình. 4 người gọi là vợ thôi. Còn người
tình thì quá trời quá đất mới viết cả trăm bài mà.



NQL: 4 người vợ chính thức có giúp cho nhạc sĩ sáng tác ra được bài nào?

NS Vinh Sử: Không, trong 4 người đấy không có được bài nào, chỉ có những
người tình lang thang mới được. 4 người đó là vợ hết rồi, thành ra gây lộn nhau
sao viết được.

NQL: Ngày xưa nhạc sĩ cũng là một tay chơi phải không?

NS Vinh Sử: Nhất dạ đế vương, chơi dữ lắm. Một đêm làm vua, 12 cây vàng! Nếu
bán nhạc được hai trăm ngàn tờ bự là mua được hai chiếc xe hơi đó. Hồi đó nhạc
bán bảy đồng một bài, nhưng bán được hai trăm ngàn bản là mua được 2 chiếc
xe hơi.



NQL: Nhạc của nhạc sĩ người ta gọi là nhạc sến, chú thấy danh hiệu vua nhạc sến
thế nào?

NS Vinh Sử: Nếu là “vua”, là do người ta “phong” cho mình.  Mà cũng có gì xấu
đâu, nên mình cứ vậy đi cho nó vui. Bởi vì người ta phong chứ không phải mình
tự phong, thành ra tôi rất thoải mái.

 

Nguồn ảnh: Lao Động.

NQL

Bài viết liên quan

 CHIA SẺ  CHIA SẺ

· 18/02/2018

Nghe gì trong phòng ngủ?

https://stereo.vn/tin-tuc/doi-song/nghe-gi-trong-phong-ngu-7041.html
https://stereo.vn/tin-tuc/doi-song/nghe-gi-trong-phong-ngu-7041.html


Nên xem

Cùng chủ đề

· 17/02/2018

Giữa rừng nghe tiếng khèn yêu

· 14/02/2018

Franz Schubert Solo Piano

·Ampli 9/07

Jadis trình làng ampli đèn tích hợp I300: Mang lại âm thanh đầy quyến rũ với bóng 300B

·Loa 10/07

Audiovector hồi sinh dòng loa custom install với R-Series Wall

·Loa 11/07

Michael Johnson tái hợp cùng Monitor Audio Group sau 12 năm vắng mặt

·Đời sống 6/06

Dạo quanh triển lãm âm thanh cao cấp Audio Visual Show Praha 2022

·Đời sống 29/03

Cider: Giải pháp mới để sử dụng Apple Music trên Windows

·Đời sống 28/03

Một vòng quanh sự kiện HiEnd Audio & Home Theater tại Nhật

·Đời sống 27/03

Spotify tham gia chiến dịch cấm vận với thông báo ngừng dịch vụ tại Nga

·Đời sống 10/03

Gik Acoustics tổ chức quyên góp hỗ trợ người tị nạn từ Ukraine

https://stereo.vn/tin-tuc/doi-song/nghe-gi-trong-phong-ngu-7041.html
https://stereo.vn/tin-tuc/doi-song/giua-rung-nghe-tieng-khen-yeu-7039.html
https://stereo.vn/tin-tuc/doi-song/giua-rung-nghe-tieng-khen-yeu-7039.html
https://stereo.vn/tin-tuc/doi-song/franz-schubert-solo-piano-7030.html
https://stereo.vn/tin-tuc/doi-song/franz-schubert-solo-piano-7030.html
https://stereo.vn/tin-tuc/hi-fi-hi-end/ampli/jadis-trinh-lang-ampli-den-tich-hop-i300-mang-lai-am-thanh-day-quyen-ru-voi-bong-300b-11472.html
https://stereo.vn/tin-tuc/hi-fi-hi-end/ampli/jadis-trinh-lang-ampli-den-tich-hop-i300-mang-lai-am-thanh-day-quyen-ru-voi-bong-300b-11472.html
https://stereo.vn/tin-tuc/hi-fi-hi-end/ampli
https://stereo.vn/tin-tuc/hi-fi-hi-end/loa/audiovector-hoi-sinh-dong-loa-custom-install-voi-r-series-wall-11473.html
https://stereo.vn/tin-tuc/hi-fi-hi-end/loa/audiovector-hoi-sinh-dong-loa-custom-install-voi-r-series-wall-11473.html
https://stereo.vn/tin-tuc/hi-fi-hi-end/loa
https://stereo.vn/tin-tuc/hi-fi-hi-end/loa/michael-johnson-tai-hop-cung-monitor-audio-group-sau-12-nam-vang-mat-11474.html
https://stereo.vn/tin-tuc/hi-fi-hi-end/loa/michael-johnson-tai-hop-cung-monitor-audio-group-sau-12-nam-vang-mat-11474.html
https://stereo.vn/tin-tuc/hi-fi-hi-end/loa
https://stereo.vn/tin-tuc/hi-fi-hi-end/dao-quanh-trien-lam-am-thanh-cao-cap-audio-visual-show-praha-2022-11404.html
https://stereo.vn/tin-tuc/hi-fi-hi-end/dao-quanh-trien-lam-am-thanh-cao-cap-audio-visual-show-praha-2022-11404.html
https://stereo.vn/tin-tuc/doi-song
https://stereo.vn/tin-tuc/doi-song/cider-giai-phap-moi-de-su-dung-apple-music-tren-windows-11250.html
https://stereo.vn/tin-tuc/doi-song/cider-giai-phap-moi-de-su-dung-apple-music-tren-windows-11250.html
https://stereo.vn/tin-tuc/doi-song
https://stereo.vn/tin-tuc/doi-song/mot-vong-quanh-su-kien-hiend-audio-home-theater-tai-nhat-11246.html
https://stereo.vn/tin-tuc/doi-song/mot-vong-quanh-su-kien-hiend-audio-home-theater-tai-nhat-11246.html
https://stereo.vn/tin-tuc/doi-song
https://stereo.vn/tin-tuc/doi-song/spotify-tham-gia-chien-dich-cam-van-voi-thong-bao-ngung-dich-vu-tai-nga-11248.html
https://stereo.vn/tin-tuc/doi-song/spotify-tham-gia-chien-dich-cam-van-voi-thong-bao-ngung-dich-vu-tai-nga-11248.html
https://stereo.vn/tin-tuc/doi-song
https://stereo.vn/tin-tuc/doi-song/gik-acoustics-to-chuc-quyen-gop-ho-tro-nguoi-ti-nan-tu-ukraine-11212.html
https://stereo.vn/tin-tuc/doi-song/gik-acoustics-to-chuc-quyen-gop-ho-tro-nguoi-ti-nan-tu-ukraine-11212.html


·Đời sống 10/03

·Đời sống 8/01

5 album được yêu thích nhất của David Bowie chuẩn bị xuất hiện ở định dạng 360 Reality Audio
của Sony

·Đời sống 14/12/2021

Bristol Hi-Fi Show sẽ tiếp tục vắng mặt trong năm 2022

·Đời sống 23/11/2021

Ý kiến chuyên gia: Nhạc số trực tuyến liệu có đang khiến âm nhạc chết dần?

·Đời sống 22/10/2021

Tọa đàm trực tiếp "Văn hóa doanh nghiệp và chuyển đối số thời kỳ VUCA"

·Đời sống 19/10/2021

Apple Music ra mắt Voice Plan với giá rẻ hơn 50% mức phí đăng ký thông thường

·Đời sống 18/10/2021

Chiếc ampli몭er McIntosh MC2300 Budman của huyền thoại Jerry Garcia thuộc về chủ mới với
giá lên tới 378,000 USD

·Đời sống 18/10/2021

Toronto Audiofest chuẩn bị diễn ra theo chế độ Safemode

·Đời sống 29/09/2021

Chủ tịch Moon by Simaudio Louis Lemire qua đời ở tuổi 55

·Đời sống 7/08/2021

Một vòng sự kiện Hong Kong Audio Visual Show 2021

·Đời sống 29/06/2021

Amazon ra mắt Vinyl of the Month Club, phí hội viên chỉ 24,99 USD/tháng

·Đời sống 25/06/2021

JBL tiết lộ khảo sát về tầm quan trọng của âm nhạc
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