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Nhạc sĩ Vinh Sử tiết lộ về cảm hứng sáng tác khi yêu
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ANTD.VN  Tác giả được mệnh danh “ông vua nhạc sến” tiết lộ về chất xúc tác giúp
ông viết nên những ca khúc “để đời”.
Người hâm mộ "sốt xình xịch" trước tin đồn Á hâu Phương Nga đang hẹn hò diễn viên Bình An
"Mổ xẻ" lý do Trần Tiểu Vy đăng quang "Hoa hậu Việt Nam 2018"
Tân "Hoa hậu Việt Nam" Tiểu Vy giãi bày tâm trạng căng thẳng khi trả lời phỏng vấn

Trong số những ca khúc nằm trong kho gia tài sáng tác của mình, có một bài hát được ông viết từ khi
còn là cậu bé con 9 tuổi. Nhớ lại, ông kể, ngày đó gia đình ông ở trong một khu xóm nghèo của thành
phố, có rất nhiều cầu tre. Mỗi lần đi học về, ông thường đi theo các bạn gái qua cầu.
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Một lần, đi không quen nên ông bị ngã xuống dưới mé sông. Chứng kiến cảnh này, cô bạn gái đi phía
trước vừa thương vừa buồn cười cậu bạn, nhưng ngại ngần nên không hỏi han hay đoái hoài gì. Còn
ông thi vừa xấu hổ, vừa buồn vì không được cô bạn kia hỏi thăm nên đành lủi thủi leo lên bờ rồi đi về.
Thời gian sau đó, nhớ lại câu chuyện này, ông viết nên ca khúc “Cầu tre kỷ niệm”.

3 chiến sĩ CS PCCC anh dũng hy sinh
Phòng chống dịch Covid19
Xung đột Nga  Ukraine
Cảnh sát Cơ động CATP Hà Nội
Cảnh sát 141 CATP Hà Nội
Căng thẳng Trung Quốc  Ấn Độ
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Đại diện Việt Nam liên
tiếp ghi điểm tại đấu
trường "iêu mẫu quốc
tế 2022"
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Ca khúc nào của nhạc sĩ Vinh Sử cũng có bóng dáng của một "bóng hồng"
Vừa giành giải "Cánh
Diều Vàng", Thanh ơn
lại được đề cử "VTV
Award"

Cũng theo lời kể của nhạc sĩ Vinh Sử, khi còn trẻ, ông có mối tình với một cô gái đẹp. Tuy nhiên, vì
hoàn cảnh nghèo khó của cả hai nên cô gái này sau đó đã nói lời chia tay ông để lấy chồng nước ngoài
với mong muốn giúp đỡ gia đình. Quá đau khổ về cuộc chia ly này, ông viết nên ca khúc “Làm dâu xứ
lạ”. Cô gái tiếp thep đến với ông sau đó lại là một người rất thích ăn quả trứng cá. Trong sân vườn của
nhà cô cũng trồng loại cây này. Thời gian yêu cô gái này, mỗi lần đến nhà chơi mà mẹ cô không có
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nhà, ông lại trèo lên cây hái quả trứng cá cho bạn gái ăn. Những kỷ niệm ngọt ngào này được ông
mang vào sáng tác “Nhành cây trứng cá”.

cho người mới

ĐỪNG Ỏ LỠ
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TIN ĐỌC NHIỀU
Báu vật hoàng cung tại Hoàng thành
Thăng Long 

Đại diện Việt Nam liên tiếp
ghi điểm tại đấu trường
"iêu mẫu quốc tế 2022"
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Vừa giành giải "Cánh Diều
Vàng", Thanh ơn lại được
đề cử "VTV Award"
by

Đặc biệt, có một ca khúc đã giúp ông mới bước vào nghề sáng tác đã mua được cả chiếc xe hơi bằng
tiền tác quyền cao chót vót. Đó là bài “Nhẫn cỏ cho em” được ông viết năm 17 tuổi. Ngày ấy, ông yêu
thầm một người con gái, một mối tình cảm rất trong sáng và đầy lãng mạn. Nhiều lần đi chơi với nhau,
muốn ngỏ lời nhưng mỗi lần định nói, ông lại ngập ngừng rồi thôi vì chẳng biết bắt đầu giãi bày tình
yêu từ phía mình thế nào.

Nhiều ca sĩ nổi tiếng như Hoàng Tùng,
Tùng Dương, Anh Thơ… trình diễn tại
Đêm nhạc Nguyễn Anh Trí
Lý do cuộc thi "Hoa hậu Hòa bình Việt
Nam 2022" bị phạt tiền
Top 3 Miss World Vietnam 2022 trong
bộ ảnh mới nhất sau một tháng đăng
quang 
Ngọc Sơn bất ngờ tiết lộ Lý Nhã Kỳ là
"bóng hồng" trong sáng tác của mình

Có lần, cả hai hẹn nhau đi dạo công viên, ông cứ ấp úng mãi không dám tỏ bày, khi chuẩn bị ra về, ông
cúi xuống bứt cọng cỏ kết thành chiếc nhẫn rồi đeo vào ngón tay cô bạn gái này mà không nói gì. Cô
gái nhận chiếc nhẫn với tâm trạng vô cùng thích thú. Tình cảm này tuy không đi đến đâu nhưng lại là
cảm xúc giúp ông sáng tác nên ca khúc “Nhẫn cỏ cho em”.

Nhạc sĩ Vinh Sử đã giới thiệu rộng rãi với khán giả gần 200 ca khúc nhạc "sến"
Một “bóng hồng” khác giúp ông viết nên sáng tác “để đời” là một phụ nữ người gốc Hoa. Cô gái này
không chỉ đẹp mà còn rất giỏi, là chủ của một nhà hàng ăn uống tại TP.HCM. Cả hai “tình trong như
đã, mặt ngoài còn e” ngay từ khi mới gặp. Sau đó, tình cờ một lần cô nhìn thấy ông đi trên đường và
chở phía sau một cô ca sĩ và dứt khoát đòi chia tay. Thời gian sau, ông cứ kiên trì đến nhà hàng của cô
để ăn, thực chất là để được có cơ hội gặp và nói chuyện giải thích rõ ràng với cô. Song lần nào cũng
thế, cứ nhìn thấy ông là cô lại quay lưng bỏ đi. Trở về trong nỗi buồn vô vọng, ông viết nên ca khúc
“Đêm lang thang”.
Tác giả của hàng trăm bản nhạc “sến” thổ lộ, mỗi ca khúc mà ông đặt bút sáng tác đều gắn với một
chuyện tình, có khi chỉ mới chớm rung động, có khi lại sâu sắc, ngọt ngào và cay đắng đều đủ cả. Tới
giờ, số lượng ca khúc mà ông sáng tác rơi vào khoảng 200 bài.

Báo An ninh Thủ đô
Follow Page

49K followers

Nhạc sĩ Vinh Sử với niềm vui mới khi ngồi "ghế nóng"
Ở tuổi 75, nhạc sĩ Vinh Sử giờ chỉ còn lại một mình sau khi đã đi qua cả một quãng đời với rất nhiều
mối tình đáng nhớ. Thời gian gần đây, ông bất ngờ xuất hiện với vai trò giám khảo của một số chương
trình ca nhạc. Chia sẻ về sự xuất hiện thú vị này, “vua nhạc sến” thổ lộ, ông từng nhiều lần từ chối lời
mời tham gia các gameshow phần vì không có thời gian, phần vì ngại mình không biết nhận xét thế
nào nếu làm giám khảo.
Bản thân nhạc sĩ Vinh Sử tự nhận mình viết nhạc, làm nhạc sĩ chứ “ca không hay” mà “đàn cũng dở”
nên nếu đứng trước công chúng mà đưa ra nhận định, đánh giá về người khác, ông thấy ngại mà nhỡ
lại đưa ra phát ngôn nào “động chạm”. Song, xuất phát từ lời mời chân thành của một cậu học trò, ông
tặc lưỡi thử làm xem sao với suy nghĩ, ai hỏi gì thì mình trả lời nấy. Cũng từ chương trình đầu tiên
này, ông không còn cảm thấy ngại với việc làm giám khảo nên nhận lời ngồi “ghế nóng” một vài sân
chơi khác. Gần nhất là chương trình “Người kể chuyện tình ca”.
Nói thêm về cuộc sống hiện tại, nhạc sĩ Vinh Sử cho biết, mỗi tháng ông vẫn nhận được tiền tác quyền
mà các sáng tác của mình đem lại. Số tiền có được, ông dùng để tự trang trải cuộc sống sinh hoạt hàng
ngày. Vị nhạc sĩ hào hứng kể, giờ ông cũng biết dùng mạng xã hội và thỉnh thoảng còn đặt hàng
“online”, có khi chỉ để mua vài thứ lặt vặt, chủ yếu là các thiết bị về điện hay công nghệ.
TIN BÀI LIÊN QUAN
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ghi điểm tại đấu trường "iêu
mẫu quốc tế 2022"

Đăng Ký Tín Hiệu Vàng Miễn
Phí

"Chân dài" được chọn làm đại
diện thi "iêu mẫu quốc tế
2022" là ai?

mẫu quốc tế 2022"

2022" là ai?
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Giải pháp nào cho nhà đầu tư
au vụ FLC?

Trường Đại học FPT đoạt giải
Nhất triển lãm Mỹ thuật ứng
dụng toàn quốc 2022

Thu nhập 10 triệu nên đầu tư
ao nhiêu?
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Chàng trai dân tộc Khmer đại
diện Việt Nam thi "Mister Global
2022" là ai?

2 nhan sắc xứ Thanh về quê nhà
trao học bổng khuyến học cho
sinh viên

Báu vật hoàng cung tại Hoàng
thành Thăng Long 

Rộn ràng "Đêm hội Rằm Trung
thu phố cổ năm 2022"

Vì sao ca sĩ Tuấn Hưng bị xem
xét xử lý vì hát ngoài ban công
và sẽ bị xử phạt thế nào?

Nghệ sĩ Quang Tèo tổ chức lễ
giỗ Tổ ngành sân khấu tại tư gia
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AN NINH THỦ ĐÔ  CƠ QUAN CỦA CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  CHUYÊN TRANG CỦA BÁO CAND
Giấy phép hoạt động báo chí số 08/GPBTTTT, ngày 5/1/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tổng Biên tập Báo CAND: Phạm Quang Khải
Trưởng BBT An ninh Thủ đô: Nguyễn Thanh Bình
Phó Trưởng BBT An ninh Thủ đô: Lưu Hồng Quân, Chu Quốc Dũng, Vũ Mạnh Hùng
Bản quyền thuộc An ninh Thủ đô. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

