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Nỗi cô đơn trong căn nhà hẹp của nhạc sĩ Vinh Sử
Ngày 15/07/2015 16:18 PM (GMT+7)

 Âm nhạc Liveshow của các ca sĩ

Hiện ông đang ở trong căn nhà hơn chục mét, chỉ “chứa” được thêm 2 người, có thêm
khách sẽ phải đứng… ngoài cửa.

Vừa qua, ca sĩ Bảo Khánh đã trở về từ Mỹ cùng nữ ca sĩ Ngọc Châm từ Hà Nội vào Sài gòn để tới
thăm, động viên nhạc sĩ Vinh Sử trước khi ông ra Hà Nội diễn liveshow Hai bàn tay trắng ngày
1, 2/8 tới đây tại Nhà hát lớn. Đêm nhạc có sự tham gia của ca sĩ Lệ Quyên, Bảo Khánh, danh hài
Chiến Thắng, ca sĩ Ngọc Châm, Hồ Quang 8…

Nhạc sĩ Vinh Sử đã vô cùng hạnh phúc khi biết mặc dù còn nửa tháng nữa mới tới show diễn,
nhưng vé đêm ngày 1/8 đã “cháy”. Bởi vậy BTC đã quyết định tổ chức thêm 1 đêm diễn ngày Chủ
nhật 2/8. Ông nói, bây giờ có quá nhiều loại hình, chương trình âm nhạc được công chúng ưa
chuộng, mà khán giả vẫn dành nhiều ưu ái cho tác phẩm của mình như vậy thì không còn sung
sướng nào hơn nữa. Ông chấp nhận sống nghèo, sống cực để đổi lại được những yêu thương
đó.

Đón những nghệ sĩ ở xa đến trong căn nhà hơn chục mét chật hẹp, chỉ “chứa” được thêm 2
người, còn lại khách sẽ phải đứng… ngoài cửa, nhạc sĩ Vinh Sử hồ hởi khoe, từ hồi phải vào viện
cấp cứu năm ngoái đến giờ ông đã tăng được 6kg, sức khoẻ tốt hơn nhiều và đủ lạc quan, minh
mẫn để tiếp tục sáng tác. Ông kể, trước khi biết “mạnh thường quân” sẽ đứng ra tổ chức show
cho mình vào thăm, suốt đêm đó ông hồi hộp không ngủ được, buổi sáng cũng cứ ngồi mong
khách quý đến quên ăn. 

Clip hành trình tới thăm nhà nhạc sĩ Vinh Sử.

SAO QUỐC TẾ

Bị Dương Mịch phũ, Lưu
Khải Uy ám chỉ oán trách
trên sóng trực tiếp, nhắc
tới cả con gái

Chỉ 1 lời từ chối, Hyun Bin
thể hiện sự "cuồng vợ",
tiết lộ kỳ nghỉ Trung thu
với bà xã

Sau 10 năm không gặp
mặt cha, Suri bắt đầu tha
thứ cho Tom Cruise?

Ngôi sao 24/7: Ngoài
Meghan, Công nương
Kate cũng không đến gặp
Nữ hoàng Anh lần cuối

Tài tử giai nhân Cbiz bị chê
EQ thấp: Người làm hại
bạn, kẻ vô tư khoe từng
ăn trộm

Thương cảm cảnh sao
nam đi bán hàng rong,
nhặt phế liệu mưu sinh

XEM THÊM SAO QUỐC TẾ

Trang chủ > Giải trí > Liveshow của các ca sĩ

Sao Việt Sao quốc tế Phim TV Show Tin tức giải trí

Tết Trung Thu 2022 - Đón tình sum

vầy

Khi GenZ làm cha mẹ

Nuôi con khỏe - Dạy con khôn

Vắc xin COVID-19

Tin dành cho bạn

Eva Radio: Nghe kể chuyện tình yêu

           TIN TỨC EVA TÁM GIẢI TRÍ THỜI TRANG LÀM ĐẸP BÀ BẦU LÀM MẸ LÀM VỢ BẾP EVA NHÀ ĐẸP SỨC KHỎE EMAGAZINE

https://eva.vn/am-nhac-p1262c20.html
https://eva.vn/chuong-trinh-ca-nhac-hay-p2557c20.html
https://eva.vn/liveshow-cua-cac-ca-si-p2557c20.html
https://eva.vn/sao-ngoai-c338.html
https://eva.vn/sao-ngoai/bi-duong-mich-phu-luu-khai-uy-am-chi-oan-trach-tren-song-truc-tiep-nhac-toi-ca-con-gai-c338a531005.html
https://eva.vn/sao-ngoai/chi-1-cau-noi-hyun-bin-the-hien-su-cuong-vo-tiet-lo-ky-nghi-le-trung-thu-voi-son-ye-jin-c338a530999.html
https://eva.vn/sao-ngoai/sau-10-nam-khong-gat-mat-cha-suri-bat-dau-tha-thu-cho-tom-cruise-c338a530990.html
https://eva.vn/sao-ngoai/ngoi-sao-247-ngoai-meghan-cong-nuong-kate-cung-khong-den-gap-nu-hoang-anh-lan-cuoi-c338a530955.html
https://eva.vn/sao-ngoai/tai-tu-giai-nhan-cbiz-bi-che-eq-thap-nguoi-lam-hai-ban-ke-vo-tu-khoe-tung-an-trom-c338a530679.html
https://eva.vn/sao-ngoai/that-nghiep-sao-nam-di-ban-hang-rong-nhat-phe-lieu-khang-dinh-khong-xau-ho-thay-vinh-du-c338a530936.html
https://eva.vn/sao-ngoai-c338.html
https://eva.vn/
https://eva.vn/lang-sao-c20.html
https://eva.vn/chuong-trinh-ca-nhac-hay-c20e1312.html
https://eva.vn/sao-viet-c337.html
https://eva.vn/sao-ngoai-c338.html
https://eva.vn/phim-hay-c214.html
https://eva.vn/tv-show-c255.html
https://eva.vn/tin-tuc-giai-tri-c289.html
https://eva.vn/tet-trung-thu-p2568c73.html
https://eva.vn/khi-genz-lam-cha-me-p4490c73.html
https://eva.vn/nuoi-con-khoe-day-con-khon-c429.html
https://eva.vn/vac-xin-covid-19-p4353c131.html
https://eva.vn/tin-danh-cho-ban-c428.html
https://eva.vn/eva-radio-p1974c3.html
https://eva.vn/sao-ngoai/bi-duong-mich-phu-luu-khai-uy-am-chi-oan-trach-tren-song-truc-tiep-nhac-toi-ca-con-gai-c338a531005.html
https://eva.vn/sao-ngoai/chi-1-cau-noi-hyun-bin-the-hien-su-cuong-vo-tiet-lo-ky-nghi-le-trung-thu-voi-son-ye-jin-c338a530999.html
https://eva.vn/sao-ngoai/sau-10-nam-khong-gat-mat-cha-suri-bat-dau-tha-thu-cho-tom-cruise-c338a530990.html
https://eva.vn/sao-ngoai/ngoi-sao-247-ngoai-meghan-cong-nuong-kate-cung-khong-den-gap-nu-hoang-anh-lan-cuoi-c338a530955.html
https://eva.vn/sao-ngoai/tai-tu-giai-nhan-cbiz-bi-che-eq-thap-nguoi-lam-hai-ban-ke-vo-tu-khoe-tung-an-trom-c338a530679.html
https://eva.vn/sao-ngoai/that-nghiep-sao-nam-di-ban-hang-rong-nhat-phe-lieu-khang-dinh-khong-xau-ho-thay-vinh-du-c338a530936.html
https://eva.vn/
https://eva.vn/
javascript:void(0)
https://eva.vn/tin-tuc-c73.html
https://eva.vn/eva-tam-c66.html
https://eva.vn/lang-sao-c20.html
https://eva.vn/thoi-trang-c36.html
https://eva.vn/lam-dep-c58.html
https://eva.vn/ba-bau-c85.html
https://eva.vn/lam-me-c10.html
https://eva.vn/tinh-yeu-gioi-tinh-c3.html
https://eva.vn/bep-eva-c162.html
https://eva.vn/nha-dep-c169.html
https://eva.vn/suc-khoe-c131.html
https://eva.vn/chuyen-de-dac-biet-p1624c73.html
javascript:void(0)


9/10/22, 11:51 PM Nỗi cô đơn trong căn nhà hẹp của nhạc sĩ Vinh Sử

https://eva.vn/lang-sao/noi-co-don-trong-can-nha-hep-cua-nhac-si-vinh-su-c20a230370.html 2/10

Căn nhà chật hẹp của nhạc sĩ Vinh Sử nhìn từ ngoài vào.
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Không gian bên trong với lỉnh kỉnh đồ đạc được treo lên tường để tiết kiệm diện tích.

Nhạc sĩ Vinh Sử bên ca sĩ Bảo Khánh và ca sĩ Ngọc Châm.

Khi biết “mạnh thường quân” sẽ đứng ra tổ chức show cho mình ghé nhà thăm, ông đã hồi hộp
không ngủ được.

Phải đến khi “mạnh thường quân” là ca sĩ Ngọc Châm - đại diện chuỗi chương trình Son vàng
một thuở - và ca sĩ Bảo Khánh tới vào giữa giờ chiều, ông mới sực nhớ là mình chưa ăn uống gì.
Với ông, show diễn lần này tại Hà Nội, còn ở trong Nhà hát lớn là “liều thuốc” lớn cho ông, ông
cảm thấy khoẻ mạnh, vững chãi hơn rất nhiều trong cuộc sống. Nhạc sĩ dí dỏm, lần này ông rất
“oách”, lần đầu tiên sẽ được bước chân vào Nhà hát lớn, đứng trên sân khấu Nhà hát lớn…

Nhạc sĩ lại “khoe”, cũng nhờ nhiều người hâm mộ, bạn bè chỉ cho các địa chỉ cắt thuốc nam, mà
hiện tại ông điều trị bệnh ung thư của mình tại nhà, thỉnh thoảng mới đến bệnh viện để kiểm tra.
Lúc này, ông có thể tự lo cho bản thân, tự nấu ăn, hàng ngày quanh quẩn trong nhà dưỡng
bệnh, sáng tác. Quãng thời gian mang bệnh 3 năm nay cũng là quãng thời gian nhạc sĩ sáng tác
được nhiều nhất. Giấc mơ ông ấp ủ là sẽ đủ điều kiện kinh tế để xuất bản hết các sáng tác đó. 
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Hiện tại nhạc sĩ Vinh Sử dành hầu hết thời gian trong nhà dưỡng bệnh và sáng tác.

Căn nhà nhỏ xíu của nhạc sĩ Vinh Sử không có nhiều thay đổi, vẫn là chiếc xe máy cà tàng với
“dấu ấn” đầy cá tính chiếm hết nửa gian, đồ đạc treo lủng lẳng trên tường để tiết kiệm diện tích,
từ cái ghế đến chai nước. Khi Ngọc Châm ngỏ ý: “Chú có thiếu gì không để bọn con mua làm kỷ
niệm tặng chú?”, nhạc sĩ lắc đầu vì trong nhà ông không còn chỗ để chứa đồ đạc nữa. Mọi thứ
tuy cũ kỹ nhưng vẫn… dùng được. Ông chỉ cái nệm ngồi là ca sĩ Giao Linh đến thấy nhà trống trải
mua tặng, đám ghế treo tường kia cũng được tặng vì người đến thăm nghĩ ông nhiều khách
khứa, đôi khi không thể cứ ngồi dưới nền gạch mãi được.

Hạnh phúc của ông là được nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước yêu mến. Chính vì vậy nên dù đau
ốm, khó khăn và cô đơn nhưng ông vẫn chưa bao giờ bi quan về cuộc đời. Ông nghĩ mình đã có
nhiều thứ mà bao người mơ không có được, vậy cũng là đủ với một kiếp người. Chống chọi lại
bệnh tật, với ông không phải điều gì quá lớn lao. 
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Chiếc xe máy cà tàng mang đậm dấu ấn Vinh Sử.

Góc nghỉ ngơi của nhạc sĩ.

           TIN TỨC EVA TÁM GIẢI TRÍ THỜI TRANG LÀM ĐẸP BÀ BẦU LÀM MẸ LÀM VỢ BẾP EVA NHÀ ĐẸP SỨC KHỎE EMAGAZINE

https://eva.vn/
javascript:void(0)
https://eva.vn/tin-tuc-c73.html
https://eva.vn/eva-tam-c66.html
https://eva.vn/lang-sao-c20.html
https://eva.vn/thoi-trang-c36.html
https://eva.vn/lam-dep-c58.html
https://eva.vn/ba-bau-c85.html
https://eva.vn/lam-me-c10.html
https://eva.vn/tinh-yeu-gioi-tinh-c3.html
https://eva.vn/bep-eva-c162.html
https://eva.vn/nha-dep-c169.html
https://eva.vn/suc-khoe-c131.html
https://eva.vn/chuyen-de-dac-biet-p1624c73.html
javascript:void(0)


9/10/22, 11:51 PM Nỗi cô đơn trong căn nhà hẹp của nhạc sĩ Vinh Sử

https://eva.vn/lang-sao/noi-co-don-trong-can-nha-hep-cua-nhac-si-vinh-su-c20a230370.html 6/10

Đồ đạc đa số được treo, móc lên cao để tiết kiệm diện tích.

Thời gian này, nhạc sĩ Vinh Sử sống một mình. Khi ông khoẻ hơn thì người vợ cũ cũng trở về để
chăm lo cho cuộc sống riêng. Rảnh rỗi ông lại ngồi sáng tác với cái “bàn” là mặt ghế nhựa. Đồ
đạc trong nhà ngổn ngang, chật hẹp lại là cái… may với ông, vì như thế sẽ bớt cô đơn. Hai nghệ
sĩ hỏi vui nhạc sĩ Vinh Sử, nếu bây giờ có mạnh thường quân nào ngỏ ý tặng ông hẳn căn nhà
rộng rãi, có hoa lá cây vườn thì ông nghĩ sao? Nhạc sĩ Vinh Sử trả lời rất… hồn nhiên: “Tôi mà ở
đó lại không sáng tác được”. 

Ông bảo, đời ông đã quen với cô đơn, chỉ khi ở môt mình mới có thể sáng tác, và có lẽ cũng
quen với cái nghèo, cái khó, nên ở chật chội vậy sẽ nhiều tinh thần sáng tác hơn. Đồ đạc lỉnh
kỉnh trong nhà trở thành bạn bè vây quanh ông hàng ngày, thành... vui. Rưng rưng cảm động
trước sự lạc quan hiếm có ở thời đại này của nhạc sĩ Vinh Sử, ca sĩ Bảo Khánh chia sẻ, anh thực
sự khâm phục ông, vất vả, khó khăn đau ốm đến thế mà lạc quan đến kỳ lạ, thậm chí còn biết lấy
cái nghèo để làm vui cho mình. Thế hệ trẻ như anh cần phải học tập ông rất nhiều. 
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Những bức ảnh cũ, giấy chứng nhận được treo ở các vị trí trang trọng nhất trong căn nhà.

Cũng trong buổi tới thăm và trò chuyện, nhạc sĩ Vinh Sử đã tranh thủ tập bài mới cho ca sĩ Ngọc
Châm. Trong show diễn, Ngọc Châm đặc biệt được Vinh Sử tin tưởng mời thể hiện ca khúc mới
Thương quá cha tôi. Đây là ca khúc nhạc sĩ Vinh Sử đặc biệt sáng tác cho bố vợ cũ của mình, bày
tỏ tình cảm thương mến đối với ông trong cuộc sống.

Theo Quỳnh Anh - Ảnh: Huy Nguyễn, Antonie (Khám Phá)

Thích 0 Chia sẻ 0    

TIN LIÊN QUAN
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Bằng Kiều đánh
guitar, song ca "Lâu
đài tình ái" cực
"tình" với Minh
Tuyết

5 năm u xơ tử cung
giờ chỉ còn là “dĩ
vãng” sau 3 tháng sử
dụng thứ đơn giản
này
Tài trợ | Sức khoẻ phụ nữ

Bằng Kiều lần đầu
hát "Bèo dạt mây
trôi" với đàn tỳ bà và
violin

Hoàng Rob "phiêu"
cùng Hà Lê trong live
concert riêng tại
Festival Huế

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9
khóc lặng trên sân khấu
liveshow

Giảm cân khoa học: Giá
như tôi biết cách này
sớm hơn đã không cực
khổ đến vậy
Tài trợ | Eo thon dáng chuẩn

NS Nguyễn Ánh 9 linh
cảm "Kỷ niệm" sẽ là
show diễn cuối cùng

Cả nhà tang lễ bật khóc
khi lắng nghe "Ca dao
em và tôi"

XEM THÊM LIVESHOW CỦA CÁC CA SĨ

Đây là loạt bí quyết trẻ
mãi chưa già của Jang Na
Ra: Dễ như cơm bữa, ai
cũng làm được

Mỹ nữ xưa dùng cách nào
để "trói chân" Hoàng Đế
say đắm mình
Tài trợ | Zlove

"Bạn gái cũ của Shark
Bình" bất ngờ lên tiếng
khi được Phương Oanh
réo tên, hình ảnh đến tận
nhà "ba...

Bí quyết phục hồi di
chứng liệt nửa người sau
tai biến của người phụ nữ
U70
Tài trợ | Kinh Vương Não Bộ

Món bún riêu Thương
Ngày Nắng Về và nhà bà
Bích trong Hương Vị Tình
Thân bất ngờ "chạy sang"
Đấu Trí

Võ Tắc Thiên sống đến 81
tuổi, bí quyết trường thọ
của bà nằm ở 4 điểm mà
phụ nữ hiện đại có thể
làm...

XEM THÊM TIN HAY ĐỪNG BỎ LỠ

QU

TIN BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ LIVESHOW CỦA CÁC CA SĨ

 Tin hay đừng bỏ lỡ
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XEM THÊM BÀ BẦU XEM THÊM THỜI TRANG

Bà bầu Dinh dưỡng Bài chuyên gia

Mẹ bầu sinh xong 2 tháng chưa xuất
viện, hỏi ra mới biết trong bụng còn
bé nữa

Hơn 40% phụ nữ mang thai
bị thiếu máu, bổ sung sắt
như thế nào cho đúng?

Bệnh viện hết chỗ, bà mẹ bất
đắc dĩ tự sinh con tại nhà

Vân Navy hôn nhân viên mãn
với chồng giám đốc, sau sinh
càng nuột nà, có khí chất
phu nhân

Nữ nhà văn "xin giống" trai
đẹp cao 1m8 để sinh con, ai
ngờ bé chào đời "lùn một
mẩu"

Mẹ 9X người Canada "ở cữ"
nghiêm ngặt: Quấn bụng 8
tiếng, cả tháng không gội
đầu

Thời trang Tư vấn Thời trang sao

Thuý Ngân đụng hàng loạt sao đình
đám, cách chọn nội y khéo léo tránh
hớ hênh

Hội hoa hậu nổi tiếng nhất
Việt Nam đụng áo cờ đỏ sao
vàng, người mộc mạc người
sang chảnh

Học tập các quý cô châu Á
lên đồ diện thu giá rẻ nhưng
sang chảnh “hết phần thiên
hạ”

Meghan Markle ăn diện đơn
giản mà sang, chiếc quần
ống rộng cô mặc được săn
lùng ráo riết

Ngọc Trinh chơi trội diện đồ
khoét ngang hông, đi cao
gót trổ tài xoạc chân trên
không

Sau sự cố mặc áo dài phản
cảm, Hà Anh nay "lên đồ" đi
thảm đỏ khác một trời một
vực 
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Chơi Trung thu đúng kiểu cổ truyền tại
phố cổ Hà Nội

 Clip hot

Nghệ nhân 20 năm
dạy trẻ làm đồ chơi
truyền thống

Chỉ 1 lời từ chối,
Hyun Bin thể hiện
sự "cuồng vợ", tiết
lộ kỳ nghỉ Trung thu
với bà xã

Con trai Chi Bảo đã
có bạn gái dù mới 9
tháng tuổi, hé lộ
ảnh chụp chung
đầ i ù

Tin nóng trong...

Trạm 246

Tin tức

Eva nói

Eva ngẫm

Eva tám

Sao Việt

TV Show

Giải trí

Tư vấn mặc đẹp

U30 - U40

Thời trang

Dưỡng da

Trang điểm

Làm đẹp

Cuộc sống mẹ bầu

Chuẩn bị mang thai

Bà bầu

Nuôi con

Dạy con

Làm mẹ

Tin bệnh phụ nữ

Tin bệnh trẻ em

Sức khỏe

Giới thiệu | Góp ý | Đầu trang | BÁO GIÁ QUẢNG CÁO

Eva.vn
Tin tức phụ nữ

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
bandoc@eva.vn

Eva.vn hi vọng sẽ nhận được nhiều đóng góp và tâm sự từ quý độc giả

Eva.vnEva.vn
2.961.845 lượt thích2.961.845 lượt thích

Thích Trang Chia sẻ

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Tầng 16, Toà nhà Geleximco , 36 Hoàng Cầu
Phường Ô chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
Điện thoại: 0243 512 1806
Fax: 0243 512 1804

 XEM BẢN ĐỒ

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TP.HỒ CHÍ MINH

Tầng 7 - Toà nhà Việt Úc - 402 Nguyễn Thị Minh Khai
Phường 5 , Quận 3 , Tp.Hồ Chí Minh

 XEM BẢN ĐỒ

CHỊU TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NỘI DUNG

Bà Nguyễn Hồng Thuý

HỢP TÁC TRUYỀN THÔNG

 marketing@eva.vn

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

 0903 288 624

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Công ty TNHH Công nghệ và Quảng cáo Trực tuyến EVA

Tầng 16, Toà nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu Phường Ô
Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Giấy phép số: 351/GP-TTĐT ngày cấp 5/2/2015. SỞ
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP HÀ NỘI

 VIDEO CLIP CHỌN LỌC EVA TOPLIST EVA HUYỀN BÍ EVA VOICE

Tin tức thị trường
Tâm điểm truyền
thông gọi tên "cô
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