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Em là bông hồng nhỏ là một bài hát thiếu nhi do nhạc sỹ Trịnh Công Sơn sáng tác. Là một trong những nhạc sỹ lớn nhất

của tân nhạc Việt Nam, ông được biết đến với rất nhiều bài tình ca bất hủ ghi dấu ấn lên nhiều thế hệ người Việt Nam. Bài

hát ‘Em là bông hồng nhỏ’ là một sáng tác sau năm 1975 của ông và cũng là một khác biệt so với các khuynh hướng sáng

tác trước đó của nhạc sỹ. Bài hát viết về thiếu nhi với màu sắc và ca từ tràn ngập những bông hoa hồng.

Ca khúc Em là hoa hồng nhỏ là ca khúc được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết cho phim Cho cả ngày mai của đạo diễn Long

Vân sản xuất năm 1981. Người thể hiện ca khúc này lúc đó không ai khác chính là cô Bống (Hồng Nhung). Khi hát bài này

Hồng Nhung mới 14 tuổi.

Em là hoa hồng nhỏ là tâm sự của một em bé mơ mộng, em thấy mình lạc vào một thế giới của những trang sách hồng,

với những vần thơ đầy yêu thương, những bông hồng nhung nhỏ. Tuy nhiên, điều hiện thực ngọt ngào và tuyệt vời nhất lại

là “Em sẽ là mùa xuân của mẹ. Em sẽ là màu nắng của cha”. Em là niềm hạnh phúc cho chính những người xung quanh

mình.

Giống như nhiều sáng tác khác của Trịnh Công Sơn, Em là hoa hồng nhỏ mang đậm chất thơ va sự lãng mạn. Điểm khác

biệt là trong đó không còn những triết lý, suy tư mà thay bằng nét hồn nhiên, trong sáng của tuổi hồng.

Nhân ngày 1-6, trường nhạc Việt Thương Music dành tặng các em bài hát hồn nhiên, trong sáng, đáng yêu này.
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Em sẽ là mùa xuân của mẹ,

Em sẽ là màu nắng của cha

Em đến trường học bao điều lạ,

Môi hé cười là những nụ hoa

Trang sách hồng nằm mơ màng ngủ

Em gối đầu trên những vần thơ

Em thấy mình là bông hồng nhỏ

Bay giữa đời làm mát ngày qua

Trời mênh mông, đất hiền hòa

Bàn chân em đi nhè nhẹ

Đưa em vào tình người bao la

Cây có rừng bầy chim làm tổ

Sông có nguồn từ suối chảy ra

Tim mỗi người là căn nhà nhỏ

Tình nồng thắm như mặt trời xa….(3)

Watch on

EM LÀ HOA HỒNG NHỎ EM LÀ HOA HỒNG NHỎ -Trinh Cong Son-Trinh Cong Son
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SHEET NHẠC EM LÀ BÔNG HỒNG NHỎ

HỢP ÂM EM LÀ BÔNG HỒNG NHỎ
Em sẽ [G]là mùa xuân của mẹ
Em sẽ [D7]là màu nắng [G]của cha
Em đến trường học bao điều [C]lạ
Môi mỉm [A7]cười là những [D]nụ hoa.
Trang sách [G]hồng nằm mơ màng ngủ
Em gối [D7]đầu lên những [G]vần thơ
Em thấy mình là hoa hồng [C]nhỏ
Bay giữa trời làm mát ngày [G]qua.
Trời mênh mông, đất hiền [C]hòa
Bàn chân [D7]em đi nhè nhẹ
Đưa em vào tình người bao la
Cây có [G]vườn bầy chim làm tổ
Sông có [D7]nguồn từ suối [G]chảy ra

https://www.youtube.com/watch?v=Nt-eKAUfLPI&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=Nt-eKAUfLPI
https://www.youtube.com/channel/UC-G8vVbLYD7jGm958f1upmQ?feature=emb_ch_name_ex


Tim mỗi người là quê nhà [C]nhỏ
Tình nồng [D7]thắm như mặt [G]trời xa.

Khóa học thanh nhạc tại Việt Thương Music

If We hold on together – giai điệu yêu thương cho ngày cuối tuần

TIN TỨC KHÁC

 Địa điểm học Vocal trực tuyến giáo viên 1 kèm 1

 Thánh nhạc

 Phát triển trí thông minh âm nhạc ở trẻ

 4 nguyên tắc lấy hơi trong bài hát – bài tập lấy hơi khi hát

 Giáo trình khóa học Vocals (Thanh nhạc) tại Việt Thương Music

 Cách giữ hơi khi hát: Bài tập lấy hơi, giữ hơi

 8 điều cần lưu ý khi đứng hát để có âm thanh chuẩn: Kinh nghiệm học thanh nhạc

 Phiếm luận về ‘âm’ và ‘nhạc’: Nghe Âm hay nghe Âm Nhạc

 Hợp xướng – Hình thức diễn xướng âm nhạc nhiều bè

Đăng ký học âm nhạc
NGAY HÔM NAY

Nhập họ tên Nhập số điện thoại GỬI ĐI

THƯ VIỆN TRƯỜNG ÂM NHẠC VIỆT THƯƠNG
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Khóa học Âm nhạc mầm non

Khoá học Guitar

Khóa Học Violin

Khóa học Drum Kit

Khóa học Popular Music Vocals
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