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Thời tiết ngoài kia bắt đầu trở mình se lạnh và những ánh đèn lung linh được

giăng khắp mọi nẻo đường, nhưng không gì có thể báo hiệu một mùa lễ hội rõ rệt

hơn sản phẩm kinh điển của Mariah Carey – “All I Want For Christmas Is You”.

 

Là một kiệt tác nhạc pop được Mariah Carey trình diễn và đồng sáng tác cùng

Walter Afanasieff, “All I want For Christas Is You” đã liên tục thống trị các bảng xếp

hạng kể từ khi được phát hành vào năm 1994. Ấn tượng hơn hết chính là khả năng

giữ nhiệt của người hâm mộ đối với tác phẩm này. Bằng một cách nào đó, ca khúc

luôn thu hút được người nghe mặc dù đã được phát đi phát lại qua 25 mùa Giáng

sinh. Hội tụ đầy đủ những tiêu chuẩn của một ca khúc Giáng sinh điển hình và

không bao giờ cũ, có thể nói “All I Want For Christmas Is You” chính là “thánh ca”

mùa Đông tuyệt nhất mà không một đối thủ đương thời nào có thể sánh được.

 

Số lượt nghe không thể đếm xuể, cơ ngơi thành tích không ca khúc nào bì kịp

 

Sự phát triển chóng mặt của Internet, các dịch vụ nghe nhạc trực tuyến và sự đổ

bộ ồ ạt của các tân binh mang theo nhiều sản phẩm mới, nhưng khi nhắc đến âm

nhạc mùa lễ hội, Mariah Carey và “All I Want For Christmas Is You” vẫn luôn giữ

vững ngôi vương của mình dù ở bất kì nền tảng nghe nhạc nào. Ca khúc liên tục

đứng đầu BXH Billboard Holiday 100 và làm nên lịch sử vào đầu năm 2019 khi

xếp ở vị trí thứ 3 trên Billboard Hot 100, trở thành ca khúc mùa lễ hội đầu tiên sau

60 năm vào được top 5 BXH này.

 

Với các thành tích của “All I Want For Christmas Is You”, Mariah Carey xứng đáng

được trao tặng danh hiệu “Nữ hoàng Giáng sinh” bởi sự “hồi sinh” đều đặn của ca

khúc vào dịp cuối năm về. Ngày 25/11 vừa qua, ca khúc chính thức nhận ba kỷ lục

Guinness thế giới: Ca khúc xếp hạng cao nhất xếp theo chủ đề mùa lễ hội trên BXH

Billboard Hot 100 được thể hiện bởi nghệ sĩ solo nữ, Ca khúc sở hữu lượt phát trực

tiếp cao nhất trên Spotify trong 24 giờ và Ca khúc Giáng sinh xuất hiện nhiều nhất

trong top 10 BXH âm nhạc tại Anh quốc.
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Vào tuần thứ ba của tháng Mười Một vừa qua, như một lời nhắc nhờ thường niên,

“All I Want For Christmas Is You” đã “sống lại” trên BXH Hot 100 ở vị trí No.39, báo

hiệu một mùa đông nữa lại về. Ca khúc không ngừng tăng hạng trong suốt những

tuần qua và đã xuất sắc giành No.1 vào ngày 17/12/2019 sau 25 năm kể từ lúc

được phát hành. Trước đó, kiệt tác kinh điển mùa Giáng sinh này chưa bao giờ đạt

được vị trí No.1 trên Billboard Hot 100, mà cao nhất chỉ ở vị trí số 3. Sau 25 mùa

Giáng sinh mà cả Mariah Carey và người hâm mộ cùng chờ đợi, “All I Want For

Christmas Is You” đã chứng tỏ được sức hút bền bỉ của mình và đem về cho

Mariah ca khúc No.1 thứ 19 trong sự nghiệp của cô. Không chỉ thế, Mariah Carey

cũng đang chứng minh được sức hút mãnh liệt trong thời kỳ bùng nổ của các nền

tảng nghe nhạc trực tuyến. Ca khúc hiện đang dẫn đầu BXH các ca khúc được

nghe trực tuyến nhiều nhất của Billboard. Những ngày gần đây, “All I Want For

Christmas Is You” còn thường trực trong playlist “Top 50 Global Spotify” – “Top 50

bài hát được nghe nhiều nhất toàn cầu của Spotify”.

 

Được biết, “All I want for Christmas Is You” là đĩa đơn trích từ album phòng thu thứ

tư của Mariah Carey “Merry Christmas” và được phát hành vào ngày 29/10/1994.

Từ khi được ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng nhận được sự đón nhận tích cực từ

cộng đồng yêu âm nhạc trên thế giới và được mệnh danh là “thánh ca” Giáng sinh

đương đại. Bên cạnh đó, album “Merry Christmas” sau 25 năm phát hành vẫn

đang giữ được phong độ của mình trên BXH Billboard 200 trong những tuần vừa

qua.

 

Watch on

Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You (UnreleaMariah Carey - All I Want for Christmas Is You (Unrelea……
ShareShare

MV “All I Want For Christmas Is You” – Mariah Carey (phiên bản những cảnh cắt

chưa được công bố)

 

Càng đơn giản, càng dễ đi vào lòng người

 

Là ca khúc được phát phổ biến nhất vào dịp cuối năm, mấy ai biết rằng “All I Want

For Christmas Is You” được sáng tác và thu âm vào một ngày hè oi bức của tháng

Tám năm 1994 và ra mắt trong sự hoài nghi của chính nữ diva. Ban đầu, Mariah

Carey và nhà sản xuất Walter Afanasieff vốn không có ý định thực hiện album

Giáng sinh. Lúc bấy giờ, người ta vẫn cho rằng chỉ có những nghệ sĩ sắp về hưu

mới làm nhạc Giáng sinh. Mariah Carey năm đó chỉ mới 24 tuổi, là một ca sĩ trẻ và

đang trên đà phát triển sự nghiệp của mình. Việc ra mắt ca khúc này là ý tưởng táo

bạo của Tommy Mottola – quản lý và sau này là chồng cũ của nữ ca sĩ. Sau nhiều

đắn đo, họ đưa ra quyết định cuối cùng và chúng ta có “All I Want For Christmas Is

You” của ngày hôm nay.

 

Không lấy chủ đề từ các tích chuyện trong Thiên Chúa giáo như “Silent Night” hay

“Mary’s Boy Child”, cũng không lấy cảm hứng từ những hình ảnh quen thuộc trong

đêm Giáng sinh như “Jingle Bells” hay “White Christmas”, “All I Want For Christmas

Is You” là ca khúc với nội dung kể về mong ước nhỏ nhoi của một cô gái trẻ, rằng

tất cả những gì mà cô mong muốn trong đêm Giáng sinh chỉ là được ở bên cạnh

người yêu. “Giáng Sinh em không muốn gì nhiều/ Em chỉ cần duy nhất một điều
thôi/ Xin hãy biến điều ước thành sự thật/ Giáng Sinh này tất cả em muốn chính là

anh…” Nhân vật chính trong bài hát đã từ chối tất cả những niềm vui, món quà mà

ngày lễ mang lại, bởi điều cô khao khát nhất lúc này chỉ có tình yêu. Những ca từ

ngọt ngào và dễ thương cứ thế làm tan chảy trái tim người nghe đến tận ngày nay.
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Việc sản xuất “All I Want For Christmas Is You” không tốn nhiều công sức hay thời

gian như nhiều người nghĩ. Nhà sản xuất Walter Afanasieff cho biết, giai điệu và

cấu trúc bài hát được ông và Mariah Carey hoàn thành trong 15 phút, và trong

khoảng hai tuần Mariah Carey đã viết xong lời. Sau khi có lời bài hát từ Carey,

Walter Afanasieff đã thực hiện hầu hết mọi thứ bằng máy tính, từ tiếng đàn piano,

các hiệu ứng âm thanh, tiếng trống cho đến những tiếng chuông. Theo Walter

Afanasieff, chính màu sắc tươi vui và sự đơn giản đã giúp ca khúc dễ được người

nghe đón nhận và trở nên phổ biến. Bên cạnh đó, giọng hát quyến rũ cùng cách

luyến láy ngọt ngào của Mariah Carey cũng là một trong những yếu tố chủ chốt

làm nên thành công của “All I Want For Christmas Is You”.

 

“All I Want For Christmas Is You” bắt đầu trong âm thanh “lấp lánh” của những hộp

nhạc cổ hay những quả cầu tuyết xinh đẹp. Sau khi Mariah Carey mở đầu ca khúc

bằng một màn khoe giọng điêu luyện, những âm thanh quen thuộc của mùa lễ hội

ngân lên: tiếng chuông reo mừng của nhà thờ, tiếng chuông vui nhộn của xe tuần

lộc và một giai điệu nhịp nhàng liên hồi khiến người nghe nhún nhảy. “All I Want

For Christmas Is You” hiển nhiên mang đầy âm hưởng Thiên Chúa giáo, nhưng vẫn

giữ được màu sắc tươi sáng cùng những nốt nhạc đầy ắp sự lạc quan. Trong một

cuộc phỏng vấn vào năm 1994, Mariah Carey đã miêu tả ca khúc “vui vẻ” này:

“Một Giáng sinh rất truyền thống và kinh điển, nhưng cũng đầy phong cách retro

và có hơi hướng của thập niên 60s”.
 

Với “All I Want For Christmas Is You”, Mariah Carey xứng đáng nhận danh hiệu “Nữ hoàng Giáng sinh”

bởi sự hồi sinh đều đặn của ca khúc mỗi dịp Đông về.

Kể từ thời điểm Mariah Carey tung ra ca khúc này vào năm 1994, người ta bắt đầu

chú ý hơn về khái niệm “nhạc Giáng sinh”. Những năm sau đó, số lượng ca khúc

được phát hành dành riêng cho mùa này tăng lên đáng kể, bao gồm các sáng tác

mới với mong muốn có được thành công như “All I Want For Christmas Is You” và

cả những giai điệu truyền thống được phối lại. Nhưng để đạt đến được thành công

và phổ biến như “All I Want For Christmas Is You”, vẫn chưa xuất hiện cái tên mới

nào đủ sức làm được.

 

Trong suốt thời gian qua, Mariah Carey đã ra mắt phiên bản song ca của bài hát

này kết hợp với Justin Bieber vào năm 2011. Bên cạnh đó, ca khúc cũng đã được

thể hiện lại bởi rất nhiều nghệ sĩ từ Kelly Clarkson, My Chemical Romance, Michael

Buble, Fifth Harmony, Cee Lo Green cho đến Idina Menzel, Miley Cyrus, Ariana

Grande, Demi Lovato,… cùng vô số nghệ sĩ đình đám khác.

 

Để kỷ niệm 25 năm ra mắt ca khúc này, vào đầu tháng Mười Một, Mariah Carey đã

tung MV “All I Want For Christmas Is You” với những cảnh quay chưa từng công bố

trước đây. Mới đây, hãng Amazon cũng vừa tiết lộ về dự án thực hiện một bộ phim

tài liệu về hoàn cảnh ra đời của ca khúc với tựa đề “Mariah Carey Is Christmas:

The Story Of ‘All I Want for Christmas Is You'”. Dù nữ ca sĩ sinh năm 1970 sở hữu

rất nhiều bản hit trong sự nghiệp, chắc hẳn người hâm mộ âm nhạc của những thế

hệ sau này vẫn sẽ biết đến cái tên Mariah Carey, chủ nhân của ca khúc Giáng sinh

bất hủ “All I Want for Christmas Is You”.
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Album “Merry Christmas” (phiên bản kỉ niệm) – Mariah Carey trên nền tảng Spotify
và Apple Music.

TAGS All I Want For Christmas Is You Mariah Carey Mariah Carey is Christmas songfact

The Christmas Song

Theo: Thể Thao Văn Hóa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hanni (NewJeans):
Được mẹ dạy hát thuở
nhỏ, viết lời cho bản hit
của NewJe…

Bradley Cooper: She's
The Love Of My Life

Traitslab

SM ra mắt nhóm nữ 8
thành viên, có một
gương mặt quen thuộc
với fan Kpop? …

Mariah Carey: 'I Never
Knew When Or What
Would Make Him Blow'

Herbeauty

10 Irresistibly Gorgeous
Asian Actresses

Brainberries

Thành viên TXT tạo nên
xu hướng "pose dạng"
chụp ảnh mới "Yeonjun
Peace" -…

20 Completely
Unexpected Facts
About 'The Big Bang
Theory'

Brainberries

Tình huống của các ông
bố khi con gái là fan
BTS: Truy tìm bạn trai
tên Ju…

Không chỉ là huyền thoại bóng đá,
Pelé còn có tài viết nhạc đáng nể

NewJeans làm trắc nghiệm tính
cách MBTI và đây là kết quả

Ca khúc hơn 10 năm tuổi của Lady
Gaga “hồi sinh” nhờ phim
“Wednesday”

BÀI VIẾT MỚI XEM THÊM

Cocktails âm nhạc K-pop Dance / EDM



https://open.spotify.com/album/0cS9prZ8u3fdbc7lmtCaMV?go=1&utm_source=embed_player_m&utm_medium=desktop
https://billboardvn.vn/tag/all-i-want-for-christmas-is-you/
https://billboardvn.vn/tag/mariah-carey/
https://billboardvn.vn/tag/mariah-carey-is-christmas/
https://billboardvn.vn/tag/songfact/
https://billboardvn.vn/tag/the-christmas-song/
https://billboardvn.thethaovanhoa.vn/all-i-want-for-christmas-is-you-cua-mariah-carey-thanh-ca-mua-dong-trong-suot-25-nam-chua-bao-gio-cu/
https://billboardvn.vn/hanni-newjeans-duoc-me-day-hat-thuo-nho-viet-loi-cho-ban-hit-cua-newjeans/?utm_source=billboardvn.vn_internal&utm_medium=internal&utm_campaign=billboardvn.vn_internal&utm_content=1081965866&utm_term=1222064
https://billboardvn.vn/hanni-newjeans-duoc-me-day-hat-thuo-nho-viet-loi-cho-ban-hit-cua-newjeans/?utm_source=billboardvn.vn_internal&utm_medium=internal&utm_campaign=billboardvn.vn_internal&utm_content=1081965866&utm_term=1222064
https://billboardvn.vn/hanni-newjeans-duoc-me-day-hat-thuo-nho-viet-loi-cho-ban-hit-cua-newjeans/?utm_source=billboardvn.vn_internal&utm_medium=internal&utm_campaign=billboardvn.vn_internal&utm_content=1081965866&utm_term=1222064
https://clck.mgid.com/ghits/13786087/i/57555012/0/pp/2/1?h=Jxh2kzajeHFD3UxwkDsfVMAOFhSpCEwPqmI9HPMl_9IDpba3K5hCBbTr08jfUzyDnhCMuLGVlP_osGnPCUW1yQ**&rid=f39c03c2-74b4-11ed-9cee-2cea7f934475&tt=Direct&att=3&afrd=8&iv=11&ct=1&gdprApplies=0&muid=mb5o_Lrt0sR7&st=480&mp4=1
https://clck.mgid.com/ghits/13786087/i/57555012/0/pp/2/1?h=Jxh2kzajeHFD3UxwkDsfVMAOFhSpCEwPqmI9HPMl_9IDpba3K5hCBbTr08jfUzyDnhCMuLGVlP_osGnPCUW1yQ**&rid=f39c03c2-74b4-11ed-9cee-2cea7f934475&tt=Direct&att=3&afrd=8&iv=11&ct=1&gdprApplies=0&muid=mb5o_Lrt0sR7&st=480&mp4=1
https://clck.mgid.com/ghits/13786087/i/57555012/0/pp/2/1?h=Jxh2kzajeHFD3UxwkDsfVMAOFhSpCEwPqmI9HPMl_9IDpba3K5hCBbTr08jfUzyDnhCMuLGVlP_osGnPCUW1yQ**&rid=f39c03c2-74b4-11ed-9cee-2cea7f934475&tt=Direct&att=3&afrd=8&iv=11&ct=1&gdprApplies=0&muid=mb5o_Lrt0sR7&st=480&mp4=1
https://billboardvn.vn/sm-ra-mat-nhom-nu-8-thanh-vien-co-mot-guong-mat-quen-thuoc-voi-fan-kpop/?utm_source=billboardvn.vn_internal&utm_medium=internal&utm_campaign=billboardvn.vn_internal&utm_content=1107000205&utm_term=1222064
https://billboardvn.vn/sm-ra-mat-nhom-nu-8-thanh-vien-co-mot-guong-mat-quen-thuoc-voi-fan-kpop/?utm_source=billboardvn.vn_internal&utm_medium=internal&utm_campaign=billboardvn.vn_internal&utm_content=1107000205&utm_term=1222064
https://billboardvn.vn/sm-ra-mat-nhom-nu-8-thanh-vien-co-mot-guong-mat-quen-thuoc-voi-fan-kpop/?utm_source=billboardvn.vn_internal&utm_medium=internal&utm_campaign=billboardvn.vn_internal&utm_content=1107000205&utm_term=1222064
https://clck.mgid.com/ghits/14649831/i/57555012/0/pp/4/1?h=Jxh2kzajeHFD3UxwkDsfVI8FlSniLf0ofJgfhs4hHqHSzN7SAbDuilpeTzfs007mxfRFDrQZh0mCMxAuZLdM4Q**&rid=f39c03c2-74b4-11ed-9cee-2cea7f934475&tt=Direct&att=3&afrd=8&iv=11&ct=1&gdprApplies=0&muid=mb5o_Lrt0sR7&st=480&mp4=1
https://clck.mgid.com/ghits/14649831/i/57555012/0/pp/4/1?h=Jxh2kzajeHFD3UxwkDsfVI8FlSniLf0ofJgfhs4hHqHSzN7SAbDuilpeTzfs007mxfRFDrQZh0mCMxAuZLdM4Q**&rid=f39c03c2-74b4-11ed-9cee-2cea7f934475&tt=Direct&att=3&afrd=8&iv=11&ct=1&gdprApplies=0&muid=mb5o_Lrt0sR7&st=480&mp4=1
https://clck.mgid.com/ghits/14649831/i/57555012/0/pp/4/1?h=Jxh2kzajeHFD3UxwkDsfVI8FlSniLf0ofJgfhs4hHqHSzN7SAbDuilpeTzfs007mxfRFDrQZh0mCMxAuZLdM4Q**&rid=f39c03c2-74b4-11ed-9cee-2cea7f934475&tt=Direct&att=3&afrd=8&iv=11&ct=1&gdprApplies=0&muid=mb5o_Lrt0sR7&st=480&mp4=1
https://clck.mgid.com/ghits/3805435/i/57555012/0/pp/5/1?h=Jxh2kzajeHFD3UxwkDsfVCfxC9aiXC3plzcjcSKNGVcuXBJKGxUoBn5AZBXy10OlQgHQgy5pkJeRj8j2SvFa3A**&rid=f39c03c2-74b4-11ed-9cee-2cea7f934475&tt=Direct&att=3&afrd=8&iv=11&ct=1&gdprApplies=0&muid=mb5o_Lrt0sR7&st=480&mp4=1
https://clck.mgid.com/ghits/3805435/i/57555012/0/pp/5/1?h=Jxh2kzajeHFD3UxwkDsfVCfxC9aiXC3plzcjcSKNGVcuXBJKGxUoBn5AZBXy10OlQgHQgy5pkJeRj8j2SvFa3A**&rid=f39c03c2-74b4-11ed-9cee-2cea7f934475&tt=Direct&att=3&afrd=8&iv=11&ct=1&gdprApplies=0&muid=mb5o_Lrt0sR7&st=480&mp4=1
https://clck.mgid.com/ghits/3805435/i/57555012/0/pp/5/1?h=Jxh2kzajeHFD3UxwkDsfVCfxC9aiXC3plzcjcSKNGVcuXBJKGxUoBn5AZBXy10OlQgHQgy5pkJeRj8j2SvFa3A**&rid=f39c03c2-74b4-11ed-9cee-2cea7f934475&tt=Direct&att=3&afrd=8&iv=11&ct=1&gdprApplies=0&muid=mb5o_Lrt0sR7&st=480&mp4=1
https://billboardvn.vn/thanh-vien-txt-tao-nen-xu-huong-pose-dang-chup-anh-moi-yeonjun-peace/?utm_source=billboardvn.vn_internal&utm_medium=internal&utm_campaign=billboardvn.vn_internal&utm_content=1104225936&utm_term=1222064
https://billboardvn.vn/thanh-vien-txt-tao-nen-xu-huong-pose-dang-chup-anh-moi-yeonjun-peace/?utm_source=billboardvn.vn_internal&utm_medium=internal&utm_campaign=billboardvn.vn_internal&utm_content=1104225936&utm_term=1222064
https://billboardvn.vn/thanh-vien-txt-tao-nen-xu-huong-pose-dang-chup-anh-moi-yeonjun-peace/?utm_source=billboardvn.vn_internal&utm_medium=internal&utm_campaign=billboardvn.vn_internal&utm_content=1104225936&utm_term=1222064
https://clck.mgid.com/ghits/3805432/i/57555012/0/pp/7/1?h=Jxh2kzajeHFD3UxwkDsfVDj0pEA-cfDHDXbbgdNUp5Hth2xK90U0YIxGB7ETouHXMkmQHSM-iQ-H3HQ2BbSB6w**&rid=f39c03c2-74b4-11ed-9cee-2cea7f934475&tt=Direct&att=3&afrd=8&iv=11&ct=1&gdprApplies=0&muid=mb5o_Lrt0sR7&st=480&mp4=1
https://clck.mgid.com/ghits/3805432/i/57555012/0/pp/7/1?h=Jxh2kzajeHFD3UxwkDsfVDj0pEA-cfDHDXbbgdNUp5Hth2xK90U0YIxGB7ETouHXMkmQHSM-iQ-H3HQ2BbSB6w**&rid=f39c03c2-74b4-11ed-9cee-2cea7f934475&tt=Direct&att=3&afrd=8&iv=11&ct=1&gdprApplies=0&muid=mb5o_Lrt0sR7&st=480&mp4=1
https://clck.mgid.com/ghits/3805432/i/57555012/0/pp/7/1?h=Jxh2kzajeHFD3UxwkDsfVDj0pEA-cfDHDXbbgdNUp5Hth2xK90U0YIxGB7ETouHXMkmQHSM-iQ-H3HQ2BbSB6w**&rid=f39c03c2-74b4-11ed-9cee-2cea7f934475&tt=Direct&att=3&afrd=8&iv=11&ct=1&gdprApplies=0&muid=mb5o_Lrt0sR7&st=480&mp4=1
https://billboardvn.vn/tinh-huong-cua-cac-ong-bo-khi-con-gai-la-fan-bts-truy-tim-ban-trai-ten-jungkook/?utm_source=billboardvn.vn_internal&utm_medium=internal&utm_campaign=billboardvn.vn_internal&utm_content=1101442610&utm_term=1222064
https://billboardvn.vn/tinh-huong-cua-cac-ong-bo-khi-con-gai-la-fan-bts-truy-tim-ban-trai-ten-jungkook/?utm_source=billboardvn.vn_internal&utm_medium=internal&utm_campaign=billboardvn.vn_internal&utm_content=1101442610&utm_term=1222064
https://billboardvn.vn/tinh-huong-cua-cac-ong-bo-khi-con-gai-la-fan-bts-truy-tim-ban-trai-ten-jungkook/?utm_source=billboardvn.vn_internal&utm_medium=internal&utm_campaign=billboardvn.vn_internal&utm_content=1101442610&utm_term=1222064
https://billboardvn.vn/khong-chi-la-huyen-thoai-bong-da-pele-con-co-tai-viet-nhac-dang-ne/
https://billboardvn.vn/newjeans-lam-trac-nghiem-tinh-cach-mbti-va-day-la-ket-qua/
https://billboardvn.vn/ca-khuc-hon-10-nam-tuoi-cua-lady-gaga-hoi-sinh-nho-phim-wednesday/
https://billboardvn.vn/khong-chi-la-huyen-thoai-bong-da-pele-con-co-tai-viet-nhac-dang-ne/
https://billboardvn.vn/chuyen-muc/tin-tuc/cocktails-am-nhac/
https://billboardvn.vn/newjeans-lam-trac-nghiem-tinh-cach-mbti-va-day-la-ket-qua/
https://billboardvn.vn/chuyen-muc/tin-tuc/k-pop/
https://billboardvn.vn/ca-khuc-hon-10-nam-tuoi-cua-lady-gaga-hoi-sinh-nho-phim-wednesday/
https://billboardvn.vn/chuyen-muc/tin-tuc/dance-edm/


Britney Spears “quay xe” ủng hộ
em gái, fan đẩy lại hashtag
#FreeBritney

Liz Kim Cương đặt quyết tâm phát
triển sự nghiệp solo

Phản ứng hài hước của Bomi
(Apink) sau khi biết “Dilemma” nổi
tiếng ở Việt Nam

Cocktails âm nhạc Tin tức K-pop
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