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Dấu Chân Địa Đàng

Tác giả Trịnh Công Sơn

Thể loại Trữ tình

Sáng tác năm 1964

Ca sĩ tiêu biểu Khánh Ly

trong: Bài hát

Dấu Chân Địa Đàng

Dấu Chân Địa Đàng là một ca khúc nhạc trữ tình, được sáng tác bởi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn năm 1964.
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Hoàn cảnh sáng tác

Năm 1964, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lên B’lao (nay là Bảo Lộc) để

dạy học, ở trọ trong một căn villa cũ thời Pháp. Khi màn đêm

buông xuống, nằm trên căn gác ngó ra chốn núi rừng heo hút, tâm

trạng nhạc sĩ gợi lên những suy tư về thời cuộc, về phận đời – phận

người, và ông đã ghi lại không gian đó, tâm trạng đó vào trong bài

hát mang tên Tiếng Hát Dạ Lan, nghĩa là lời hát đến từ một loài hoa

toả hương vào ban đêm. Sau đó bài hát được đổi tên thành Dấu Chân Địa Đàng.

Xuất hiện trong

Chương trình Paris By Night

Paris By Night Divas | Khánh Ly

CD

TNCD469 - The Voice of Divas

Vị trí/bài số: 5/11

Thời lượng: 4 phút 50 giây

Lời

Đoạn 1

Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo

Mùa xanh lá loài sâu ngủ quên trong tóc chiều

Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca lên như than phiền

Bàng hoàng lạc gió mấy miền

Trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm

Đoạn 2

Ngựa buông vó người đi chùng chân đã bao lần

Nửa đêm đó lời ca dạ lan như ngại ngùng
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Media Kit
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Mang những fandom yêu thích theo

cùng bạn và không bao giờ bỏ lỡ tin

tức cập nhật.

Wikia Thúy Nga - Paris By Night là một wiki thuộc FANDOM Âm nhạc.
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Vùng u tồi loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng

Một đời bỏ ngõ đêm hồng

Ngoài trời còn dâng nước lên mắt em

Đoạn 3

Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô

Từ mưa gió, từ vào trong đá xưa

Ðến bây giờ mắt đã mù

Tóc xanh đen vầng trán thơ

Dòng sông đó loài rong yên ngủ sâu

Mới hôm nào bão trên đầu

Lời ca đau trên cao

Đoạn 4

Ngàn mây xám chiều nay về đây treo lững lờ

Và tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ vùi

Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền

để người về hát đêm hồng

địa đàng còn in dấu chân bước quên.

Thể loại

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.
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