
NHẠC VIỆT & MẸ TÔI. 

Đọc bài "Má Tôi Làm Ca Sĩ" của Minh-Trang, tôi cứ tủm tỉm cười nhớ đến mẹ. Mẹ tôi không phải 
là không thích làm ca sĩ, bà rất thích nhạc và có lẽ cũng thích hát, cho dù đôi khi không hát 
thành lời. Ngày tôi khoảng chừng chín, mười tuổi - mẹ mua một cuốn sách bìa cứng trong toàn 
giấy trắng thật dầy, cỡ hai ba trăm trang gì đó - vì tôi có hoa tay, viết chữ đẹp - nên mỗi khi 

nghe đài phát thanh có những bản nhạc mà 
mẹ thích, bà thường hay bảo tôi ra tiệm sách 
ở gần nhà, mua bản nhạc ấy rồi chép vào sách 
để thỉnh thoảng hát cho một mình mình nghe. 
Nghe nói bố tôi ngày xưa cũng là một tay chơi 
và dậy dàn  Mandolin, và có lẽ vì nhờ hai 
giòng máu nghệ-sĩ của bố mẹ, sau này tôi với 
người chị cả yêu thích âm-nhạc cũng không 
kém. Một kỷ niệm vui của hai chị em tôi là vì 
mê nhạc, cho nên hai chị em thỉnh thoảng bớt 
ăn sáng, để dành và hùn tiền mua những bản 
nhạc thịnh hành thời bấy giờ , như bài "Người 
Em Sầu Mộng" của Y Vân, rồi lại nhờ tôi ghi 
ghi chép chép vào cuốn album của mẹ. Lâu lâu 
hai chị em cãi cọ, giận nhau, tôi chơi ngang 
đòi chị phải trả lại tiền mua nhạc. Không biết 
có phải vì chị cãi không lại  hoặc tại vì thương 
và hay nhường nhịn thằng em nên lần nào tôi 
cũng "thắng". Sau này qua bao nhiêu năm suy 
ngẫm, tôi thấy phúc cho ai (nhất là con trai) có 
được một người chị cả, vì sau mẹ - có lẽ 
không ai sẽ thương em bằng chị. Biết vậy mà 

tôi vẫn cứ bắt nạt chị mình hoài! 

 

Vì mẹ yêu nhạc - hay nói đúng hơn, có một tâm hồn nghệ-sĩ - cho nên khi tôi muốn học đàn 
piano, học guitar, học vẽ...thứ nào mẹ cũng sẵn sàng cho. Nhưng có lẽ cái bản tánh lơ tơ mơ 
của tôi đã có từ bé, thành thử học thầy chả bao lâu tôi lại chán, muốn học thứ khác. Đến nỗi, 
mẹ tôi thường hay than rằng: "thằng này, chắc về sau lắm nhân tình hoặc nhiều đời vợ với cái 
tánh tình mau chán của nó!". Ai dè, trong tám người con của mẹ, ai nấy đều cũng đã ít nhất 
một lần ly dị, riêng tôi lại "ương ngạnh"  mãi đến bây giờ - sau gần 40 năm mà vẫn còn theo phò 
mỗi chỉ một người! Nghĩ lại, có lẽ tôi giống mẹ nhất chỉ hai điều đó: yêu âm nhạc và lòng chung 



tình. Mẹ tôi yêu nhạc đến độ khi không còn phải đi làm kiếm tiền nữa, mẹ kiếm mua cái 
Keyboard rồi ghi danh học và tự đánh đàn rồi hát một mình. Thực ra, cũng chẳng phải vì tánh 
của tôi mau chán - tôi không thích học đàn guitar nữa vì thấy ông thầy có vẻ như muốn kéo dài, 
câu giờ. Đến khi khoảng chừng 13, 14 gì đó - tôi bỏ học đàn dương cầm chỉ vì sợ mình sẽ mê 
một cô giáo dậy thế, đó là một cô SV năm thứ nhất trường Quốc Gia Âm Nhạc - mà theo tôi có 
một cái vừa đẹp duyên dáng vừa liêu trai - đâu ai ngờ một "ông cụ non", còn nít ranh lại biết 
chuyện yêu đương sớm thế!  

Đến bây giờ, thỉnh thoảng mẹ  lại bảo tôi gởi cho bà cái CD toàn những bản nhạc xưa, nhạc tiền 
chiến để mẹ tôi dợt hát. Cũng may, hồi đầu năm 75 sau khi vừa qua Tết, biết trước thời cuộc 
cho nên tôi đã thâu sẵn và mang theo cả thẩy mười cuộn băng cassette trên chuyến tầu vượt 
biên - những bản nhạc mà tôi biết bố mẹ tôi yêu thích, như bài Nhớ Bến Đà Giang, Đường Về 
Việt Bắc, Vợ Chồng Quê, Đôi Mắt người Sơn Tây...toàn những bản nhạc cũng đã đưa tôi "về 
nguồn" sau những năm ăn chơi, trở thành hippy chỉ nghe thích nhạc ngoại quốc. Sang bên này, 
cứ mỗi 5, 7 năm tôi lại sang những cuốn băng cũ qua băng mới, tape mới hay kỹ thuật mới để 
khỏi bị mai một. Biết thế  cho nên mẹ xem tôi như là nguồn chuyên cung cấp nhạc xưa cho bà. 
Thỉnh thoảng, cũng có lúc nghe lại một vài bản nhạc cũ, tôi không ngờ nó đã ăn sâu vào tâm 
khảm của mình từ bao giờ mà mình không hay biết,  chẳng hạn như bài "Chuyến Đò Vỹ Tuyến" 
của Lam-Phương mà xưa kia hay nghe Hoàng Oanh hát - mỗi lần người ca sĩ ấy bỗng chuyển 
sang giọng ngâm tựa như một lời cầu xin "Để mai đây quân Nam về Thăng Long, đem thanh 
bình sưởi ấm muôn lòng..." -  hay câu " Từng đoàn trai ra đi đã thề chẳng trở về..." trong bài 
Tha La Xóm Đạo - đều làm tôi muốn rưng rưng nước mắt, vì sự thật đã không được như thế 
khiến bao nhiêu triệu sinh linh vẫn phải lầm than.  

Có lẽ nhờ mỗi ngày được nghe nhạc Việt từ ngày còn nhỏ và được mẹ nhờ viết lại những bản 
nhạc mẹ thích, âm nhạc đã tiềm ẩn trong tâm thức của thằng nhóc con cho nên sau này chỉ cần 
một dịp nào đó đã mở khóa dẫn đưa tôi nhanh chóng quay về nguồn, tìm lại những vẻ đẹp của 
quê-hương và khát vọng của đất nước qua những bài hát đã có từ xưa, từ lúc tôi còn "...nằm 
nôi, khóc cười theo mệnh nước nổi trôi...." mà Phạm Duy đã gửi gấm vào trong bài Tình Ca của 
ông. 

 Tôi nghĩ không chừng lúc mình về hưu, tôi cũng sẽ như giống như nhân vật trong "Má tôi làm 
ca sĩ", tôi sẽ cầm lại cây đàn guitar, tuy chỉ tự mình đàn nghêu ngao chơi cho đỡ buồn chứ 
chẳng hát hò gì cả cho ai nghe - giống như sau hơn 20 năm lo chuyện gia đình, khi chiếc máy 
ảnh kỹ thuật số (digital) ra đời tôi mới thực sự cầm lại cái máy ảnh, và từ đó đi đâu tôi cũng 
mang theo bên người, nhớ lại cái thưỏ bắt đầu vào ngành báo chí. Còn riêng về nhạc thì ngay 
sau khi đã đặt chân lên nước Mỹ, trong nhà của cải chẳng có gì đáng giá bằng cái giàn máy nhạc 
với cặp loa Bose 601 mà hơn 20 năm sau nghe vẫn còn hay như ngày đầu, giá tiền của nó thì 



khỏi nói, hơn cả hai, ba tháng lương tôi làm cuối năm 75. Nhiều khi tự hỏi, nếu không có nhạc 
thì cuộc sống và tâm hồn mình sẽ ra sao nhỉ. Eo ơi, chắc chắn sẽ chán lắm. 

Cám ơn bạn Minh-Trang đã có công và có tài viết lại những kỷ niệm của mình, nhất là đã chia sẻ 
cho mọi người cùng đọc để thấy cái hay, cái đẹp và những thi vị của đời người. 
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