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phú hay từ môi trường văn nghệ học
đường mà thành công.
Các lò đào tạo ca sĩ ngoài những
môi trường để dễ dàng “lăng xê” gà
nhà, nhưng muốn lăng xê một ca sĩ
còn phải qua nhiều cửa ải khác, như
tìm một nhạc phẩm thích hợp với
giọng ca để ca sĩ chọn làm bài hát tủ
như người ta thường ví đo ni đóng
giày.
Bài hát tủ như khi nghe Phương
Dung hát chỉ có bài Nổi Buồn Gác Trọ là
nổi bật, nghe Túy Hồng biết đang hát
nhạc của Lam Phương (cũng là chồng
của Túy Hồng), nghe Thanh Thúy
lúc nào cũng có bản Ngăn Cách của
Y Vân, Thanh Lan với các ca khúc Bài
không tên cuối cùng của Vũ Thành An
hay Tình khúc… của Từ Công Phụng,
Lệ Thu với Nữa hồn thương đau của
Phạm Đình Chương, Thái Thanh thì
chỉ có Dòng Sông Xanh nhạc Việt hóa
của Phạm Duy, Khánh Ly ngoài những
nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn,
thường tìm cho mình con đường mới
là hát nhạc tiền chiến của Đoàn Chuẩn
– Từ Linh, Văn Cao. Phương Hồng Quế
với Phố Đêm, Những chuyện tình
không suy tư của Tâm Anh v.v…
Sau khi ca sĩ có những bài hát tủ, các
lò còn phải nhờ báo chí viết bài ca tụng
tán dương, bỏ tiền cho các tạp chí lên
ảnh bìa hay nhờ báo chí cho đứng tên
một mục thường xuyên nào đó như
phụ trách trang nhi đồng, giải đáp tâm
tình, trả lời thư tín, nhưng các ông bầu
đào tạo thường trao đổi ca sĩ cho nhau
giữa các show truyền hình truyền
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thanh, vì ít tốn kém và hiệu quả, tạo
đến tai nghe mắt nhìn cho khán thính
giả một cách thực tế, được chú ý hơn.
Một Phương Hồng Quế có thời gian
chiếm lĩnh trọn vẹn trên truyền hình,
từ show này đến show khác, được
phong tặng ”Tivi Chi Bảo“, giữ trang
Vườn Hồng, Họa Mi trên báo Tin Điển,
Chuông Mai, Trắng Đen, Đồng Nai,
Hòa Bình cùng Phương Hồng Hạnh.
Nhưng ai có biết Nguyễn Đức đã
bỏ ra bao nhiêu tiền để Phương Hồng
Quế, Phương Hồng Hạnh dược như
thế ? Chị em Thanh Thúy, Thanh Mỹ
giữ mục Trả lời thư tín trên báo Tiếng
Dân, sau này cô em út là Thanh Châu
trên báo Trắng Đen v.v..
Tất cả chỉ là cái tên trên báo, vì đã có
người làm giúp viết giúp và lãnh tiền
giúp, đó là những ngón nghề lăng xê
ca sĩ từ các lò ”đào tạo ca sĩ“.
Đa số các lò nhạc chỉ thích lăng xê
”nữ ca sĩ ” hơn nam vì có nhiều lý do,
nhưng lý do dễ hiểu nhất đa số… các
ông thầy đều có máu dê.
Có một giai thoại, người ta đồn
một nhạc sĩ gốc mật vụ đệ tử Trần Kim
Tuyến thời Ngô Đình Diệm, rất thích
các nữ nghệ sĩ, muốn cô nào từ ca sĩ
đến kịch sĩ là nhờ bọn đàn em mời về
cơ quan hứa hẹn dành cho họ nhiều
ưu đãi trong nghề nghiệp với điều
kiện cho ông ta được ”thưởng thức“,
sau đó giữ bí mật chuyện giữa ông ta
với nàng.
Chuyện bí mật đó là gì ? Trước đó
tức trước khi Ngô Đình Diệm bị lật
đổ, có lần ông nhạc sĩ mật vụ còn cao
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hứng đòi lấy một nữ kịch sĩ làm vợ,
khiến cô nàng sợ quá vọt trốn ra nước
ngoài sống mấy năm mới dám về Sài
Gòn hoạt động kịch nghệ trở lại (cũng
nhờ ra nước ngoài mà sau này được
trọng vọng thành người thân cộng ).
Không phải người nữ nghệ sĩ này
không khoái ông sĩ quan mật vụ, mà
không khoái khi nghe ông bầu show
là quái kiệt Trần Văn Trạch của “Đại
nhạc hội một cây” nói đến tính bất lực
của ông ta. Vậy mà sau này có những
con thiêu thân “ca sĩ mầm non” đang
bán phở hủ tíu, chấp nhận cho ông ta
được “thưởng thức” để có môi trường
trở thành nữ danh ca...
Toàn cảnh tân nhạc miền nam
Bước vào những năm 63 – 70 của
thập kỷ trước, phong trào Kich Động
Nhac và Nhạc trẻ bắt đầu xâm nhập
mạnh, các ca khúc lãng mạn hay lá cải
gần như chìm lắng nhường cho nhạc
ngoại quốc được Việt hóa, lý do bộ
thông tin & tâm lý chiến bấy giờ ra lệnh
các nhạc phẩm VN phải có lời mang
tính ca tụng người lính hay tính chiến
đấu.
Những nhạc phẩm sặc mùi chiến
tranh tâm lý chiến như Lính dù lên
điểm, Người ở lại Charlie, Đám cưới
nhà binh, Hoa biển, Anh không chết
đâu em, Câu chuyện chiếc cầu đã gãy,
Kỷ vật cho em, Mùa thu chết v.v.. ra đời.
Loại kích động nhạc, nhạc VN tâm
lý chiến có Trần Trịnh viết cho Mai Lệ
Huyền lúc đó đang còn sống chung
(sau Mai Lệ Huyền lấy một đạo diễn

