CA NHẠC SAIGON TRƯỚC 1975

Trịnh Công Sơn & Khánh Ly
Duy Khánh, Trang Mỹ Dung, Phương
Hồng Quế v.v…
- Phục vụ thành phần cao niên
hoài cổ có băng nhạc Tơ Vàng của Văn
Phụng Châu Hà, quy tụ những ca sĩ
di cư từ đất Bắc như Duy Trác, Châu
Hà, Kim Tước, Thái Thanh, Sĩ Phú qua
những nhạc phẩm tiền chiến của Văn
Cao, Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Dương
Thiệu Tước, Nghiêm Phú Phi, Phạm
Duy, Phạm Đình Chương… vừa có
nhạc tiền chiến vừa có nhạc hiện đại
của những nhạc sĩ tên tuổi.
- Tầng lớp SVHS có nhãn bang hiệu
Shotguns, Khánh Ly, Jo Marcel để
nghe nhạc phẩm Phạm Duy, Phạm
Đình Chương, Trịnh Công Sơn, Vũ
Thành An, Từ Công Phụng, Ngô Thụy
Miên, Y Vân, Phạm Thế Mỹ, Nguyễn
Ánh 9.
- Giới bình dân có rất nhiều nhãn
hiệu băng như Hoàng Thi Thơ, Họa
Mi, Hồn Nước, Chế Linh, Âm Thanh,
Trường Sơn, Nguồn Sống qua nhạc
phẩm Châu Kỳ, Mạnh Phát, Anh Việt
Thu, Đỗ Lễ, Trầm Tử Thiêng, Vinh Sử,
Tú Nhi, Hàn Châu, Song Ngọc, Duy
Khánh, Thanh Sơn, Y Vũ, Trần Trịnh,
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Tâm Anh, Đynh Trầm Ca…
- Nhạc trẻ có nhóm Trường Kỳ, Tùng
Giang, Kỳ Phát đều có nhãn băng nhạc
riêng, riêng kiosque của chị em Thúy
Nga (không phải vợ Hoàng Thi Thơ)
lúc đó chỉ chuyên sang nhạc đĩa nhạc
Ngoại Quốc nước ngoài mang nhãn
Selection hay Anna / Hon Hoang.
Thế giới ca nhạc Saigon đã phân
chia thứ bậc theo sự thưởng ngoạn,
ca sĩ cũng được phân chia ngôi thứ rõ
ràng, đó là đặc tính của tân nhạc miền
Nam ngày trước... tháng 04 /1975.
Cặp Trịnh Công Sơn & Khánh Ly
Từ ngày tôi viết báo và làm báo đến
ngày Sài Gòn “đứt phim” nhiều lần tôi
viết về Trịnh Công Sơn, dù đến bây giờ
giữa tôi và họ Trịnh chưa một lần tiếp
xúc, có lẽ vì Trịnh Công Sơn quá cao
ngạo thường nghĩ mình là cái “rún”
của nền âm nhạc Việt Nam từ trước và
sau 1975, đồng thời họ Trịnh còn phân
biệt địa phương chỉ thích giao tiếp
với người gốc Huế hay gốc Bắc di cư
1954 sau này 1975, còn người làm báo
miền Nam (ngày xưa có hai phe báo
Nam báo Bắc, có cả 2 nghiệp đoàn ký
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giả Nam Bắc khác nhau), họ Trịnh tỏ ra
không mặn mà để giao tế hay tiếp xúc.
Tôi nhớ vào khoảng năm 1964-65
phong trào Sinh Viên Học Sinh xuống
đường đang bộc phát mạnh từng
ngày. Ngày nào SVHS cũng xuống
đường đòi xé Hiến chương Vũng Tàu
của tướng Nguyễn Khánh, rồi một
Quách Thị Trang nữ sinh trường Bồ Đề
(Cầu Muối) ngã xuống do lạc đạn tại
bồn binh chợ Bến Thành trong một
đêm đầy biến động với lựu đạn cay và
cả tiếng súng thị oai của cảnh sát bót
Lê Văn Ken, và từ đó nổi lên phong trào
hát du ca, toàn ca khúc phản chiến.
Cũng từ đó quán cà phê Văn được
hình thành trên một bãi đất gò rộng
lớn, bãi đất này từ thời Pháp từng
được dùng làm khám lớn còn gọi bót
Catinar bên hông pháp đình Sài Gòn.
Bãi đất được chính quyền Nguyễn
Khánh mà mị ve vuốt cấp cho SVHS
làm trụ sở Tổng Hội Sinh Viên do Lê
Hữu Bôi, Nguyễn Trọng Nho đang lãnh
đạo phong trào SVHS xuống đường,
để đổi lấy sự yên tĩnh cho thủ đô.
Quán cà phê Văn nằm sau trường
Đại Học Văn Khoa, lúc đó do nhóm

