Cô Ca Sĩ có “Tên Lạ Hoắc”
Tôn Thất Hùng
Từ năm 1975, có rất nhiều các nghệ sĩ của Sài Gòn cũ bị cấm hát tạm thời hoặc vĩnh
viễn. Nhiều nghệ sĩ vì quá yêu ánh đèn sân khấu, quá nhớ khán giả cũ và cũng vì
cuộc sống khó khăn, họ đành phải cắn răng, đau khổ đổi tên để làm một người mới,
bước ra sân khấu hát một cách lén lút kiếm sống. Có khi họ trôi dạt về các tỉnh lỵ nhỏ,
hát chợ, hát đình để đổi lấy một số tiền thù lao tượng trưng. Những mức thù lao ấy
hoàn toàn không xứng đáng với tên tuổi lẫy lừng của họ trước kia, bởi vì đó chỉ là tiền
trả cho một danh xưng mới không liên quan gì đến cả một cuộc đời nghệ thuật và tên
tuổi lớn của họ.
Tôi từng được nghe các cô chú trong làng văn nghệ kể lại: vào thời điểm sau 1975, rất đông những nghệ sĩ cũ
bị cấm hát, nhưng các ông bầu vẫn có cách tìm đến các nghệ sĩ này mời hát, đồng thời tìm cách lách luật và
đút lót tiền cho các địa phương để thỉnh thoảng vẫn tổ chức được những đêm văn nghệ… Những đêm văn
nghệ ấy thỉnh thoảng được lén lút tổ chức, nếu ở Sài Gòn bị bắt dẹp thì họ chạy về các tỉnh miền Đông, miền
Tây hoặc thậm chí về tận cùng mũi Cà Mau. Giới nghệ sĩ gọi các buổi hát như vậy là đi “hát chui”, một cách
gọi rất cay đắng, chua chát và tủi buồn cho đời người làm nghệ thuật. Những nghệ sĩ bị cấm trình diễn thời ấy
có thể là những nữ nghệ sĩ có chồng là sĩ quan chế độ cũ đang đi tù cải tạo, những ai đã từng hát cho các
chương trình chiêu hồi, tâm lý chiến, các chương trình phát thanh quân đội… Họ từng là những người rất nổi
tiếng nhưng giờ đây họ đã phải hát như một kẻ vô danh…
Tuổi thơ của tôi lớn lên từ một khu cư xá ở Sài Gòn. Năm 1976, chính quyền phường khóm nơi ấy đã cho đốn
hết các cây hoa, cây cổ thụ trong cư xá ấy để làm sân khấu lộ thiên. Rồi các chương trình ca nhạc, cải lương
về đây hát thường xuyên, những chương trình ấy đương nhiên phải có nghệ sĩ của Sài Gòn cũ mới có thể bán
vé được. Tôi còn nhớ các tên tuổi như Hùng Cường, Lệ Thu, Chế Linh, Thanh Lan… đôi khi được viết trên
các băng-rôn quảng cáo, nhưng có khi không biết vì lý do gì, các tên tuổi nổi tiếng này phải bị lấy xuống. Nếu
trong trường hợp có danh ca, danh hài, các nghệ sĩ lớn bị gạch tên trên quảng cáo như vậy, thì ông bầu Duy
Ngọc, cũng là hoạt náo viên tại các đêm văn nghệ, luôn lên sân khấu thông báo và trấn an khán giả trước một
đêm, rằng vẫn không có gì thay đổi, vẫn có những danh tài ấy. Ông xin khán giả cứ yên tâm, mời họ vẫn cứ
đến mua vé. Tuy vậy, dường như cũng có những nhân vật mà ông bầu không dám xướng tên trên sân khấu vì
một lý do nào đó, ví dụ như lý lịch của họ quá “đen”, vì họ bị xếp vào trong danh sách “phản động” … Những
điều này sau này lớn lên, có cơ hội tiếp xúc với nhiều cô chú nghệ sĩ, nghe kể lại tôi mới biết.
Nhà tôi ở ngay bên trong khu vực tổ chức văn nghệ ấy, nếu muốn xem là chạy ra
trước cửa xem, không phải mua vé. Thời đó tôi bé tí teo, chiều nào cũng phải hứa với
các anh chị trong gia đình rằng đã học xong bài vở rồi thì mới được phép lon ton ra
bên ngoài, lót dép dưới đất, chống cằm ngồi xem các tuồng cải lương, tuồng kịch và
những ca sĩ tân nhạc trình diễn… Tôi thường xuyên bị người ta chen lấn tới rách cả
áo, tóc tai bờm xờm, có lần bị văng mất luôn một chiếc dép không thể tìm lại được…
Cũng vì thấy mỗi lần tôi ra ngoài xem văn nghệ xong, trở vào nhà là… hình hài tơi tả
như một miếng giẻ rách. Chị tôi thì bảo nhìn tôi nhếch nhác, te tua như cái khăn lau
bàn. Bởi vậy nên gia đình không muốn cho tôi ra ngoài xem nữa, tôi chỉ được phép
xem từ trong nhà, tức là leo lên balcony ngồi xem. Tuy vậy tôi vẫn thích được ngồi
gần sân khấu, hễ có dịp là lại lén chạy ra ngoài lót dép ngồi, vừa được xem các ca sĩ
trình diễn thật gần sát sân khấu, vừa được nghe người lớn xung quanh bàn chuyện, ví
dụ ca sĩ Thanh Lan vừa lên sân khấu thì bên dưới có người đã nói ngay:
– Tui ở tù vượt biên chung với cổ nè, ở tù mà cũng còn điệu dữ lắm nghen.
Hoặc nếu trên băng-rôn quảng cáo có tên Hùng Cường mà không thấy nam danh ca đến thì thiên hạ lại kháo
nhau:
– Hùng Cường chắc đi vượt biên rồi, dễ gì mà chịu ở lại chứ, nghe nói ổng ra vô nhà tù như cơm bữa.
Rồi đủ thứ các câu chuyện văn nghệ nhưng thật ra là có liên quan trực tiếp đến thời sự nóng hổi, ví dụ như họ
kể cho nhau nghe chương trình đài VOA họ bắt sóng được:
– Tối hôm qua có Thanh Thúy hát, cả nhà vặn radio nhỏ nhỏ sợ tụi công an khu vực, nhưng má tui nghe hát
lại nhớ ông anh hai, bả lại khóc to quá chừng.
Người khác lại xen vào:

– Bài hát Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên bị cấm rồi, từ khi Khánh Ly hát trên đài đó, liệu hồn đừng có hát
nghêu ngao mà ở tù à.
– Ê, nghe gì chưa? Băng Châu vượt biên bị hải tặc bắt cóc rồi….
Và những câu trao đổi, những tin đồn qua lại của người dân Sài Gòn ngày ấy luôn hướng ra hải ngoại như
một niềm hy vọng, hoặc vương vấn và nhớ về kỷ niệm Sài Gòn xưa cũ như một niềm tự hào. Nếu họ nghe
một ca sĩ Sài Gòn đang hát nhạc “cách mạng” trên sân khấu, nhưng bài hát được diễn tả rất có hồn, rất tình
cảm, bài hát có “đỏ” cách mấy, nhưng qua bàn tay hòa âm của nhạc sĩ và sự trình bày của ca sĩ miền Nam
cũng biến ra hơi hướm “vàng, vàng” dễ nghe hơn, không giống kiểu hát của các ca sĩ miền Bắc vào; thế nào
cũng có những câu chắc nịch như vầy: “Hay chứ, còn phải hỏi, ca sĩ “ngụy” mà, đâu có giỡn chơi được!”…
Một đêm nọ, trong khoảng thời gian chuyển cảnh của vở cải lương, một ca sĩ
tân nhạc được người hoạt náo chương trình giới thiệu tiếp theo. Ông ta giới
thiệu một cái “tên lạ hoắc”, rồi một phụ nữ bước ra sân khấu với chiếc áo đầm
màu cam thật rực rỡ. Khán giả ngồi bên dưới làm thỉnh làm thinh, có vẻ dửng
dưng, chỉ có một vài tiếng nói lao xao, bàn tán… “Ủa, ai dzậy???”… “Ý trời ơi,
hình như là…”… và họ nói gì nữa mà tôi nghe không rõ… Tiếng nhạc xập xình
đã trỗi lên, rồi cô cất tiếng hát, có nhiều tiếng đàn ông con trai reo to mừng rỡ:
“Túy Phượng!!! Túy Phượng!!!”….
Khi ấy vì là sân khấu dành cho trình diễn cải lương nên tất cả nhạc công đều đứng ở bên dưới – ngay phía
trước sân khấu, còn trên sân khấu rộng lớn chỉ có một mình cô ca sĩ. Cô đã cho thấy cô không hề bị lạc lõng
trên ấy, sân khấu cũng không vì chỉ có mình cô mà bị trống trải. Ngược lại, người ca sĩ đã chứng tỏ cho khán
giả thấy nơi cô có một bản lãnh sân khấu thật tuyệt vời, rất tự tin, cô vừa hát vừa nhún nhẩy theo điệu nhạc, di
chuyển đều khắp sân khấu… Giữa nhạc công và ca sĩ như được tái ngộ cùng nhau, họ như cá gặp lại nước,
như những người bạn xưa gặp lại, tiếng hát, tiếng đàn, tiếng trống rất ăn khớp, vô cùng nhịp nhàng và hòa
quyện lẫn nhau. Khi ấy tôi còn rất bé, nhưng cũng cảm thấy giống như họ từng đã quen phong cách của nhau
từ rất lâu lắm rồi thì phải. Cô hát loại nhạc trẻ của Pháp, của Ý, của Tây Ban Nha bằng lời Việt, nhưng cứ giới
thiệu là “ca khúc quốc tế” để không mang “mùi tư bản”, vốn bị cấm vào thời gian ấy. Cứ sau một bài hát là
khán giả vỗ tay vang dội. Dường như hơn 2000 khán giả bên dưới đã nhận ra được
ai đang đứng trên sân khấu, qua phong cách trình diễn hút hồn, qua những âm điệu
quen thuộc một thời và nhất là tiếng hát mộc mạc nhưng vô cùng tự tin trên khuôn
mặt đẹp của cô… Sự hưởng ứng của khán giả thật là khác và đối lập với sự im lặng,
thờ ơ khi nãy, lúc mà cô vừa bước ra với cái “tên lạ hoắc”… Cô hát liên tục đâu ba
hay bốn bài, trước khi đi vào, cô lại dùng cái “tên lạ hoắc” kia để chào từ giã, nhưng
khán giả bên dưới bấy giờ đã la ó rất to như phản đối cái tên mới này, có nhiều tiếng
gào: “Túy Phượng!!! Túy Phượng!!!”…
Đó là những năm tháng rất đen tối và ngột ngạt cho văn nghệ và xã hội miền Nam
sau tháng 4 năm 1975 tại Sài Gòn. Thời ấy tôi còn quá bé nên không dám quả quyết
điều gì, nhưng nhìn vào phản ứng và nhận xét của hơn 2000 khán giả Sài Gòn đang
ngồi bên dưới, ở xung quanh, tôi nghĩ chắc phải đúng, nhất là nếu đó là một ca sĩ có
“tên lạ hoắc”, vô danh tiểu tốt thì đã không được ông bầu Duy Ngọc, một ông bầu kiêm hoạt náo viên mà tôi
nghe nói rất nổi tiếng của Sài Gòn cũ, mời hát liên tục ba đến bốn bài hát, và nếu đó không phải là một danh
ca từng dạn dĩ trên sân khấu thì cô đã không thể nào trình diễn vô cùng tự tin, có khả năng kích động được
đám đông khán giả bên dưới chỉ sau vài câu hát…
Và cũng từ buổi tối hôm ấy, thằng bé tôi bắt đầu để ý xem Túy Phượng là ai mà khán
giả họ quý mến cô như vậy. Tôi cố chú ý dò tìm tên cô trên các trang báo văn nghệ,
trên các tấm bích chương của các đoàn hát… tuyệt đối không hề có. Nhưng khi tôi hỏi
thăm Ba, Mẹ, các cô chú đến nhà chơi, ai cũng nói: “Cô Túy Phượng nổi tiếng lắm đó
con, tại con còn nhỏ nên không biết đó thôi. Khi nào lớn lên, con sẽ hiểu tại sao cô ấy
không được xuất hiện nữa”. Rồi thời gian trôi qua, tôi lớn lên chút nữa, vượt biên xa
rời quê hương ở tuổi niên thiếu một thân, một mình. Cuộc sống mới cứ làm tôi phải
bơi theo với bài vở, với những kỳ thi cử và cơm áo. Trong thời gian định cư ở
Canada, tôi đọc báo, biết rằng có nhiều nghệ sĩ lẫy lừng của Sài Gòn ngày xưa đã

đến bến bờ tự do, đến trước tôi hoặc sau tôi, hầu hết họ đều đi hát trở lại. Tôi cứ ngồi đếm nhẩm xem những
tên tuổi nào tôi đã từng được xem lúc còn bé thơ sau năm 1975, trong giai đoạn họ đi “hát chui” ấy… Bỗng
nhiên tôi nhớ đến buổi hát mình được xem năm xưa, đến cô ca sĩ đã làm cho cả đám đông hơn 2000 khán giả
dậy sóng vỗ tay và la hét vang trời, nhớ đến những tiếng la gào mừng rỡ của khán giả Sài Gòn với cô, tôi lại
đi dò hỏi, tìm hiểu xem danh ca – kịch sĩ Túy Phượng bây giờ ra sao…
Sau này, người ta cho tôi biết Túy Phượng chết rồi, cô chết tại Sài Gòn, chết trong âm thầm, lặng lẽ và nghèo
khó. Có người kể, họ từng gặp cô đẩy xe bán bánh mì ở chợ Bà Chiểu cùng với mẹ là nữ kịch sĩ và tài tử màn
bạc nổi tiếng Túy Hoa. Cũng có người nói sau này cô hành nghề uốn tóc tại gia… Trước khi hai mẹ con cô
nhắm mắt, tên tuổi của người nghệ sĩ vẫn không hề được trả lại một cách công bằng, đúng chỗ!!!
Tôn Thất Hùng

Một Thời Của Nữ Hoàng Nhạc Twist: Túy Phượng
Nữ nghệ sĩ Túy Phượng, ái nữ của cố nữ kịch sĩ Túy Hoa. Túy Phượng tên thật là Nguyễn Thị Kim Phụng,
sinh năm 1939 tại Bạc Liêu. cùng tuổi với các nữ tài tử: Thẩm Thúy Hằng, Kiều Chinh, Kim Vui và nữ nghệ sĩ
Bích Sơn. Túy Phượng là con của Túy Hoa nhưng được Anh Lân hết lòng thương yêu và bồi đắp trên bước
đường nghệ thuật trình diễn. Túy Phượng giống mẹ như đúc, nhưng nõn nà và bốc lửa hơn mẹ. Vóc mình cô
nhỏ nhắn, cân đối, tay chân xinh xắn. Khuôm mặt cô kết hợp bởi những đường nét cong và mềm và thanh tú.
Đó là một vẻ đẹp chanh cốm, mũm mĩm làm say lòng người. Cô đoạt giải Hoa Hậu Đông phương trong đó có
Kiều Chinh tham dự.
Tuổi thơ của Túy Phượng thật là gian nan vất vã phải cùng Mẹ bôn ba khắp nơi.
Năm 1945, hai mẹ con do tránh chiến tranh và bom đạn đã sang Cam bốt sinh
sống. Bà Túy Hoa đã theo nghề ca hát để nuôi con, bà hát trong ban nhạc Tony
Murena ở vũ trường Rex tại Nam Vang. Trong một lần tình cờ khi gánh Mộng Vân
sang diễn cải lương tại Nam Vang, nhớ quê hương và được bầu gánh mời ký hợp
đồng, cô Túy Hoa đã bồng con theo gánh về nước. Về lại Sài Gòn cô Túy Phượng
được mẹ cho theo học trường nhà trắng Tân Định rồi Chí Thanh học hiệu, Đông
Tây học đường.... Có gien ca nhạc trong người, Túy Phượng cũng đam mê
nghiệp cầm ca như Mẹ. Năm 15 tuổi, cô chính thức gia nhập làng nghệ sĩ. Với sự
dìu dắt của mẹ Túy Hoa và dượng Anh Lân lúc này là bầu gánh Dân Nam,Túy
Phượng dần dần khẳng định vị trí của mình tại đoàn nhà.
Ở tuổi 14,15 Tuý Phượng đã được khán giả yêu thích qua những vai nhí nhảnh,
hồn nhiên, đến tuổi 16,17, khi nghề nghiệp đã định hình, diễn xuất có chiều sâu,
thì Phượng thu hút người xem trong những vai thương cảm. Hồi đó, Tuý Phượng diễn với các NS Kim
Cương, Thẩm Thuý Hằng, má Tuý Hoa, ba Anh Lân và các anh Vân Hùng,
Ngọc Đức. Đáng nhớ nhất là những vai diễn nội tâm sấu sắc nhất trong vở
"Trà Hoa Nữ", "Người mẹ tội lỗi", " Đứa con chị bếp", " Ảo ảnh", " Yêu trong
bóng tối", " Nhạc lòng năm cũ", " Áo người trinh nữ". Trong cuộc bình chọn
diễn viên được yêu thích do báo Công Nhân của ông Trần Tấn Quốc tổ
chức, Tuý Phượng và Vân Hùng đã được khán giả bầu chọn là "đôi diễn viên
trẻ tài năng được yêu thích nhất". Đây là vinh dự lớn trong nghề của Tuý
Phượng vì nhà báo Trần Tấn Quốc, người chủ chương trình bình chọn này
rất có uy tính trong báo chí và kịch trường. Ông Trần Tấn Quốc cũng là
người sáng lập giải Thanh Tâm để chọn ra những huy chương vàng của
SKCL, mà mở đầu là NSƯT Thanh Nga.
Sáng chói từ cuộc thi Hoa hậu đông phương của hãng phim Đông Phương
vào năm 1957, lúc cô vừa tròn 17 tuổi. Biệt danh "Hoa hậu Đông Phương"
gắn liền với cô từ đó. Có một chuyện vui là vì mọi chi phí, tiền thưởng do
hãng xe Lambretta bảo trợ hết, nên chữ Lambretta được vẽ kèm trong tấm
banner Thi Hoa Hậụ Kết quả ca sĩ Túy Phượng đoạt chức hoa hậu, và sau đó thiên hạ gọi Túy Phượng là

"Hoa Hậu Lambretta,", ít ai gọi là "Hoa Hậu Đông Phương". Điện ảnh đã làm cho cô được chú ý ngay từ giai
đoạn này. Trong năm 1958, Túy Phượng tham gia liên tục các phim như: vai Cúc trong "Tình quê ý nhạc" của
hãng Mỹ Vân, Công chúa trong ‘Thạch Sanh Lý Thông" của Văn Thế Phim, Thị Lụa trong "Bích Câu Kỳ Ngộ"
của hãng Alpha... Tuý Phượng đóng rất nhiều phim, trong đó có phim hợp tác với điện ảnh Philippine như
"Ánh sáng đô thành"
Túy Phượng được nghệ sĩ Bích Thuận nhận làm mẹ đỡ đầu. Cô lại được nữ ca sĩ Mộc Lan luyện giọng.
Giọng hát của cô không có gì đặc biệt. Cô lại hát bằng cách phát âm người miền Nam như Túy Hoa, Ngọc Hà.
Tuy nhiên đây là một giọng có kỹ thuật cao, ngân nga rất vững. Những bản slow chẳng hạn như bản Sương
Thu của Văn Phụng được cô diễn tả rất nghề, làm thỏa mãn khách sành điệu. Ở bản Mộng Đẹp Ngày Xanh
của Hoàng Trọng, dù gặp chỗ lên cao vượt ngoài âm vực của giọng hát cô, vậy mà cô hát vẫn không gãy, vẫn
ngọt ngào làm cho nhiều người thán phục. Cũng như giọng Mai Hương, Hồng Phúc, giọng Túy Phượng không
thích hợp với sân khấu mà chỉ thích hợp trên làn sóng điện mà thôi. Nhưng khi cô xuất hiện trên sân khấu,
chính thân hình nhỏ nhắn và bốc lửa của cô cùng khuôn mặt mũm mĩm của cô chài bẫy khán thính giả nhiều
hơn là giọng hát.
Năm 1959, Sài Gòn xuất hiện phòng trà Hòa Bình. Túy Phượng mặc chiếc robe bằng nhung đen xẻ đùi và hở
ngực hở vai khá rộng. Cô mang găng tay bằng nhung đen dài đến khuỷu tay, đeo những món nữ trang lấp
lánh và cài vương miện trên tóc. Cô hát bài "Mambo Italiano" rất bừng bừng phấn khởi, như rải cơn bão lửa
khắp phòng trà Hoà Bình. Về sau, khoảng 1961-63, Túy Phượng xoay qua hát nhạc Twist và trở thành "Nữ
Hoàng Nhạc Twist". Nhưng cô chỉ nổi tiếng trong một thời gian ngắn ở lãnh vực mới này. Rất tiếc, Túy
Phượng có biệt tài trình diễn nhạc hay, nhưng khán thính giả chỉ say mê cô qua sắc đẹp chói chang, qua
những điệu hát rậm rật mà không tìm được cái nội lực chân truyền cùng
kỹ thuật thâm hậu trong giọng hát của cô. Cho nên cô phải dùng nhạc
Twist để làm quỷ làm yêu, trổ nhiều quái chiêu để thu phục nhiêù khán
giả.
Túy Phượng đóng kịch rất hay. Sau khi Kim Cương, Vân Hùng và Túy
Hồng tách rời khỏi ban Dân Nam thì cô thay thế Kim Cương thủ những
vai thương cảm nòng cốt của vở kịch. Tùng Lâm, Túy Phượng và Tùng
Giang hợp với nhau thành một ban hợp ca (nằm trong đoàn Dân Nam)
lấy tên là "ban tam ca Muôn Phương", ăn mặc theo kiểu Nam Mỹ và hát
nhạc châu Mỹ La Tinh được dịch lời Việt. Nghệ sĩ Tùng Lâm chơi guitar,
Tùng Giang chơi congo, còn Túy Phượng lắc tamburan.
Sau năm 1975, Tuý Phượng vẫn tiếp tục con đường nghệ thuật trêns
ân khấu kịch "Tân Dân Nam", Tuý Phượng còn là ca sĩ, một thời nổi
tiếng "Nữ hoàng Twist", nên thời điểm miền Nam giải phóng (cách viết
hình như của dân CSVN sau 75) giọng ca của chị nổi bật trong các
đoàn "Ca múa nhạc Hậu Giang", "Tiếng Ca Minh Hải" lưu diễn khắp
miền đất nước. Tuý Phượng cũng là 1 giọng ca trình diễn ở sân khấu nhà hát Hoà Bình - Tp. HCM sớm nhất,
cùng với Cẩm Vân, Thu Cúc, Bảo Yến, Nhã Phương, Thanh Hoa, Hồng Hạnh.
Nụ cười của Tuý Phượng vẫn tròn đầy, từ nằm 1995, sau những ngày đau buồn chịu tang mẹ là NS Tuý Hoa,
người ta không thấy NS Tuý Phượng lưu diễn nữa. Chị vẫn hoạt động nhưng là nhận những vở diễn trong các
vở kịch video. Trong lỉnh vực hài, Tuý Phượng thừa hưởng cái "gien" của mẹ, nên cũng rất duyên dáng đem
đến khán giả những trận cười thoải mái. Tuý Phượng từng được yêu thích qua băng hài "Đắc Kỷ ho gà", "Hai
Nhái khoái vợ bé", "Con Tấm - Con Cám" gợi nhớ một thời chị diễn hài kịch cùng mẹ là Tuý Hoa và những
"Cây Cười" Thanh Việt, Phi Thoàn, Tùng Lâm, Thanh Hoài, Hoàng Mai, Khả Năng, Bé "Bự" trên nhiều sân
khấu.
Túy Phượng qua đời tại Sàigòn, ngày 13-11-2001. Đám tang của nữ nghệ sĩ Túy Phượng, chồng đứng ra tổ
chức và hỏa thiêu ở Bình Hưng Hòa
(Lê Quang Thanh Tâm)

