DANH CA LỆ THU ĐÃ QUA ĐỜI

♪♫♬ Tưởng niệm Tiếng hát Lệ Thu: “Người Tình Không
Chân Dung” (NS Hoàng Trọng) – Video 4K: Trần Ngọc A.
Thưa Quý Vị:

Danh ca Lệ Thu, (1943-2021, “ Nước Mắt Mùa Thu”, Chiếc lá
Cuối Cùng”, đã vừa mới ra đi để lại một mất mát lớn cho nền
ca nhạc Việt Nam.
(Đài VOA).
Anh Jimmy Nhựt Hà, người dẫn chương trình truyền hình đồng
thời là người gần gũi với gia đình Lệ Thu, cho VOA biết
anh được con gái ca sỹ Lệ Thu thông báo mẹ cô qua đời vào
lúc 7h tối ngày 15/1 tại bệnh viện Orange Coast Memorial,
Quận Cam.
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Ca sỹ Lệ Thu, một trong những danh ca hàng đầu của miền Nam
Việt Nam trước 1975, vừa qua đời ở miền Nam California sau gần
hai tháng chống chọi với Covid-19 ở tuổi 78, VOA vừa được xác
nhận.
Bà ra đi khi đang trong tình trạng hôn mê suốt ba tuần qua
kể từ khi được đặt ống thở.
“Vì cô Lệ Thu bị Covid, bệnh viện không cho đem
về nhà mà để trong bệnh viện làm sạch hết virus, mấy tuần sau mới
cho đưa ra nhà quàn cho thăm viếng,” anh Jimmy nói với VOA
về việc chuẩn bị tang lễ.
Anh cũng cho biết là gia đình Lệ Thu đã liên lạc nhà quàn để đặt
ngày làm tang lễ ‘nhưng nhà quàn không còn chỗ nữa mà phải đến
cuối tháng Hai mới có’.
Miền Nam California đang trong đợt bùng phát dịch Covid-19
dữ dội với nhiều người Việt ở đây qua đời vì căn bệnh này.
Hôm 31/12, con gái lớn của ca sỹ Lệ Thu nói với VOA rằng khi nhập
viện, tình hình của bà ‘rất khả quan’ và ca sỹ Lệ Thu còn chuẩn
bị để xuất viện. Nhưng chỉ sau hai tuần thì tình hình bà đột ngột
trở xấu, khó thở và được đặt ống thở từ hôm Giáng sinh đến nay.
Được biết, khi biết mình nhiễm Covid, ca sỹ Lệ Thu tự mình gọi cứu
thương vì không muốn lây cho con cái. Kể từ khi nhập viện đến nay,
các con của bà không thể vào thăm mà chỉ có thể nói chuyện và nhìn
thấy mẹ qua màn hình điện thoại.
.............................................................................................................

Để tưởng niệm tiếng hát khôi nguyên này, chúng tôi xin lựa chọn
nhạc phẩm “Người Tình Không Chân Dung” vì đây là tiếng
hát mà NS Hoàng Trọng (1922-1998) đã ưu ái mời Ca Sĩ Lệ
Thu trình bày cho cuốn phim chiến tranh và tình cảm mang
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cùng tên do đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc thực hiện năm 1971
với diễn viên chính là Kiều Chinh và tài tử Trần Quang.
Bộ phim đã đoạt giải Chủ đề phim xuất sắc nhất trong Đại Hội Điện
Ảnh Á Châu lần thứ 17 tại Đài Bắc, 6-6-1971. Bộ phim với một câu
chuyện hết sức đặc biệt, một cái nhìn độc đáo về người lính VNCH,
và về cảm tình của những người ở hậu phương dành cho người
lính đang chiến đấu ngoài sa trường. Khán thính giả không thể
quên được hình ảnh chiếc nón sắt của người lính Cộng Hòa nằm
bên bờ lau sậy, mà chủ nhân của nó không biết đang ở đâu trong
cuộc chiến, anh “đang xông pha đèo cao dốc thẳm, hay đã về bên
kia, phương trời miền miên viễn chiêm bao”?
Xin bấm LINK để xem hình rõ nét:

Người Tình Không Chân Dung - (NS Hoàng Trọng) - Cs Lệ
Thu - Video 4K: Trần Ngọc A. - YouTube
Trân trọng
TN.A
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Preview YouTube video Người Tình Không Chân Dung - (NS Hoàng
Trọng) - Cs Lệ Thu - Video 4K: Trần Ngọc A.
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