
Sau thành công của 
album vol 1 giọt Sương 
bay lên, nhạc Sỹ nguyễn 
vĩnh tiến tiếp tục xuất hiện 
ấn tượng với vol 2 ngồi 
trên vách nắng gồm 8 ca 
khúc và phát hành vào 
“ngày vàng” 8/8/2008.

Chào anh Tiến! Cái ý “trọn bộ âm 
dương” nghĩa là thế nào?

người ta ví von thế này: nếu vol 1 là 
âm thì vol 2 là dương, trọn bộ âm 
dương. vol 1 có bà tôi thì vol 2 có 
ông tôi. vol 1 có giọt sương bay lên 
thì vol 2 có bóng anh hùng, thể hiện 
một tâm thế khác. nếu giọt sương 
bay lên là cái gì đó rất nhỏ thì ngồi 
trên vách nắng lại mang tầm khái 
quát. Đó gần như là một sự tương 
phản nhưng vẫn nằm trong tổng thể 
motif âm nhạc.

“Tâm thế khác”, nghĩa là sự thể 
hiện có thể cũng khác?

Đúng rồi. album này có bốn giọng ca 
chính là trọng tấn, tuấn anh, anh 
thơ và tùng Dương. trọng tấn, anh 
thơ và tuấn anh là 3 giọng ca thính 
phòng rất truyền cảm, còn tùng 
Dương là ngôi sao nhạc nhẹ thì ai 
cũng biết rồi.

Đây là album mang thể nghiệm mới 

về giọng ca để tạo sự phù hợp với 
từng chủ đề, từng ca khúc. tôi đánh 
giá cao sự hoàng tráng của ông tôi 
do trọng tấn thể hiện, chất mềm 
mại, tha thiết của anh thơ ở Sông 
ơi đừng chảy, sự tinh tế của tùng 
Dương khi hát một hạt cơm nhỏ. 

và gần như là một phát hiện của 
album này là giọng của tuấn anh 
(giải nhất Sao mai 2005, dòng nhạc 
thính phòng). vẫn có nhiều ý kiến trái 
ngược về giọng của tuấn anh vì có 
người bảo rằng khó nghe. bản thân 
tôi lại thấy càng nghe càng thích. Đó 
là một giọng teno cực kỳ hiếm, hát ở 
những quãng cao rất tuyệt vời.

Có phải “Ngồi trên vách nắng” 
chứa đựng nhiều câu chuyện 
huyền bí?

câu chuyện huyền bí nhất có lẽ là 
câu chuyện của bầy chồn trong chồn 
hoang. tôi xây dựng album với nhiều 
tuyến nhân vật và có thể bầy chồn là 
một trong những tuyến nhân vật đó. 
bầy chồn đi trong một đêm trăng ở 
miền trung du, đồng bằng bắc bộ 
và cất lên những câu hát của riêng 
mình. 

người nghệ sỹ tưởng tượng ra những 
câu hát âm u, bí hiểm:

những con chồn hoang

Đêm đêm mò về làng

mắt như sao rơi xuống đất

mối chiếc lông rụng xuống mang 
theo một hạt bụi của núi đồi

chồn hoang…

chồn hoang…

có câu hát …

hễ có mặt trăng 

là thêm cái bóng

theo ta về đây

hễ có mặt trăng

là thêm cái tối

theo ta màu đen

hễ có mặt trăng 

là thêm cái ánh 

theo ta về làng

Đó là tượng trưng cho sự tìm kiếm, sự 

nhạc sỹ 
nguyễn 
vĩnh tiến: 
ngồi trên vách 
nắng cho trọn 
bộ... âm dương
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đói khát ánh trăng, đói khát sáng tạo, đói khát bước 
qua những vết chân của chính mình. có lẽ tâm trạng 
của tôi cũng gửi gắm vào những dấu chân của bầy 
chồn rồi. khi tôi viết bài thơ này (1994), nhiều người 
đọc thấy nó có vẻ hoang dã nên đặt cho tôi biệt hiệu 
là tiến... “chồn hoang”.

Vì sao anh chọn bối cảnh trung du, đồng bằng 
Bắc bộ cho toàn bộ album này?

Đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên, là nơi tiếp diễn mãi 
những câu chuyện vì ở từng thời điểm, mỗi con người 
sinh ra sẽ có tâm thế hoàn toàn khác nhau. mỗi vùng 
đất có một ký ức riêng, và tôi không thể viết hộ ký ức 
cho người ở vùng đất khác.

ví dụ như bài ông tôi được tôi viết trong một chuyến 
đi về quê cùng đoàn làm phim “việt nam – vẻ đẹp 
tiềm ẩn” của vtv1 với tư cách là nhân 
vật trong phim giới thiệu về quê hương 
mình (phú thọ). khi tôi ngồi trên đò 
giữa hai bờ sông thao, nhìn phía xa 
là dãy núi Đọi Đèn, xa nữa là dãy núi 
hướng tây bắc, tôi cầm đàn ghi ta và 
sáng tác những giai điệu đầu tiên của 
bài ông tôi. hình ảnh của người ông 
trong bài hát là những bước chân vạm 
vỡ đi về phía núi với hy vọng về mùa 
màng, sự no đủ, bội thu. và tất nhiên, 
những hoài bão vẫn còn ở phía xa, 
đằng sau những lao động nhọc nhằn.

Anh thích nhất ca khúc nào trong 
album này?

mỗi ca khúc là một câu chuyện riêng, cảm xúc riêng 
nhưng tôi thích nhất bài trĩu. tôi viết bài này khi 
đang ở pháp, xa vợ xa con thì bỗng thấy nỗi lòng 
trĩu nặng.

tôi yêu con phố trĩu đèn/ yêu em đi làm về mắt 
trĩu...

Đó là tâm trạng của người sống xa tổ ấm, có thể gọi 
là bài... “vợ tôi” cũng được.

Theo anh, điều gì khiến người ta nhận ra anh và 
nhạc của anh?

Đó là cá tính và hệ ca từ của tôi, ngôn ngữ âm nhạc 
của tôi. vì như trần Dần có nói: “nhân cách của nhà 
văn là văn cách của anh ta”. người nghệ sỹ cũng vậy, 
nhân cách của anh ta là tác phẩm của anh ta. bên 
cạnh sự nỗ lực lao động để tạo dấu ấn, sự nắm bắt 
những tinh hoa trong lĩnh vực mà mình chọn, anh 
còn cần có một bản năng sống mạnh mẽ.

anh ngô tự lập có viết rằng ca từ của anh “lôi thôi, 
thậm chí lộn xộn”

vì nếu ca từ mà trọn vẹn như thơ Đường, thơ lục bát 
thì có lẽ đó không phải là thơ hiện đại. ca từ của tôi 
bắt nguồn từ thơ hiện đại nên những lỗ hổng của nó 
sẽ tạo nên nhịp điệu của âm nhạc.

tôi được xếp loại là một trong những nhóm nhà thơ 
cách tân đơn lẻ, cách tân cá nhân. còn trong tuyển 
tập thơ của nhà thơ nguyễn việt chiến, tôi cũng có 
tên trong 50 nhà thơ cách tân từ 1975 đến 2005.

Anh là nhà thơ, đó là lợi thế?

có thể. tôi tham gia sinh hoạt thơ ở hà nội được 
khoảng 15 – 20 năm rồi, từ khi tôi 18 tuổi. việc tiếp 
xúc với văn học và liên tục rèn luyện bút pháp sáng 
tạo thơ đem lại cho tôi sức mạnh trong việc chọn lựa 
ngôn từ để chuyển tải ý đồ nghệ thuật một cách rõ 
nhất, nhanh nhất.

thêm vol 2 ngồi trên vách nắng, “thương hiệu” 
nguyễn vĩnh tiến càng thêm nổi bật, anh có nghĩ 
thế không?

thực lòng tôi không thích hai từ “thương hiệu”. tôi 
xác định mình là một nghệ sỹ. Ở vị trí một kiến trúc 
sư thì tôi là nghệ sỹ của kỹ thuật, của vật liệu, gạch 
đá. mà đã là nghệ sỹ thì tôi thích hai từ “nhân cách” 
hơn.

Suy cho cùng thì anh cứ phải lao động. Sản phẩm 
của anh chính là chân dung của anh. trong kiến trúc, 
đó sẽ là những tòa nhà độc đáo. trong thơ ca, đó sẽ 
là những dòng thơ mang tính cách tân. còn trong 
âm nhạc, tôi tạo ra con đường, phong cách của tôi và 
hy vọng nó sẽ tạo nên chân dung cho mình.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

>> nguyễn hoàng Quỳnh hương (thực hiện)
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