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Tạp ghi về một chương trình ca nhạc 
trên ñài TF1 

Tác giả : Nguyễn Thế Tài 
 
 
 

 

Tối nay, thứ bảy 30/10/2010 , tình cờ tôi ñược xem một chương trình ca nhạc của các em nhỏ trên ñài 
truyền hình Pháp TF1. Tình cờ, vì tôi rất ít dành thì giờ xem những chương trình giải trí, ca nhạc trên 
truyền hình. Hoặc nếu có xem thì chỉ tối ña 15 phút. Rất hiếm hoi khi tôi ngồi nấn ná xem hết một 
chương trình giải trí, ca nhạc nào ñó .  Phim thì mỗi năm, có lẽ chỉ xem 1 lần trọn vẹn một phim thật 
hay, hợp với ý thích mình. Qua truyền hình, tôi chỉ xem tin tức thời sự mỗi ngày và các phóng sự hoặc 
những cuộc thảo luận chính trị. 
  
Chương trình tối nay mang tên  ‘Le Grand Show des Enfants’ do Liane Foly ñiều khiển và hoạt náo. 
Cô nàng này quả là người có khả năng ñặc biệt : cô ta ñã hoạt náo một cách hấp dẫn và vui nhộn. 
Các em là diễn viên chính cho toàn bộ chương trình : các em thay phiên trình diễn những nhạc phẩm 
ñã vang bóng một thời. Nguyên tắc của chương trình là các em sẽ hát 12 bản nhạc (ñơn ca, song ca 

hay hợp ca), những bản nhạc ‘vượt thời gian’ và sau ñó khán giả sẽ cho ñiểm xem bản nào ñược ưa 
thích nhất. Không có sự cạnh tranh giữa các ca sĩ, không có giải thưởng trao cho ca sĩ hạng nhất, 
giống như ñại ña số các chương trình ca nhạc mang tính chất ‘tranh tài’ khác. Suốt chương trình, 
chúng ta thấy ngay sự hồn nhiên, sự trong sạch trong cách tổ chức và nhất là các em ñã chu toàn 
trách nhiệm của mình một cách ñiêu luyện sau một tuần tập dợt mệt nhọc và hiệu quả. 
Còn nhớ niềm vui không tả ñược của bé Clément 8 tuổi  khi nhận ñược ‘món quà bất ngờ’ : em vừa 
hát xong bản nhạc thì sau ñó chính nhóm chuyên nghiệp Mozart xuất hiện ñể cùng hát với em.  
Em ngẩn ngơ, không nói ra lời. ðẹp làm sao khuôn mặt rạng rỡ của em. 
 
Và, …tôi ñã ñi từ ngạc nhiên này ñến ngạc nhiên khác. Từ thích thú này ñến thích thú khác. 
Không ngờ các em bé quá tài tình và tuyệt vời ! 
Và … cứ như thế, tôi ñã ngồi lại … xem ñến cuối. 
 
Phải nghe và nhìn các em trình diễn vô cùng ñiêu luyện và tự nhiên thì mới hiểu ñược giá trị của 
chương trình, và qua ñó, mới cảm nhận ñược tất cả nét ñẹp trong lành của âm nhạc, của nghệ thuật.  
 
Léo với bản Quelques mots d’amour 
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Marina với I’ll be there 
Vincent với Requiem pour un fou 
Madeleine với La vie en rose 
hợp ca Mamma Mia của ABBA 
 
tất cả ñã ñưa tôi vào một ngất ngây thích thú. Em nào cũng trình diễn tuyệt vời.  
 
Khi nghe em Arthur hát bản Mon Vieux của Daniel Guichard, tôi ñã bàng hoàng vì em hát quá hay 
(bản nhạc không dễ hát) và diễn xuất tài tình, với dáng ‘rất nghệ sĩ’ của em. Thêm nữa, vì bản nhạc 
này từ xa xưa, ñã gây xúc ñộng rất lớn nơi tôi. Còn nhớ, tôi ñã nghe Daniel Guichard hát bài này 
khoảng năm 1974-1975 khi còn là sinh viên  và tôi ñã nghe nó trong một quán cà phê nghèo nàn, tăm 
tối, trong khu Carré của Liège, nhờ vào tiền của ai ñó bỏ vào cái Juke Box. 
Sau ñó, tôi ñược ñọc lời của bản nhạc và ñược biết Daniel Guichard hát bài này ñể nhớ ñến cha mình 
ñã mất lúc Daniel còn nhỏ.  (Daniel Guichard còn hát bản La Tendresse cũng rất hay và ý nghĩa).  
 
Và trong phần kết thúc chương trình, bản này ñã ñược chấm hạng nhất.  
Bé Arthur ñã tái xuất hiện và hát lại. Nghe thật thấm thía. 
 
Có thể nói ñây là lần ñầu tiên, trong suốt một thời gian rất dài, một 
chương trình ca nhạc giải trí ñã tạo xúc ñộng lớn nơi tôi. 
 
Tôi tự nói với chính mình : sống trong một nước thanh bình và văn 
minh, quả là một diễm phúc. Nước Pháp có ñủ ñiều kiện ñể thăng hoa 
và phát triển Nghệ Thuật, và những người trách nhiệm truyền thông ñã 
sáng suốt biết nghĩ ra những chương trình ñể hướng dẫn và khuyến 
khích các mầm non một cách trong lành và xứng ñáng.  
 
Thế là vô tình tôi tạm quên những bận rộn của ñời sống : việc làm, nhà 
cửa, sức khỏe, con cái  … ñể thả hồn vào một cuộc trở về : trở về quá 
khứ, sống lại một thoáng hồn nhiên nào ñó. Suốt hơn 2 giờ, chương 
trình Le Grand Show des Enfants ñã gây cảm giác thích thú và an lành trong tôi. 
 
Cám ơn TF1, cám ơn Liane Foly, và cám ơn các em bé ñã ñóng góp cho chương trình này. 
 
ðặc biệt cám ơn bé Arthur … Cám ơn thời gian, cám ơn Nghệ Thuật. 
 

Nguyễn Thế Tài     
 

MON VIEUX 
 
Daniel Guichard 
Paroles et musique: Daniel Guichard - Jean Ferrat - M. Fricault, 1974 

 
Dans son vieux pardessus râpé, 
Il s'en allait l'hiver, l'été, 
Dans le petit matin frileux, 
Mon vieux... 
 
Y'avait qu'un dimanche par semaine, 
Les autres jours, c'était la graine 
Qu'il allait gagner comme on peut, 
Mon vieux... 
 
L'été, on allait voir la mer. 

Tu vois, c'était pas la misère, 

C'était pas non plus le paradis. 

Eh oui, tant pis... 
 
Dans son vieux pardessus râpé, 
Il a pris, pendant des années, 
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Le même autobus de banlieue, 
Mon vieux... 
 
Le soir, en rentrant du boulot, 

Il s'asseyait sans dire un mot, 

Il était du genre silencieux, 

Mon vieux... 

 
Les dimanches étaient monotones, 
On ne recevait jamais personne. 
Ça le rendait pas malheureux, 
Je crois, mon vieux... 
 
Dans son vieux pardessus râpé, 
Les jours de paye, quand il rentrait, 
On l'entendait gueuler un peu, 
Mon vieux... 
 
Nous, on connaissait la chanson, 
Tout y passait: bourgeois, patron, 
La gauche, la droite, même le Bon Dieu. 
Avec mon vieux... 
 
Chez nous, y'avait pas la télé, 
C'est dehors que j'allais chercher, 
Pendant quelques heures, l'évasion. 
Je sais, c'est con... 
 
Dire que j'ai passé des années 
À côté de lui, sans le regarder. 
On a à peine ouvert les yeux, 
Nous deux... 
 
J'aurais pu, c'était pas malin, 
Faire avec lui, un bout de chemin 
Ça l'aurait peut-être rendu heureux 
Mon vieux... 
 
Mais quand on a juste quinze ans, 
On n'a pas le coeur assez grand 
Pour y loger toutes ces choses-là 
Tu vois... 
 
Maintenant qu'il est loin d'ici, 

En pensant à tout ça, je me dis: 

J'aimerais bien qu'il soit près de moi, 

Papa...  


