NgaMy- Melanie đã hát liên tục trong phần Nhạc chủ đề: Trong Cõi Tình (Tình Ca
30 Năm Anh Bằng) nhân dịp giới thiệu CD mới phát hành trong tháng 5-2016 của
ca sĩ NgaMy-Melanie.
Nguồn: Người Việt Tây Bắc http://nvnorthwest.com/
CD mang tên: Tình Ca 30 Năm Anh Bằng / Để mua CD, xin liên lạc: Ngamyt@yahoo.com

CD gồm 11 ca khúc chọn lọc của nhạc sĩ Anh Bằng, đi vào một khu rừng lãng mạn
mới, khởi đi từ “Khúc Thụy Du” (phổ thơ Du Tử Lê), sang đến “Kỳ Diệu” (phổ thơ
Nguyên Sa) và những ca khúc gần đây nhất phổ từ thơ Đặng Hiền, Phan Thành Tài,
Nguyễn Khoa Điềm và nhiều nhất được nhạc sĩ Anh Bằng phổ trong số những bài thơ
của tác giả BH trong những năm qua được phổ thành ca khúc … nhưng chưa có cơ
hội phổ biến …
Trong phần giới thiệu CD “Trong Cõi Tình”- 30 Năm Tình Ca Anh Bằng, Nga MyMelanie thổ lộ:
“… Tình yêu, đau khổ là lẽ sống, là chứng nhân mãnh liệt của một đời người, rồi cũng
đổi thay úa tàn theo thời gian, rồi mình cũng phải lìa xa trong lẻ loi… Vì lẽ thế… tôi
mong ước có thể đem ước mơ của mình qua tiếng hát ghi dấu lại trong lòng người yêu
nhạc những cảm xúc nồng nàn, sâu sắc!
… Những tưởng tiếng hát của tôi cũng sẽ bị người đời quên lãng… Nhưng mà!…
thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp niềm hạnh phúc lớn lao của chính mình qua những ánh
mắt trìu mến, những nụ cười thân thiện của khán thính giả khắp nơi.
… Điều này là phần thưởng vô giá, là thủy chung khiến tôi vẫn tiếp tục vẫn không mỏi
mòn nỗ lực mà đã phấn đấu không ngừng”

Cảm tưởng qua những ca khúc khi được nghe hát lần đầu: “… Dù trong CD này có
nhiều bài mới, mình chưa từng nghe qua, nhưng NgaMy đã hát rất hay…” (Xuân Mai)
Vừa là một thính giả thường xuyên theo dõi những bước chân NgaMy, và cũng được cảm thấy rất
gần gũi tiếng hát. Xuân-Mai cám ơn NgaMy rất nhiều khi được nghe những “bản nhạc vàng nâng niu
đầu tay” của NgaMy CD “Tình Ca 30 Năm Anh Bằng“ rất hay với tiếng hát để mà chuyển đạt được
“những tư tưởng và tình yêu” của Nhạc Sĩ Anh Bằng.
Mặc dù trong CD này có nhiều bài mới, mình chưa từng nghe qua, nhưng NgaMy đã hát rất hay, xin
gửi đến lời khen ngợi. Riêng bài “Khúc Thụy Du” quen thuộc, mình đã nghe nhiều ca sĩ hát bài này,
nhưng NgaMy hát rất tuyệt vời !
CD thứ hai: “Bốn Mùa Yêu Thương” cũng rất hay. Nhất là bài “Mắt Lệ Cho Người” dễ thương quá.
“Thu Quyến Rũ”, “Đưa Em Vào Hạ” … và nhiều nữa… giọng hát nhẹ nhàng ngọt ngào quá như ru
hồn người .
Ngoài ra cũng với CD thứ nhất: “Bài Tình Cho Giai Nhân” Mình thích nhất những bài như: “Hình ảnh
Người Em Không đợi”, “Vì Tôi Là Linh Mục”, “Nhớ Đêm Mưa SàiGòn”, “Mắt Lệ Cho Người”...
Mình ước mong NgaMy còn tiếp tục thành công trên đường nghệ thuật , từ bây giờ và mãi mãi về
sau.
Xin đừng quên những dòng này của người viết một mai đã nổi danh, cũng đừng quên tiếng hát chân
thành, tha thiết tự đáy lòng mìng đang có…
Một lần nữa xin cám ơn NgaMy, đã trao tặng ba CD mới, cũ đầy giá trị này.
Hoàng Xuân Mai

