
 

“EM TÔI” và Nhạc sĩ 
Lê Trạch Lựu  

Được tin buồn từ Nhạc sĩ Trần Quang 
Hải: Nhạc sĩ LÊ TRẠCH LỰU đã 
qua đời tại Paris ngày 6 tháng 2, 
2015, hưởng thọ 84 tuổi. Tang lễ 
được cử hành trong vòng thân mật gia 
đình với sự hiện diện của một số thân 
hữu và văn nghệ sĩ tại Paris ngày 11 
tháng 2, 2015.  

 

Nhạc sĩ Lê Trạch Lựu sáng tác bản 
nhạc nổi tiếng EM TÔI, cảm hứng có 
thật từ một cuộc tình lãng mạn với 
một thiếu nữ tên Kim Phượng năm 
1946. Cuộc tình không thành khi Ông 
rời quê hương đi du học ở Paris năm 
1951, cùng lớp với thi sĩ Nguyên Sa 
Trần Bích Lan và thi sĩ, đạo diễn 
Hoàng Anh Tuấn ... Bản nhạc "Em 
Tôi" Ông sáng tác ở Pháp rồi chép tay 
gởi về Việt Nam, được Nhà Xuất Bản 

Tinh Hoa chọn và ấn hành năm 1955 
(bản nhạc Tinh Hoa số 445). 

 

Tôi hân hạnh được nói chuyện điện 
thoại nhiều lần với Ông, sau khi Ông 
gặp một số anh chị em Cỏ Thơm 
trong buổi họp mặt "Thu Tao Ngộ" ở 
Paris năm 2009. Ông mong ước được 
sự hỗ trợ để phổ biến một số nhạc 
phNm của Ông. Nhờ vậy mà tôi được 
biết thêm: NHỚ, TÌM, KHI EM 
YÊU, CÀNH MAI TÓC NGẮN ... và 
thực hiện một trang về Ông ở website 
Cỏ Thơm cuối năm 2009: 
http://cothommagazine.com/index.ph
p?option=com_content&task=view&i
d=809&Itemid=47 

 Tuy bị nhiều thứ bệnh trong vòng 10 
năm nay nhưng giọng nói Ông rõ 
ràng, vui vẻ và có chút "tếu" trong đó. 
Ông vẫn thích học hỏi, tìm hiểu về kỹ 
thuật hòa âm, dùng keyboard v v Mỗi 
lần nói chuyện, Ông luôn nhắc khéo 
về mong ước phát hành một CD nhạc 



 

tuyển. Rất tiếc chuyện ấy chưa thành 
thì Ông đã ra đi. Ông cũng hay nhắc 
vài kỷ niệm đẹp thời niên thiếu và 
thời Ông làm phóng viên cho một 
hãng thông tấn của Pháp: chụp hình, 
quay phim nhiều nơi trên thế giới.  

Ông rất kỹ về cách dùng lời trong bản 
nhạc và yêu cầu ca sĩ để ý đến 3 chỗ 
trong bài "Em Tôi" mỗi khi hát: 1. 
Cho anh gót thắm đem dệt nhớ nhung 

lời thơ (không phải "rót thắm" hay 
"góp thắm"); 2. Đèn trăng phô sắc 

huy hoàng sáng hơn màu nắng 
(không phải là "đàn trăng"); 3. Này 
trăng, này sao chia nhé em (không 
phải là "này trăng, này sao kia nhé 
em"). 

Nhà văn Nguyễn Đình Toàn trong 
“Bông Hồng Tạ Ơn, Tập I” đã viết:  
 
“Thực ra, sau Em Tôi, Lê Trạch Lựu 

còn một sáng tác nữa đã được các ca 

sĩ đem hát trên các đài phát thanh, 

cũng rất hay, nhưng hình như nó đã 

bị cái bóng của Em Tôi che khuất, 
nên ít người biết, và cũng chưa thấy 

một ca sĩ nào tìm hát lại, đó là bài:  

Nhớ  

Rừng thu ấp hơi sương  

Say ru lòng người nhớ tới quê hương  

Đàn vương bao nhớ thương  

Sầu dâng mắt ai bóng hình thôn vắng.  

Đời say gió muôn phương,  

Tôi mơ thời gian  

Chiều tắm ánh nắng tàn  

Dần khuất bóng xóm làng  

Diều khoan thai sáo ngàn,  

Cùng than van ân tình cô lái xinh  

Nhớ ngày xưa ngày tôi ra đi  
Nước mắt em tôi thắm thiết trên mi 

chia ly.  

Nhớ nhung còn lắm đôi khi  

còn thắm câu thơ năm xưa  

Xa vắng bao ngày tháng  

Mùa thu lướt êm êm  

Tôi nghe hồn người thức giấc cô miên  

Tìm đâu thấy bóng em? 

Đàn tôi nhớ nhung 

 một thời trinh trắng  

 

Đừng mong đóa hoa tan 

Nơi đây trầm tư 

Thầm nhớ tới dáng người  

 Đời đã vắng tiếng cười  

Làn môi hương phai rồi  
Buồn nhớ tới dáng người yêu áo xanh 

 Tình ca được viết nhiều nhất vào giai 

đoạn được gọi chung là “nhạc tiền 

chiến” của chúng ta. Nhưng đây 

không phải là thời người ta hạnh 

phúc. Trái lại nữa là đằng khác. 

Chiến tranh đã lấy đi mọi thứ.  Tình 

ca không còn chỉ là những lời tỏ tình, 

mà cùng một lúc, người ta còn bầy tỏ 
cả lòng yêu đời, tiếc đời, phản ứng 

trước những tang thương, đe dọa, 



 

người ta không làm gì được. Còn có 

thể coi là những lời minh oan vô tội 
trước trời đất nữa.” 

Xin được dâng một đóa hoa hồng để 
tưởng niệm Nhạc sĩ "Em Tôi" nhân 
ngày Lễ Valentine ở Hoa Kỳ. Kính 
mong Ông được an bình vĩnh cữu 
trên Thiên Đàng.  

Chân thành cảm ơn Ông đã dâng cho 
tân nhạc Việt những tuyệt tác phNm 
để đời.  

Mời quý vị thưởng thức: 
EM TÔI: 

http://cothommagazine.com/nhac1/Le
TrachLuu/EmToi-LTL-TN.mp3 - 
Tuấn Ngọc hát 

NHỚ: 
https://www.youtube.com/watch?v=B
_uAdsRF-3o  - Tâm Hảo hát 
 

 
Phan Anh Dũng   
(Richmond, Virginia USA) 



 

 

 


