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ĐỨC TÙNG (Tenor)

OPERA “LA RODINE”

7

Chi il bel sogno di Doretta
TRANG BÙI (Soprano)

OPERA “MADAMA BUTTERFLY”

8

Addio, fiorito asil
ĐỨC TÙNG (Tenor)

OPERA “LA BOHÈME”

9

Duet: O soave fanciulla

MINH MẪN (Soprano), ĐỨC TÙNG (Tenor)

Accompanist | Đệm Piano: PHÚC PHAN (1-4, 6-9)

3

VERDI và bộ ba

RIG -TROV-TRAV

T

rong một cuộc phỏng vấn, giọng nam cao danh tiếng José Carreras nhận được
câu hỏi “Nếu bị trôi dạt đến một hoang đảo và chỉ được phép mang theo mỗi nhà
soạn nhạc một vở opera, ông sẽ mang những tác phẩm nào?”. Carreras kể ra một
số vở opera, nhưng khi nhắc đến Giuseppe Verdi, ông cho biết rằng mình không thể
chọn nổi giữa Rigoletto, Il Trovatore và La Traviata.

Quả thật không dễ để lựa chọn ra vở opera xuất sắc nhất trong bộ ba Rigoletto – Il
Trovatore – La Traviata (hoặc gọi tắt là Rig-Trov-Trav), đây không chỉ là những tác phẩm
xuất sắc nhất của Verdi mà còn là kiệt tác của kho tàng opera thế giới. Được sáng tác
trong khoảng thời gian 1850-1853, bộ ba là những tiếng nói mạnh mẽ của Verdi, đánh
dấu sự chuyển mình rõ rệt trong phong cách sáng tác của nhà soạn nhạc. Ông không
còn bị ảnh hưởng nặng nề từ thứ âm nhạc đẹp long lanh, rực rỡ đầy hoa mỹ của trường
phái Bel canto (hát đẹp) trước đó. Phong cách của Verdi giờ đây hướng tới những xung
đột bi kịch, đòi hỏi nhân vật đẩy cảm xúc tới cực hạn, âm nhạc trở nên đầy dằn vặt
và kịch tính hơn. Trong Rigoletto, người cha đã tự tay giết nhầm đứa con gái, trong Il
Trovatore, người anh giết chết đứa em trai, còn với La Traviata, một cô gái bị xua đuổi
và chết trong vòng tay của người yêu mình.
Tinh hoa trong âm nhạc của Verdi đã được thể hiện đầy đủ và rõ nét nhất trong bộ ba
này. Tràn ngập những aria với giai điệu ấn tượng dành cho các loại giọng từ baritone
(“Cortigiani” - Rig), (“Il balen” - Trov), (“Di Provenza” - Trav), tenor (“La donna è mobile”
- Rig), (“Di quella pira” - Trov) cho đến mezzo-soprano (“Stride la vampa” - Trov) hay
soprano (“Ah, fors’è lui… Sempre libera” - Trav), giúp các ca sĩ bộc lộ được những gì tinh
túy nhất trong giọng hát của mình nhưng không hề mang tính phô diễn lố lăng mà là
những mảnh ghép hợp lý, phục vụ cho diễn biến của kịch bản và nằm trong một chỉnh
thể hoàn hảo. Những bản hợp ca giúp các nhân vật tại cùng một thời điểm có thể thể
hiện được những cung bậc cảm xúc khác nhau, một điều vốn dĩ rất khó khăn đối với
những loại hình nghệ thuật khác. Điển hình như tứ ca (“Bella figlia dell’amore” - Rig), khi
cả 4 nhân vật cùng hát trên sân khấu nhưng vẫn bộc lộ được những tâm trạng khác
nhau, Victor Hugo (tác giả vở kịch gốc) phải bất ngờ vì điều này, ông cho rằng chính
mình không thể làm được như vậy trong kịch nói. Với những màn hợp xướng, Verdi
đã sử dụng vô cùng khéo léo để miêu tả các tính chất khác nhau của âm nhạc, từ hài
hước (“Zitti, zitti” - Rig) cho đến rộn ràng, lễ hội (“Di Madride noi siam mattadori” - Trav)
hay hảo sảng và đầy phấn khích (“Vedi! Le fosche notturne” - Trov). Phần khí nhạc của
Verdi cũng đã có những chuyển biến tích cực. Âm nhạc giàu màu sắc, đóng góp đáng
kể vào kết cấu cũng như tô điểm thêm cho sắc thái của tác phẩm. Phần Prelude trong
La Travita với vẻ dịu dàng u sầu tuyệt đẹp là một trong những trích đoạn khí nhạc đáng
nhớ nhất của Verdi.
Với sự xuất hiện của Rig - Trov - Trav, nền opera châu Âu có được bước ngoặt to lớn.
Bộ ba kiệt tác đã thoát ra khỏi cái bóng của nền Opera Bel canto vốn thống trị suốt
nửa đầu thế kỷ XIX, và Verdi tạo lập được dấu ấn cá nhân mạnh mẽ. Từ đó, ông vươn
mình, khẳng định là một trong những nhà soạn nhạc opera vĩ đại nhất thế giới.
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PUCCINI-vị chủ soái của
Opera VERISMO

T

rường phái Opera Verismo (chân thực) ra đời vào cuối thế kỷ XIX như một đối
trọng với các tác phẩm của Wagner. Về nội dung, Opera Verismo tập trung vào
những con người bình dị, những câu chuyện đời thường, thay vì các nhân vật
thần thoại. Những cái tên nổi bật của trường phái này gồm có Mascagni, Leoncavallo,
Mascagni, Cilea, và đại diện xuất sắc nhất chính là Giacomo Puccini.

Kể từ khi xem vở Aida của Verdi vào một buổi tối năm 1876, Puccini đã biết được
rằng cả cuộc đời, ông sẽ gắn bó với những vở opera. Nối tiếp truyền thống opera Ý với
những cái tên nổi tiếng như Rossini, Bellini, Donizetti và Verdi, Puccini đã trở thành
nhà soạn nhạc opera lừng danh với những tác phẩm để đời như La Boheme (1896),
Tosca (1900), Madama Butterfly (1904) và Turandot (1924).
Đặc trưng trong âm nhạc của Opera Verismo là khả năng biểu đạt cảm xúc linh hoạt và
hài hòa, nội dung của kịch bản và âm nhạc được tích hợp một cách nhuần nhuyễn, cấu
trúc lớp lang cùa thời kỳ trước được xóa nhòa và trở nên xuyên suốt, liền mạch. Biên
chế dàn nhạc cũng lớn hơn, đồng nghĩa với nhu cầu phải có sự tương phản lớn hơn. Và
Puccini là người thể hiện hoàn hảo các đặc trưng âm nhạc này.
Dù sống trong giai đoạn đầu thế kỷ XX đầy biến động của âm nhạc cổ điển, nhưng về
bản chất, âm nhạc của Puccini vẫn thuộc chủ nghĩa Lãng mạn. Mặc dù luôn duy trì lòng
trung thành với di sản opera Ý thế kỷ XIX nhưng Puccini vẫn bắt kịp những xu hướng
của thời đại. Điển hình là việc ông sử dụng chất âm nhạc phương Đông trong Turandot,
Madama Butterfly. Trọng tâm trong âm nhạc của Puccini luôn là những aria (chủ yếu
dành cho tenor và soprano) với giai điệu làm say đắm lòng người, thể hiện những cảm
xúc nội tâm mãnh liệt, dàn nhạc thường chạy đồng âm hoặc cách một quãng tám để
tăng thêm sức mạnh cho giai điệu. Ta có thể kể đến “Che gelida manina” - La Boheme,
“Vissi d’arte” - Tosca, “Un bel dì vedremo” - Madama Butterfly, “Nessun dorma” - Turandot
hay cả trong những vở ít nổi tiếng hơn, như “Chi il bel sogno di Doretta” – La Rodine hoặc
“Ch’ella mi creda” – La Fanciulla del West. Ngoài ra, cũng không thể không nhắc đến
những màn song ca tuyệt đẹp như “O soave fanciulla” - La Boheme, “Vogliatemi bene” Madama Buttefly hay màn hợp xướng không lời “Humming Chorus” - Madama Buttefly,
một vocalise dành cho hợp xướng.
Với những thành tựu xuất sắc, Puccini là nhà soạn nhạc tiêu biểu trong thế hệ mình và
là người xứng đáng kế tục Verdi trong dòng chảy opera Ý.
NGỌC TÚ – nhaccodien.vn
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LA DONNA È MOBILE
OPERA “RIGOLETTO” (1851)

GIUSEPPE VERDI (1813–1901)
BỐI CẢNH: Công tước xứ Mantua là một kẻ chơi bơi phóng đãng. Lần này, công tước cải
trang thành một tên lính quèn, hòng tiếp tục con đường chinh phục những cô nàng nhẹ dạ.
Hắn cất lên bài ca thể hiện suy nghĩ của hắn về đàn bà – những tạo vật xinh đẹp luôn khó
đoán và dễ thay lòng đổi dạ…
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Francesco Maria Piave

Đông Nguyên - nhaccodien.vn

La donna è mobile

Phụ nữ vốn hay thay đổi

Qual piuma al vento,

như lông tơ trước gió lay,

muta d’accento

họ dễ đổi giọng ngay,

e di pensiero.

và ý nghĩ cũng đổi nhanh như thế

Sempre un amabile,

Lúc nào trông cũng dễ thương lắm,

leggiadro viso,

gương mặt bao xinh xắn yêu kiều.

in pianto o in riso,

khóc cười sao cũng vậy

è menzognero.

chỉ tuồng giả dối thôi.

La donna è mobil’.

Phụ nữ vốn hay thay đổi

Qual piuma al vento,

Như lông tơ trước gió lay,

muta d’accento

họ dễ đổi giọng ngay,

e di pensier’!

và ý nghĩ cũng đổi nhanh như thế!

È sempre misero

Sẽ luôn phải khốn khổ vô cùng

chi a lei s’affida,

nếu cứ hay tin vào phụ nữ,

chi le confida

hỡi anh chàng đã vội giao phó

mal cauto il cuore!

trái tim cả tin đó của mình!

Pur mai non sentesi

Liệu ai đã từng cảm thấy

felice appieno

một niềm sung sướng ngập tràn

chi su quel seno

mà chưa từng, từ trái tim nàng

non liba amore!

được nếm trải rượu tình say ngất!

La donna è mobil’

Phụ nữ vốn hay thay đổi

Qual piuma al vento,

Như lông tơ trước gió lay,

muta d’accento

Họ dễ đổi giọng ngay,

e di pensier’

Và ý nghĩ cũng đổi nhanh như thế
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STRIDE LA VAMPA

OPERA “IL TROVATORE” (1853)

GIUSEPPE VERDI (1813–1901)
BỐI CẢNH: Bên đống lửa trại của đoàn người Digan, Azucena hồi tưởng lại cái chết oan ức
năm xưa của mẹ mình – người phụ nữ vô tội bị vu là phù thủy bắt cóc trẻ con. Bà bị thiêu
sống trong tiếng reo hò hả hê của đám đông giận dữ.
Salvadore Cammarano

Đông Nguyên - nhaccodien.vn

Stride la vampa!

Ngọn lửa bập bùng cháy!

La folla indomita corre a quel fuoco

Đám dân quyết liệt chạy đến phía dàn thiêu

lieta in sembianza;

Dáng vẻ tràn trề phấn khích;

urli di gioia intorno echeggiano:

Tiếng reo hò hả hê sung sướng dội vang:

cinta di sgherri donna s’ avanza!

Lính gác đang áp tải một người đàn bà!

Sinistra splende sui volti orribili

Ánh lửa ảm đạm lập lòe bóng những gương mặt hung ác

la tetra fiamma che s’alza al ciel!

Ngọn lửa thiêu bốc cao thấu tầng trời!

Stride la vampa!

Ngọn lửa bập bùng cháy!

giunge la vittima nerovestita,

Kẻ tội nhân trong bộ đồ đen bị giải tới,

discinta e scalza!

Đôi chân trần rũ rượi!

Grido feroce di morte levasi;

Những tiếng la hét dữ tợn đòi giết chóc cất lên;

l’ eco il ripete di balza in balza!

Vang vọng khắp bốn phương trời đất!

Sinistra splende sui volti orribili

Ánh lửa ảm đạm lập lòe bóng những gương mặt hung ác

la tetra fiamma che s’alza al ciel!

Ngọn lửa thiêu bốc cao thấu tầng trời!
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IL BALEN DEL SUO SORRISO
OPERA “IL TROVATORE” (1853)

GIUSEPPE VERDI (1813–1901)
BỐI CẢNH: Bá tước Di Luna vốn có tình cảm sâu đậm với tiểu thư Leonora, nhưng nàng
đã phải lòng một nghệ sỹ hát rong và cũng là tướng lĩnh của phe đối địch. Bá tước âm mưu
dàn quân bắt cóc Leonora tại tu viện nàng thường hay lui tới. Trong khi chờ đợi, hình bóng
nàng hiện lên ám ảnh tâm trí hắn…
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Salvadore Cammarano

Đông Nguyên - nhaccodien.vn

Il balen del suo sorriso

Vẻ ngời sáng trong nụ cười em

D’una stella vince il raggio!

Còn hơn cả sao đêm lấp lánh!

Il fulgor del suo bel viso

Và gương mặt diễm lệ tuyệt trần

Novo infonde in me coraggio!...

Thôi thúc trong ta thêm dũng khí

Ah! l’amor, l’amore ond’ardo

A! Hãy để cho mối tính đang thiêu đốt ta

Le favelli in mio favor!

Nói hộ lòng ta cùng nàng

Sperda il sole d’un suo sguardo

Hãy để những tia nắng từ ánh mắt em

La tempesta del mio cor.

Xóa đi cơn giông tố trong lòng ta.

4
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È STRANO, È STRANO… AH FORS'È LUI… SEMPRE LIBERA

OPERA “LA TRAVIATA” (1853)

GIUSEPPE VERDI (1813–1901)
BỐI CẢNH: Violetta là kỹ nữ hạng sang của thành Paris, sau một buổi tiệc tại tư gia, nàng
ta có chút xao động trước sự bày tỏ tình cảm của chàng quý tộc tỉnh lẻ Alfredo. Nàng phân
vân giữa một bên là những nguồn cảm xúc mới lạ lẫm dần nhen lên trong lòng với một bên
là cuộc sống hoan lạc phù phiếm, vô nghĩa, chính thực tại nàng đang sống.
Francesco Maria Piave

Đông Nguyên - nhaccodien.vn

VIOLETTA

VIOLETTA

È strano! È strano!

Lạ lùng sao! Lạ lùng sao!

In core scolpiti ho quegli accenti!

Những lời nói ấy cứ khắc sâu trong trái tim ta!

Saria per me sventura un serio amore?

Liệu một tình cảm chân thật có mang tới cho ta điềm gở

Che risolvi, o turbata anima mia?

Ngươi đang nghĩ gì, hỡi tâm hồn khốn khổ của ta ơi?

Null’uomo ancora t’accendeva – O gioia

Chưa ai từng nhen lên trong lòng ngươi – Niềm vui sướng

ch’io non conobbi, esser amata amando!

Ta chưa bao giờ biết đến… Yêu và được yêu

E sdegnarla poss’io

Ta có nên mặc kệ nó

per l’aride follie del viver mio?

Buông mình cho cái cuộc sống quay cuồng vô vị của ta

Ah, fors’è lui che l’anima

A, có lẽ đây là người đàn ông,

solinga ne’ tumulti

mà khi ta đơn độc giữa đám đông náo nhiệt

godea sovente pingere

thường thích thú tự họa trong lòng mình

de’ suoi colori occulti!

bằng những sắc màu huyền ảo!

Lui che modesto e vigile

Người dịu dàng kín đáo

all’egre soglie ascese,

leo lên bậc thềm buồn bã dõi theo

e nuova febbre accese,

Và lại một cơn nóng lạnh ta vừa mắc phải

destandomi all’amor.

là cơn sốt của tình yêu

A quell’amor ch’è palpito

Tình yêu ấy là nhịp đập thổn thức

dell’universo intero,

của vạn vật vũ trụ

misterioso, altero,

Huyền bí, thanh cao,

croce e delizia al cor!

nỗi thống khổ và niềm khoan khoái trong lòng ta

Follie! follie! Delirio vano è questo!

Điên rồ! Tất cả chỉ là ảo tưởng trống rỗng mà thôi

Povera donna, sola,

Một cô nàng đáng thương, đơn độc,

abbandonata in questo popoloso deserto

Bị ruồng bỏ giữa sa mạc phồn hoa

che appellano Parigi.

Mà người ta vẫn gọi là thành Paris.

Che spero or più?Che far degg’io?

Ta hi vọng được gì đây? Biết làm gì đây?

Gioire, di voluttà ne’ vortici perir.

Lạc thú, hãy đắm chìm trong cơn quay cuồng bất tận

Gioir, gioir!

Lạc thú!
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Sempre libera degg’io

Hãy cứ luôn tự do mà sống

folleggiare di gioia in gioia,

vẫy vùng trong vui thú nối tiếp thú vui,

vo’ che scorra il viver mio

Ta muốn kệ cho đời dạt trôi

pei sentieri del piacer.

theo dòng chảy của những cơn hoan lạc.

Nasca il giorno, o il giorno muoia,

Từ tinh mơ đến lúc canh tàn

sempre lieta ne’ ritrovi,

ta thả mình giữa hội hè miên man,

a diletti sempre nuovi

Trong những cuộc vui không dứt.

dee volare il mio pensier.

tâm trí ta thỏa sức bay cao

ALFREDO

ALFREDO

Amore, amor è palpito...

Tình yêu, tình yêu là nhịp đập thổn thức

VIOLETTA

VIOLETTA

Oh!

Ôi!

ALFREDO

ALFREDO

...dell’universo intero -

... của vạn vật vũ trụ -

VIOLETTA

VIOLETTA

Oh amore.

Ôi, tình yêu.

ALFREDO

ALFREDO

Misterioso, altero,

Huyền bí và thanh cao,

croce e delizia alcor

Nỗi thống khổ và niềm khoan khoái trong lòng ta

VIOLETTA

VIOLETTA

Follie! follie! Ah sì! Gioir, gioir!

Điên rồ quá! Phải rồi! Cứ vui đi!

Sempre libera degg’io

Hãy cứ luôn tự do mà sống

folleggiare di gioia in gioia,

vẫy vùng trong vui thú tiếp thú vui,

vo’ che scorra il viver mio

Ta muốn kệ cho đời dạt trôi

pei sentieri del piacer.

theo dòng chảy của những cơn hoan lạc.

Nasca il giorno, o il giorno muoia,

Từ tinh mơ đến lúc canh tàn

sempre lieta ne’ ritrovi,

ta thả mình giữa hội hè miên man,

a diletti sempre nuovi,

Trong những cuộc vui không dứt.

dee volare il mio pensier.

tâm trí ta thỏa sức bay cao

ALFREDO

ALFREDO

Amor è palpito dell’universo -

Tình yêu là nhịp đập thổn thức của vạn vật vũ trụ

VIOLETTA

VIOLETTA

Ah! Dee volar il mio pensier.

A! Tâm trí ta thoả sức bay cao.
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THE MAN I LOVE

CHUYỂN SOẠN CHO SOLO PIANO

GEORGE GERSHWIN (1898–1937)

Ira Gershwin
Someday he’ll come along
The man I love
And he’ll be big and strong
The man I love
And when he comes my way
I’ll do my best to make him stay
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CH’ELLA MI CREDA

OPERA “LA FANCIULLA DEL WEST” (1910)

GIACOMO PUCCINI (1858–1924)
BỐI CẢNH: Tướng cướp khét tiếng “Ramerrez” Dick Johnson nảy sinh tình yêu với cô gái
chủ quán bar miền viễn Tây xinh đẹp Minnie. Vì người mình yêu, Dick quyết định từ bỏ con
đường lầm lỗi trước đây. Nhưng chưa kịp hoàn lương, anh ta đã bị bắt và buộc tội treo cổ.
Trước khi bị hành quyết, Dick cầu xin mọi người hãy để cho Minnie biết rằng anh không chết
mà chỉ bỏ đi xa để chuộc lại tội lỗi đã gây ra mà thôi…
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Guelfo Civinini & Carlo Zangarini

Đông Nguyên - nhaccodien.vn

Ch’ella mi creda libero e lontano

Hãy để cô ấy tin rằng tôi đã tự do, phiêu bạt

sopra una nuova via di redenzione!...

trên con đường cứu chuộc lỗi lầm!

Aspetterà ch’io torni...

Cô ấy rồi sẽ chờ đợi tôi trở về…

E passeranno i giorni,

Ngày tháng dần trôi

E passeranno i giorni,

Ngày tháng dần trôi,

ed io, ed io non tornerò...

Và tôi, tôi cũng sẽ chẳng trở về…

ed io non tornerò...

Và tôi cũng sẽ chẳng trở về…

Minnie, della mia vita mio solo fiore,

Minnie, bông hoa duy nhất của đời tôi,

Minnie, che m’hai voluto tanto bene!...

Minnie, người yêu thương tôi vô cùng!

Tanto bene!

Thương vô cùng!

Ah, ah! tu della mia vita mio solo fior!

Ah, ah! Em là bông hoa duy nhất của đời tôi!

7
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CHI IL BEL SOGNO DI DORETTA
OPERA “LA RODINE” (1917)

GIACOMO PUCCINI (1858–1924)
BỐI CẢNH: Trong buổi tiệc tại salon của giới thượng lưu Paris, nhà thơ Prunier hát cho mọi
người nghe một sáng tác mới còn dang dở của anh – khúc ca về giấc mơ của nàng Doretta,
người từ chối tình cảm của một vị vua bởi nàng coi trọng tình yêu hơn tất thảy vật chất tầm
thường. Thích thú với ý tưởng đó, chủ nhân của salon – nàng kĩ nữ hạng sang Magda, quyết
định hoàn thiện nốt lời 2 của khúc ca…
Giuseppe Adami

Đông Nguyên - nhaccodien.vn

Chi il bel sogno di Doretta potè indovinar?

Ai sẽ đoán được gì về giấc mộng đẹp của nàng Doretta?

Il suo mister come mai come mai fini…

Điều bí ẩn ấy sẽ đến hồi kết ra sao…

Ahimè! un giorno uno studente

Ôi trời! Vào một ngày nọ có chàng sinh viên

in bocca la baciò

Hôn lên đôi môi nàng

e fu quel bacio rivelazione:

một nụ hôn của sự thức tỉnh:

fu la passione!

Đam mê!

Folle amore! Folle ebbrezza!

Cuồng si! Say sưa!

Chi la sottil carezza d’un bacio così ardente

Cái lâng lâng dịu dàng từ nụ hôn nóng bỏng ấy

mai ridir potrà?

ai có thể diễn tả lại được chăng?

Ah! mio sogno! Ah! mia vita!

Ah! Giấc mơ của tôi! Cuộc sống của tôi

Che importa la ricchezza

Giàu sang phú quý có nghĩa lý gì nữa đâu

se alfine è rifiorita la felicità!

khi niềm sung sướng hạnh phúc bừng bừng nở rộ!

O sogno d’or poter amar così!

Ôi giấc mộng vàng, ước chi ta cũng được yêu như vậy!
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ADDIO, FIORITE ASIL

OPERA “MADAMA BUTTERFLY” (1904)

GIACOMO PUCCINI (1858–1924)
BỐI CẢNH: Đại úy Hải quân Mỹ Pinkerton tới Nagasaki làm nhiệm vụ và nhờ qua mai mối kiếm
tìm một cô vợ Nhật để giải khuây. Cô gái mà Pinkerton tìm thấy là Cio-Cio (bươm bướm), một geisha trẻ tuổi và rất mực tin tưởng vào tình yêu người đàn ông của đời mình. Vì công việc, Pinkerton
trở về Mỹ, Cio-Cio hạ sinh một đứa con trai và vẫn một lòng chờ đức lang quân sớm trở về. Ngày
nào nàng cũng ra bến cảng để ngóng tàu cập bến, không quên trang hoàng nhà cửa bằng những
đóa hoa thắm. Rồi cũng đến ngày Pinkerton trở về, nhưng là cùng vị hôn thê mới của hắn, một cô
gái Mỹ. Cả hai muốn đón con trai của Pinkerton sang Mỹ nuôi nấng. Trở lại ngôi nhà hạnh phúc
năm xưa, Pinkerton vô cùng xấu hổ khi biết Cio-Cio vẫn còn chung thuỷ chờ đợi, không dám đối
diện người vợ Nhật tảo tần đáng thương, hắn vùng bỏ chạy…
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Luigi Illica & Giuseppe Giacosa

Đông Nguyên - nhaccodien.vn

Addio, fiorito asil di letizia e d’amor...

Vĩnh biệt tổ ấm đầy hoa của hạnh phúc và tình yêu…

Sempre il mite suo sembiante

Gương mặt nhu mì của nàng sẽ ám ảnh ta mãi mãi

con strazio atroce vedrò.

Sẽ dày vò tâm can ta sau này.

Addio, fiorito asil...

Vĩnh biệt tổ ấm ngập đầy hoa thắm…

Non reggo al tuo squallor...

Ta chẳng thể chịu đựng được ở nơi khốn cùng này

Fuggo, fuggo...son vil!

Phải trốn chạy, trốn chạy… Ta hèn hạ biết bao!

9
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O SOAVE FANCIULLA
OPERA “LA BOHÈME” (1896)

GIACOMO PUCCINI (1858–1924)
BỐI CẢNH: Rodolfo là một nhà thơ sống cùng những người bạn nghệ sĩ trong khu phố nghèo Paris dành cho
những người Bohemia. Đêm Giáng sinh, cô hàng xóm Mimì sang gõ cửa căn hộ láng giềng để xin lửa châm cây
nến bị tắt. Ngây ngất trước vẻ e lệ đáng yêu của cô thợ may hàng xóm, Rodolfo giấu chìa khóa của Mimì để
kiếm cớ tâm sự cùng nàng. Trong khoảnh khắc ấy, hai tâm hồn lãng mạn bỗng như tìm thấy sự đồng điệu, trái
tim họ rung lên nhịp đập thổn thức của tình yêu. Rồi họ cùng dắt tay nhau ra ngoài để tham gia bữa tiệc Giáng
sinh cùng các bạn…

Luigi Illica & Giuseppe Giacosa

Đông Nguyên - nhaccodien.vn

RODOLFO

RODOLFO

O soave fanciulla, o dolce viso

Ôi cô bé đáng yêu, ôi gương mặt thùy mị

di mite circonfuso alba lunar,

sáng bừng trong ánh trăng dịu dàng,

in te, ravviso

Anh đã thấy em

il sogno ch’io vorrei sempre sognar!

trong mơ – giấc mơ anh muốn mình mãi được đắm chìm!

MIMÌ

MIMÌ

Ah, tu sol comandi, amor!

Ôi, tình yêu, chỉ mình ngươi là kẻ sai khiến!

RODOLFO

RODOLFO

Fremon nell’anima dolcezze estreme,

Tâm hồn ta rung lên một cảm giác lâng lâng chưa từng,

MIMÌ

MIMÌ

Oh come dolci scendono

Ôi những lời nói ngọt ngào

le sue lusinghe al core...

Làm trái tim ta xốn xang

RODOLFO

RODOLFO

nel baccio freme amor!

Một nụ hôn khiến tình yêu xao xuyến!

MIMÌ

MIMÌ

No per pieta!

Đừng, xin anh!

RODOLFO

RODOLFO

Sei mia!

Giờ em đã là của anh!

MIMÌ

MIMÌ

V’aspettan gli amici...

Bạn của anh vẫn đang đợi anh đó...

RODOLFO

RODOLFO

Gia mi mandi via?

Anh phải xa em bây giờ ư?

MIMÌ

MIMÌ

Vorrei dir... ma non osso.

Em không dám... nói điều em muốn.

RODOLFO

RODOLFO

Di?

Cứ nói đi?
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MIMÌ

MIMÌ

Se venissi con voi?

Giả như em sẽ đi cùng anh thì sao?

RODOLFO

RODOLFO

Che? Mimì!

Gì cơ? Mimì!

Sarebbe cosi dolce restar qui.

Ở trong này cũng tuyệt mà.

C’e freddo fuori.

Bên ngoài trời lạnh lắm.

MIMÌ

MIMÌ

Vi staro vicina!

Em sẽ được ở bên anh!

RODOLFO

RODOLFO

E al ritorno?

Thế bao giờ mình sẽ về nhà?

MIMÌ

MIMÌ

Curioso!

Ai biết được đấy!

RODOLFO

RODOLFO

Dammi il braccio, o mia piccina...

Cô nương bé nhỏ, xin hãy nắm lấy tay tôi nào...

MIMÌ

MIMÌ

Obbedisco, signor!

Xin vâng lệnh, thưa ngài!

RODOLFO

RODOLFO

Che m’ami...di...

Em yêu anh chứ… nói đi…

MIMÌ

MIMÌ

Io t’amo.

Em yêu anh!

RODOLFO & MIMÌ

RODOLFO & MIMÌ

Amor!...

Yêu!...
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Về chúng tôi
Operaphilia được thành lập bởi FanPage Opera & Thanh
Nhạc cổ điển từ tháng 10/2020, quy tụ nhóm nghệ sỹ trẻ
và sinh viên thanh nhạc tại nhiều trường nghệ thuật trên
địa bàn Hà Nội có niềm đam mê với Opera & Thanh nhạc cổ
điển cùng mong muốn đưa bộ môn nghệ thuật này dần tiếp
cận được với đông đảo khán giả thông qua các hoạt động
biểu diễn cụ thể.
MỌI THÔNG TIN TÀI TRỢ,
HỢP TÁC HOẶC THAM GIA, XIN LIÊN HỆ
Fanpage: https://www.facebook.com/OperaVN
Email: operaphilia@nhaccodien.info
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MINH MẪN (SOPRANO)
Tốt nghiệp khoa Thanh nhạc trường
Đại học Sự phạm Nghệ thuật Trung
Ương, hiện là nghệ sỹ tự do.
Là thành viên của Operaphilia từ năm
2020.

TRANG BÙI (SOPRANO)
Tốt nghiệp Thạc sĩ
ngành Biểu diễn Thanh nhạc
tại Học viện Âm nhạc Quốc gia
Việt Nam dưới sự hướng dẫn
của GS.NSND Trung Kiên,
hiện là nghệ sỹ solist của nhà
hát Nhạc vũ kịch Việt Nam.
Là thành viên của Operaphilia
từ năm 2020

MINH HỒNG (MEZZO-SOPRANO)
Hiện là sinh viên khoa Thanh nhạc
Học viện Âm nhạc Quốc gia việt Nam.
là thành viên của Operaphilia từ năm
2020
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ĐỨC TÙNG (TENOR)
Tốt nghiệp khoa Thanh nhạc
trường Nhạc viện thành phố
Hồ Chí Minh, hiện là nghệ sỹ
tự do.
là thành viên của
Operaphilia từ
năm 2020

QUỐC CHÍ (BARITONE)
Tốt nghiệp khoa Thanh nhạc
trường Cao đẳng Nghệ thuật
Hà Nội, hiện là nghệ sỹ đơn ca
của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam.
Là thành viên của Operaphilia
từ năm 2020

PHÚC PHAN (PIANO)
Theo học Âm nhạc tại Đại học Lake forest
bang Illinois, Hoa Kỳ, hiện là nghệ sỹ piano
của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam đồng
thời hoạt động biểu diễn độc lập.
Sáng lập viên của Operaphilia
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