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NHÀ VĂN CHU TỬ 
 

 

Kỷ niệm 30 năm ngày giỗ Nhà văn CHU TỬ 

Buổi sáng ngày 29-4-2005 tôi ngồi trong nhà uống trà một mình, 

anh tổ phó an ninh khu phố tới trước cửa nhà tôi nhắc nhở treo cờ, 

kỷ niệm chiến thắng 30-4. Tôi biết chứ, ngày 30-4-1975 là ngày 

nhà văn nhà báo Chu Tử bị tử nạn trên đường di tản, năm nào gia 

đình ông cũng làm giỗ kỷ niệm ông vào ngày đó, nhưng để tránh 

lôi thôi phải đổi thành vào ngày âm lịch (19-3 âm lịch). Anh em 

bạn bè của ông Chu Tử nhớ ngày đó mà đến, tôi cũng đến cách đây 

một ngày. Ðể cắm nhang cho ông cho vẹn tình vẹn nghĩa. Có tiếng 

người nào trong xóm: 

- Cha nội, hôm nay mới là 29 à! 

Anh tổ phó an ninh trả lời cáu kỉnh, tỏ quyền uy: 

- Lệnh của phường có thi hành không thì bảo. 

Tôi thì lẩm bẩm: 

- Biết rồi khổ lắm nói mãi. 

Nhà văn Chu Tử, tác giả tiểu thuyết YÊU nổi tiếng một thời, đã 

thành một hiện tượng trong giới trẻ Việt Nam trong những năm 

1960, kéo dài đến năm 1970 và ảnh hưởng còn mãi mãi, nay đã 

gần nửa thế kỷ người ta vẫn còn nhắc đến, dù tác phẩm của ông 

đã bị nhà nước cầm quyền mới loại trừ nằm cùng trong danh sách 

tác phẩm bị kết án là đồi trụy, biệt kích văn nghệ sau ngày 30-4-

1975, cần phải tiêu diệt, cùng thời với những sách báo xuất bản ở 

miền Nam Việt Nam, bị thiêu đốt và bị tiêu diệt. Những văn nghệ 

sĩ miền Nam bị bắt bỏ tù, không mang một tội danh nào rõ ràng. 

Phần đông những nhà báo, nhà văn miền Nam phải gác bút ngần 

ấy năm trời, vì bị kỳ thị ra mặt... Nhưng tinh thần người cầm bút 

miền Nam vẫn còn đó, nếu có dịp. 

Năm nay sau 30 năm chiến thắng đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy 

nhào, người chiến thắng tổ chức thật xôm tụ, họ nói có khác hơn 

mọi năm, có ca tụng chiến thắng, nhưng nay thì mong có sự hòa 

hợp dân tộc do lòng khoan dung của người chiến thắng. Họ lôi cổ 

vài anh tướng Ngụy gần đất xa trời lên nói chuyện về lòng nhân 

đạo của cách mạng trong ngày 30-4-1975, quên đi quá khứ kêu 
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gọi nhân dân Việt Nam, kể cả ở nước ngoài hãy quên đi quá khứ 

để xây dựng lại đất nước. Quên đi quá khứ sao? Người Do Thái có 

quên được Hítler tàn sát dân Do Thái không? Trung Quốc Ðại Hàn 

có quên đi được quân đội Nhật hoàng gây bao nhiêu đau thương 

trên đất nước họ không, gần đây nhất là nước Cambuchia có quên 

được bọn diệt chủng Khờ Me Ðỏ không? Hình như lời kêu gọi ấy 

đến nay đã muộn màng quá rồi. 

Mọi năm tới ngày này anh em chúng tôi gặp nhau, thắp cho ông 

Chu Tử nén nhang tưởng niệm. Chúng tôi ôn lại những năm tháng 

đã trôi qua, những năm tháng chúng tôi cùng hành nghề làm báo 

viết văn với nhau. Những kỷ niệm buồn vui lẫn lộn trong những 

ngày tháng hành nghề, cùng với nhà báo Chu Tử, chủ nhiệm nhật 

báo Sống. Ðối với tôi, một người làm báo cộng tác với nhiều tờ báo, 

nhưng báo Sống vẫn là tờ báo chính, tình nghĩa với ông Chu Tử từ 

ngày đầu đến ngày cuối, tôi thành nghề, thành danh nhà văn nhà 

báo cũng từ tờ báo ấy. Từ một thanh niên yêu nghề, còn lơ ngơ 

trong nghề nghiệp, rồi trưởng thành đi đến thành công, đều khắp 

các anh em, chứ chẳng riêng gì tôi. Tôi quí mến người đàn anh dẫn 

đầu, mãi mãi không thể nào quên. Với đám nhà báo cứng đầu cứng 

cổ chúng tôi, thường giữa chủ nhiệm và ký giả ít khi có sự hòa hợp, 

vì không phục tài năng của nhau cũng như sự đối xử có phần tệ hại 

với ký giả ở vài ba tờ báo khác, nhưng với báo Sống và ông Chu Tử 

thì không có chuyện đó. Mười năm chúng tôi làm việc với nhau, kết 

với nhau thành một khối, trong tình trong nghĩa, mỗi ngày có thêm 

anh em, đời sống chúng tôi như ruột thịt... cho đến khi bầy đoàn 

bị tan rã vì báo bị đóng của bị khủng bố vì tội ăn ngay nói thật, cho 

đến lúc chế độ Việt Nam Cộng Hòa bại trận (30 Tháng Tư 1975). 

Tôi nói ông Chu Tử là một chủ nhiệm tuyệt vời, những người anh 

em còn lại trên thế gian này vẫn nghĩ đến ông, cả những người anh 

em thân hữu của báo Sống, đã 30 năm qua tình cảm vẫn nguyên 

vẹn, người nào trong anh em “dạo chơi miền tiên cảnh” thì cứ đi, 

người còn lại đến với ông, thắp cho ông nén nhang tưởng nhớ. 30 

năm qua bao nhiêu người anh em đã ra đi, đến hôm nay dự đám 

giỗ ông Chu Tử tôi thấy vắng bóng nhiều anh em xưa: Nhà thơ trào 

phúng Tú Kếu, nhà văn Mặc Thu, ông Khai Trí Nguyễn Hùng 

Trương, một thân hữu của báo Sống từ ngày đầu, cũng mới qua 



- 3 - 

 

đời, chỗ ngồi kia mới năm ngoái còn có nhà báo Phan Nghị, anh đã 

nằm xuống trong năm qua, lần cuối cùng anh dự buổi giỗ của ông 

Chu Tử khi sức khỏe anh đã suy yếu lắm rồi, vào tuổi 80. Còn nhiều 

những anh em khác đi nước ngoài. Tôi vẫn cảm thấy xôn xao như 

khi còn đông đủ anh em ngày nào... Tôi cũng già yếu như các anh 

em có mặt ở đây và mang nhiều thứ bệnh, không biết mình sẽ gục 

ngã lúc nào, sang năm tôi còn ngồi với anh em nữa không, tôi cho 

là mình nghĩ dại dột, nhưng tôi bình tĩnh khi nghĩ đến điều đó. Một 

cuộc đời đầy bất trắc đâu có nói trước được điều gì. Chú Ðông con 

(Nguyễn Ðình Ðông) làm việc trong ban trị sự báo Sống, liên tiếp 

bao nhiêu năm đều có mặt trong bữa giỗ ông Chu Tử, chú ấy còn 

trẻ tuổi hơn chúng tôi, khỏe mạnh, vậy mà cũng đã qua đời vì một 

tai nạn đáng tiếc. Ðiểm mặt người quen của báo Sống thì buổi giỗ 

này thiếu nhiều lắm. Nghĩ lại anh em chúng tôi càng buồn, buồn 

vào ngày 30 tháng Tư. Năm nay vẫn làm giỗ vào ngày 19 tháng Ba 

âm lịch, chỉ cách ngày 30-4 dương lịch có ba ngày, nhưng sự bồi 

hồi trong lòng mọi người vẫn nguyên vẹn. Nhà báo, nhà thơ, nhà 

văn Hồ Nam, ký bút hiệu làm thơ là Vương Tân, ngậm ngùi đọc bài 

thơ: 

 

GỬI CHU TỬ 

Anh đi ba mươi năm 

Trên biển cả mênh mông 

Tôi ở ba mươi năm 

Trong ngục tù ngạo nghễ 

Chúng nào giết được anh 

Chu Tử luôn bất tử 

Sống, Yêu và sống mãi 

Một đời những thiên thu 

Anh gieo rắc tình yêu 

Chúng gieo rắc thù hận 

Anh vinh danh sự thật 

Chúng nói dối lừa gạt 

Lịch sử đã sang trang 

Kịch nào cũng hạ màn 

Tôi vẫn là tôi nói 
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Nói thật và nói thẳng 

Tôi vẫn là tôi làm 

Làm thơ và uống rượu 

Ngất ngưởng giữa cuộc đời 

Ðể vinh danh con người 

Những con người dám sống 

Dám yêu và dám chết 

Những con người tử tế 

Những con người bất diệt 

Dám xoay chuyển đất trời 

Dám vượt lên tất cả 

Ðể cứu rỗi chính mình 

Trong bão táp thời đại. 

 

Bài thơ anh ký tên là Vương Tân, bút hiệu làm thơ của anh trong 

nhiều năm. Bài thơ anh làm khá bạo, mà tôi biết phát xuất tự trong 

tâm trạng của anh, những người Việt Nam ở phía bại trận còn ở lại 

Việt Nam suốt 30 năm qua, hiểu tất cả, thấm thía cuộc đời, Hồ 

Nam tức Vương Tân, tức Hồ Lô, tên Hồ Lô do anh em thân mật đặt 

cho anh, vì anh như chiếc hồ lô chứa rất nhiều, mà không có nắp 

đậy, có dịp là xả, một con người ăn ngay nói thẳng, vì vậy suốt ba 

mươi năm qua anh bị ở tù hơi nhiều lần. Mà chứng nào vẫn tật ấy, 

không chừa được. 

Không có tiếng vỗ tay tán thưởng, chúng tôi lặng người để tưởng 

niệm ông Chu Tử, Hồ Nam tự rót cho mình một ly rượu và uống 

cạn... Con người anh như thế, tuổi gần tám mươi rồi nhưng vẫn 

lắm điều. Ðối thủ của anh là Phan Nghị, nay không còn nữa, anh 

không nói nhiều như năm ngoái năm kia, trong những buổi giỗ ông 

Chu Tử tranh nhau nói, gần như cả bàn chỉ nghe tiếng hai anh, anh 

nào cũng đầy kỷ niệm với Chu Tử từ thuở nảo thuở nào, nhưng 

năm nay anh có bài thơ... 

Trong bữa giỗ vợ chồng Chu vị Thủy, Ðằng Giao cũng cho chúng 

tôi biết, Chu Sơn (con trai lớn của của ông Chu Tử, và là anh của 

Chu vị Thủy) ở bên Mỹ, trong năm nay sẽ tái bản tiểu thuyết Yêu 

của Chu Tử trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, phát hành tại 

Houston, Texas. Ông Chu Tử cùng với gia đình con trai là Chu Sơn 
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đi cùng chuyến tầu, khi vừa tới biển Cần Giờ hồi 10 giờ sáng ngày 

30 tháng Tư năm 1975, chiếc tàu Việt Nam Thương Tín bị đạn pháo, 

ông Chu Tử bị tử nạn, hai đứa cháu nội của ông bị thương rất nặng. 

Tôi đã được nghe chuyện này mấy ngày sau, khi Sài gòn bại trận 

và ông Dương văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Tôi biết rõ chi tiết 

hơn, khi vào trong trại học tập cải tạo, giam chung với những người 

đi trên chiếc tầu ấy, dại dột nghe lời tuyên truyền mà quay trở về 

Việt Nam. Anh Hài, người tù cùng trại, biết tôi là người từng làm 

báo Sống nên đã kể cho tôi nghe từng chi tiết khi ông Chu Tử táng 

mạng bởi cú đạn B40 từ bờ biển Cần Giờ bắn ra trúng tầu, xác Chu 

Tử được thủy táng ngay khi ra tới cửa biển Vũng Tầu trên biển 

Ðông. 

Vĩnh biệt Chu Tử, ba mươi năm đã trôi qua rồi, một giấc mơ hay 

một cơn ác mộng? Có nghĩa lý gì đâu, ngày 30 tháng Tư là ngày 

vui của người chiến thắng và cũng là ngày buồn của nhiều người 

Việt Nam. Xuất bản lại tiểu thuyết của nhà văn Chu Tử trong cộng 

đồng người Việt ở một nơi có tự do tư tưởng, có tự do báo chí là 

một điều an ủi, mát lòng cho linh hồn của ông ở ngoài biển đông 

cùng với bao trăm ngàn linh hồn người miền Nam bỏ nước ra đi tìm 

Tự Do không được may mắn đến bến bờ hạnh phúc Tôi được nghe 

những đài phát thanh nước ngoài tường thuật lại buổi lễ cầu siêu 

lẫn với tiếng sóng biển ầm ầm, rồi tiếng khóc sụt sùi của một vài 

người khi nói đến người thân yêu phải nằm lại trên mảnh đất xa lạ, 

và những giọng nói thuật lại vẫn mang những âm hưởng kinh hoàng 

dù những chuyện xảy ra trên biển cách đây 30 năm. Những thuyền 

nhân vượt biển may mắn thoát chết, ngày nay cuộc sống của họ 

đã yên ổn và họ được định cư ở nhiều nước trên thế giới, nay ba 

mươi năm sau quay trở lại những trại tạm cư bên bờ biển đông để 

cầu siêu cho linh hồn những thuyền nhân đã tử nạn. Mà nhà văn 

Chu Tử là nạn nhân đầu tiên trong ngày tháng Tư đau buồn ấy. 

Ngày này mỗi năm chúng tôi lại tìm đến nhau, uống với nhau ly 

rượu trong bữa giỗ ông Chu Tử, nhắc lại những kỷ niệm xưa, những 

ngày tháng tự do, hạnh phúc cùng làm báo với ông Chu Tử dưới 

thời Việt Nam Cộng hòa. Buổi lễ nào rồi cũng phải tàn, tiệc nào  
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cuối cùng rồi cũng phải chia tay. Khói nhang trên bàn thờ đốt lên  

để tưởng niệm ông Chu Tử cũng đã tàn, anh em tôi lần lượt ra về, 

trời đêm trên xứ Gia Ðịnh xưa thật buồn, năm nay mùa mưa đến 

rất muộn... 

 

Gia Ðịnh, Phú Nhuận 30-4-2005 

NGUYỄN THỤY LONG 
 

Nguồn: Nhà Văn Chu Tử - Nguyễn Thụy Long (isach.info) 
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