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https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Anh_Vi%E1%BB%87t.jpg
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Thông tin nghệ sĩ 

Tên khai sinh Trần Văn Trọng 

Sinh 1927 

Rạch Giá, Kiên Giang 

Mất 14 tháng 3 năm 2008 

California, Hoa Kỳ 

Thể loại Nhạc tiền chiến, Tình khúc 1954-1975 

Nghề nghiệp quân nhân, nhạc sĩ 

Ca khúc tiêu biểu Chiều trong rừng thẵm, Ai xuôi biên 

thùy, Ý nhạc ngày xuân, Bến cũ, Lỡ 

chuyến đò 

Anh Việt (1927 - 2008) là một nhạc sĩ tiền chiến có sáng tác từ trước năm 1945. Ông cùng 
với Nguyễn Văn Đông được xem là hai nhạc sĩ có cấp bậc cao nhất trong quân đội Việt Nam 
Cộng hòa. 

 

Mục lục 

 1 Cuộc đời 

 2 Sự nghiệp chính trị 

 3 Sự nghiệp âm nhạc 

 4 Đời tư 

Cuộc đời 

Ông tên thật là Trần Văn Trọng, sinh năm 1927 tại Rạch Giá, Kiên Giang, xuất thân trong 
một gia đình công chức, song thân sành cổ nhạc và làm thơ. 

Ông bắt đầu viết nhạc khá sớm, từ những năm đầu của thập niên 1940. Lúc bấy giờ truyền 
hình chưa có và hệ thống phát thanh còn thô sơ, giới hạn nơi từng vùng một, tuy nhiên nhạc 
của Anh Việt cũng đã được phổ biến sâu rộng qua các đĩa 33 vòng (tours), máy hát quay tay, 
chạy vài lần lại phải thay kim. 

Năm 1945, ông từng tham gia Kháng chiến chống Pháp. Năm 1950, ông bỏ chiến khu về 
thành và năm 1951, ông tham gia Quân đội Quốc gia Việt Nam, theo học ngành quân cụ, 
tham gia binh nghiệp cho đến năm 1975, thăng dần lên cấp bậc Đại tá Quân lực Việt Nam 
Cộng hòa. 

Sau 30 tháng 4 năm 1975, ông sang tị nạn tại California, được nhà thờ Saratoga Federated 
bảo lãnh, mời dạy ở trường Naval Post Graduate tại Monterey. Sau này ông mở Chợ Mekong 
cung cấp cho đồng hương những thực phẩm mang hương vị quê nhà. Đây là cửa hàng tạp 
hóa và hàng ăn đầu tiên của người Việt Nam tại địa phương. 

Ông qua đời ngày 14 tháng 3 năm 2008, thọ 81 tuổi. 

 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BA%A1ch_Gi%C3%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%C3%AAn_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/14_th%C3%A1ng_3
https://vi.wikipedia.org/wiki/2008
https://vi.wikipedia.org/wiki/California
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i_nh%E1%BA%A1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%A1c_ti%E1%BB%81n_chi%E1%BA%BFn
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%ACnh_kh%C3%BAc_1954-1975
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Anh_Vi%E1%BB%87t#Cu%E1%BB%99c_%C4%91%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/Anh_Vi%E1%BB%87t#S%E1%BB%B1_nghi%E1%BB%87p_ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B
https://vi.wikipedia.org/wiki/Anh_Vi%E1%BB%87t#S%E1%BB%B1_nghi%E1%BB%87p_%C3%A2m_nh%E1%BA%A1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Anh_Vi%E1%BB%87t#%C4%90%E1%BB%9Di_t%C6%B0
https://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BA%A1ch_Gi%C3%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%C3%AAn_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_%C4%90%C3%B4ng_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Qu%E1%BB%91c_gia_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_t%C3%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/30_th%C3%A1ng_4
https://vi.wikipedia.org/wiki/14_th%C3%A1ng_3
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Sự nghiệp chính trị 
Quân sự 

Anh Việt đã theo học và tốt nghiệp tại nhiều trường dân sự, quân sự trong và ngoài nước: 

 Cao đẳng Công chánh SaiGon (1951) 

 Cử nhân Chính trị Kinh doanh, Viện Đại học Đà Lạt (1968) 

 Cao học Chính trị Kinh doanh, Viện Đại học Đà Lạt (1970) 

 Trường Sĩ quan trừ bị Thủ Đức - Nam Định khóa 1 (1951) 

 Trường Quân cụ tại Fontainebleau và Beaurges, Pháp (1952-1953) 

 Nhảy Dù (1969) 

 Khóa Chỉ huy tham mưu cao cấp (1970) 

 Khóa Thiết kế ngân sách trường Cao đẳng Quốc phòng (1971) 

 Khóa Quản trị Quốc phòng trung tâm Quản trị Hải quân Hoa Kỳ 

Ngoài ra, còn được chính phủ VNCH nhiều lần cử sang nghiên cứu tại Hàn Quốc, Hoa Kỳ, 
Nhật Bản, Thái Lan và Singapore. 

Chức vụ 

 Trưởng ty Thanh tra Kỹ thuật (1953) 

 Phụ tá Giám đốc Nha Quân cụ (1956) 

 Chánh sở Thanh tra Kỹ thuật (1956) 

 Đại diện Quân cụ Quân khu 1 (1957) 

 Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2(1957) 

 Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 601 (1960) 

 Chỉ huy Căn cứ 80 (1961) 

 Cục trưởng Cục Quân cụ (1964) 

 Phụ tá Tổng cục Chiến tranh Chính trị (1970) 

 Phụ tá đặc trách tại Bộ Quốc phòng (1971) 

 Trưởng phòng nghiên cứu Bộ Quốc phòng (1973) 

Huy chương 

 Bảo Quốc Huân Chương đệ Ngũ đẳng 

 Anh Dũng Bội Tinh tuyên dương 1 lần trước Trung đoàn, 2 lần trước Sư đoàn, 1 lần 
trước Quân đoàn 

 Lục Quân Huân Chương 

 Chiến Dịch Bội Tinh 

 Kỹ thuật Bội Tinh hạng 1 

 Hải Vụ Bội Tinh hạng 1 

 Không Vụ Bội Tinh hạng 1 

Văn nghệ 

 Chủ tịch Hội Văn Nghệ sĩ Quân đội (1967) 

 Tổng thư ký Hội Ái Hữu Sĩ quan trừ bị Khóa 1 Thủ Đức - Nam Định 

 Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên viên Kế hoạch và Phát triển (1971) 

 Chủ tịch Tổng hội Bóng Rổ Quân đội (1964) 

 Chủ tịch Tổng cục Lam Cầu Việt Nam (1972) 

 Trưởng ban nhạc Cung Thương, Hương Thời Gian, Hương Xưa, Quê Hương, Tổ Quốc 
trên Đài Phát Thanh Quân đội, Đài Phát Thanh Quốc gia và Đài Vô tuyến Truyền hình 
Việt Nam (1965) 

 Cố vấn Hội Bảo vệ Văn hóa Dân tộc 
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 Chủ bút tạp chí "Khởi Hành", diễn đàn của Hội Văn Nghệ sĩ Quân đội (1967) tập trung 
nhiều văn nghệ sĩ quân đội tên tuổi thuộc các bộ môn văn học nghệ thuật. Nay tại hải 
ngoại tạp chí "Khởi Hành" được nhà thơ Viên Linh tiếp tục với sự chấp thuận của Anh 
Việt 

 Chủ nhiệm kiêm Chủ bút tạp chí Ái Hữu Cựu Sinh viên Sĩ Quan Trừ Bị khóa 1 Thủ Đức - 
Nam Định (1966) 

 Chủ bút hai tạp chí quân đội: Thông tin Quân cụ (1965), Ái hữu Thủ Đức (1966) 

Sự nghiệp âm nhạc 

“ 
Cõi nhạc của Anh Việt là cõi nhạc của những nỗi niềm mong manh, của những giao ước 

chung thân, của những thiên đường thề nguyện. ” 
— Du Tử Lê 

Sự nghiệp âm nhạc của Anh Việt có thể chia làm 3 giai đoạn chính: 

Giai đoạn tham gia kháng chiến chống Pháp 1945-1950 

 Bến Kiên Giang (1945) 

 Chiều trong rừng thẵm (1945) 

 Em chờ (1945) 

 Một chuyến đi (1945) 

 Nhớ anh (1945) 

 Bến cũ (1946) 

 Tự do (1946) 

 Lỡ chuyến đò (1947) 

 Lúa vàng (1948) 

 Tiếng sống Bạch Đằng (1948) 

 Hờn vong quốc (1948) 

 Ai xuôi biên thùy (1949) 

 Những ngày tàn mơ (1950) 

Bài Tự do được chọn làm nhạc hiệu Đài phát thanh Kháng chiến Nam Bộ, đồng thời cũng là 
bài hát chính của Liên đoàn Thanh niên Liên Việt. Sau 1954, bài Chiều trong rừng thẵm được 
Đài phát thanh Pháp Á chọn làm nhạc hiệu nhưng đổi tên thành Nhạc thanh bình với lời ca 
mới. 

Giai đoạn phục vụ cho Quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng hòa 1951-1975 

 Thơ ngây (1951) 

 Chiến ca (1951) 

 Cô em xóm lúa (1953) 

 Gặp gỡ (1954) 

 Hững hờ (1954) 

 Say trăng (1954) 

 Quân cụ hành khúc (1956) 

 Tình quê nối lại nhịp cầu (1956) 

 Mây thu (1957) 

 Mưa đêm (1957) 

 Ý nhạc ngày xuân (1957) 

 Áo em màu thiên thanh (1958) 

 Hương thời gian (1966) 

 Dạ khúc (1967) 
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 Sao không nói (1967) 

 Ra khơi (1968) 

 Rồi ngàn sau (1968) 

 Nhảy dù hành khúc (1968) 

 Tâm tư xóm nhó (1969) 

 Đà Lạt mưa bay (1970) 

 Dạ khúc số 2 (1971) 

 Tiếng ru vào đời (1973) 

  

Giai đoạn lưu vong sau 1975 

 Ngày tôi xa Sài Gòn (1975) 

 Đừng khóc nữa em ơi (1975) 

 Xuân viễn xứ (1975) 

 Giọt sương đêm (1978) 

 Tôi sẽ về quê hương (1985) 

 Hè về đâu đây (1985) 

 Từ chiều đó (1986) 

 Ngày xưa yêu nhau (1986) 

 Giọt buồn (1987) 

 Một thời dễ thương (1990) 

Ngoài ra từ năm 1993 cho đến 1996, nhạc sĩ Anh Việt đă thực hiện được một cuốn sách 
Nhạc thiền mang tên "Những giọt không" và hai cuốn CD Nhạc thiền với nhan đề: "Hoa mặt 
trời" và "Trường ca Avril". Phần lớn đều phổ nhạc từ thơ của Thiền Sư Nhất Hạnh. 

Đời tư 

Vợ ông là nhà thơ Tố Oanh, cháu 5 đời của Nguyễn Văn Tường. 

 https://vi.wikipedia.org/wiki/Anh_Vi%E1%BB%87tNguồn:  

 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_T%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Anh_Vi%E1%BB%87t
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Nhạc sĩ Anh Việt ( 1927-2008) 

Monday, March 17, 2008 

  

Nguyễn Ðình Toàn 

 

  

Nếu hai thập niên 1940-1950 được coi là phồn thịnh của tân 

nhạc Việt Nam, thì phần đóng góp của Anh Việt không phải là 

nhỏ. 

 

Vào thời ấy, buổi sáng người ta có thể nghe thấy Ngọc Bảo và 

Tâm Vấn hát “Bến Cũ” của Anh Việt trên đài phát thanh Hà Nội, 

buổi chiều hay đêm khuya người ta lại có thể nghe tiếng Anh 

Ngọc/Minh Trang, Mạnh Phát/Minh Diệu, Trọng Nghĩa/Ngọc Hà 

hát “Lỡ Chuyến Ðò”, “Một Chuyến Ði”, “Chiều Trong Rừng 

Thẳm” của ông trên sóng của các đài phát thanh Huế, Pháp Á 

hay Sài Gòn. Ấy là chưa kể có đài còn dùng nhạc của ông để 

làm nhạc hiệu nữa 

 

Hầu hết các ca khúc của Anh Việt đều là tình ca. 

 

Và, tình của chúng ta nói chung, trong thập niên 50, thường nói 

về những cuộc chia ly, nỗi nhớ nhung xa cách, ước mong một 

ngày yên bình được trở về chốn cũ, nối lại tình xưa... 

 

Nhạc của Anh Việt cũng vậy. 

 

Nhưng với cái ngọt ngào của âm điệu, thơ mộng của lời ca, ông 

đã biến các ca khúc của mình trở thành những bài hát điển hình 

của một thời đại. 

 

Chiều vàng lại đem nhớ tiếc thương 

Ðây người sang với con đò xưa 

Và chiều chiều thôn nữ vấn vương 

Duyên tình xưa êm thấm còn đâu 

Người của bốn phương 

Người đã ra đi có nhớ bao giờ 

Dù duyên thề ước đắm với giấc mơ 
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Ðường tơ vấn vương 

Ðem gieo thắm tươi vào đau thương 

Và cố quên tình người bơ vơ 

(Lỡ Chuyến Ðò) 

 

Anh Việt cho biết về tiểu sử của mình như sau: 

 

“Sinh trưởng trong vùng đồng bằng sông Cửu Long giữa lúc 

cao trào kháng Pháp dành độc lập đang bùng lên. Buổi niên 

thiếu sống trong khung cảnh ruộng lúa phì nhiêu với sóng triều 

biển cả của những chiều gió lộng với dòng Kiên Giang in bóng 

trăng vàng và cũng là nơi còn ghi chiến tích oanh liệt của anh 

hùng Nguyễn Trung Trực chống giặc Pháp, nêu gương tiết liệt 

với ngàn thu”. 

 

Chính ở đây Anh Việt đã viết các ca khúc “Bến Kiên 

Giang”, “Chiều Trong Rừng Thẳm”, “Một Chuyến Ði”, “Lỡ 

Chuyến Ðò”....... 

 

Có điều hơi lạ Anh Việt là người Nam, tình yêu của ông đối với 

sông nước, ruộng đồng nơi mình sinh trưởng thật đằm thắm, 

nhưng nhạc của ông không có vẻ gì là sản phẩm của một người 

gốc gác miền Nam cả. 

 

Nhà văn Nguyễn Trọng Trạc bày tỏ cảm tưởng khi nghe lại các 

ca khúc của Anh Việt như sau: 

 

“Những bài hát cũ gợi lại cả trời xưa cũ, thời xưa cũ, những 

rung động xa xưa, cũng nhắc đến cả một chiều dài phức tạp của 

lịch sử đất nước Việt Nam cận đại. Anh đã khởi đi trong những 

ngày quật cường của quần chúng, đã sống cuộc sống giang hồ 

của một nghệ sĩ, đã góp tiếng lòng với quê hương, và cũng đã 

có tâm trạng của một kẻ bị lưu đầy”. 

 

Còn nhà văn Thanh Nam đã mượn thơ Quang Dũng để viết về 

Anh Việt: 

 

Chưa chắc cây cao hồ dễ im 
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Sông sâu hồ dễ đã êm đềm 

Cây cao chừng đợi giờ giông tố 

Sông đợi mùa dâng sóng nước lên 

 

Có vẻ như Anh Việt muốn viết anh hùng ca, nhưng chất lãng 

mạn đã lấn át mọi cái khác, nên cuối cùng ông chỉ còn lại những 

bài tình ca. 

 

Ngoài ngàn dặm đoàn người ra đi 

Trong sương lạnh lòng trai bền chí 

Ra biên quan xa xăm ngàn phương 

Và còn vọng tiếng hát trong sương 

Người theo ngàn gió 

Biệt ly buồn nhớ 

Chờ đợi bao năm 

Sống với âm thầm 

Chốn ấy xa xăm người đi 

Chiếc bóng bên song chờ chi 

Tha phương ngoài ngàn quan san 

Từ bao lần lá thu tàn... 

(Một Chuyến Ði) 

 

 

Bài hát hùng tráng nhất của Anh Việt là bài “Chiều Trong Rừng 

Thẳm”. Bài hát này có thể coi như tiếng vang của tâm hồn ông 

đối với các nhân vật lịch sử và quê hương riêng, ông ấp ủ trong 

hồn. Chính nỗi bi tráng của bài hát trở thành hùng tráng: 

 

Trong rừng xa vắng âm u nhuộm ánh dương mờ 

Tiếng gió rít lên ngàn cây xác xơ 

Chuông chùa vang nhắc ngân lên như những oan hồn 

Rừng còn mang hận mãi trong hoàng hôn 

Mây nặng u hoài 

Thây ngập bên rừng 

Tiếng gió hòa bi ai 

Ðây là nấm mồ 

Bao nhiêu quân Nam hy sinh vì quốc dân 

(Chiều Trong Rừng Thẳm) 
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Bài tình ca ngọt ngào và trọn nghĩa nhất của Anh Việt có lẽ là 

bài “Thơ Ngây”. Ðây cũng là bài hát được nhiều ca sĩ chọn để 

trình bày nhiều hơn cả trong số các nhạc phẩm của ông. 

 

Từ âm điệu đến lời ca có một vẻ gì đó nũng nịu, làm dáng, 

nhưng vẫn giữ được vẻ nghiêm trang, trong sáng, không quá 

trớn để trở thành bỡn cợt hay giả dối: 

 

Khi ấy em còn thơ ngây 

Ðôi mắt chưa vương lệ sầu 

Cười đùa trong muôn ánh trăng 

Ðắm xinh đôi môi hồng thắm 

Em ngắm mây hồng hay dòng nước trong 

Thấy lòng ngẩn ngơ như tìm một bóng ai 

.............. 

Rồi một hôm 

Có chàng trai trẻ đến nơi này 

Ðời em có một lần 

Là lần tim em thấy yêu chàng... 

(Thơ Ngây) 

 

Anh Việt có vẻ là một người sống kín đáo. Ông ít xuất hiện ở 

nhưng nơi công cộng, dù cho đó có là nơi người ta mang nhạc 

của ông ra trình diễn. Hoặc giả ông cũng có tới dự nhưng tự lẫn 

vào đám đông, như những khán giả vô danh khác. 

 

Ông từng giữ những chức vụ quan trọng trong chế độ cũ của 

chúng ta ở Sài Gòn xưa, nhưng cũng ít người biết ông. 

 

Từ sau biến cố 75, sống ở hải ngoại, người ta cũng không thấy 

ông tuyên bố điều này điều khác, ở chỗ nọ chỗ kia. 

 

Chắc ông chọn sự im lặng. 

 

Những người yêu nhạc ông hoàn toàn kính trọng sư im lặng 

của ông, và xin gửi tới ông một bông hồng tạ ơn về nhưng gì 

ông đã cống hiến cho âm nhạc Việt Nam. 
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Bến Cũ 

Bến ấy ngày xưa người đi vấn vương biệt ly 

Gió cuốn mây trôi về đây 

Thấy bóng người về hay chăng? 

Xa nhau bến xưa ngày ấy 

Anh đi thế thôi từ đây 

Sầu chết bên lòng 

Hồn nặng nhớ mong 

Biết đi sầu em mong 

Nhưng ngàn dân đang ngóng 

Dưới trời gió mưa 

Làn gió chiều đưa 

Xa nhau bến xưa ngày ấy 

Anh như bóng mây hồng trôi 

Về chốn xa vời 

Lòng nặng nhớ mong 

Cố quên sầu thương đi 

Anh nguyền đi theo gió 

Chớ buồn khóc chi 

Càng khổ người đi 

Bến ấy chiều sương chờ mong 

Vấn vương lòng ta 

Gió cuốn mây trôi về đâu 

Cố nén sầu lòng bao năm 

 

Nguyễn Ðình Toàn 
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Bác Trọng đi rồi... 

  

March 21, 2008 

Giao Chỉ 
  

Bài này chúng tôi viết để tưởng niệm hương hồn đại tá Trần Văn 

Trọng dưới một hình thức thân quen như láng giềng hàng xóm 

30 năm. Như bạn bè gần gũi, dù rằng quê quán hai ngả Bắc Nam 

và tuổi tác cách nhau chừng nửa con giáp. Chẳng gì chúng tôi 

cũng có lúc đã gần thành sui gia đấy. Trong 30 năm qua, mỗi khi 

gặp bác Trọng nghiêm túc, tôi vẫn hay nói đùa, nhưng ông rất 

vui vẻ đáp lễ. Vì vậy dù bây giờ âm dương đôi ngả, tôi vẫn 

không thay đổi. Xin bác Trọng, người của Bến Cũ vui lòng nhớ 

cho như thế. 

Phải chăng chính bác đã viết rằng: Đừng khóc làm chi, Làm khổ 

người đi… 

 

Bác Trần văn Trọng là một sự kết hợp đặc biệt giữa người quân 

nhân và một nghệ sĩ, giữa người cha chân thành trong gia đình 

và người tình trong thế giới yêu đương. Gần 10 năm trước, 

nhân danh quốc hội tiểu bang California, bà dân biểu Alquit trao 

bác bằng tuyên dương “Sự nghiệp một đời” bác đã nói về 

chuyện sinh tử thường tình trong kiếp phù vân. Từ đó đến nay, 

bác đã hướng lòng về nơi vĩnh cửu bình yên ngay khi còn sống 

trong cái thế giới ồn ào hiện tại. Hôm nay, bác đã đi rồi, xin mạn 

phép có đôi lời ai điếu trong tình thân hữu, để người ở lại chúng 

tôi cùng chia xẻ với bác cái ý nghĩa tử sinh. Vì vậy bài viết này 

sẽ không có những lời khách sáo nghiêm túc, bởi vì trước sao 

sau vậy. Nghìn thu vĩnh biệt, niên trưởng Trần văn Trọng. 
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Nhạc sĩ Anh Việt,vớI cây đàn 

  

  

Thăm nhau lần cuối 

 

Mấy tháng gần đây vợ chồng tôi thường vấn an anh chị Trần 

Văn Trọng. Mỗi lần liên lạc nhà tôi vẫn nói chuyện với nhạc sĩ 

Anh Việt qua điện thoại. Chẳng là bà xã của tôi quê Rạch Giá. 

Thuở xưa đã có một lần nhờ ông anh văn nghệ mua hộ cho cô 

nàng cây đàn Mandolin. Nhạc sĩ nhà ta cũng là người cùng quê 

ở Kiên Giang. Trước khi vào làm trong ngành y tế ở bệnh viện 

Chợ Rẫy, Việt Nam cho đến Hồng thập Tự, Hoa kỳ, nàng cũng 

đã văn nghệ văn gừng từ Rạch Giá lên Sài Gòn. Sau này chạy 

qua Mỹ bỏ lại cây đàn. Chưa có dịp nhờ ông Anh Việt mua cây 

đàn khác. Cho đến tháng ba năm nay, chợt một hôm nhiếp ảnh 

gia Nguyễn Ngọc Hạnh gọi lại cho biết. “Này, ta vừa vào thăm 

Trọng ở nhà thương. Đuối lắm rồi.” Vợ chồng tôi bèn liên lạc và 

được biết, chị Trọng cùng các cháu đã đưa anh qua Nursing 

home ở Los Altos. Chúng tôi vào thăm. Anh Trọng gầy yếu 

nhưng tay chân vẫn còn hoạt động. Người lúc tỉnh lúc mê 

nhưng chưa cần giây dợ chằng chịt như thiên hạ. Con mắt như 

hết thần, hỏi gì cũng trả lời như là hiểu biết, nhưng thực ra có 

vẻ không còn biết gì nữa. Bên giường là cái máy nhỏ phát ra 

điệu nhạc cầu kinh do chính bệnh nhân soạn, thơ của Thiền Sư 

Nhất Hạnh. Những năm gần đây nhạc sĩ Anh Việt lại chịu thầy 

Nhất Hạnh và soạn nhạc Thiền, nhạc kinh Phật. Từ những giây 



- 20 - 

 

phút đó ông đã chuẩn bị cho chính mình con đường thoát tục 

giữa chốn trần gian. Nhìn bác nằm đó, tôi nhớ chuyện rất xưa. 

  

  

Một thời quân đội 

 

Xuất thân Thủ Đức khóa 1 nhưng ngay khi vào trường bác 

Trọng cũng đã lớn tuổi hơn các anh em cùng khóa. Ông ra 

trường Thủ Đức 1951 thì tôi còn đang học ở Nam Định. Ông đeo 

đại úy thì tôi mới ra trường Đà Lạt. Khi tôi lên thiếu tá thì bác đã 

là đại tá giám đốc. Một hôm đại tá Phạm kỳ Loan, tham mưu 

trưởng tiếp vận kêu điện thoại. “Này, Lộc. Toa điện thoại nói gì 

với đại tá Trọng mà ổng nói Toa hỗn quá, lần sau đừng kêu 

thẳng ổng nữa, có gì nói để moa kêu.” Đó là lần đầu tôi giao 

thiệp với thượng cấp Trần Văn Trọng. Bác hơi khó đấy nhé. Bây 

giờ Bác đi rồi, tôi mới có dịp ngồi lại xem tiểu sử của con người 

mà mình quen biết bấy lâu nay tại đất Hoa Kỳ. Ông vào quân đội 

gia nhập ngành quân cụ rất sớm. Đi Tây đi Mỹ vào Nam ra Bắc 

nhiều đơn vị. Ông lại có cả bằng Nhẩy Dù. Từ yểm trợ trực tiếp 

lên đến cục trưởng của toàn ngành xe cộ, súng ống, đạn dược, 

rồi ông qua cả bên Tổng cục chiến tranh chánh trị. Sau cùng về 

trấn thủ ở Bộ Quốc Phòng. Trên khắp nẻo đường đất nước, bác 

Trọng chợt tìm thấy tuổi thơ ngây của cô nữ sinh Huế khi nàng 

đi học Đà Lạt về thăm nhà ở đất Thần Kinh. “Khi ấy em còn thơ 

ngây, Đôi mắt chưa vương lệ sầu.” Mắt đó là mắt của nàng Tố 

Oanh xứ Huế. Thuộc giòng họ gia thế. Bên nội của nàng là Ngài 

Nguyễn văn Tường và bên ngoại là cụ Phan thanh Giản. Và ông 

quân cụ theo chân ông nhạc sĩ cùng ở lại miền Trung. Một cuộc 

tình bền vững lâu dài với 9 đứa con ra đời. Tôi cứ nói đùa với 

ông là ngài chỉ làm ra vẻ sắp sửa ra đi, xa rời bến cũ. Thật ra 

bến cũ giữ chân chàng như con thuyền bỏ neo tầu chiến, chẳng 

thể nào rời xa để mà nhớ với nhung. 

Bao nhiêu năm tôi yêu cầu ông bỏ bài Bến Cũ để sáng tác bài 

New Port nhưng bác Anh Việt đành cười trừ không thể làm 

được. Tôi hoàn toàn không rành về âm nhạc, nhưng khi nghe 

nhạc của Anh Việt, qua những bài tình yêu thương nhớ rạt rào, 

ta không thể hình dung ra được những rung động như thế có gì 

liên quan đến chiến xa, đại bác, xe GMC, xưởng sửa chữa tu bổ 
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cấp 1 cấp 2. Nhưng đó lại chính là sự kết hợp đặc biệt giữa đại 

tá quân cụ Trần Văn Trọng với nhạc sĩ Anh Việt đất Kiên Giang 

lấy vợ Huế mà tôi gặp lại ở đất San Jose vào năm 1976. 

  

  

Ba ông đại tá đi xin Job ở San Jose 

 

Vào những ngày khác nhau cuối năm 1976 đầu năm 1977, học 

khu San Jose mướn được 3 ông gốc nhà binh. Ba ông đại tá đi 

xin việc. Hỏi ngày xưa ở Việt Nam làm nghề gì. Nói thật bác 

Trọng e rằng Mỹ chả mướn. Nhưng bác Nhơn vẫn khai là thống 

đốc Hậu Nghĩa, sau đổi về thống đốc Biên Hòa. Hoa Kỳ hết sức 

kính trọng. Khi tôi vào nhận việc Teacher Aid thì đã có sự hiện 

diện của đại tá Mã Sanh Nhơn tại San Jose High. Ông hơn tôi 

vài tuổi, lại thâm niên quân ngũ, vào làm trước mấy tuần nên ra 

cái điều thông thạo chỉ dẫn đàn em đâu ra đấy. Rồi chúng tôi 

cùng lên thăm ông đại tá Trần Văn Trọng làm ở trên văn phòng 

học khu. Ba anh em làm ăn lai rai, gặp nhau nói chuyện thời thế, 

nghĩ đi nghĩ lại tuy chạy thoát nhưng cũng cay đắng ngậm ngùi. 

Ông Nhơn nói là trước khi vào đây làm moa đi chùi toilet mấy 

tháng cho trường học. Tôi khai là đã làm thợ sơn gầm xe ở 

Illinois. Bác Trọng không nói ra nhưng xem chừng công việc 

cũng không khá hơn chúng tôi. 

Rồi chúng tôi tổ chức văn nghệ Tết, những cái Tết đầu tiên. Ba 

ông sĩ quan đều là trung niên tráng sĩ đi sưu tầm bài hát để dạy 

học trò. Lúc đó nghề của chàng nhạc sĩ được đem ra sử dụng 

và bác Mã Sanh Nhơn xem ra cũng có khá nhiều ý kiến. Anh em 

làm việc gần nhau bên lề của ngành giáo dục tại Hoa Kỳ, lãnh 

lương tối thiểu được vài năm thì ba chàng hiệp sĩ lại chia tay 

mỗi người một ngả. Lâu lâu vẫn gặp nhau ở những tiệm ăn đầu 

tiên tại San Jose. Bác Trọng có tiệm chạp phô rất mới mẻ và 

nhỏ bé ngay ở góc đường số 4 và đường Santa Clara. Anh em 

gọi là chợ Mê Kông, gợi nhớ giòng Cửu Long của quê hương 

đất nước. 

Tôi làm ở cơ quan IRCC có cho ra đời một bản tin hàng tháng 

đầu tiên đặt ở chợ Mêkong của nhạc sĩ Anh Việt. Giá bán ủng hộ 

10 xu, nhưng 5 xu cũng OK mà lấy luôn cũng được. Đó là bản 

tin Việt ngữ đầu tiên của cả miền Bắc California với tên là Về 
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Nguồn. Tiếp tục được một năm thì chấm dứt dành đất cho các 

tay chuyên nghiệp làm báo ngon lành hơn. 

Thấm thoát đã 30 năm trôi qua, Bác Mã Sanh Nhơn bị bệnh tim 

ra đi từ sớm, cả bác Trọng và tôi có dự đám tang. Nhớ lại thời 

xưa cùng một lượt còn có đại tá Ngô Như Bích. Bác Bích chỉ ở 

San Jose một thời gian và bây giờ đã thành một nhà sư qui y 

xây dựng một ngôi chùa ở San Diego. Vì vậy quay đi quẩn lại 

chỉ có 3 ông bạn già có mặt từ đầu. Bây giờ đi mất hai, chỉ còn 

một. 

  

 

Món nợ sau cùng 

 

Năm ngoái phu nhân bác Trọng có nói chuyện với tôi về lịch sử 

giòng họ Nguyễn của bà tại kinh đô xứ Huế. Chị có nhũ danh là 

Nguyễn thị Ngọc Oanh. Khi làm thơ có bút hiệu là Tố Oanh. Họ 

nội dòng dõi Nguyễn Văn Tường, họ ngoại dòng dõi Phan 

Thanh Giản. Chị có cả một hồ sơ thanh minh cho cụ tổ 5 đời là 

ngài Nguyễn Văn Tường. Bác Anh Việt qua điện thoại năm 2007 

có vẻ rất quan tâm đến công việc của phu nhân nên nhắc tôi khi 

có dịp, sẽ giới thiệu trên báo chí với bà con hải ngoại về câu 

chuyện lịch sử của họ hàng nhà vợ. Bây giờ bác đã ra đi. Nói về 

sự nghiệp âm nhạc 30 năm đã có cánh văn nghệ sĩ. Về chuyện 

khóa 1 Nam Định đã có quí niên trưởng hội ái hữu tại địa 

phương. Chuyện quân dụng đã có anh em quân cụ. Tôi xin giãi 

bày chuyện của bác gái, gọi là trả nợ ân tình. Vì hai bác đã có 

dịp đến nhà cháu, dự trù cả chuyện sui gia. Duyên nợ đôi trẻ 

không thành, nhưng tình di cư tỵ nạn giữa anh em thì vẫn còn 

nguyên. Lại thêm mối liên hệ đồng hương Rạch Giá của nhà tôi 

với ông anh văn nghệ. Vậy thì bây giờ tôi giới thiệu chuyện của 

Bác gái đây nhé, gọi là thi hành “theo lời ủy thác của người ra 

đi”. 

  

  

Mở hồ sơ lịch sử 

 

Số là cuối đời vua Tự Đức, trong triều có hai vị công thần. Đó là 

các ngài Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết. Ông Tường là 
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đệ nhất phụ chính, thượng thư đầu triều, tương đương với thủ 

tướng đương thời. Ông Thuyết là đệ nhị phụ chính, nguyên là 

binh bộ thượng thư. Khi vua băng hà mọi việc trông cậy vào các 

vị quan phụ chính và triều đình đề cử người kế vị. Bên trên còn 

có mẹ vua là bà Từ Dũ. 

Đất nước đang gặp lúc khó khăn. Bên trong thì giặc cướp. Bên 

ngoài thì Pháp đang tìm đường mở thêm cuộc xâm lăng. Binh 

lực triều đình thì yếu kém, võ khí thô sơ. Tất cả chỉ còn con 

đường đấu tranh chính trị. 

Ngày xưa, lúc còn học tiểu học rồi lên trung học chúng ta ai 

cũng còn nhớ đến giai đoạn vua Hàm Nghi lên ngôi. Đó là thời 

kỳ Pháp chiếm đóng thành Huế. Quan phụ chính Tôn Thất 

Thuyết chủ chiến đã khởi động cuộc phản công. Việc không 

thành nhà vua và Tam Cung Lục Viện cùng toàn thể triều đình 

phải rời bỏ kinh thành đi lánh nạn. Có hai quan đầu triều là 

Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết đi hộ giá. 

Sau một thời gian, ông Thuyết dẫn đoàn binh hầu cận và hoàng 

gia đến Quảng Trị. Ông Tường liên lạc về đầu hàng quân Pháp. 

Trang sử khép lại tại đây. Ghi lại rằng Tôn Thất Thuyết phù vua 

nổi dậy. Nguyễn Văn Tường phản quốc theo Tây. 

Từ đó về sau, những đoạn sử Việt vắn tắt dành cho những học 

trò tiểu học thế hệ này qua thế hệ khác vẫn chỉ ghi lại chừng đó. 

Con cháu của dòng họ Nguyễn Tường khắp bốn phương trời 

vẫn còn đeo mãi nổi oan khuất của tổ tiên là ngài Nguyễn Văn 

Tường. Biến cố đã xẩy ra hơn 100 năm. Ngày nay con cháu ngài 

Nguyễn văn Tường đã đến đời thứ bẩy. 

Trong những năm gần đây, tại Việt Nam nhà sử học bắt đầu xa 

lánh ảnh hưởng của cộng sản giáo điều, xem lại tài liệu để đặt 

ra các nghi vấn của thời kỳ cận đại. Tại sao ngài Nguyễn văn 

Tường đầu hàng theo Pháp mà lại bị Tây bắt đi đầy tại Tahiti. 

Hội nghị các sử gia đầu tiên tại Sài Gòn vào năm 1991 mới hé 

mở đôi chút ánh sáng vào vụ án bán nước cầu vinh của tiền 

nhân họ Nguyễn ở cuối thế kỷ thứ 19. Năm năm sau, 1996, vụ án 

lịch sử được mở ra lần thứ hai với tên chính thức của cụ 

Nguyễn văn Tường được cứu xét. Nhưng lạ lùng thay, không 

phải các học giả Việt Nam từ Sài Gòn đến Hà Nội lên đường đi 

truy tầm biên khảo mà chính gia đình hậu duệ con cháu năm 

sáu đời phải tự đi tìm tư liệu. Cháu gái đời thứ 5 là chị Ngọc 
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Oanh bắt đầu mở hồ sơ của tiền nhân Nguyễn văn Tường. 

Quyết tâm đi tìm dấu vết của người xưa để soi sáng lịch sử. Một 

công việc lạ lùng khó khăn, không ai có đủ ý chí để bắt đầu. 

Nhưng chính người con gái của bác Anh Việt, Trần văn Trọng 

mới thực sự là cô gái cứng đầu đã làm nên chuyện lớn. Cháu 

Trần Nguyễn Từ Vân đã bỏ ra 7 năm trời để giúp mẹ hoàn thành 

sứ mạng. Tìm lại dấu vết của người xưa. Nơi ông cố bị đi đầy, 

tìm hiểu về cuộc sống hàng ngày của ông cho đến khi qua đời. 

Di tích mộ phần, việc cải táng đem về Việt Nam và đặc biệt tìm 

đủ các văn kiện lịch sử của Pháp thời kỳ mới chiếm đóng Đông 

dương. Mẹ con xin vào lục lọi các văn khố của bộ ngoại giao, bộ 

hải quân, lục quân và các trung tâm văn khố từ Pháp quốc đến 

Tahiti là nơi ngài Nguyễn văn Tường đã sống những ngày cuối 

cùng. Suốt bao nhiêu năm tháng dài, những chuyến đi vượt đại 

tây dương, biết bao lần phải ghé ở hải đảo. Sống với mớ hồ sơ 

cũ đã vàng úa, những tấm hình xưa chụp lại. Sau cùng, công 

khó được đền bù. Ngày 2 tháng 7-2002, hội nghị lịch sử họp tại 

Thừa Thiên cứu xét các tài liệu của những người con gái 5 và 6 

đời của cụ Nguyễn đã chính thức kết luận ngài là vị công thần 

của quốc gia, được chính thức tôn vinh. Hy vọng là từ nay, sử 

sách các lớp của thế hệ sau này sẽ không còn làm buồn lòng 

con cháu dòng họ Nguyễn Văn… 

 

Và ông nhạc sĩ Anh Việt họ Trần, cháu rể đời thứ 5 của ngài 

Nhiếp chính thượng thư Nguyễn văn Tường, ra đi từ San Jose 

khi về cõi vô cùng, gặp được tiền nhân bên họ nhà vợ, sẽ có dịp 

kể rõ nguồn cơn. 

  

Tiễn bác ra đi, xin giới thiệu chuyện nhà trăm năm trước, gọi là 

hoàn tất lời ủy thác cuối cùng, mong bác bình yên ở chốn ngàn 

năm vĩnh cửu. 

  

Giao Chỉ (San Jose) 
  

  

Giã từ Nhạc sĩ Anh Việt 

http://www.art2all.net/chude/anhviet/rfa_anhviet.mp3
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2008.03.23 

  

Thy Nga, phóng viên đài RFA 

  

 

Thời gian trôi qua, số các nhạc sĩ kỳ cựu của nền âm nhạc Việt 

Nam ngày càng vơi đi. Thời gian chẳng chừa ai, biết thế mà sao 

lòng cứ chùng xuống mỗi khi nghe tin có người ra đi vĩnh viễn. 

Mới đây, là hôm 15 tháng Ba với tin nhạc sĩ Anh Việt từ trần tại 

San Jose, Hoa Kỳ. Chương trình kỳ này, Thy Nga mời quý vị 

cùng nghe lại dòng nhạc của ông. 

 

"Bến cũ” qua “giọng hát vượt thời gian” Thái Thanh … 

Trong vườn âm nhạc Việt Nam, Anh Việt là một cây đại thụ, tàng 

cây lớn, tỏa bóng mát làm cho người nghe nhạc của ông, luôn 

cảm thấy nhẹ nhàng, êm đềm dù rằng các bài đầu tiên ông viết 

là vào thời kỳ kháng chiến chống Pháp, tức là khi đất nước đã 

bị bao trùm bởi chiến tranh. Như bao thanh niên khi đó, Anh 

Việt lên đường theo tiếng gọi của núi sông. 

 

Nhà báo Sao Biển ở San Jose, cùng nơi định cư ở Mỹ như nhạc 

sĩ Anh Việt, viết rằng giòng nhạc Anh Việt 

“làm dịu cơn đau, khỏa lấp sự kinh hoàng của chiến cuộc. 

Giống như “Một thời để yêu và một thời để chết” của nhà văn 

Erich Remarque khi nhìn thấy một cặp tình nhân gửi hồn nhau 

trong đáy mắt trên đường hành quân ngược xuôi.” 

  

“Bến Kiên Giang” phổ ý thơ Lý Dũng Tâm, quý vị đang nghe 

Thanh Vân hát … 

Kiên Giang là nơi nhạc sĩ Anh Việt ra đời. Chàng thanh niên tên 

thật là Trần Văn Trọng, vào năm 1945 khi 18 tuổi viết nhạc bản 

này để nhớ về nơi sinh trưởng của mình. Trên đường chinh 

chiến, một buổi cùng đoàn quân dừng chân trong rừng sâu, 

hoàn cảnh gây cảm hứng cho chàng trai viết nên nhạc bản 

“Chiều trong rừng thẳm” 

“Chiều trong rừng thẳm” qua giọng hát Thanh Vân … 

Bài này nhịp điệu hùng tráng, dễ hát nên rất phổ biến vào thời 

đó. Thế nhưng, có điều trớ trêu là bài nhạc về cuộc kháng chiến 
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chống Pháp như vậy, mà Đài Phát thanh Pháp Á lại chọn làm 

nhạc hiệu, sau khi đổi tên và lời. Anh Việt còn có bài “Tự do” 

được chọn làm nhạc hiệu cho Đài Phát thanh Kháng chiến Nam 

bộ, và bài hát chính cho Liên đoàn Thanh Niên Việt. 

 

Và như để tiếp nối bài “Bến cũ”, qua năm 1947 Anh Việt viết bài 

“Lỡ chuyến đò” thương cảm cho cô thôn nữ đợi chờ nơi bến 

xưa bên giòng sông Kiên Giang, nhưng người yêu cứ mải phiêu 

bồng. 

“Lỡ chuyến đò” với tiếng hát Mai Hương … Sáng tác kế tiếp, 

Anh Việt viết vào năm 1951, bài “Thơ ngây” là một trong các 

nhạc phẩm được yêu thích nhất. Tình cảm lãng mạn nhưng vẫn 

trong sáng, và lời ca của cô gái ngọt ngào biết bao. 

 

“Thơ ngây” Thu Minh đang hát đến quý vị và các bạn … 

Hồi đó, từ thành thị đến nông thôn, khắp các nơi đều vang lên 

các nhạc bản vừa nói, đủ hiểu là nhạc Anh Việt phổ biến chừng 

nào. 

Anh Việt lại khoác chiến y, lần này là ở ngành Quân Cụ Việt Nam 

Cộng Hòa. Ông cũng dùng tiếng nhạc để ca ngợi quân ngũ và 

quê hương, như các bài “”Quân Cụ hành khúc” vào năm 1956, 

“Nhảy Dù hành khúc” năm 68, và theo tài liệu của Trần Ngọc thì 

năm 1972, nhạc sĩ Anh Việt phổ một bài thơ hào hùng về cuộc 

hành quân Hạ Lào, do Phan Nhật Nam viết. 

Song song, Anh Việt vẫn viết nhạc tình, và đóng góp những 

chương trình nhạc cho Đài Phát thanh Pháp Á, Đài Phát thanh 

Quân đội, Đài Phát thanh và Đài Truyền hình Saigon. Ông từng 

là Chủ tịch Hội Văn Nghệ sĩ Quân đội. 

Được biết nhạc sĩ Nguyễn Đức Nam cũng từng phục vụ trong 

ngành Quân Cụ, Thy Nga hỏi thăm về cố nhạc sĩ Anh Việt: 

 

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Nam : Thưa Chị, tôi được quen anh Trần 

Văn Trọng (tức nhạc sĩ Anh Việt) từ năm 1966 khi tôi tốt nghiệp 

trường Bộ binh Thủ Đức, được về ngành Quân Cụ. Lúc đó, anh 

Trần Văn Trọng là Trung Tá Cục trưởng Cục Quân Cụ, còn mình 

mới là Chuẩn Úy! 

Ở Cục, anh Trọng anh ấy cao quá, mình không có thời giờ liên 

lạc được, trừ trường hợp anh ấy lên Đà Lạt đi học lại, ghi danh 
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vào trường Chính trị Kinh Doanh khóa 1. Tôi từ ngành Quân Cụ 

cũng được đổi lên Đà Lạt. 

  

Thy Nga : Như thế là được có cơ hội gần với xếp lớn! Anh Nam 

thấy tình tình của anh Anh Việt như thế nào? 

 

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Nam : Nếu mà không thân với anh ấy thì 

trông anh rất là nghiêm, ai cũng sợ. Thế nhưng thực sự, gần 

anh ấy mới biết anh ấy rất bình dân, điềm đạm. Cái tính văn 

nghệ của anh ấy lãng mạn thì ai cũng biết rồi. Tôi hồi còn trẻ, 

mình làm nhiều lỗi lầm, mấy thượng cấp của tôi mách anh ấy, 

thì anh ấy nói “Thôi, nó là văn nghệ sĩ, đừng có để ý cái chuyện 

đó”. Vì vậy mà tôi được anh ấy che chở rất nhiều. Thực sự phải 

nói là anh ấy thương em út lắm. 

  

Thy Nga : Kỷ niệm nào, anh Nam ghi nhớ nhất về anh Anh Việt? 

 

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Nam : Thưa Chị, một buổi chiều nhạt nắng, 

ở ngoài thì sương mù dày đặc trên đỉnh đồi, anh ấy chơi guitar 

và hát các bài mới sáng tác. Anh hát xong thì tôi mượn anh ấy, 

nói là cho em mượn về tập, nhưng thực sự là tôi đưa cái bản 

nhạc ấy cho ban nhạc sinh viên của Viện Đại học. Ban nhạc này 

cũng chơi ở phòng trà gọi là “Chic cabaret” tại đường Hoàng 

Diệu. 

Tối hôm đó, với một số văn nghệ sĩ Saigon và các bạn anh ấy ở 

trường Chỉ huy Tham Mưu, tôi mời anh ấy đến nhà hàng đó. 

Anh Trọng vừa mới ngồi xuống thì anh Âu, trưởng ban nhạc 

giới thiệu “Giới thiệu cùng quý vị một bản nhạc mới sáng tác 

của nhạc sĩ Anh Việt” thế là mấy người ấy hát cái bài đó. 

Anh Việt ngạc nhiên mà vừa vui tại vì cái bài ấy anh mới viết 

xong, đã có người hát ngay. Đêm hôm đó thực sự là một đêm 

nhạc thính phòng của Anh Việt. Kỷ niệm ấy, không bao giờ tôi 

có thể quên được. 

  

Thy Nga : Tháng Tư năm 1975, Anh Việt phải rời quê hương, đi 

tìm bến bờ tự do. Chân ướt chân ráo trên xứ người, ông trải nỗi 

lòng qua bài “Ngày tôi xa Saigon”. 

Có nhiều đêm nằm mơ, về gặp lại Saigon 
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Saigon buồn hỏi tôi 

Bây giờ, anh vui mộng hải hồ 

bây giờ, anh quên tình sông núi. 

Không! tôi không quên Saigon đâu! 

Cũng trong năm 75, nhạc sĩ Anh Việt viết “Đừng khóc nữa em 

ơi”, “Xuân viễn xứ”. Kế đến, dù bận xây dựng cuộc sống mới 

nơi xứ lạ, Anh Việt vẫn dành thời giờ cho tình yêu âm nhạc, và 

gửi gấm tâm sự của mình qua những nốt nhạc: 

 

“Giọt sương đêm” vào năm 78, “Tôi sẽ về quê hương” và “Hè 

về đâu đây” viết năm 85, “Ngày xưa yêu nhau”, “Từ chiều đó”, 

và “Theo dấu thơ nhạc” phổ ý thơ Hoàng Liên vào năm 86. Sau 

đó, là bài “Giọt buồn” năm 87, “Một thời dễ thương” viết năm 

90, “Bâng quơ” phổ ý thơ Tố Oanh vào năm 93. Tố Oanh là 

người bạn đời, luôn bên cạnh ông qua những trôi nổi của thế 

sự. 

 

“Bâng quơ” với giọng hát Ái Vân … 

Sau đó, dường như tâm hồn Anh Việt đã chùng lắng nên ông 

tìm đến cõi nhạc Thiền. Từ năm 93 đến 96, ông thực hiện được 

một tập nhạc và hai cuốn CD trong lãnh vực này. 

Tiếp đến, năm 97 Anh Việt phổ các bài kinh, kệ, sám nguyện của 

đạo Phật, thành hai cuốn CD nhạc kinh trong đó, giọng ca của 

các phật tử hòa cùng với tiếng đàn Mandolin của ông. 

 

Ra hải ngoại định cư, ông ẩn dật nhưng vẫn sáng tác, và luôn 

hướng về những đồng bào nghèo khó trong nước: Năm 1999, 

số tiền bán vé chương trình kỷ niệm 50 năm sáng tác, nhạc sĩ 

Anh Việt gửi về Việt Nam giúp nạn nhân bão lụt miền Trung. 

 

Trong âm thanh ca khúc “Bâng quơ” Thy Nga xin kết thúc 

chương trình tưởng nhớ nhạc sĩ Anh Việt … tạm biệt quý thính 

giả … 

 

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2008/03/23/InMemoryOf

ComposerAnhViet_TNga/ 

 

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2008/03/23/InMemoryOfComposerAnhViet_TNga/
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2008/03/23/InMemoryOfComposerAnhViet_TNga/
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Tưởng Nhớ Nhạc Sĩ Anh Việt 

 

Biết đi sầu em mong 

Việt Báo Thứ Bảy, 3/22/2008, 12:02:00 AM 

 

Trần Chí Phúc 

 

 Thung lũng hoa vàng San Jose mà tôi vừa đặt thêm cái tên Hòang 

Hoa Cốc nghe cũng thơ mộng, mang âm vị cổ điển, vừa tiễn biệt một 

nhạc sĩ nổi tiếng : Anh Việt. Ông từ giã nhân thế vào đêm thứ sáu 

15-3-2008, hưởng thọ 81 tuổi, một cuộc chia tay lần cuối rất thanh 

thản. 

 Đối với quân lực VNCH, ông là đại tá Trần Văn Trọng, từng giữ 

chức chủ tịch hội văn nghệ sĩ quân đội vào những năm trước 1975, 

nhưng khách yêu nhạc chỉ biết cái tên Anh Việt, tác giả của những 

ca khúc phổ biến như Bến Cũ, Thơ Ngây, Lỡ Chuyến Đò… của thập 

niên 50,60,70. 

Khi đến San Jose năm 1985, tôi có dịp làm quen với nhạc sĩ Anh Việt 

và đã đem cái nhiệt tình làm văn nghệ của một người trẻ để hâm 

nóng lại cảm hứng sáng tác của ông.  Kết quả,một tập nhạc mới ra 

đời vào năm 1986 mang tên Nhớ Quê Hương Việt Nam, gồm những 

ca khúc viết ở San Jose mang tâm trạng lưu vong của ông. Cuối tập 

nhạc, ông có một dòng chữ cám ơn nhạc sĩ Trần Chí Phúc đã 

khuyến khích ông in tập nhạc này. Tập nhạc ông ký tặng, qua nhiều 

lần dọn nhà, khi viết những dòng chữ tưởng nhớ nhạc sĩ Anh 

Việt,muốn trích ra một số chi tiết,nhưng lại không tìm thấy. 

Sau đó, ông có làm một buổi ra mắt tập nhạc này tại quán Văn,một 

quán cà phê ca nhạc nổi tiếng San Jose thập niên 80. Lúc đó, tôi có 

mời Ngọc Trọng hát bản Bến Kiên Giang,một bản nhạc đầu tay viết 

về quê hương sinh trưởng của tác giả. 

Ngòai tập nhạc vừa kể, Anh Việt còn thực hiện các cuốn CD Thiền 

Hoa Mặt Trời đã ra mắt tại Seattle, CD Bến Cũ và có tổ chức một 

buổi ca nhạc trang trọng tại hí viện Santa Clara Convention Theater 

với sự góp mặt nhiều tiếng hát tên tuổi. Những năm sau này,ông có 

phổ nhiều bài thơ mang hương vị Thiền trong tập nhạc Kinh Làng 

Mai. 

Gần mừơi năm trở lại đây, ông ẩn dật, ít tham gia vào các sinh họat 

văn nghệ của cộng đồng, dành nhiều thì giờ cho kinh kệ Phật giáo. 
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Buổi sáng hôm nay, gọi điện thọai hỏi thăm chia buồn, bà nhạc sĩ 

Anh Việt đã kể lại rằng trong những ngày cuối đời, trên giường bệnh, 

bệnh tim, ông thường hay nghe cuốn CD nhạc của ông và điều đặc 

biệt là khi đang hát bản Bến Cũ thì ông ra đi. 

Bản Bến Cũ viết năm 1946, lúc tác giả tuổi chớm đôi mươi đã trở 

thành bất tử, được xếp vào trong những ca khúc vang bóng một thời. 

Danh ca Thái Thanh khi mới ra hải ngọai thu cuốn băng đầu tiên đã 

hát bản Bến Cũ chung với Biệt Ly( Dõan Mẫn) thành một liên khúc. 

Hai bài hát cùng nổi tiếng, bản Biệt Ly chỉ nói chia tay chung chung 

cho đôi lứa,còn bản Bến Cũ có pha chút tình yêu nước đấu tranh : " 

Bến ấy ngày xưa người đi vấn vương lòng ta…Biết đi sầu em mong, 

nhưng ngàn dân trông ngóng,dưới trời gió mưa,làn gío chiều đưa…" 

Bài hát đã được nhiều thanh niên lý tưởng đấu tranh thời đó thuộc 

lòng. 

Bản Thơ Ngây viết năm 1951 cũng có nét nhạc phóng khóang và lời 

ca dịu dàng,đặc điểm của ca từ thời đó : " Khi ấy em còn thơ ngây, 

đôi mắt chưa vương lệ nhòa, cười đùa qua muôn ánh trăng…" 

Ở San Jose có hai nhạc sĩ nổi tiếng thuộc thế hệ đầu tiên là Hòang 

Trọng và Anh Việt,không hiểu sao trung tâm Thúy Nga vốn thực hiện 

nhiều chương trình cho các nhạc sĩ nhưng lại không thấy hai vị này. 

Đất nước Việt nam đã không còn chiến tranh hơn ba mươi 

năm,những người trẻ thời này rất mơ hồ về những tình cảm đôi lứa 

trong thời chiến mà các thế hệ trước đã trải qua cho nên nghệ thuật 

ca nhạc đãchuyển sang một hướng khác. Có thể họ khó thưởng 

thức được nỗi niềm của những ca khúc nổi tiếng một thời. Riêng 

tôi,lâu lâu nghe lại vài bản cũ, lòng bồi hồi. Nhớ tới nhạc sĩ Anh Việt 

và lẩm nhẩm câu hát trong lúc lái xe trên xa lộ : " Biết đi sầu em 

mong, nhưng ngàn dân trông ngóng, bến ấy ngày xưa,người đi vấn 

vương biệt ly…". 

  

  

San Jose - Hòang Hoa Cốc 21-3-2008 

  

 

 

 



- 33 - 

 

Cõi nhạc Anh Việt 

 

Riêng một góc trời quê hương 

                                                    Sao Biển 

 

 Từ hàng ngũ những người văn nghệ sĩ một thuở lên đường theo gió 

mùa chinh chiến chống Pháp thời 1945, nhạc Sĩ Anh Việt đã khơi 

nguồn giòng nhạc của ông qua những cảm thức, những rung động 

của người trai thời loạn trước những chuyển động của lịch sử. 

 

Từ nhạc phẩm đầu tay sáng tác vào mùa thu 1945: "Bến Kiên Giang" 

- Quê hương ông, đến "Bến Cũ", đến "Một chuyến đi", đến "Lỡ 

chuyến Đò" đến "Thơ Ngây"... giòng nhạc của Anh Việt hiện ra và 

chảy tới như một nhánh sông lãng mạn, ngọt mềm, thuần khiết một 

lãnh thổ Việt Nam yêu dấu, trong bối cảnh khói lửa chiến tranh. 

 

Hình ảnh của những nàng thôn nữ trong những đêm trăng ngà ngọc, 

hay sự quạnh quẽ hắt hiu một chiều vàng bên bến sông, vắng lạnh 

một con đò... đã là những sáng tác bất hủ làm nên một tên tuổi Anh 

Việt trong lịch sử âm nhạc Việt Nam. 

 

Thẩm định về những tên tuổi đã hình thành những nhạc phẩm để đời 

cho dân tộc cho thế hệ mai sau, trong đó có sự so sánh giữa Phạm 

Duy và Anh Việt. Thi sĩ Du Tử Lê viết: nếu cõi nhạc Phạm Duy là cõi 

nhạc của những sắt cầm cọ sát, của những chia lìa bật máu, của 

những tiếc thương đắm chìm địa ngục, thì cõi nhạc của Anh Việt lại 

là cõi nhạc của những nỗi niềm mong manh, của những giao ước 

chung thân, của những thiên đường thề nguyện. 

 

Đúng vậy, chỉ cần nghe một thanh âm, một cung bực từ nhạc phẩm 

"Bến Cũ" hay "Thơ ngây": từ đâu đó cất lên, người nghe đã cảm thấy 

bồi hồi xao xuyến. Cả một vùng trời quá khứ hiện ra ở trước mặt. Cả 

một giòng sông dĩ vãng để về theo ký ức mà trái tim ta đã dành cho 

một mái tóc, một đôi mắt, một khuôn mặt, một dáng dấp, một môi 

cười, ở một thành phố, một nơi chốn... mà ta đã choàng những vòng 

hoa tưởng tiếc. 
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Suốt một chu kỳ dài 20 năm (từ 1945 đến 1965) qua những biến 

chuyển của thời cuộc, và những biến cố của lịch sử, giòng nhạc của 

Anh Việt với những nhạc phẩm "Chiều Trong Rừng Thẳm", "Lỡ 

Chuyến Đò", "Một Chuyến Đi" và nhất là "Bến Cũ", "Thơ Ngây" đã 

bão hòa vào lòng quần chúng từ Bắc chí Nam. Bởi vì khi chiến tranh 

bủa rập đôi cánh đen của những con quái vật khổng lồ trên bầu trời 

Việt Nam vào thập niên 50, khi tình yêu của những người trẻ vừa 

qua tuổi dậy thì, chỉ còn là những vành khăn tang, quấn vội vã trên 

mái đầu xanh, thì cõi nhạc lãng mạn của Anh Việt xuất hiện như một 

cơn mưa xanh mát rượi như một giòng suối trong ngọt mềm, làm dịu 

cơn đau của thời thế, khỏa lấp sự kinh hoàng của chiến cuộc. Giống 

như "một thời để yêu và một thời để chết" - của nhà văn Remarque - 

đã viết trong tiếng Kinh chiều, khi nhìn thấy một cặp tình nhân gửi 

hồn nhau trong đáy mắt, trên đường hành quân ngược xuôị Những 

sáng tác của Anh Việt ở cuối thập niên 40 khi còn trai trẻ cho đến 

những thập niên 80-90 sau này trên bước đường lưu vong nơi hải 

ngoại, đã khiến ông như một sứ giả của tuổi trẻ. Bởi vì nhạc của ông 

với những âm giai đặc thù, với những ngôn ngữ trữ tình, với những 

điệp khúc mênh mang một cõi trời riêng biệt ẩn dấu trong mỗi một 

tâm hồn tuổi trẻ. Nói chung nhạc tình ca Quê Hương của Anh Việt 

không chỉ mang lại cho chúng ta một dòng sông nghìn trùng rộn rã 

buồn vui, mà còn mang lại cho chúng ta cả một miền quá khứ, ở đó 

chồng chất những kỷ niệm của đời ta, ở đó đong đầy những ân tình 

trọn nghĩa. 

 

Tình yêu theo nghĩa rộng - không đóng khung ở một đôi lứa - thực 

sự muôn đời là một đồng tiền hai mặt. Mặt hạnh phúc và khổ đau. 

Mặt thiên đường và địa ngục. Mặt hạnh ngộ chia lìa. Mặt hoan lạc và 

căm hận. Giòng nhạc của Anh Việt đã làm đầy cả hai mặt tương 

phản đó của tình yêu. Để chân dung tình yêu hiện ra như một thân 

thiết, như một an ủi, một vỗ về. Với nhạc tình của Anh Việt, người sứ 

giả của tình yêu qua nhạc phẩm đằm thắm "Thơ Ngây" ông đã mang 

đến cho tuổi trẻ Việt Nam thập niên 50 những giòng sữa thương yêu 

ngọt ngàọ Hơn thế nữa, ông là người đã mở một cánh cửa khác - 

cánh cửa thi ca và nhạc tình, cho tình yêu tuổi trẻ có nơi trở về, có 

chốn cư ngụ, giữa lúc mà cái luồng nhạc sát khí đằng đằng từ Trung 

Cộng từ Liên Xô bắt đầu xập xình "sol, đố, mì" thổi vào Việt Nam. 

Những sáng tác của Anh Việt vào thời điểm đó, sau khi đã bỏ khu 
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chiến trở về thành, là những sáng tác mang hình ảnh của nắng mưa 

lầm lỡ, mây gió chia lìa, của thủy chung một đời, của thương yêu 

trọn kiếp. 

 

Sau này những sáng tác của ông tuy có cao hơn, diệu vợi hơn, 

phong phú hơn trong tiết tấu và lời nhạc, nhưng người nghe vẫn 

nhận ra ngay dấu ấn Anh Việt trong cõi nhạc mênh mang, mẫn cảm 

của riêng ông, cho dù ông không ký tên. 

 

Nhớ lại đêm Hội Ngộ "Anh Việt và Lê-Trọng Nguyễn" - hai tên tuổi 

lẫy lừng của nhạc vàng Việt Nam, đã là thần tượng của tôi và cũng là 

của rất nhiều người thế hệ trước, vào đầu thập niên 90, trong một tối 

mùa đông, tại tư thất của nhạc sĩ Anh Việt, khi tôi vừa mới sang Hoa 

Kỳ. 

 

Đêm mùa đông năm đó, mưa phủ kín lòng đêm. Trời đã sang mùa 

lập đông. Căn phòng nhỏ nhạt nhòa trong vùng ánh sáng ngẩn ngợ 

Tiếng dương cầm rơi rớt, mênh mang gợi nhớ những giọt nắng 

chiều ngày cũ. Người nhạc sĩ ngồi đó, tay vờn trên phím đàn, nét 

mặt câm sầu như đá núi, mắt rưng rưng buồn thấp thoáng một giòng 

sông. "Qua bến nước xưa lá hoa về chiều. Lạnh lùng mềm đưa trong 

nắng lưa thưa. Khi đến cuối thôn chân bước không hờn. Nhớ sao là 

nhớ bóng người ngày xưa... 

 

Lê Trọng Nguyễn đó, với "Nắng Chiều" một thuở nào của thính 

phòng Sài Gòn và Tokyo. Nhưng bây giờ, của thập niên 90, nhạc 

phẩm "Nắng Chiều" bồng bềnh, nổi trôi vào cõi nhớ vô cùng của tiết 

tấu dương cầm. Đẹp, lãng mạn, trữ tình. 

 

Bây giờ, nơi xứ người, ngoài việc phải vật lộn với đời sống vật chất 

cho gia đình, một phần đời Anh cho tình bằng hữụ Một trong những 

người bạn cũ cùng một thuở lên đường chống Pháp, với khói đàn khi 

mái tóc còn xanh. Đó là nhạc sĩ Anh Việt, tác giả nhạc phẩm bất hủ 

"Bến Cũ." Lê Trọng Nguyễn từ Nam Cali đã điện thoại lên cho biết, 

ông sẽ có mặt trong buổi trình diện nhạc thính phòng vào chiều thứ 

Bảy này tại thành phố Santa Clara để chung vui ngày kỷ niệm nửa 

thế kỷ sáng tác của người bạn nghệ sĩ, và cũng để nghe lại nhạc 

phẩm "Bến Cũ" qua tiếng hát Ái Vân, một giọng hát giống như Thái 
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Hằng một thuở nào năm 49-50 ngoài hậu phương. 

 

"Bến ấy ngày xưa nhớ nhung biệt ly! Gió cuốn mây trôi về đâu?... 

Thấy bóng người về hay chăng?... Xa nhau bến xưa ngày ấy... Chia 

ly thế thôi từ đây... Sầu chết bên lòng còn nặng nhớ mong..." 

 

Ôi! "Bến Cũ" của thập niên 50, bây giờ trên bước chân lưu đày, tha 

phương cầu thực, người nghe nhạc phẩm mới thấy khắc khoải chờ 

mong một ngày về "Bến Cũ". Ngay chính tác giả, trong mái ấm gia 

đình, bên người vợ cảm thông và chan chứa ân tình - nàng thơ Tố 

Oanh - khi ngồi vào đàn, tìm về "Bến Cũ", trong những âm thanh thoi 

thóp, cũng long lanh giọt buồn trên khóe mắt. Niềm cảm hứng lại vơi, 

đầy, giữa Anh Việt và Lê Trọng Nguyễn trong "đêm tái ngộ." Tiếng 

dương cầm thay cho lời tâm sự, nhạc cất lên như phá vỡ không 

gian, Anh Việt bốc hứng tặng nàng thơ Tố Oanh, tặng Lê Trọng 

Nguyễn, tặng bằng hữu những sáng tác mới nhất của Anh - 17 ca 

khúc gợi nhớ quê hương. Thật không ngờ, Anh Việt còn đầy sức 

sáng tạo đến thế. Bao nhiêu năm im hơi lặng tiếng, bao nhiêu năm 

diện bích phong kiếm quy điền, bao nhiêu năm bình thản của một 

giòng sông, một bóng cây trong thơ Quang Dũng như Thanh Nam 

viết: "Chưa chắc cây cao hồ đã im, sông sâu hồ dễ sóng êm đềm, 

cây cao chừng đợi giờ giông bão, sông đợi mùa dâng sóng nước 

lên...". Thế nên, bao năm thầm lặng, cây đã gió lên, sông đã sóng 

về, từ trong bóng tối tiếng nhạc Anh Việt đã bừng bừng vang dậỵ 

Không còn là "Bến ấy, ngày xưa người đi, vấn vương biệt lỵ...". cũng 

không phải "khi ấy em còn thơ ngây. Đôi mắt chưa vương lệ sầu", 

cũng không phải điệu nhạc thanh bình lạc lõng "Đây ngày tươi sáng 

muôn chim cùng hót tưng bừng..." mà là những âm thanh được cất 

lên từ trái tim rướm máu của một người Việt Nam đã bị đánh bật ra 

khỏi quê hương. 

 

Những âm thanh đó mang tên "Nhớ Quê Hương". Đó là nỗi tủi hờn 

của một kiếp tha hương, niềm bâng khuâng của một người không 

thể nào cắt lìa quá khứ, những xót đau của thân phận lưu đày ngày 

đêm thương nhờ quê hương và cũng là những ước vọng của một 

ngày trở về quê cũ. 

 

Bây giờ đây, trước thềm Thế kỷ 21, tâm hồn của Anh Việt, cõi nhạc 
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Anh Việt, chuyển biến sang cõi tâm linh. Ông muốn đưa tâm hồn con 

người vào Thiền Ca. Ông muốn dùng nhạc làm điểm tựa cuộc sống 

để con người có thể đạt được đến chân thiện, mỹ. 

 

Đó là hoài vọng của một người nghệ sĩ chân chính trước, những xô 

bồ, phức tạp, nhức nhối của đời sống. 

 

Những người đã có một lần, nghe nhạc Anh Việt, nghêu ngao hát 

nhạc Anh Việt ở miền thơ ấu, ở thuở thiếu thời, ở những ngày chinh 

chiến điêu linh, đã từng yêu mến tác giả, đã từng thuộc nằm lòng 

một nhạc phẩm nào đó của tác giả, có thể đến tham dự chương trình 

nhạc thính phòng kỷ niệm nửa thế kỷ âm nhạc của Anh Việt, vào lúc 

2 giờ chiều thứ Bảy ngày 11 tháng Mười Hai năm 1999 tại Santa 

Clara Convention Center, để hàn huyên cùng Anh Việt, để bầy tỏ một 

cảm tình sâu đậm đối với một người nghệ sĩ đã dâng hiến sự nghiệp 

âm nhạc của mình cho dân tộc, cho lịch sử âm nhạc Việt Nam. 

 

Một chiều Đông 1999. 

Việt Mercury, 10/12/99 

 

Sao Biển 

(Nhà báo Sao Biển, tên thật Trần Ngọc Thanh, hiện đang hành 

nghề tại San Jose) 
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    Nhạc khúc "Lỡ Chuyến Đò" của Anh Việt 

  

                                           Thanh Trang 

  

Nhạc sĩ Anh Việt vừa mới qua đời ở Bắc Cali. Biết đuợc cái tin 

buồn ấy thì tôi đã không tránh đuợc nỗi ngậm ngùi không nhỏ! Có 

những con người trong cõi nhân gian này họ như thể đánh dấu 

cho một thời. Họ ra đi vĩnh viễn thì như thể một mảng đời của 

mình có liên quan gần xa gì đấy đến những con người ấy cũng 

vĩnh viễn mất đi theo. Tôi không hề có cái may mắn trực tiếp quen 

biết gì với nhạc sĩ Anh Việt, thế nhưng tôi lại rất quen thuộc với 

những bài hát của ông. 

  

Đối với những người nghệ sĩ có thực tài, đuợc người đời biết đến, 

thì hình như điều ấy - đuợc người đời biết đến tác phẩm của mình 

-  có lẽ mới là điều thực quan trọng. Và nếu như từ thuở còn nhỏ 

cho đến tận bấy giờ tôi vẫn còn yêu thích một số những bài hát 

của Anh Việt mà tôi quen biết từ xưa thì đối với riêng tôi như thế 

cũng đã là đủ! 

Mới vừa hồi năm 2006 đây thôi, khi mà các CD trên thị trường ít 

cón mấy ai biết để chọn những ca khúc có giá trị khi xưa của Anh 

Việt thì một ngày đẹp giời tôi đã ngồi đàn bài "Lỡ chuyến đò" của 

Ông rồi gửi cho bạn bè để đưa lên "Net". Như cũng là để nhắc 

nhở cho người nghe khắp bốn phương nhớ đến những cái hay, có 

giá trị nghệ thuâtt bền vững thay vì cứ phải nghe những cái gọi là 

"mới" nhưng thường vẫn chưa bằng một góc của cái gọi là "cũ kỹ", 

là "xưa". ( Còn nhớ lời của Nhạc Sĩ Hoàng Dương", tác giả của 

"Hướng về Hà-Nội" hoặc "Tiếc Thu" khi xưa, :"Không có chuyện 

nhạc mới và nhạc cũ; chỉ có chuyện nhạc hay và nhạc dở!" ) 

  

Thuở mới tám chín tuổi đầu thì ở Sài Gòn hàng ngày tôi vẫn nghe 

những bài hát của Anh Việt như "Lỡ chuyến đò", "Một chuyến đi", 

"Thơ ngây" trên Đài Phát Thanh Pháp Á". Xưa giờ tôi vẫn nghĩ 

rằng không có những bài hát của lớp nhạc sĩ tiền bối khi xưa như 

Văn Cao, Phạm Duy, Hoàng Giác, Đoàn Chuẩn, Ngọc Bích, 

Nguyễn Văn Khánh, Anh Việt, Lâm Tuyền, Việt Lang, ... thì tôi đã 

chẳng bao giờ có đuợc lòng yêu thích âm nhạc như tôi vẫn hằng 

yêu thích. 
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Một bài hát có thời gian tính, khung cảnh cùng mội trường sống 

trong tâm thức của người nghe. Sài Gòn thời tôi còn nhỏ tương 

đối "đất rộng người thưa" gấp bội so với mãi về sau này. Hay ít ra 

nó cũng còn tương đối "vắng vẻ" so với cái thời bắt đầu từ năm 

54, với cuộc Di Cư từ Bắc vào Nam. Con đuờng Đại Lộ "Charner", 

sau trở thành "Nguyễn Huệ", cứ chiều đến, khoảng bốn năm giờ 

đã đủ hoang vắng để đám con nít tụi tôi kéo nhau ra giữa lộ mà 

thả diều. Con đuờng đó dẫn thẳng ra bến sông Sài Gòn. Những 

buổi chiều lang thang ra đấy, nhìn những con đò chở khách qua 

sông, phía bên kia bờ "Thủ Thiêm", rồi nhìn ánh nắng chiều đọng 

trên triền núi xa xa về huớng "Vũng Tàu" - "Cap Saint Jacques"- 

thì không thể nào không liên tưởng đến bài hát "Lỡ chuyến đò" 

của Anh Việt mà hàng đêm tôi vẫn nghe trên Đài Pháp Á.  Ai thuở 

nhỏ không có sự "gắn bó thiết thân" gì với những bài hát thì tôi 

không biết. Tôi chỉ biết rằng đối với tôi thì nó là như thế. 

  

Trở lại xứ này một ít lâu sau năm 90, tôi đuợc biết là nhạc sĩ Anh 

Việt sinh sống trên miệt Bắc Cali. Tôi ở miệt Nam. Đã có người 

bạn vong niên trong giới văn nghệ cho tôi số điện thọai của ông 

Anh Việt. Đã năm lần bảy lượt tôi cứ rắp tâm là có dịp đi San José 

thì sẽ gọi điện thọai xin phép đuợc đến vấn an cũng như thăm hỏi 

ông Anh Việt. Tôi có những kỷ niệm của thuở ấu thời đối với hai 

bài hát "Một chuyến đi" và "Lỡ chuyến đò" cho nên tôi cũng muốn 

tìm hiểu đôi chút về những kỷ niệm riêng tư của chính tác giả đối 

với hai bài ấy. Những vẫn chưa thực hiện đuợc điều mình dự tính. 

Ba tôi năm nay chín mươi ba tuổi; ông Anh Việt khi mất mới có 

trên tám mươi cho nên tôi cứ nghĩ rằng Ba mình còn sống, ông 

Anh Việt còn trẻ hơn cả chục tuổi như thế thì thể nào tôi cũng có 

duyên may đuợc gặp. Nay ông mất đi thì rõ ràng bài "Lỡ chuyến 

đò" tôi đàn hai năm trước đây hóa ra như có sự linh nghiệm đối 

với riêng mình! 

  

Thanh Trang 

(Nam Cali., đầu mùa Xuân năm Mậu Tí) 
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Ngồi nghe lại nhạc Anh Việt 

  

 
Nhạc sĩ Anh Việt (1927 - 2008) 

 

Chiều Trong Rừng Thẳm (Thanh Vân) [ <= bấm vào] 

Bến Cũ (Thanh Lan) 

Bến đợi đò trông (Giao Linh) 

Lỡ Chuyến Đò (Khánh Ly) 

Thơ Ngây( Hà Thanh) 

Ngày Xưa Yêu Nhau (Tuấn Ngọc) 

chương trình bích huyền -anh việt 1 

chương trình bích huyền - anh việt 2 

Giã từ nhạc sĩ Anh Việt - RFA 

Nhạc sĩ Anh Việt và Lâm Tuyền - SBS 

Tuổi Thơ Ngây  [ <= bấm vào] 

Nguồn: http://www.art2all.net/chude/anhviet/ns_anhviet.html 
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