
 
 
Nhà thơ Du Tử Lê viết về nhạc sĩ Lâm Tuyền: 
 
“ . . . Lịch sử văn học, nghệ thuật thế giới ghi nhận, có những tài hoa xuất chúng, khi 
sống bị lãng quên, bằn bặt. Nhưng cuối cùng, trên nấm mồ của họ, khi cỏ đã xanh, 
những vồng hoa rực rỡ nhất, đã được nhân gian biết ơn. Ngợi ca. Tưởng tiếc. Dẫu 
muộn màng, 
 
Nói vậy, không có nghĩa tài năng ngoại khổ nào, cuối cùng, khi đã nằm xuống, cũng 
được định mệnh tỵ hiềm, ganh ghét hồi tâm, buông tha! Thực tế, vẫn có những tài 
năng lớn, cuối cùng, khi nấm mồ được lấp thì, nó lại như một tầng lãng quên khác, 
phủ thêm lãng quên lên di hài người quá cố! 
 
Cũng thế, đành hanh định mệnh kia, không quên Việt Nam. 
 



Tôi muốn nói giai đoạn văn học, nghệ thuật miền nam, 20 năm, dù ngắn ngủi, nhưng 
chẳng vì thế mà được định mệnh miễn trừ. 
 
Một trong những tài hoa rất mực của văn học, nghệ thuật miền Nam, 20 năm, theo 
tôi, là cố nhạc sĩ Lâm Tuyền. 
 
Ông là tác giả của những ca khúc từng được những người cùng giới coi như kinh 
điển. Đó là những tình khúc còn lưu truyền tới hôm nay, với nhịp đập của trái tim rực 
rỡ tài hoa trong tác phẩm, không vì thời gian mà giảm sút phần rưng rưng. Thổn 
thức. 
 
Có thể chúng ta không biết tên những ca khúc như “Tiếng thời gian,” “Hình ảnh một 
buổi chiều” “Tơ Sầu, hay “Khúc nhạc ly hương”, “Nhắn người viễn xứ” hay “Lặng lẽ”, 
“Trở về dĩ vãng”… Nhưng tình cờ, đâu đó, chí ít cũng một lần, chúng ta đã nghe: 
 
“Đàn chim tung cánh xa khuất mờ 
 
Chiều thu lưu luyến màu thương nhớ 
 
Nhớ mái đầu ai nhuộm nắng vàng 
 
Buồn biết bao giờ cho hết nguôi…” 
 
(Theo Wikipedia, Bách khoa toàn thư mở). 
 
. . . . .. . 
 
Ca sĩ Quỳnh Giao (cũng là giáo sư dương cầm), trong bài viết nhan đề “Lâm Tuyền 
và giấc mơ sông hồ”, có đoạn: 
 
“… Toàn thể tác phẩm của Lâm Tuyền quả là ít, nhưng rất nghệ thuật và độc đáo. 
Vào thập niên 50, tân nhạc Việt Nam mới tiến qua ngưỡng cửa ‘phôi thai’, mà với 
nhạc thuật vững vàng, câu cú có hệ thống rành mạch như Lâm Tuyền thì thật ra rất 
hiếm. Nghe nhạc mình nhận ra trình độ của người sáng tác. Có học nhạc pháp, hòa 
âm mới viết được như thế. 
 
Các nhạc trưởng có tài năng như Vũ Thành, Hoàng Trọng, Văn Phụng, Nghiêm Phú 
Phi đều công nhận giá trị nhạc thuật Lâm Tuyền và thích thú khi viết hòa âm cho các 
tác phẩm của ông….” (4) 
 
Phải chăng, chính vì tài hoa Lâm Tuyền được những tên tuổi lừng lẫy trong giới, 
cùng thời công nhận mà ông đã bị định mệnh vùi dập, tàn nhẫn như ghi nhận sau 
đây của Trần Áng Sơn, trong tác phẩm nhan đề “Những trang khép mở”: 
 
“Sau 1975, tôi gặp lại nhạc sĩ Lâm Tuyền mấy lần – ông già đi là lẽ dĩ nhiên – nhưng 
nỗi buồn ẩn hiện trong những nét khắc khổ trên gương mặt, khiến làm tôi nao lòng! 
Đã từng biết ông, từng được ông truyền những kỹ thuật solo, làm sao tôi có thể thản 
nhiên!!! 
 



“Đã bước sang năm thứ 2 của thế kỷ XXI, Lâm Tuyền không còn nữa, ông mất cách 
đây mấy năm, ra đi âm thầm, đúng theo cách mà người ta đối xử với ông…” (Nhà 
XB Trẻ, Saigon. Tập 2. Tr. 141-146) (5) 
 
(Trích: Tác giả “Tiếng thời gian”, Lâm Tuyền, bằng chứng khác của định mệnh nghiệt 
ngã – Du Tử Lê) 


