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Khoảng tháng 5, bác sĩ cho biết nhạc sĩ Huỳnh Anh có thể phải bị mổ vì tìm ra được bịnh ung thư gan 
(trước đó là ung thư phổi). Nếu không mổ, thì bịnh nhân có thể kéo dài từ 15 ngày đến tối đa 6 tháng. 
Thấy sức khỏe Anh Ba quá yếu, cả nhà quyết định không mổ. 

    Từ xưa đến nay, mỗi khi Huỳnh Anh từ San Jose xuống Quận Cam, đều do Ông Trần Đức Cử, người 
bạn thân nhất của nhạc sĩ chăm sóc. Còn trên vùng San Jose, Huỳnh Anh có một cậu em kết nghĩa tên 
Nghĩa lo cho anh mọi việc. Từ xe cộ, ăn uống và gần như mọi mặt, một tay của Nghĩa. Ngay cả chuyện 
hậu sự sau này, bạn bè vẫn nghĩ, Nghĩa là một trong những người lo lắng cho nhạc sĩ Huỳnh Anh tốt hơn 
ai hết. Nào ngờ, Nghĩa lại đột ngột qua đời vào ngày thứ năm 12 tháng 12 năm 2013, và chỉ một ngày sau, 
nhạc sĩ Huỳnh Anh lặng lẽ ra đi trên giường bệnh lúc 3g00 chiều ngày thứ sáu 13 tháng 12. Ngay thời 
điểm đó, vợ NS Huỳnh Anh đang ở xa, cậu con trai lớn Huỳnh Thanh cùng vợ con sống ở Hawaii, cô con 
gái thứ nhì tên Huỳnh Mai Châu cùng chồng và các con ở Boston, và cô con gái út tên Huỳnh Kim Yến 
cùng chồng và con ở New York. 

    Trước đây, đã nhiều thân hữu muốn tổ chức những đêm nhạc Huỳnh Anh để Ông có một số tiền, 
nhưng hầu như Ông đều từ chối. Bản tính nhạc sĩ Huỳnh Anh vốn cởi mở gần gũi và không muốn làm 
phiền đến ai. Không sống được với nghề nhạc, Ông chọn nghề lái taxi từ năm 1977, 1978 trên vùng San 
Francisco một thời gian dài. Trước khi Ông vào bịnh viện, số tiền dành dụm của Ông 4200$ bỏ trong 
ruột tượng đeo quanh bụng đã bị mất. 

     Trước hoàn cảnh khó khăn, một buổi họp nhỏ lúc 7g00 tối ngày Chủ Nhật 15 tháng 12/2013 đã được 
thực hiện với Ông Trần Đức Cử, ca sĩ Thanh Thúy, ca sĩ Phương Hồng Quế, ca sĩ Thanh Lan, ca sĩ Kim 
Loan, ca sĩ Thanh Châu, Trần Quốc Bảo đề nghị BTC nên liên lạc với một số nghệ sĩ và thân hữu đóng 
góp của ít lòng nhiều để phụ giúp với gia đình nhạc sĩ Huỳnh Anh trong giờ phút khó khăn này. 

     Chỉ hai tiếng sau, trong chương trình Live Show của tuần báo Việt Tide tổ chức lúc 8g00 tối ngày 15 
tháng 12/2013 tại vũ trường Bleu, với sự hoan nghênh đồng ý của chủ nhiệm Ông Thụy Như Ngọc, ca sĩ 
Phương Hồng Quế và TQB đã lên sân khấu quyên góp được từ những ca nhạc sĩ thân tình, số còn lại từ 
phòng thu Asia đang chu1n bị quay cuốn DVD cuộc đời Trúc Phương, các ca nhạc sĩ cũng nhận lời đóng 
góp. Dưới đây là danh sách ca nhạc sĩ gửi tiền phúng điếu: Ca sĩ Kim Loan (100$),Trường Thanh (100$), 
Thanh Thúy và Tâm (200$), Phương Hồng Quế (100$), Thanh Lan (100$), Trang Thanh Lan (100$), MC 
Nam Lộc (200$), Như Hảo (100$), Anh Ba Thành Mỹ (200$), Phượng Linh (100$), Diễm Hương (100$), 
Trần Quốc Bảo (50$), Kim (20$), Bạch Tuyết(50$), Ngọc Đan Thanh (100$), Phuơng Hoài Tâm (100$), 
Huy Sinh (20$), Tuấn Vũ (100$), Thanh Phong (100$), Thiên Trang (60$), Bác sĩ Trung Chỉnh (100$) 
Total: 2,100$ 

     Số tiền này đã được giao cho Anh Trần Đức Cử mang lên San Jose trao tận tay gia đình, đồng thời dự 
tang lễ nhạc sĩ Huỳnh Anh được tổ chức vào hai ngày thứ sáu 27 và thứ b1y 28 tháng 12 năm 2013 tại 
Oak Hill Memorial Park. 

    Mọi chi tiết về tang lễ cũng như quý thân hữu xa gần muốn gửi vòng hoa, phúng điếu, xin liên lạc trực 
tiếp với gia đình 
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     Dưới đây là những kỷ niệm hoặc đôi giòng phân ưu chia buồn của một số ca nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ, 
thân hữu gửi đến gia đình nhạc sĩ Huỳnh Anh. Xin mời quý độc giả bước vào vùng trời tiếc nhớ.. 

  

 THANH THÚY nhớ lại đám cưới của chị cùng TT Ôn Văn Tài đầu năm 1964, trong số những phù dâu, 
có chị Đài là vợ nhạc sĩ Huỳnh Anh. Tháng 4/75, khi vợ chồng Thanh Thúy đặt chân đến xứ Mỹ đầu tiên, 
hai người sống trong một căn apartment tại Las Vegas. Một vài tuần sau, NS Huỳnh Anh và ký giả Trọng 
Viễn tìm đâu ra số điện thoại gọi xin ghé thăm. Lúc gặp mặt, Thanh Thúy vừa nói hai chữ “Anh Ba..” là 
chị đã khóc, còn tác giả Kiếp Cầm Ca mới mở miệng nói: “Thúy..” là hai giòng lệ tuôn trào. 

    Cuối tháng 9 năm 2008, sau khi tổ chức đêm vinh danh nhạc sĩ Lê Văn Thiện, Thanh Thúy cùng NS 
Huỳnh Anh đi nhà quàng Peek Family lo chuyện hậu sự cho anh LVT, trong lúc chờ đợi làm giấy tờ, 
khuôn mặt Huỳnh Anh buồn bã khác thường. Anh lặng người suốt 1, 2 tiếng đồng hồ khi nghe tin cơn 
bịnh ung thư đang đe dọa lấy đi mạng sống người bạn nhạc sĩ từng gắn bó mấy chục năm trời với Anh 
qua nhiều thời gian, mà kỷ niệm nhiều là ở vũ trường Đại Nam từ 1959 đến 1963. 

  

  

 TRẦN VĨNH SAXO từ Pháp gọi sang cho TQB biết Anh xúc động khi nghe tin nhạc sĩ Huỳnh Anh ra đi. 
Những năm 1968, 1969.. cả hai vẫn thỉnh thoảng trình diễn chung với nhau trong phòng thu với ban nhạc 
Shotguns hoặc mỗi khi quái kiệt Trần Văn Trạch mời show hát ở mấy Club Mỹ, Trần Vĩnh thường hay 
gặp tay trống Huỳnh Anh. Vì là “chef orchest”, nên bề ngoài tác giả Mưa Rừng khá nghiêm, nhưng thật 
ra, Huỳnh Anh  lại là một con người tình cảm và rất thương anh em nhạc sĩ. Với tánh tình dễ mến ấy, 
chuyện Anh Ba có nhiều bóng hồng chung quanh, cũng không có gì làm lạ.  

  



  

  MAI LỆ HUYỀN từ tiểu bang Illinois gọi về cho biết cô rất tiếc không có mặt trong ngày Việt Tide Live 
Show vì đi lưu diễn xa cho bầu show Steven Mai. Thành phố Chicago cuối tuần qua chìm trong một mầu 
tuyết trắng xóa và lại càng tê tái hơn khi chị nghe tin nhạc sĩ Huỳnh Anh từ trần. Thời Saigon xưa, hình 
ảnh tay trống hào hùng của Huỳnh Anh tại nhà hàng nổi Mỹ Phụng luôn ghi đậm trong nỗi nhớ của chị. 
Qua Mỹ, thỉnh thoảng mới gặp lại, nhưng những chuyện ngày xưa luôn giòn tan mỗi khi Mai Lệ Huyền, 
Diễm Hương, Phượng Khanh, Mai Ngọc Khánh.. cùng Huỳnh Anh có dịp ngồi ăn cơm bên nhau.   

  

  

 LINH PHƯƠNG có lúc muốn bật khóc khi nhắc lại những ngày đầu của năm 1966-1967 khi cô đi hát ở 
Đại Nam, sau này khi lính đồng minh vào VN mới đổi tên thành Paramount, chủ nhân là ông Tú, thân 
phụ nam ca sĩ Mạnh Hà. Ở đó, đêm đêm trên sân khấu, có tiếng trống Huỳnh Anh, tiếng guitar Huỳnh 
Háo, tiếng violin Đan Thọ, tiếng piano Lê Văn Thiện, tiếng hát Ngọc Mỹ, có lúc có thêm tiếng hát và tiếng 
guitar Trường Hải cất lên.. Ban đêm anh em tụ tập làm việc dưới ánh đèn sân khấu, ban ngày, Linh 
Phương cùng Anh Thiện, Anh Ba H.A.. ngồi xẹp dưới đất với bộ tứ sắc. Những kỷ niệm đó mãi mãi là bất 
tử. Lần cuối LP gặp lại anh Huỳnh Anh, hình như trong buổi tiệc Ái Hữu Hội Nha Trang năm 2011 hoặc 
2012.. tại nhà hàng Paracell.. Mấy anh em ngồi nhắc chuyện kỷ niệm, càng say kỷ niệm càng trào tuôn 
như thác lũ. Từ ngày đó, Anh Ba hình như đổ bịnh, yếu hẳn và ít xuống vùng Quận Cam như những năm 
về trước.  



  

 

 MẠNH HÀ thuở thân phụ mở vũ trường Paramount trên đường Hàm Nghi (đối diện nhà chú Hỏa) có 
ban nhạc Lê Văn Thiện, Huỳnh Anh, Huỳnh Háo, Đan Thọ.. chơi mỗi đêm.. đó là những năm 1966, 
1967.. thì anh mới là một cậu thiếu niên tuổi 15. Niềm vui lớn nhất của Mạnh Hà ngày đó, là được 2 ông 
thầy giỏi trống nhất nhì Saigon ngày ấy là Huỳnh Anh, Huỳnh Háo.. cho ngồi lên bộ trống và dậy dỗ. Để 
tưởng nhớ đến vị thầy khả kính vừa ra đi, Mạnh Hà tuy chuyên hát nhạc ngoại quốc, nhưng Anh vừa thu 
xong ca khúc Đời Tôi Chỉ Một Người, một sáng tác của thầy Huỳnh Anh. Giọng ca của Mạnh Hà từ xưa 
đến nay luôn “phiêu” trong những giòng nhạc Blues, Jazz.. nay thì chàng ca Thuở Ấy Có Em, Đời Tôi 
Chỉ Một Người, còn gì bằng. 

  

  

 GIAO LINH từ VN vừa gọi cho PHQ nhờ chuyển 100$ phúng điếu đến đám tang nhạc sĩ Huỳnh Anh. 
Trong tin nhắn phân ưu, nữ hoàng sầu muộn ghi: “Vĩnh biệt anh, người nhạc sĩ tài hoa đã để lại cho đời 
nhiều ca khúc hay. Trong đó, ca khúc “Mưa rừng” mãi mãi sẽ là một sáng tác bất hủ được nhiều thế hệ 
khán giả yêu thích”. 

  



 

PHƯỢNG KHANH nhớ lại những ngày đầu đi hát đầu năm 1964. Khi được ban nhạc Huỳnh Anh lúc đó 
đóng đô ở Mỹ Phụng nhận vào hát mỗi đêm, chị rất cảm động. Tác giả Nếu Ta Đừng Quen Nhau bề 
ngoài có vẻ nghiêm nghị nhưng Anh lại rất tốt với em út và bạn bè. Những ca khúc của H.A mà Phượng 
Khanh hay trình bày, đó là Kiếp Cầm Ca, Nếu Ta Đừng Quen Nhau, Mưa Rừng, Thuở Ấy Có Em, Đời 
Tôi Chỉ Một Người.. 

  

 

 PHƯỢNG LINH hồi tưởng lần gặp cuối cùng nhạc sĩ Huỳnh Anh trong buổi gây quỹ giúp nhạc sĩ 
Huỳnh Hoa đang lâm bịnh nặng ở quê nhà, hình như đó là đầu năm 2008. Buổi hội ngộ có mặt khá đông 
đủ những khuôn mặt nhạc sĩ vũ trường xưa như Ngọc Chánh, Hồ Xuân Mai, Anh Phong (Thời Bida), 
Quốc Thái (trống).. Tiệc nào, Anh Ba Huỳnh Anh tay cũng cầm ly rượu, lúc vui lên sân khấu hát nhạc 
của mình hoặc Ngăn Cách theo nhịp Chaccha rất yêu đời. Nhạc của Huỳnh Anh, sau 1975, Phượng Linh 
thích hát trong các buổi tiệc của gia đình Lính, đó là Rừng Lá Thay Chưa, được phổ từ một bài thơ của 
Hoàng Ngọc Ẩn. 

         

  



 

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông (VN): Chú Đông nhờ cháu chuyển đến tang quyến nhạc sĩ Huỳnh Anh lời 
chia buồn: “Vô cùng thương tiếc người bạn tài hoa, tri âm tri kỷ và công lao đóng góp vào sự thành công 
của Continental, Sơn Ca ở thập niên 60- 70. Nguyễn văn Đông và  gia đình.  

  

 

 Ca sĩ Thanh Lan (CA): Sao mùa Đông luôn đem đến cho ta những tin buồn khiến lòng càng tê tái 
giữa rét mướt của cuối năm lạnh giá? Nhạc sĩ Huỳnh Anh như ngôi sao băng lướt nhanh trên nền trời 
đen sâu thăm thẳm của thành phố San Francisco. Xác anh lẻ loi nằm chờ đợi ngày được người thân đến 
nhận. Còn nhớ đêm nào tại một sân khấu nhỏ của San Jose, tôi hát với ban nhạc được tăng cường tiếng 
trống sôi nổi của anh. Nghệ sĩ của Saigon xa xưa yêu dấu khi gặp nhau tay bắt mặt mừng, dù cho tôi chỉ 
hát một bài duy nhất của anh trên đài truyền hình, đó là ca khúc Loan Mắt Nhung… Anh còn có một số 
bài hát khác rất hay và tôi rất thích như Đời Tôi Chỉ Một Người, Thuở Ấy Có Em.. nhưng không hiểu 
sao chưa có dịp thu băng. Trước 75, vì dành thì giờ đi học, nên tôi không có đi hát phòng trà, vì vậy ít có 
dịp trình diễn những ca khúc này..  

  



   

 Nghệ sĩ Minh Phúc – Minh Xuân (CA): Hai em xin vĩnh biệt anh thương kính. 

  

 

 Kịch sĩ Tú Trinh (VN): Nhạc sĩ Mưa Rừng nay còn đâu. Kính chúc hương hồn Anh tiêu diêu nơi 
miền cực lạc. 

  

 

 



  

 Ca sĩ – Nhiếp ảnh gia Đào Hoa Nữ (VN): Xin cám ơn B. đã cho Đào Hoa Nữ biết tin buồn về sự ra 
đi của anh Huỳnh Anh. Giờ đây, Đào Hoa Nữ chỉ biết cầu nguyện cho anh về nơi miền đất mới luôn được 
bằng an thanh thản với cuộc sống mới và nhiều niềm vui. Lần qua Mỹ vừa qua, Đào Hoa Nữ được may 
mắn gặp nhạc sĩ Huỳnh Anh. Anh ôm chầm lấy Đào Hoa Nữ và nói: “Anh không ngờ còn có ngày được 
gặp lại em như thế này. Không ngờ sau bao nhiêu năm dài, anh em mình mới gặp nhau, ai ngờ đó là lần 
đầu và lại là lần cuối, Anh Huỳnh Anh mến yêu ơi.   

  

 

 Nghệ sĩ Hương Lan (Westminster): Thành kính chia buồn cùng gia đình của nhạc sĩ Huỳnh Anh, 
được tin Anh vừa mất tại San Francisco. Cha của nhạc sĩ Huỳnh Anh ngày xưa là thầy dạy cổ nhạc cho 
Hương Lan khi còn bé… R.I.P.  

  



 

 Ca sĩ Phương Hồng Quế:Những năm 1968-1969 khi bắt đầu đi hát, ban nhạc Huỳnh Anh đóng đô 
chỗ nào, thì Anh luôn mời Quế hát. Thật khó quên những đêm đi hát thật vui ở Văn Cảnh, Mỹ Nữ, Bồng 
Lai.. Quế thường hát liên khúc Kiếp Cầm Ca và Mưa Rừng cùng chung tông La Thứ (Am). Khoảng năm 
1970, anh có viết riêng tặng Quế một ca khúc, bài hát nói về một cuộc tình muộn màng, buổi sáng anh 
kêu đến nhà hàng dợt, và tối thì đã phải hát ngay.. 

  

 

 Ca sĩ Pauline Ngọc (Germany): Buồn quá B. ơi! Anh Ba thật là 1 nhân tài. Anh Huỳnh Anh chơi 
trống giỏi mà viết nhạc cũng rất hay. Ai cũng thích hát. RIP anh Ba! Chúng Em nghệ sỹ đều Yêu thương 
Anh.  

  



 

 Ca sĩ Vy Vân (CA): Vy Vân vừa nhận được tin buồn anh Huỳnh Anh, tác giả bài hát nổi tiếng Mưa 
Rừng vừa từ trần. NS Huỳnh Anh là người anh tinh thần của VV cũng như của rất nhiều anh chị em ca 
nhạc sĩ khác. Anh đã thu cho Vy Vân trong băng nhạc Huỳnh Anh vào năm 80 ca khúc Biết Nói Gì Đây 
và giờ đây thì anh đã ra đi.. 

 

 Trung phong Quang Đức Vĩnh (VA): Cám ơn TQB cho biết tin Anh Ba Huỳnh Anh vừa ra đi. Lần 
sau cùng nói chuyện với Anh Bé, Vĩnh thường hay gọi Ảnh như vậy còn ra ngoài thì gọi Anh Ba. Ảnh có 
hỏi chừng nào Vĩnh qua Cali để gặp Ảnh. Chắc có lẽ B. còn nhớ Ba của Vĩnh đá cho đội Cercle Cần Thơ 
quê nhà của Anh Ba, hai gia đình rất thân. Anh Ba gọi Ba của Vĩnh la Chú Ba. Anh Ba vẫn thường đi 
xem Anh Quang Kim Phụng và Vĩnh đá banh rồi về bàn bạc với Ba Anh. Khi Anh Ba dọn về Kỳ Đồng ở 
gần nhà văn Uyên Thao và ca sĩ Trúc Linh, Vĩnh có ghé thăm Ảnh nhiều lần. Anh Ba có một huyền thoại 
là chiếc xe Vespa của ảnh lúc nào trong cốp xe cũng có chai rượu. Lúc ảnh chơi nhạc ở Văn Cảnh, rảnh 
rỗi Vĩnh lên chơi với Ảnh. Có chút rượu sương sương Ảnh thường hát bài Ngăn Cách với điệu slow rock 
hay lắm B. ơi! Hoặc có khi hẹn gặp Vĩnh ở ngã Sáu Saigon khi Văn Cảnh đóng cửa.     

    Kỷ niệm nhiều nhất của Vĩnh với Anh Ba là có một lần mấy đứa bạn trở về từ chiến trường Hạ Lào 
mùa hè đỏ lửa hình như có cả Đại Úy Thọ nữa ghé nhà bảo Vĩnh dẫn đi nhậu. Trong túi hết tiền, Vĩnh 
mới dẫn cả bọn khoảng 8-9 đứa lên Văn Cảnh, Anh Ba phải đứng ra lo chầu nhậu này cho Vĩnh, nhưng 
sáng ngày hôm sau là tới tai ông già. Anh Ba mách với Ba Vĩnh là “thằng Vĩnh nó đá banh mà nhậu 
nhiều quá, với lại đi với mấy đứa trông dữ dằn quá, rốt cuộc là Vĩnh lãnh một trận moral từ ông già.  

    Tháng 4/75 khi vô phi trường Tân Sơn Nhất để gặp mấy người bạn còn đang trong vòng rào của cơ 
quan DAO chờ đi tỵ nạn thì Vĩnh gặp anh Huỳnh Anh cũng ở trong đó. Ảnh có nhờ Vĩnh đi mua cho ảnh 
vài ổ bánh mì cho Anh và gia đình. Thế rồi từ đó đến nay, mặc dù Vĩnh qua Mỹ ba mươi mấy năm rồi, 
hai an hem chưa một lần gặp lại được nhau. Vĩnh biệt Anh. 



  

 

Ca sĩ Diễm Hương (CA): Nhớ mãi những lần gặp lại anh từ San Francisco xuống Quận Cam thăm 
bạn bè, hai anh em lại lên sân khấu song ca Thuở ấy có em, Đời tôi chỉ yêu một người.. và ngay cả bài hát 
Mưa Rừng, đó là bài DH hay đơn ca, mỗi khi đang hát mà bất ngờ anh ghé vào nhà hàng, anh đều lên 
bước lên sân khấu hát chung.. Anh lúc nào cũng là một người anh lớn. Đáng quý và đáng nể trọng. 

  

 

Ca sĩ Thanh Phong – Tam Ca Sao Băng (Pháp): Ôi! thứ sáu 13 ngày định mệnh! Không ngờ sáng 
nay vừa thức dậy xem internet bàng hoàng hay tin anh ra đi. Còn nhớ có lần sang Mỹ, gặp anh vẫn nét 
mặt hiền từ, nụ cười đôn hậu.. Giờ lại mất anh rồi. Vĩnh biệt nhạc sĩ Huỳnh Anh. Xin cầu chúc anh về 
nơi vĩnh hằng.   

  



 

 Ca sĩ Mary Linh (Texas): Thương tiếc nhớ đến anh, cứ ngỡ trong chiêm bao, thành kinh chia buồn 
đến gia đình.  

  

 

 Trompet Cao Phi Long (CA):Thành thật phân ưu đến gia đình Anh Huỳnh Anh. Anh từng là xếp 
của tôi tại vũ trường Đại Nam. 

  



 

MC Như Hảo (TT Tú Quỳnh Phạm Mạnh Cương): Cám ơn TQB đã cho biết tin buồn này. Lại 
một tài năng quí của làng nhạc Việt giã từ chúng ta. “Biết nói gì đây, Bảo ơi”! Vĩnh biệt Anh Bé Ba. Xin 
chia xẻ nỗi mất mát nầy cùng tang quyến. Nguyện cầu linh hồn nhạc sĩ Huỳnh Anh sớm về cõi Vĩnh 
Hằng.  

  

 

 Nghệ sĩ Kim Tuyến (San Diego): Cầu nguyện chư Phật hộ độ cho anh siêu thoát về Cực Lạc Quốc! 
Danh ca Bạch Huệ , em gái của anh cũng vừa qua đời không lâu lắm. Thành kính chia buồn đến gia đình 
anh Huỳnh Anh  

 

 Nguyễn Việt Tiến (xướng ngôn viên truyền hình Toronto – Canada): Nguyện cầu hương hồn 
nhạc sĩ Huỳnh Anh sớm về cõi Vĩnh Hằng, và xin thành kính phân ưu cùng Gia Đình.  

  



  

 Ca sĩ Trang Thanh Lan (CA):Lại một người thân nữa ra đi. Giữa cái lạnh tháng 12 mà nghe tin 
 một người anh ra đi vĩnh viễn, sao thấy buồn quá.    

  

 

 Ca sĩ Khắc Triệu & C1m Vân (VN): Cám ơn Anh đã gửi bài và tin tức của nhạc sĩ Huỳnh Anh cho 
tụi em.   

  

 

 Crystalzero (em trai ca sĩ Pat Lâm): Lovely shareds. Mr. Huynh Anh…in peace  

  

 

 Nghệ sĩ Kiều Mỹ Loan & Minh Phụng (Rosemead – CA): Vĩnh biệt nhạc sĩ Huỳnh Anh. Anh 
“Bé Ba” thân mến. Minh Phụng – Kiều Mỹ Loan kính bái. Cầu chúc hương hồn Anh vãng sanh nơi miền 
cực lạc.  



  

 

 Nhạc sĩ Đắc Lân (VN) và 2 con là ca sĩ Vân Khanh – Vân Quỳnh: Vĩnh biệt Nhạc sĩ Huỳnh 
Anh. R.I.P.  

  

 

 Nhạc sĩ Huỳnh Kim Sơn của ban Saigon By Night (Boston – MA): Anh Ba Bé không còn nữa. 
Xin chia buồn cùng chị Đào cháu Thanh,Yến.  

  

  

Nhạc sĩ Lê Trí & ban nhạc Family Love (San Jose): God bless his soul.  



  

 

Soạn giả Ngô Tấn Triển (Huntington Beach): Một đàn anh kính mến vừa ra đi. Một vì sao rơi 
đúng thứ sáu ngày 13.  

  

 

Nhà văn Lệ Hằng, tác giả Tóc Mây (Sidney – Úc): TQB ơi, nhạc sĩ Huỳnh Anh mất rồi sao? Lệ 
Hằng rất là thần tượng anh ấy. Sao anh ấy đi sớm vậy.. Trả lời cho chị và cho chị chia buồn với. Thương 
em.  

  

 

 Ca sĩ Ngọc Thành (SJ): R.I.P anh Huỳnh Anh.  

  



 

 Thủ môn Nguyễn Quốc Bảo – con trai cố ký giả Huyền Vũ (VA): Lên Face Book TQB mới 
hay tin Anh Ba vừa ra đi. Huỳnh Anh là một người nhạc sĩ thật bình dân và phóng khoáng, rất hâm mộ 
đá banh. Anh từng là ủng hộ viên đắc lực của đội AJS. Tin này buồn quá. Có một đôi lần, QB có liên lạc 
với Anh Ba Huỳnh Anh nhưng rồi bặt tin luôn từ đó. Anh Ba ra đi đột ngột nên Williamsburg chìm trong 
mưa dầm cả ngày hôm nay. 

  

 

 Nghệ sĩ Giang Kim (VN): Lại một nhạc sĩ ra đi. Cầu nguyện cho anh siêu thoát, chia buồn cùng gia 
đình NS Huỳnh Anh.  

  

 

 Nhạc sĩ Tùng Nguyễn (VN): RIP 



 

 Ca sĩ Connie Kim (CA): Nếu ca nhạc sĩ ở OC phúng điếu NS Huỳnh Anh thì B. cho chị biết để chị 
góp chút đỉnh nhé. Thanks. 

 

 Nhạc sĩ Trần Quảng Nam(SJ):  R.I.P Anh Ba. 

 

 Nghệ sĩ Tana Thái Hà (Quebec – Canada): Lại thêm 1 người nhạc sĩ tài hoa vừa giã từ cuộc chơi, 
để rong chơi cuối trời quên lãng. Nhạc Sĩ “Mưa Rừng” giờ đã “hun hút phương trời vô vọng” để lại biết 
bao “nhớ thương bạc trắng mái đầu”. Nhớ đến Anh qua những tình khúc vẫn thường nghe trên radio đài 
quân đội ngày xưa. Thoảng đâu đó âm hưởng nét jazz da diết nồng nàn, vào những buổi tối trời mưa 
buồn rả rit , nhữg giọt rớt lạnh tanh trên mái tôn trước sân nhà. Và rồi, lại chen lấn đi xem buổi chiều 
phim Loan Mắt Nhung lần đầu tiên tại Saigon do nghệ sĩ Thanh Nga thủ vai chính. “Tình dở dang ước 

mơ vàng phai tàn Nghìn thương trăm nhớ vẫn là mơ” Ôi! tại sao Anh vội bỏ đi khi rừng chưa thay 
lá? Làm sao tìm lại được “Thuở ấy có Em”? Nhạc anh sẽ sống mãi trong lòng người mộ điệu. Vĩnh biệt 
Nhạc Sĩ Huỳnh Anh .  

  



 

Vanchus Lee (Canada):Thành thật chia buồn cùng gia đình nhạc sĩ Huỳnh Anh.  

  

  

 Nhạc sĩ Trịnh Việt Cường (CA): Thành kính chia buồn cùng gia đình nhạc sĩ Huỳnh Anh.  

  

 

 Trung Trần (Cần Thơ – VN):Một nhân tài Việt lại ra đi. Xin gửi nơi đây sự thương tiếc dành cho 
Ông.  

  



  

 

 Ca sĩ Linh Thảo (CA): Xin thành thật chia buồn đến gia đình nhạc sĩ Huỳnh Anh.  

 

 Mary Hiếu Đặng (Sidney – Úc): Một bông hoa văn nghệ nữa ra đi. Xin chia buồn cùng gia đình 
nhạc sĩ Huỳnh Anh và đại gia đình nghệ sĩ.  

 

 Một số cựu học sinh Lasan Mossard (CA): R.I.P Nhạc sĩ Huỳnh Anh.  

 

 Baobao Nguyễn (Saigon): Lại thêm một nhạc sĩ ra đi. Lại một bông hoa văn nghệ đã không còn nữa 
trên cành. Xin chia buồn cùng gia quyến và kính chúc linh hồn Ông sớm được siêu thoát và bình yên.  



 

 Đoàn Quốc Đạt (CA): Cầu cho linh hồn nhạc sĩ sớm được siêu thoát và những giọt Mưa Rừng ngày 
đêm sẽ hòa mình vào những dòng suối vàng muôn đời ch1y mãi trong lòng khán giả mọi nơi.   

 

 Ca sĩ Thúy An (CA): Cầu nguyện đến linh hồn Anh. Xin chia buồn cùng gia quyến.  

 

 Phương Farst (Florida):Thành thật chia buồn cùng gia đình Ông.  

 

Ca sĩ Ngọc Ánh (Las Vegas):Nếu tính đến tháng 12-2013 này , mình đã hát bài Lạnh Trọn Đêm Mưa 
của nhạc sĩ Huỳnh Anh được 27 năm. Vậy mà từ đó đến nay, mình vẫn chưa được bao giờ hân hạnh 
được gặp mặt hay chụp hình chung với chú ấy. Biết tin chú mất lòng buồn rười rượi. Chú là một nhạc sĩ 
tài hoa với nhiều bài hát rất quen thuộc và nổi tiếng đi vào lòng người. Cháu xin thành thật chia buồn 
cùng gia đình chú và xin được thắp nén hương cầu mong chú sớm siêu thoát. Hãy yên nghỉ chú nhé.   

          



 CA SĨ TRÚC MAI, LINH PHƯƠNG TÌM LẠI TÔNG TÍCH MỘT TẤM ẢNH HƠN NỬA THẾ KỶ TRƯỚC  

  

Ca sĩ Linh Phương, ca sĩ Trúc Mai nói về tấm ảnh 5 nhạc sĩ. Từ trái sang: Lê Văn Thiện, Đan Thọ, Anh 
Hạnh, Anh Xuân, Huỳnh Anh tại vũ trường Đại Nam đầu thập niên 60. 

       Tấm ảnh đăng trong phần này, nhiều năm qua, chỉ được trả lời khoảng 70% những thắc mắc. Tên 
của 5 nhạc sĩ trong hình, từ lâu nay chỉ biết được có 3 người được đếm từ trái sang phải gồm pianist Lê 
Văn Thiện (thứ nhất bìa trái), Đan Thọ saxo (thứ nhì) và tay trống Huỳnh Anh (thứ năm bìa phải). Ít ai 
còn nhớ đến tên 2 nhạc sĩ còn lại. Chiều hôm nay (18/12), trước giờ gửi bài, người viết nhận được câu trả 
lời đúng nhất từ 2 ca sĩ, đó là Trúc Mai và Linh Phương. Cả hai còn nhớ, vì đó là ban nhạc đã trình diễn 
cho họ ngay từ lúc cả hai bắt đầu đi hát tại Đại Nam.  

       Trúc Mai bước vào nghề hát lần đầu năm 1959 tại vũ trường Đại Nam. Thuở ấy ban nhạc có 5 người 
trong tấm ảnh này, gồm Lê Văn Thiện (thứ nhất), Đan Thọ (thứ nhì), Huỳnh Anh (thứ năm). Trúc Mai 
nói người đứng thứ ba là anh Hạnh chuyên trình diễn contrabass. Anh Hạnh chuyên mặc vest trắng tinh, 
quần áo luôn luôn tươm tất ủi thẳng. Linh Phương nhắc thêm, anh Hạnh tên Pháp là Raymond hiện sống 
ở Lyon (Pháp).  

        Còn nhân vật thứ tư, cả hai còn nhớ tên, đó là anh Xuân Chà-và chơi trompet. Trúc Mai chỉ thắc 
mắc, ngày đó chị hay thấy có cả anh Xuân Tiên, nhưng sao trong hình lại không có..  

       Ảnh được chụp tại vũ trường Đại Nam, thời gian có thể là 1960 đến 1964, lúc này ban nhạc Lê Văn 
Thiện và Huỳnh Anh vẫn còn đóng đô ở Đại Nam. Khoảng 1964, Huỳnh Anh mới rời Đại Nam về cộng 
tác Mỹ Phụng.  

       Ngày ấy, Trúc Mai thường hát Nếu Ta Đừng Quen Nhau và có thu băng ca khúc Những Bước Chân 
Hoang của Huỳnh Anh vào cuốn Shotguns 34: Tiếng Hát Trúc Mai phát hành ở Saigon 1974. 

  



 

 NHẠC SĨ TRUNG NGHĨA NHẮC NHỚ KỶ NIỆM NHẠC SĨ HUỲNH ANH TRÌNH DIỄN VŨ 
TRƯỜNG VIỆT NAM ĐẦU TIÊN TẠI CALI NĂM 1976  

    Trọng Minh, tác giả bộ Vẻ Vang Dân Việt gửi 1 lá thư email cho người viết. Ông ghi: Cái gì cũng có thể 
quên, nhưng chuyện vũ trường đầu tiên của người VN ở Hollywood năm 1976 thì nhiều người Việt sống 
thời gian đó vẫn nhớ. Thành phần ban nhạc gồm có Huỳnh Anh (trống), Hồ Xuân Mai (piano), Trung 
Nghĩa (guitar), Trung Hành (bass, vocal)) và giàn ca sĩ có Thanh Tuyền (nhạc trẻ), Quang Minh đặt tên 
New Life, chơi trong một cái gian phòng lớn của Hotel Roosevelt thuộc thành phố Hollywood. Ngày ấy, 
người VN sống trên Los Angeles không nhiều, cho nên giới nghệ sĩ thường có khuynh hướng sống gần 
nhau. Cả ban nhạc New Life vừa kể cùng với nhạc sĩ Linh Giang, ca sĩ Y Vân mướn ở chung trong một 
khu apartment. Về sau có thêm ca sĩ Sĩ Phú. Trung Nghĩa nói đùa: “Thuở ấy, tụi này gọi là xóm Việt 
Nam”. Chiều chiều Anh Ba Huỳnh Anh nấu cơm, có món gì ngon, chẳng hạn món canh chua cá lóc là 
kêu anh em tới phòng anh Ba nhậu. 

      Ai quen nhạc sĩ Huỳnh Anh đều khen anh hiền, ít ai thấy anh quạu. Vậy mà có. Trung Nghĩa kể lại, 
hồi đi làm ở Hotel Roosevelt năm 76, ban nhạc New Life đang chơi nhạc du dương ngon lành, một anh 
chàng lóc chóc ra giữa piste la lối chọc quê: “Ban nhạc gì mà tối ngày chơi nhạc cũ mèm vậy mấy cha”. 
Bị quê, Huỳnh Anh lấy dùi trống chỉ xuống: “Ê, vậy anh có nh1y điệu gì mới hơn không?”. Thấy trống sĩ 
nổi quạu, anh chàng biến mất khỏi sàn. 

      Chơi khoảng một năm, Huỳnh Anh bỏ nghề, lên San Francisco lấy được bằng hành nghề lái taxi. 
Năm 1978, Trung Nghĩa vô tình lên SF chơi nhạc, gặp lại tác giả Thuở Ấy Có Em. Hai anh em mừng rỡ 
đưa nhau vào nhà hàng ngồi ăn cơm và trò chuyện. Lúc trả tiền, Huỳnh Anh dành trả. Anh móc ra một 
cọc tiền to và nói: “Ai nói làm nhạc sĩ mà giàu hơn lái taxi.. Anh Ba bỏ nghề là phải rồi. Làm mà không 
vui thì làm chi nữa”.. Trong ánh mắt của anh nửa đùa nửa thật. Có chút gì đó tiếu lâm, có chút gì đó bùi 
ngùi. 


