
 

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý - tác giả 'Dư âm' qua đời ở tuổi 95     
 26/12/2019  

     Tác giả ca khúc Dư âm - nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý vừa qua đời tại nhà riêng ở Sài gòn vào chiều 26.-12 - 2019, 

hưởng thọ 95 tuổi. 

 

'Dư âm' là một trong những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn 

Văn Tý 

 

   Theo thông tin từ gia đình nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, ông qua đời tại 

nhà riêng ở Q.1, Sài Gòn vào khoảng 17 giờ 15 chiều 26.12 sau thời 

gian dài chống chọi với nhiều bệnh tật của tuổi già. Lễ nhập quan diễn 

ra vào 7 giờ ngày 27.12, 10 giờ di quan đến Nhà tang lễ Thành Phố; 

linh cữu sau đó được đưa đi an táng tại Hoa viên nghĩa trang Bình 

Dương vào ngày 29.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý một trong năm nhạc sĩ đầu tiên, cùng 

Nguyễn Xuân Khoát, Đỗ Nhuận, Lưu Hữu Phước, Văn Cao, thành lập 

nên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Các nhạc phẩm nổi tiếng gắn với tên tuổi 

của ông trong sự nghiệp sáng tác gồm: Dư âm, Mẹ yêu con, Cô đi nuôi 

dạy trẻ, Vượt trùng dương…và nhiều nữa…Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý 

có hai người con: người con đầu sống tại Hà Nội, người con gái thứ 

hai sống ở Sài Gòn. Lợi tức của ông lúc về già chủ yếu từ tiền tác 

quyền, và những năm gần đây được ông cho biết khoảng vài 

triệu/tháng ( tiền Hồ ) …đủ sống … 

 

                                          * 

 

    Lão Phan tôi hồi ở Nam Định năm 1953 – 1954, hơn 20 tuổi, ban 

ngày làm việc văn phòng, chiều tối đi học Guitare Espagnole ở nhà 

ông nhạc trưởng Khiêu Vũ Trường Paradise…Những bản nhạc và bài 

hát đầu tiên là mấy bài…Dư Âm, Ngày Về, Đêm Đông, Ai về Sông 

Tương, Nổi lòng vv… để đàn hát nghêu ngao cho vui…Do cái vụ này mà Lão Phan tôi khó quên được nhạc sĩ 

Nguyễn Văn Tý, Nguyễn văn Thuơng, Thông Đạt, Nguyễn Văn Khánh vv…Cái CD ca nhạc đầu tiên và duy nhất của 

gia đình Lão Phan cũng ghi : Lão Phan hát bài “ Em đến thăm anh một chiều mưa “ của Tô Vũ và Bà Xã hát bài “ Dư 

Âm “ của Nguyễn văn Tý đó ! 

    Bữa nay, ghi lại vài dòng này với chút tâm tình thương nhớ người nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý của tôi… 
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