Thư mục Xuân Vũ
Trừ những tác phẩm có tựa trên các trang quảng cáo chưa xuất bản hay đã tuyệt bản,
độc già có thể tìm trong các thư viện và các nhà xuất bản ở hải ngoại 43 tựa các tác
phẩm của Xuân Vũ xuất bản từ năm 1973 trong nước và sau đó tại hải ngoại. Một số
các tác phẩm nầy là các trường thiên gồm nhiều tập, như Đường đi không đến gồm 5
tập với 5 tựa khác nhau, do đó nếu phải kể tất cả các tựa, thư mục Xuân Vũ có ít nhất
60 tựa với 15 000 trang giấy.
Trừ nhà xuất bản Sống Mới in tác phẩm đầu tay của Xuân Vũ ở trong nước, tại hải
ngoại có 10 nhà xuất bản tại Hoa Kỳ chia nhau xuất bản hay tái bản sách của Xuân Vũ.
Quan trọng nhất phải kể hai nhà Xuân Thu và Đại Nam, còn lại là Thằng Mõ, Trời Nam,
Người Việt, Văn Hóa, Văn Khoa, Tổ Hợp Xuất bản Miền Đông. Quang Phục, Thư viện
Việt Nam Ấn Quán. Tại Canada có Làng Văn (Toronto)
1- Đường đi không đến : hồi ký vượt Trường Sơn. -- Saigon : Xuân Vũ, Sống
Mới, 1973, Đại Nam tái bản năm1979 và Xuân Thu năm 1993.
Xuất hiện lần đầu tiên năm 1968 trên báo Tiền Tuyến dưới dạng « feuilleton », sau
đó tác giả tự xuất bản và nhà Sống Mới tái bản năm 1973 và cũng năm nầy tác
phẩm đoạt được giải văn học Tổng Thống. Vô tình tên tuổi một nhà văn gắn liền với
tên tuổi một Tổng Thống. « Thằng Thiệu đã mất chức Tổng Thống, còn thằng Xuân
Vũ nó không mất chức vì nó là nhà văn….Thằng Thiệu trốn, bỏ lại đất nước, ta còn
có thể sửa lại còn thằng Xuân Vũ bỏ lại tác phẩm thì chả ai sửa lại được vì nó là
chất độc, cực độc. Đất nước bị tàn phá, Đảng ta sẽ làm lại nghìn lần đẹp hơn, con
người miền Nam bị hư hỏng đảng ta thừa sức cải tạo thành con người mới, con
người xã hội chủ nghĩa. Nhưng những tác phẩm văn học phản động như kiểu
« Đường đi không đến » của thằng Xuân Vũ thì làm thế nào sửa lại cho đẹp, làm thế
nào cải tạo nó. Cái nguy hiểm độc hại là ở chỗ đó » (Đến mà không đến, tr.11)
Đó là câu nói hằn học của tên Công An phỏng vấn ông Phạm Thành Tài, Cựu Giám
đốc Nha chiêu hồi mà Xuân Vũ là phó Giám Đốc.
Từ quyển sách dầu tiên nầy xuất bản năm 1973 trong nước đến bộ trường thiên
Tôm hùm huýt sáo mà Xuân Vũ đã không kịp hoàn tất trước khi vĩnh viễn ra đi, tác
giả đã để lại một kho tàng văn chương viết bằng máu và nước mắt về chế độ Cộng
sản bạo tàn và phi nhân mà tác giả là nhân chứng .
Bộ Đường đi không đến gồm 5 tập do nhà xuất bản Xuân Thu (California) tái bản từ
năm 1989 (ĐĐKĐ) đến 1996 (Mạng người lá rụng)
1-1 Tập 1. Đường đi không đến. 462 tr.
1-2 Tập 2. Xương trắng Trường Sơn. 406 tr.
1-3 Tập 3. Mạng người lá rụng. 459 tr.
1-4 Tập 4. Đến mà không đến. 313 tr.
1-5 Tập 5. Đồng bằng gai góc. 384 tr.
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Truyện dài đồng quê
2- Quê hương mờ trong khói súng . Toronto : Làng Văn, 2004. -- 127 tr.
3- Bến Tre xanh thắm bóng dừa . Toronto : Làng Văn, 2004. -- 319 tr.
4- Quê nội, quê ngoại : truyện đồng quê miền Nam. -- Toronto : Làng Văn, 2004.399 tr.
5- Mưu trí đàn bà : truyện dài đồng quê Nam Kỳ.-- San José, Thằng Mõ, 1998. -270 tr.
6- Dấu chân xuôi ngược : tiểu thuyết. – Houston : Văn Hóa, 19986-1 quyền 1, phần 1 : Biển lửa và núi tro
phần 2 : Đất U Minh ngầu đỏ
6-2 quyển 2 : Mưa phùn gió bấc
6-3 quyển 3 : Dấu chân trên đá
6-4 quyển 4 : Tình cũ Saigon
6-5 quyển 5, phần 1 : Quê người
phần 2 : Ta về hôn đất
7- Buồng cau trổ ngược : truyện dài đồng quê Nam Kỳ. -- Glendale : Đại Nam,
1997. -- 342 tr.
8- Cô Ba Trà : tiểu thuyết . -- Glendale : Đại Nam, 1996. -- 490 tr.
9- Sông nước Hậu Giang . -- Glendale : Đại Nam, 1995. -- 399 tr.
10- Tấm lụa đào : tiểu thuyết . -- Glendale : Đại Nam, 1995. -- 402 tr.
11- Dưới bóng dừa xanh : truyện dài đồng quê Nam Kỳ. -- Bellaire, Tex : Trời
Nam, 1993. -- 299 tr.
12- Xóm Cái Bần : truyện dài đồng quê Nam Kỳ. -- Bellaire, Tex : Trời Nam, 1993.
272 tr.
13- Những độ gà nòi : truyện đồng quê Nam Kỳ . – Los Alamitos : Xuân Thu,
1992. 332 tr. (gồm : Những độ gà nòi & Chuyện hai người kép già)
14- Vàng mơ bóng lúa : truyện dài đồng quê miền Nam. -- Bellaire, Tex : Trời
Nam, 1991 .-- 386 tr.
15- Trăng kia chưa xế : truyện đồng quê Nam Kỳ. -- Bellaire, Tex. : Trời Nam,
1991. -- 316 tr. (còn có tựa là Thầy Tư Cóc)
Tiểu thuyết xã hội dưới chế độ Cộng Sản
16- Đứa bé đi tìm cha qua các trại cải tạo Cộng Sản. – Glendale : Đại Nam, 2000.
--167 tr.
17- Tình trên cánh gió /Xuân Vũ & Phan Đình Minh. – Glendale : Đại Nam, 1998. 552 tr.
18- Đồng bạc để nái. – San José : Thằng Mõ, 1998.—189 tr.
19- Bùn đỏ (với phụ luc thơ : Ta về hôn đất) -- Los Alamitos : Xuân Thu, 1993. –
387 tr.
20- Đỏ và Vàng. Los Alamitos : Xuân Thu, 1990. -- 453 tr.
Một bức tranh xám của những người dân «bằng mọi giá» bỏ nước ra đi
Những hành động nhơ nhớp, kinh hoàng của những đảng viên đỏVàng ở
đâu mà nhiều thế ?
21- Kẻ sống sót : tiểu thuyết. – Westminster : Văn Khoa, 1989 .—340 tr.
bản dịch Anh ngữ : The survivor.
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Truyện ngắn
Bộ Tự Điển Đỏ gồm 100 truyện ngắn được đăng trong 6 tập truyện sau đây sẽ lột
trần diện mạo, tâm địa của Cộng Sản cũng như cảnh sống lầm than của mọi tầng
lớp dân chúng trong hỏa ngục đỏ.
22 - Thiên đàng chuột .-- Los Alamitos : Xuân Thu, 2000. -- 309 tr.
23 - Thiên đàng nhẹp . -- San José : Thằng Mõ, 1998. -- 360 tr. (gồm 16 truyện :
Quần dài đen, Ánh chớp trong đêm, Nồi thịt kho, Khúc ruột người tình,
Bức tranh vô sản, Truyện tình trong Vườn hoa Con cóc, Nghệ thuật đấm,
Công ty Xilôvina, Trên nền nhà cũ, Lễ truy điệu liệt sĩ Phan Thành Tít,
Thuế, Đào và Chó, Đứa cháu ngoại, Tự do VN, Thôi rồi, con ngụy nó bay,
Tiếng súng đêm canh.)
24 - Cách mạng tháng 8, cha đẻ cồng số 8 . -- Westminster : Văn Khoa,1997. –
280 tr. (gồm 18 truyện)
25 - Ngọc vùi. -- Glendale : Đại Nam, 1997. -- 328 tr. (20 truyện)
26 -Thiên đàng treo . – San José : Thằng Mõ, 1993. -- 467 tr. (22 truyện)
Đón Bác vô, Trái và chùm vú sửa, Thiếu cái dấu, Ông xà beng, Đi mua
nước hoa, Tết uống rượu ngó, Bướm đen, Chuyện tục về một vùng
thanh, Thiên đàng treo, Trận địa lún, Trạm gác cây sộp, Tình yêu giai cấp
27- Thiên đàng treo đứt dây. Westminster : Người Việt, 1990 -- 285 tr. (12 truyện)
28 - Tự vị thế kỷ. – Los Alamitos : Xuan Thu, 1990. -- 389 tr. (8 truyện)
29 - Con người vốn quý nhất: tập truyện xã hội chủ nghĩa -- Westminster :
Văn Khoa, 1989. --176 tr.
30 - Quê hương yêu dấu. – Los Alamitos : Xuân Thu, 1995. -- 234 tr. (18 truyện)
31 - Ông lão thổi bong bóng. – Bellaire : Trời Nam, 1991. – 290 tr. (20 truyện)
32 - Khúc ruột người Nam. – Houston : Quang Phục, 1986.

Hồi Ký

33- Rừng Sát : tiểu thuyết / Xuân Vũ và Dương Đình Lôi . Los Alamitos : Xuân
Thu, 2003
Cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ Việt Minh trong thời kỳ đầu kháng
chiến chống Pháp, bằng c ách nào CS tiêu diệt các giáo phái và các lực
lượng kháng chi ến chống Pháp không chịu liên minh với CS
34- Búp sen hình tim : những mẫu chuyện của ông Phó chủ tịch Hội ve chai . -Loa Alamitos : Xuân Thu, 2002. – 315 tr.
35- Những mẫu chuyện về hoạt động của ông phó chủ tịch Hội ve chai.
35-1 - Tập 1 : Hà nội, hà ngoại. -- Los Alamitos : Xuân Thu, 2000. -- 374 tr.
35-2 - Tập 2 : Con đường gió xoáy . -- Los Alamitos : Xưân Thu , 2001. -- 286 tr.
35-3 - Tập 3 : Bảo lửa ở Hạ Long. -- Los Alamitos : Xuân Thu, 2001. -- 298 tr.
36- Những bậc thầy của tôi : ký sự văn học . -- Arlington, VA : Tổ hợp xuất bản
Miền Đông Hoa Kỳ, 1998. -- 300tr.
Trong số có Xuân Tước, Sơn Nam, Kiên Giang, Nguyễn Tuân, Nguyên
Hồng, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Công Hoan…
37- Văn nghệ sĩ miền Bắc như tôi đã biết.
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37-1 Tập 1. Westminster : Người Việt, 1991. -- 276 tr.
Nguyễn Tuân, Văn Cao, Hoàng Cầm, Xuân Diệu, Kim Lân, Nguyễn Xuân
Khoát, Ngân Giang, Nguyễn Bính…
37-2 Tập 2. Glendale : Đại Nam, 1997. -- 450 tr.
Phan Khôi, Phùng Quán, Văn Cao, Chế Lan Viên, Quang Dũng, Hữu
Loan, Nguyễn Khải, Nguyễn Bính, Nguyễn Huy Tưởng, Tô Hoài, Vũ Anh
Khanh, Đỗ Phồn, Vũ Trọng Phụng, Thạch Lam, Vũ Đình Liên
37-3 Tập 3 . Los Alamitos : Xuân Thu , 1998. – 368 tr.
Xuân Quỳnh, Tố Hữu, Vũ Ngọc Phan, Nguyễn Đình Thi, Kim Lân, Nguyễn
Tuân, Thế Lữ, Nguyễn Công Hoan, Lưu Hữu Phước…
38- Nửa thế kỷ Phạm Duy. – San José : Thằng Mõ, 1994. -- 266 tr.
39- 2000 đêm trấn thủ Củ Chi : hồi ký / Xuân Vũ & Dương Đình Lôi . Gồm 7 tập,
2250 trang, 4 tập đầu xuất bản bởi Nxb Trời Nam, 3 tập sau bởi Đại Nam.
39-2 Tập 2 còn có tựa là : Đây Củ Chi đất sắt thành bùn
39-3 Tập 3. Tiếng sét ái tình và tiếng sấm bom đạn
39.4 Tập 4. Địa đạo : mồ chôn tập thể tên giặc Nguyễn Chí Thanh
Xuân Vũ và Dương Đình Lôi (người đã sống và chỉ huy chiến trường Củ
Chi từ 1965 đến 1970 là thời kỳ ôi động nhất của chiến trường miền
Nam. Hai tác giả đã vạch trần những gian dối, mưu chước , những cuộc
hành quân và cảnh sinh hoạt của vùng địa đạo chỉ như những hang chuột
mà CS đã huyền hoặc biến thành như một kỳ quan của thế kỷ.

Tiểu thuyết lịch sử, phiêu lưu
40- Giọt máu bốn đời : lịch sử tiểu thuyết. – San José, CA : Thằng Mõ, 2004. 267
tr.
41- Nữ thần giữ kho vàng U Minh /Xuân Vũ và Xuân Tước – San José, Thằng
Mõ, 2004. – 260 tr.
42- Bửa tiệc thịt chó dưới vòm trời Cần Vương : tiểu thuyết dả sử.- Los Alamitos :
Xuân Thu, 1998—306 tr. (Viết về Nguyễn Duy Hiệu)
Trường thiên dự trù 4 tập, nhưng chỉ hoàn tất được tập 1 thì tác giả đã ra đi.
43- Tôm hùm huýt sáo. tập 1. – Escondido : Thư Viện VN ấn quán.com, 2002.

Lâm Văn Bé
2/2008.
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