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Quang Du Ca & Mùa Xuân 
 

 u ng  u    qu  đời ng   27 tháng 03 năm 2011  Hắn qu  đời v o đầu mùa xuân. 

Mù  xu n năm n  , đại dịch virus corona làm nhân loại hoang mang hoảng loạn. Con 

người không  òn nghĩ đượ  gì, l m được gì, ngoài việc tránh dịch và chống dịch. Do 

đó không  òn  i nhớ đ n, nhắc nhở đ n nhân ngày Quang Du Ca qu  đời. Web 

du  vn  om đ ng điều chỉnh và hẹn gặp lại. 

V o đầu mù  xu n, tôi thường nhớ đ n Quang Du Ca. Tôi với hắn không phải là bạn 

tri kỷ vì trong máu tôi không có một chút văn nghệ, âm nhạc, tôi không ca hát 

karaoke, không hoạt động báo chí cộng đồng. Hắn là nhạ  sĩ nổi ti ng. Bạn bè sinh 

hoạt thường xuyên hàng ngày với hắn hầu h t là nhạ  sĩ, văn thi sĩ, nhà báo,    sĩ   

Quang Du Ca và tôi chỉ là bạn học tại trường Chánh Trị Kinh Doanh, Viện Đại Học 

Đ  Lạt. Chỉ vì trùng tên,  ùng năm sinh, chỉ khá  n i sinh m  bi t nhau. Hắn sinh tại 

S n T  , tôi sinh tại Hà Nội. Để phân biệt bạn bè đặt tên hắn l   u ng S n T    òn 

tôi là Quang Hà Nội. Năm học th  hai Đại Học, hắn sáng lập ra Phong Trào Du Ca 

nên bạn bè đặt tên mới cho hắn : Quang Du Ca. Tôi  ũng được bạn bè đặt tên mới 

 u ng  i      

Sau khi tốt nghiệp Đại Học, Quang Du Ca và tôi theo lệnh tổng động viên đều nhập 

ngũ khó  9/68 Th  Đ c. Sau khi tốt nghiệp Võ Khoa Th  Đ c, chúng tôi cùng làm 

việc tại Cục Chính Huấn một năm  S u đó, tôi và  Nguyễn Thới  ường bị thuyên 

chuyển lên tiểu đo n 20  hi n Tranh Chính Trị, Pleiku. Từ đó tôi và Quang Du Ca 

không gặp nhau.  

 u ng  u    v  tôi đều là hướng đạo sinh. Tôi là hướng đạo sinh bình thường. Suốt 

cuộ  đời hướng đạo, ch c vụ cao nhất c a tôi là đội trưởng  Tôi l  đội trưởng đội 

Gấu, thi u đo n L m S n,  h u Hải Trung, Đ  Nẵng.  u ng  u    l  hướng đạo 

giỏi. Hắn tham gia sinh hoạt Hướng đạo tại Đạo Lâm Viên - Đ  Lạt năm 1959  Đội 

Trưởng c   Đội Voi, đạt đượ  đẳng hiệu Hướng Đạo Hạng Nhất, Đội Trưởng Nhất 

c a Thi u Đo n Lê Lợi và Bầ  trưởng Bầy Ngàn Thông 1964.   Hắn phụ trách một 

 hư ng trình hướng đạo trên đ i phát th nh Đ  Lạt. Bài nhạ  đầu tiên c a hắn là bài 

hát về hướng đạo :   ư m Thiêng H o Kiệt năm 1961     i n   vi t về ông thánh 

bổn mạng c   Hướng Đạo Saint Georges.  

Trước 1975, tôi và Quang Du Ca chỉ có những liên hệ như vậy thôi. 

Ở Mỹ, Quang Du Ca thỉnh thoảng từ Cali đ n Se ttle  Đ n Seattle, hắn ở nh  tôi  Đôi 

khi hắn đem  ả bạn bè c a hắn đ n ở nhà tôi. Hắn đ n Seattle có khi ở ba bốn ngày, 



có khi ở cả tuần. M i lần đ n Seattle, tôi mời bạn bè cựu sinh viên Viện Đại Học  Đ  

Lạt đ n nhà tôi nghe hắn hát và tâm tình rất vui vẻ v  đầm ấm.  

S u khi  u ng  u    qu  đời, nhóm thân hữu c a Quang Du Ca làm một tuyển tập 

để tưởng niệm hắn. Tuyển tập mang tên : Việt N m  uê Hư ng Ngạo Nghễ - Tưởng 

Niệm Người Du Ca Muôn Thuở. Ngày 22 tháng 10 năm 2011, Hội Ái Hữu Viện Đại 

Họ  Đ  Lạt và nhật báo Người Việt ở Cali tổ ch c ra mắt tuyển tập. Vợ chồng Đinh 

Văn  hính v  vợ chồng tôi từ Se ttle đi   li th m dự buổi ra mắt. Trong buổi ra mắt 

tuyển tập, tôi được mời lên phát biểu. Tôi nói nguyên văn như s u : 

Kính thưa quí vị, 

Tôi là Nguyễn Đức Quang, trùng tên với nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang.  Bạn bè gọi tôi 

là Quang Già Cơ. Còn anh nhạc sĩ là Quang Du Ca. Hôm nay, tôi xin phép quí vị 5 

phút, trước nhất là để thông báo. Ngày 28 tháng 8 năm 2011, nhạc sĩ Nguyễn Đức 

Quang đã đáp máy bay trở về Việt Nam. Anh đã trở về ngôi nhà cũ của anh tại số 33 

đường Calmette, Đà Lạt. Anh đã trở về với hình ảnh của thời thơ ấu, thời niên thiếu, 

thời thanh niên, thời trung niên và hình ảnh hơn một tháng ở bệnh viện cho đến khi 

anh nhắm mắt qua đời.  (* Ngày 28 tháng 8 năm 2011, nhà văn Hoàng Khởi Phong 

đã đem tuyển tập Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ Tưởng Niệm Người Du Ca Muôn 

Thuở về Việt Nam và trao tuyển tập cho Nguyễn Đức Vinh, em của Quang Du Ca.  

Tuyển tập đã được để trên bàn thờ của Quang Du Ca tại 33 đường Calmette, Đà Lạt 

). Thứ hai chúng tôi xin sơ lược về sự hình thành của tuyển tập. Anh Quang Du Ca 

qua đời cuối  tháng ba. Đến cuối tháng tư, một nhóm thân hữu của anh, chủ chốt là 

các anh Phan Thạnh, anh Hoàng Kim Châu, anh Võ Thành Xuân, anh Cao Hoàng, 

anh Nguyễn Duy Loan, anh Trần Văn Chung dự định làm một tuyển tập để tưởng 

niệm anh Quang. Đến đầu tháng 7, tuyển tập được layout xong và đầu tháng 8 thì 

tuyển tập Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ - Tưởng Niệm Người Du Ca Muôn Thuở 

được in xong. Mục đích của tuyển tập : Thứ nhất là vinh danh tinh thần tự do và bao 

dung của tất cả các Viện Đại Học trước 1975. Trong tuyển tập là Viện Đại Học Đà 

Lạt nơi anh Quang theo học. Thật ra để vinh danh tất cả các Viện Đại Học Sài Gòn, 

Huế, Cần Thơ, Hòa Hảo, Vạn Hạnh, Minh Đức và Học Viện Quốc Gia Hành Chánh. 

Thứ hai là để vinh danh tinh thần sẵn sàng giúp ích tha nhân của các đoàn thể trước 

1975. Trong tuyển tập là Phong Trào Hướng Đạo, nơi anh Quang đã sinh hoạt từ 

thời niên thiếu cho đến lúc qua đời. Nhưng thật ra để vinh danh tất cả đoàn thể xã 

hội như Thanh Niên Thiện Chí, Hội Hồng Thập Tự, Thanh Sinh Công, Phong Trào 

Du Ca, Gia Đình Phật Tử vân vân và vân vân. Mục đích thứ ba là để cám ơn nhạc sĩ 

Nguyễn Đức Quang, người đã hiến dâng cuộc đời mình cho đất nước, cho thanh niên 

và cho âm nhạc bằng tài năng trời cho anh và bằng trái tim và bầu nhiệt huyết của 

anh. Lúc làm tuyển tập, chúng tôi nghĩ rằng tuyển tập chỉ là nội san phổ biến hạn hẹp 

trong giới thân hữu. Nhưng hôm nay, tuyển tập được ra mắt tại thủ đô của người Việt 

tị nạn. Lại được bảo trợ bởi nhật báo lớn nhất và được điều khiển chương trình bởi 

một nhà báo tiếng tăm thì chúng tôi nghĩ rằng tuyển tập cũng có ít giá trị nào đó. 

Chúng tôi xin chân thành cám ơn nhật báo Người Việt, anh Đinh Quang Anh Thái, 

anh Võ Thành Xuân, anh Phạm Bá Đức và tất cả các anh chị em cựu sinh viên Viện 



Đại Học Đà Lạt đã góp tay tổ chức buổi ra mắt sách ngày hôm nay. Chúng tôi cũng 

chân thành cám ơn tất cả quí vị hiện diện trong hội trường. Ước mong rằng quí vị sẽ 

đọc tuyển tập và phổ biến tuyển tập rộng rãi thổi một luồng sinh khí vào lớp trẻ trong 

nước cũng như hải ngoại để kiến tạo một quê hương Việt Nam, một cộng đồng Việt 

Nam tốt đẹp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quí vị. 

Tôi thường đi bộ tập thể dục trên trail dọc theo dòng sông Cedar  Đi trên tr il  ed r 

River, tôi nhớ Quang Du Ca. Lý do là Quang Du Ca dự định thực hiện một tuyển tập 

mang tên  uê Hư ng Mênh Mông gồm 12 bài. Trong 12 bài, Quang Du Ca muốn có 

một bài về con cá hồi. Dòng sông  ed r l  n i  on  á hồi từ biển Thái  ình  ư ng 

trở về dòng sông Cedar n i  húng sinh r . Nhiều năm tôi đ n dòng sông  ed r để 

xem đ n  á hồi trở về quê. Tôi đã vi t một truyện Con Cá Hồi Cụt Đuôi  Tôi đư  

 u ng  u    đi trên tr il  ed r River, nhưng không lần nào hắn nhìn thấy con cá hồi 

trở về vì Quang Du Ca đ n Seattle vào mùa hè không phải là mùa con cá hồi trở về.  

Quang Du Ca yêu cầu tôi gửi cho hắn bài vi t Con Cá Hồi Cụt Đuôi   a tôi.  Quang 

Du Ca nói với tôi : 

- Mày gửi cho tao bài Con Cá Hồi Cụt Đuôi   a mày. Tao sẽ gắn đuôi v o  on 

cá hồi c a mày. 

- Tao sợ rằng bài vi t c a tao dở quá không đ  gây h ng cho mày sáng tác 

- C  gửi ngay cho tao. Tao còn nợ Seattle nhiều lắm.   

- Tao sẽ gởi cho mày.   

Hai tuần sau khi tôi gửi cho Quang Du Ca bài Con Cá Hồi Cụt Đuôi, tôi em il  ho 

 u ng  u    để hỏi xem hắn đã vi t đư    hữ nào cho ca khúc về con cá hồi  hư    

Quang Du Ca trả lời : 

From: quangdcng9@aol.com   

Sent: Mon 1/31/11 8:49 PM 

To: quangseattle2@hotmail.com 

Ông ơi, cá hồi chắc còn lâu mới viết được. Từ giờ tới tháng 4 là hết đường làm ăn, 

khó ngồi sáng tác vì bận rộn liên miên với các buổi sinh hoạt, trình diễn ở dưới này. 

Chịu khó ăn tết với cá hồi xông khói đi. 

Cho thăm bà Diệu Thanh. Vẫn cứ ôm ấp ước mơ được lên đó chơi vào khoảng  

tháng 3.. Chưa dám chắc.. 

Ng   15 tháng 2 năm 2011, nhận được email c a chị Cúc : Quang Du Ca bị bệnh 

nặng phải đư  v o nh  thư ng  Ng   27 tháng 3 năm 2011  hị Cúc email cho bi t 

 u ng  u    đã r  đi …   

Đầu mù  xu n năm n  , quận King, ch  tôi  ư ngụ,  ó người bị nhiễm virus corona 

đầu tiên ở Mỹ. Dịch bùng phát và số tử vong vì virus corona càng ngày càng nhiều. 

Chính quyền tiểu bang ra lệnh đóng  ửa các cửa hàng, hạn ch  tụ họp, khu ên người 



dân ở trong nhà và chỉ đi r  ngo i khi  ần thi t. Vợ chồng tôi đi trên tr il  ed r 

River. Trail nhiều người đi tập thể dụ  h n bình thường. Có lẽ vì nghỉ ở nhà, mặc dù 

không phải là ngày cuối tuần, mọi người muốn ra ngoài tập thể dục cho thoải mái, 

nên tr il đông người h n bình thường  Tr il đông người v  không  i đeo khẩu trang 

nên vợ tôi không  ho tôi đi tập thể dục trên trail Cedar River. Chúng tôi đi bộ trong 

xóm tôi ở. 

Tôi vừa nhận được email c a Lysa Nguyễn Văn S n vi t : Ở nhà, pha ly cà phê đen 

ngồi đọc lại bài thơ khóc nó và tên những bài du ca của nó. Rót một ly rượu vang mời 

nó cạn ly, nhớ hôm nào cụng ly với nó ở nhà hàng Việt Phố đường Lê Quý Đôn, lần 

nó về SG sau cùng. Cầu nó tin rằng tao vẫn : nhận nơi này làm quê hương dẫu cho 

khó thương! Thôi chẳng kể lể nữa làm gì. Mong hương hồn nó được an ủi, vì ít nhất 

cũng có 2 thằng bạn còn nhớ đến nó. Mà như một ông nào nói, nó còn người nhớ thì 

coi như nó chưa chết hẳn. Gởi mày bài thơ Hoài Niệm tao viết khi Nguyễn Đức 

Quang du ca qua đời, nhờ Nhan Ánh Xuân đọc trong đám tang Quang Du Ca, tiếc 

rằng vì đường sá xa xôi, Ánh Xuân không đến dự đám được. 

HOÀI NIỆM 

ngồi đây đốt nén hương lòng 

mừng Quang thoát khỏi cõi hồng trần ngu ngơ 

cuộc tình bài hát vu vơ 

cuộc đời một bản nhạc thơ không lời 

"bên kia sông" có mặt trời 

bên này sông có bóng người vừa qua 

"về đây nhé" bạn du ca 

"một lần thôi" đủ mặn mà nghĩa nhân 

đêm "về con phố xưa" thân 

thuở nào "có những khi" lần chân hoang 

chọn nơi nao cõi thiên đàng 

chọn nơi đây chốn "xin làm quê hương" 

LYSA   

Tôi vẫn nhớ Quang Du Ca. Tôi vẫn ti    ho  u ng  u    qu  đời quá sớm. Hắn qua 

đời khi mới 67 tuổi. Thống kê tuổi qu  đời những người ở Mỹ thường là 80 tuổi. Tôi 

ti c cho Quang Du Ca vì hắn qu  đời trong lúc hồn nhạc trở lại với hắn. Hắn sáng tác 

và sinh hoạt mạnh mẽ sung s   như thời gi n trước 1975 lúc hắn sinh hoạt với ban 

Trầm Ca rồi Phong Trào Du Ca. 

Mù  xu n năm s u 2021 l  10 năm  u ng  u    qu  đời, mong rằng nhân loại chi n 

thắng được dịch bệnh virus corona. Cuộc sống trở lại bình thường  Người Việt Nam 



lại nhớ và nhắc nhở giới trẻ rằng : Việt Nam có một thanh niên là nhạ  sĩ  ó t i tên 

Nguyễn Đ c Quang đã hi n d ng đời mình  ho đất nước và cho âm nhạc với bầu 

nhiệt huy t và tâm hồn trong sáng. 

Mùa xuân về, nhớ Quang Du Ca, thỉnh thoảng tôi vi t về hắn. 

ĐI TRÊN TRAIL CEDAR RIVER NHỚ QUANG DU CA 

Hôm n   ng   24 tháng 3 năm 2016, tôi đi trên Tr il  ed r River   Tôi đi trên đoạn 

Trail chạy qua khu rừng thư    Đầu mùa xuân, rừng cây mới chớm những mầm lá 

xanh, rừng có vẻ đẹp m  m ng   Nước c a dòng sông Cedar cuồn cuộn chảy.  Trong 

những ổ đẻ c a cá Hồi duới lòng sông, tr ng cá hồi đ ng nở thành những sinh vật gọi 

là Evelin : Mở đầu đời sống bi hùng c a loài cá Hồi    Vũ trụ âm thầm chuyển mình, 

tuần ho n v  đổi th     Không gi n mênh mông v  quê hư ng mênh mông  

M i lần đi trên Tr il  ed r River, tôi đều nhớ đ n Quang Du Ca.  Ba ngày nữa, ngày 

27 tháng 3 năm 2016 l  ng    u ng  u    lì  trần 5 năm   Tôi nhớ anh vì anh ấp   

thực hiện một trường     uê Hư ng Mênh Mông    Trong trường ca sẽ có một bài 

Con Cá Hồi   Tôi đã đư   u ng  u    đi thăm những dòng sông quê hư ng   a 

những con cá Hồi   Nhưng  hư  lần n o  nh được thấy cá Hồi trở về n i sinh đẻ để 

tái sinh vì  nh đ n Se ttle không đúng v o mù  sinh đẻ c a cá Hồi.  Quang Du Ca chỉ 

thực hiện được 6 bài c   trường ca  uê Hư ng Mênh Mông  :  Tôi  ó Một Mối Tình, 

Trên Đồi Arlington, Thèm, Trên Đường Phố Sans Francisco, Nào Ai, Những  ăn 

Nh  Mái X nh    Anh  hư  ho n th nh giấc mộng c    nh   Khi  nh qu   đời, tôi vi t 

b i  uê Hư ng Mênh Mông  iấc Mộng Dang Dở    Nhưng những năm gần đ  ,  

những đ n  á hồi trở về dòng sông  ed r, dường như trong suốt hành trình trở về đất 

tổ,  húng hát b i    Trên Đường Về  uê Hư ng   Tôi tự hỏi :  Có phải bài ca những 

con cá Hồi hát là khúc nhạc c    u ng  u    trong trường     uê Hư ng Mênh 

Mông.  Rồi có những lần đi trên Tr il  ed r River tôi được nghe dòng sông Cedar, 

chim, hoa lá và gió hát.    Tôi lại tự hỏi :  Phải  hăng  u ng  u    đã ho n th nh 

trường     uê Hư ng Mênh Mông  

Tuyển tập Việt N m  uê Hư ng Ngạo Nghễ Tưởng Niệm Người Du Ca Muôn Thuở 

do nhóm bạn thân c a Quang Du Ca thực hiện đã d   h n so với lần in th  nhất.  Dày 

h n vì  ó thêm những bài mới c a Nguyễn Quy t Thắng, Trần Trọng Thảo …  Tu ển 

tập đ ng  hờ những bài mới c a những người bạn thân thi t c    u ng  u    đã h a 

vi t như :  Trần Trọng Th  , H  Tường  át, Vũ Mạnh Hải. Tuyển tập ghi lại nhiều 

mảnh đời c   người nghệ sĩ  u       

 u ng  u    qu  đời, tôi buồn   Hôm n  , tôi đi trên Tr il  ed r River, tôi nhớ bốn 

câu hát c a Phạm Duy trong bài S c Mấy Mà Buồn  

Tôi buồn vì nó đã bỏ tôi !  

Tôi buồn vì nó đã đi rồi !  

Tôi buồn nhưng nó vẫn thảnh th i  

Tôi buồn một lúc sẽ t    ười !   



Tôi muốn nói với Quang Du Ca : “  u ng  u   , m   bỏ tụi t o m   đi   M   đừng 

tưởng tụi tao buồn.  S c mấy tụi tao buồn.  Có mày thì chợ mới đông   Không m   thì 

chợ vẫn đông như thường.  Bây giờ tao gọi điện thoại mời Cao Hoàng, Lê Trọng 

Huấn,  Nguyễn Văn Trọng, Ph n  á Phi … đ n nhà tao.  Tao chiên chả giò.  Huấn 

làm tr ng ốp la, Cao Hoàng pha cà phê, Trọng ph  nước trà.  Chúng nó sẽ tranh luận 

mọi vấn đề.  Cao Hoàng sẽ hát bài mới sáng tác, phổ nhạ  b i th    a vợ, chị Nguyệt 

Lãng.  Không có mày, Cao Hoàng không hát bài Mùa Thu Seattle … S c mấy tụi tao 

buồn  “  

Sáng ng   27 tháng 3 năm 2016, tôi nhận được email c a Nguyễn Văn S n   Ngu ên 

văn em il     S n R u : 

nhắc nhớ và nhớ thương    

son nguyen   

Sun 3/27/2016 12:51 PM 

March 28, 2016  

Lý ơi, Quang ơi, 

Bây giờ là khoảng 2 giờ trưa ngày March 27, 2016 bên tụi mày. Hôm nay là ngày giỗ 

của Nguyễn Đức Quang - Sơn Tây. Tụi mày có đốt nhang cho nó thì cho tao 1 cây. Sẽ 

viết sau. 

SR 

Tôi điện thoại  ho S n   Tôi nói với S n : “    hôm trướ , t o đi trên Tr il  ed r 

River và nhớ thằng Quang Du Ca.  Hôm nay, mày nhờ t o đốt nhang cho nó.  Tao 

vi t về hôm t o đi trên Tr il  ed r River v  nhớ thằng Quang Du Ca.  Tao gửi cho 

m    ũng như t o đốt nh ng dùm m     Đ n tháng mười đi dự Đại Hội Thụ Nhân 

Th  Giới tại Cali, tao sẽ đốt nhang dùm mày cho nó “   S n R u bằng lòng.  Tình cảm 

c   S n R u d nh  ho bạn bè thật  h n th nh s u đậm :  S n R u l   ựu sinh viên 

Viện Đại Họ  Đ  Lạt, một Thụ Nh n đí h thực. 

 u ng  i     

NHỮNG NGÀY CUỐI THÁNG BA, 2017 

Năm n  , Se ttle mư  nhiều   Mư  một ngày 12 ti ng đồng hồ   Lú  thì mư  lớn, lúc 

thì mư  l m r m    òng sông  ed r nước cuồn cuộn chảy.  Nhiều đoạn nước sông 

tràn bờ.  Cuối tháng b  năm n  ,  tôi không đi trên tr il  ed r River để nghe dòng 

sông kể truyện v  để nghe gió, lá cành, chim muông và dòng sông hòa tấu trường ca 

 uê Hư ng Mênh Mông   a Quang Du Ca.   

Trời mư  nặng hạt.  Bật lò sưởi để  ăn phòng ấm áp.  Cầm tuyển tập Việt Nam Quê 

Hư ng Ngạo Nghễ Tưởng Niệm Người Du Ca Muôn Thuở do Nhóm Thân Hữu c a 

Quang Du Ca thực hiện   Như bói Kiều, giở quyển sá h, trúng b i n o thì đọc bài ấy.  



Lật đúng b i Ngu ễn Đ c Quang Hát Giã Từ Đ  Lạt c a Nguyễn Quang Tuy n.  

Đoạn mở đầu, Tuy n vi t :  Bây giờ thì tấm thân xác mang tên chàng nhạc sĩ tài hoa 

của xứ sở sương mù không còn nữa. “Cái thân xác ấy” nó đã đến từ đâu? Nay nó đi 

về đâu? Trong lòng tôi - quờ quạng tay vào hư không chẳng thấy cái xác thân ấy- mà 

mình thì thấy như “sờ sờ” ra đó, vẫn như còn nóng hổi, vẫn như còn nụ cười ngạo 

nghễ của người bạn thân thương Nguyễn Đức Quang ôm cây guitare thùng,mắt nhắm 

lại , nhả từng từ :” Về đây nhé …hồn như còn đang  quanh  quất ngoài sân đợi…tới 

ngày chia cách,chim về núi sâu, ta về cõi sầu …” 

Mở đoạn phim do Nguyễn Vi t  ũng thực hiện để nghe lại b i đọc c a tôi tại buổi ra 

mắt tuyển tập Việt N m  uê Hư ng Ngạo Nghễ Tưởng Niệm Người Du Ca Muôn 

Thuở tại Hội Trường báo Người Việt, tiểu b ng   liforni ,  ng   22  tháng 10 năm 

2011.  Mở đầu tôi nói : “ …   Trước nhất, tôi xin thông báo : Ng   28 tháng 8 năm 

2011, nhạ  sĩ Ngu ễn Đ    u ng đã đáp má  b   trở về Việt Nam.  Anh trở về ngôi 

nh   ũ   a anh tại số 33 đường Calmette, Đ  Lạt. Anh trở về với hình ảnh c a thời 

th  ấu, thời niên thi u, thời thanh niên, thời trung niên và cả hình ảnh h n một tháng 

ở bệnh viện,  ho đ n khi anh nhắm mắt qu  đời … “    

Mở  outube để nghe Quang Du Ca hát lần cuối ng   01 tháng 02 năm 2011 tại nhà 

Đinh Song Long - Ngọc Diệp,  ở Huntington Beach, California.   Quang Du Ca hát ca 

khúc anh phổ nhạc từ b i th  Khi Ánh Nắng Khuất S u Đường Chân Trời cuả nhà 

th  P blo Nerud  ( 1904 – 1973, giải thưởng Văn  hư ng Nobel Prize năm 1971 )   

 u ng  u    đổi tự  đề bài nhạc c a anh thành Em Là C a Anh, lý do tự  đề b i th  

quá dài.  Xem youtube, tôi  có cảm tưởng Quang Du Ca vẫn sống, vẫn hiển hiện :  

Tôi nghe ti ng  ười sảng khoái đầy s c sống c a anh.  Tôi nghe giọng nói khôi hài 

c a dân Bắc Kỳ.  Nhất là tôi nhìn thấ   á h  nh đ n,  á h  nh thể hiện bài hát thật 

say mê với trái tim và tâm hồn anh.  Tất cả đều rất quen thuộc, rất gần g i.  Tôi phải 

nghe b i hát n   h n mười lần mới ghi lại được nội dung c a bản nhạc.  Chắc chắn 

tôi ghi lại không đúng 100% nội dung bản nhạc.   Lý do nghe youtube nhiều chữ nghe 

không rõ, phải đoán   Nhất là mấy chữ cuối cùng c a bài nhạc do Quang Du Ca 

xuống giọng.  Quí vị sửa chữa ch  sai dùm, tôi xin ch n th nh  ám  n. 

             Em Là Của Anh 

Khi ánh nắng khuất sau đường chân trời 

Em là bóng mây, em là áng mây 

Áng mây mơ màng, sắc mây màu hồng 

Mà anh chót yêu, mà anh chót yêu 

Em là của anh 

Người đàn bà có đôi môi ngọt  

Người đàn bà, thương quá đi thôi 

Cả tâm hồn anh, đi đâu về đâu 



Đem theo mộng ước hôm nay ngày sau 

Ánh sáng hồn anh, vướng theo chân em 

Trong bản nhạc chiều 

Em là của anh, của anh, của anh 

Bước chân chiều, chạy quanh, chạy quanh 

Khiến anh xa vời, làm anh hụt hơi 

Khiến anh mỏng tanh 

Em là hiện thân, người giữ đời anh 

Những đêm trăng ngồi, vòng tay lả lơi 

Những đêm miệt mài, Những đêm đông dài 

Những đêm đông dài 

Cơn nước múa đã trao tận lưng đồi 

Em lặng lẽ ơi, mây lặng lẽ trôi 

Sao không ngừng có em bên mình 

Ngồi đây với anh, ngồi đây với anh 

Em vừa đi sang, người tình nhốt trong khung nhạc 

Giấc mộng bầu trời, rộn ràng gọi mời, lời hát liêu trai 

Em gọi hồn anh từ một chiều nhan sắc mùa xuân 

Ước vọng vùng lên, chìm trong khói thuốc len hút anh 

Quang Du Ca hát từ giã Đ  Lạt, hát lần cuối  tại   liforni    N    nh đã trở về mái 

nh  xư  33 đường   lmett, Đ  Lạt.  

Nhớ tới Quang Du Ca, tôi cảm thấy ấm áp trong lòng.  Theo tôi, những người thân 

thi t với Quang Du Ca, những người bi t nhiều về Quang Du Ca, những người bi t ít 

về Quang Du Ca, những người không bi t gì về Quang Du Ca chỉ xem và nghe 

Quang Du Ca hát trên youtube, họ đều dành cho anh một tình cảm tốt đẹp và nồng 

ấm.  Lý do Quang Du Ca là nhạ  sĩ  ó t i   Anh  ó bầu nhiệt huy t hi n d ng  ho đất 

nước.  Anh có tình cảm chân thành dành cho bạn bè.  Ti c rằng  nh qu  đời quá sớm 

vào lúc hồn nhạc th c dậy mãnh liệt trong anh sau một thời gian dài ng  say từ năm 

1972 cho tới 2003. 

                                                                               u ng  i     

 


