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WESTMINSTER (NV) - Ðó là các tác phẩm “Hòa Bình Lừa Dối,” “Như Người Việt Nam” và 

“Của Hồi Môn” được gửi từ Úc Châu sang. 

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Anh, hiện đang cư ngụ tại Victoria, Úc Châu, ông là chủ bút của tạp chí Tivi 

Tuần San, một tờ báo được xem là thành công trong cộng đồng Việt Nam tại thành phố Victoria, 

tiểu bang Melbourne. 

 
 

Hình bìa CD3: Hòa Bình Lừa Dối. 

(Hình: Ðức Tuấn/Người Việt) 

Tháng 4 năm 1980, ông vượt biên sang Indonesia, sau đó được chuyển trại qua Malaysia, tháng 6 

năm 1981, ông được chính phủ Úc nhận cho đi định cư, và đời sống tị nạn của ông bắt đầu trên đất 

tạm dung kể từ đó. 

Nói về âm nhạc, ông bắt đầu sáng tác từ năm 1976, tại Sài Gòn, ca khúc đầu tay của ông là “Em Là 

Hoa,” sau đó liên tiếp ông viết thêm các nhạc phẩm như “Cứ Yêu Em,” “Nhớ Những Buổi Chiều,” 

“Tình Mê,” “Mưa Ðầu Mùa,” “Dư Hương,” “Của Hồi Môn”... 

Những ca khúc viết về thân phận được sáng tác năm 1977 tại Sài Gòn. Cho mãi đến 3 năm sau đó, 

từ 1980-1981, trong thời gian 12 tháng ở trại tị nạn, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Anh, thực hiện tập nhạc 

“Thân Phận Ca,” gồm 20 ca khúc viết bằng ba ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp. 

Thế giới nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Anh, được chia làm ba phần: Tình ca, thân phận, và quê 

hương. 

Trở lại với ba tác phẩm CD, những đứa con tinh thần này đều được thực hiện tại Úc Châu, ba cuốn 

CD là ba hình ảnh, ba tâm tình và nội dung khác nhau. 



CD 1: “Của Hồi Môn” là tác phẩm của thân phận, 11 bài hát viết về nhiều bố cục, tâm tình khác 

nhau, như sự ray rứt của người xa xứ (Giấc Mơ Bên Sông), hoặc những sáng tác mang ý nghĩa tôn 

giáo (Chúa Thấu Giùm Cho - sáng tác 1979, nguyên tác là God Has To Know), hoặc những tâm 

trạng khó tả khi nhớ về quê hương (Ðêm Ðại Dương, Chiều Viễn Xứ, Chiều Nhớ Quê Hương)... 

CD2: “Như Người Việt Nam,” giống như chính chủ đề của cả tác phẩm, CD gồm 12 nhạc 

phẩm, những bài hát diễn tả tâm tình nhớ nhung về quê nhà: Như Người Việt Nam, Xuân Ly, 

Chuyện Của Tôi, Boat People Dance, Bao Giờ Cho Quên, Nhớ Nhớ Thương Thương, The Caged 

Bird, Biển Vắng, Nghe Về Nỗi Nhớ, Thiền Sư Lên Núi, Tôi Hỏi Tôi, Lời Nguyện Cho Quê Hương. 

CD3: “Hòa Bình Lừa Dối,” theo tác giả, đây là dòng nhạc tình ca, những bài hát viết cho tình 

yêu đôi lứa, hay tình người hoặc tình quê hương đậm đà... 

14 ca khúc góp mặt trong CD này gồm: Hòa Bình Lừa Dối, Il Est Temps De Partir, Còn Nỗi Buồn, 

Em Ði Về Ðâu?, Everybody Wanna Go Away, Kiếp Sau Xin Chớ Làm Người, Nhớ Những Buổi 

Chiều, Tình Mê, Dư Hương, Của Hồi Môn, Em Là Hoa, Mưa Ðầu Mùa, Ai Ra Xứ Người, Dòng 

Máu Việt Nam. 

Dĩ nhiên trong số gần 40 ca khúc nằm trong 3 CD đó, có những bài hát trộn lẫn giữa CD này sang 

CD kia, nhưng tựu trung để vào máy 3 cuốn CD của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh, cảm nhận đầu tiên 

của người nghe là thế giới âm nhạc của người nhạc sĩ từ Úc Châu: mênh mông, êm ả, dịu dàng như 

buổi sáng nghe tiếng chim kêu ở góc vườn nơi quê nhà... 

Ở đó là những bài hát với giai điệu dễ nghe, ca từ đơn giản, và sâu thẳm trong từng lời ca, tiếng hát. 

Một khía cạnh khác, bạn sẽ thấy rõ ràng nhất trong âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Anh là tình 

người trao cho nhau, là tấm lòng nhân ái, và sự lắng đọng, quan tâm từ những suy tư về thân phận 

của một quê hương xa thẳm, bên kia bờ đại dương.  

Khi bài viết này lên khuôn, từ nơi xa xôi, tác giả cho biết ông sẽ có buổi trình diễn và ra mắt CD, 

ngày Thứ Bảy, 8 tháng 11, lúc 4 giờ chiều, tại hội trường Việt Báo, 14841 Moran St., Westminster, 

CA 92683. 

(Đ.T.) 

 

___________________________________________________ 

Chú Thích của Diễn Đàn Thụ Nhân : 

Nhạc sĩ & nhà báo Nguyễn Hồng Anh là cựu sinh viên Trường Chánh Trị Kinh Doanh (Khóa 6), 

Viện Đại Học Dalat. 

Xin mời thưởng thức : 

▶ Của Hồi Môn - Nguyễn Hồng Anh - YouTube 

http://www.youtube.com/watch?v=CUUPrTOFKXg

