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Chiều ngày 28-4-2011, anh Nguyễn Đức Quang (Quang Già Cơ) gọi điện thoại cho biết nhóm 

Thụ Nhân Seattle dự định in tuyển tập Nguyễn Đức Quang (Du Ca), gọi là ‘‘Của tin còn một 

chút này làm ghi’’. Anh Quang Già Cơ còn cho biết sẽ in hai bài ngắn của tôi viết về anh Quang 

Du Ca. Tôi còn nhớ đã mượn ca khúc Bên Kia Sông để viết một bài tiễn biệt anh. Tôi thiết nghĩ 

cũng nên viết thêm một bài nữa cho đủ ba bài. Vì hai bài trước đã nói nhiều về ‘‘bên nớ’’, bài 

viết này chỉ nói về ‘‘bên ni’’. Anh Quang còn dặn tôi nhớ gửi tấm hình chụp chung với anh 

Quang Du Ca. Tôi không mất công lục lọi. Cuối 2010, anh Quang sinh hoạt du ca ở Paris, chúng 

tôi chụp chung với nhau tấm hình kỷ niệm, nào ngờ đâu lại là di ảnh. 

Nếu ‘‘bên nớ’’ là ‘‘Bên kia sông’’, ‘‘bên ni’’ là ‘‘cõi người ta’’, ở bên này sông. Nhạc du ca 

trước hết là những ca khúc ‘‘bên ni’’, hát trong giảng đường đại học, hát ngoài sinh hoạt hướng 

đạo. Trong thập niên 60, nhiều người nghêu ngao bài khúc thúc giục : ‘‘Không phải là lúc ta 

ngồi mà đặt vấn đề nữa rồi. Phải dùng bàn tay mà làm cho tươi mới. Hàng chục năm qua ta ngồi 

ngó nhau, nghi ngờ nhau, khích bác nhau cho cay cho sâu, cho thật đau.’’ Mỗi khi hát lại câu ca 

này, có lẽ ta sẽ bớt khích bác nhau, hoặc giả có khích bác nhau thì cũng bớt cay, bớt sâu. Chỉ 

bằng ca khúc du ca, nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang nhắc nhở mỗi người đừng quên ‘‘dùng bàn tay 

mà làm cho tươi mới’’. 

Ngoài ‘‘bàn tay’’, nhạc du ca còn vận dụng cả đôi chân, qua đoạn điệp khúc là đã đi từ ‘‘bước 

âm thầm’’ ngoại cảnh vào tận trái tim tan nát: ‘‘Ai từng đi trên đường Việt Nam. Bước âm thầm 

và tim nát tan. Bao lòng tham chất chứa đầy những mưu đồ bạo tàn đang ngăn lối. Nhưng càng 

dù mưa giông càng vươn tới. Bước chân hùng còn đi rất hăng. Đi dựng lấy quê hương nhà. 

Giống da vàng này là vua đấu tranh. Đường của ta đưa ta về thanh bình. Đường an lành, đường 

thảnh thơi những ngày vui. Đường Việt Nam mời những bước chân rời. Sát nhau lại vì đường 

vẫn còn dài.’’  



Nhạc du ca là nhạc cộng đồng. Khúc nhạc này không còn   ‘‘những bước chân rời’’, nhưng chen 

vai sát cánh bên nhau, ‘‘vì đường vẫn còn dài’’. Đường Việt Nam hẳn còn dài, nhưng đường đời 

thu đông đã rút ngắn rất nhiều. 

Trong số các ca khúc ‘‘bên ni’’, Việt Nam Quê hương Ngạo nghễ là chung khúc tuyệt vời. Ngoài 

đôi tay, đôi chân, Nguyễn Đức Quang còn điểm xuyết đôi mắt, nụ cười, vận dụng cả da thịt, máu 

xương để kết thành cả triệu con tim, hùng cường đứng lên :  

Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn. Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang. 

Lê sau bàn chân gông xiềng một thời xa xăm. Đôi mắt ta rực sáng theo nhịp xích kêu loàng 

xoàng. Ta khua xích kêu vang dậy trước mặt mọi người. Nụ cười muôn đời là một nụ cười không 

tươi. Nụ cười xa vời nụ cười của lòng hờn sôi. Bước tiến ta tràn tới tung xiềng vào mặt nhân 

gian.’’ 

Trong tang lễ tiễn đưa nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang đi về ‘‘bên nớ’’, ‘‘đoàn người (Thụ Nhân) 

hiên ngang’’ pha chút nghẹn ngào, đồng ca Việt Nam Quê hương Ngạo nghễ,  thay cho bài ca 

tiễn biệt của những người còn ở lại ‘‘bên ni’’, quanh quẩn mãi chốn này.   

 Paris, ngày 1 tháng 5 năm 2011 
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