
NÓI CHUYỆN VỚI NGUYỄN ĐỨC QUANG 
Khởi đầu của cuộc du ca với những tác phẩm nổi bật 
 
     LTS- Chuyến viễn du mới nhất của Nguyễn Đức Quang là ghé qua Houston đúng 
ngày trong tháng 10. Tại đây nhóm bạn trẻ Hội Văn Hóa Khoa Học đã vây lấy anh 
tại tiệm Thái Binh Dương với trên 150 người đến nghe. Đây chỉ là một chặng trong 
vòng lưu diễn Hành Trình Của Một Mối Tình để anh cất tiếng hát những khúc nhạc 
tình mới cũng như những bài về quê hương mới. Trong khi khí rộn rã của buổi hát, 
nhà tổ chức là kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo cũng là một cây bút của bán nguyệt san 
Ngày Nay đã thực hiện cấp tốc một cuộc phỏng vấn ghi lại chặng đường du ca của 
anh từ thời khởi thủy. Mời quý vị độc giả theo dõi cuộc phỏng vấn hào hứng này.  
 

 

 
Sau đây là cuộc phỏng vấn Nguyễn Đức Quang 
 
PV: thưa anh, theo sự hiểu biết của chúng tôi, phong trào du ca đã được anh và 
một vài thân hữu khởi xướng vào năm 1966, thời điểm mà cuộc chiến VN trở nên 
khốc liệt. Xin anh cho biết động lực nào thúc đẩy anh thành lập phong trào và sáng 
tác loại nhạc du ca này. Có phải là vì ảnh hưởng của chiến tranh không? Tại sao lại 
đặt tên loại nhạc này là nhạc du ca? 
 
NĐQ: Không, chiến tranh có là bối cảnh của một số bài hát nhưng việc thành lập 
phong trào thì hoàn toàn không dựa vào điều này. Tiên khởi là nhóm sinh viên 
chúng tôi từ Dalat về Saigon gặp một dịp may được hát trước NS Phạm Duy. Người 
nhạc sĩ vĩ đại ấy đã thấy nơi tôi và các bạn có những bài nhạc "không giống ai" 
nhưng cực kỳ lạ lùng và hấp dẫn đã mời chúng tôi đi hát chung. Thế là toán 5,6 
thanh niên đó gom lại sống chung với nhau, tập hát hò và cầm đàn đi theo Phạm 
Duy trở thành ban Trầm Ca (cùng với tên tập nhạc đầu tiên của NĐQ). Sau những 
chuyến đi hát và đi huấn luyện cho những hội đoàn thanh niên khắp nơi trở về, lối 
ca hát này đã như một quả bom nổ trong sinh hoạt thanh niên, các nhóm trẻ ở 
khắp các tỉnh lần lượt gửi về thư yêu cầu giúp họ thành lập một đơn vị để đi ca hát 
giống như chúng tôi. Không thể từ chối những yêu cầu đó, và lần đầu tiên, theo tôi 
nghĩ là như thế, có một phong trào THANH NIÊN ra đời mà dùng CA HÁT làm 
phương tiện hoạt động chính. 30 trong số 33 tỉnh ở miền Nam nhảy vào cuộc chơi 
ngay từ đầu và phong trào bộc phát lạ lùng này có ngay hàng ngàn đoàn viên từ 
ngày khởi xướng vào tháng 12 năm 1966. 
Du ca là một hình thức hoạt động lấy ca nhạc, đi đó đây để gửi gấm đến quần 
chúng một nội dung nào đó chứ du ca không phải là một thể nhạc như tâm ca, trầm 
ca, đạo ca, nữ ca vv.. 



 
PV: Có phải nhạc du ca có hai cách trình diễn: mọi người cùng hát với nhau và trình 
diễn cho nhau nghe? 
 
NĐQ: Du ca chấp nhận mọi hình thức ca hát bình thường như đơn ca, song ca hay 
hợp ca vv.. và du ca có thêm cái phần mời mọi người cùng hát (sing along). Hồi 
chúng tôi phát động phong trào hát chung kiểu này với tên gọi hát cộng đồng thật 
ra là tránh cái tên gọi hát tập thể, chứ trong các phong trào thanh niên lúc ấy 
chuyện hát tập thể là đương nhiên rồi như Hướng Đạo, Gia Đình PT. Nhưng vì các 
tổ chức thanh niên khác rất ít biết mà du ca muốn phổ biến mạnh hơn nên đặc biệt 
chú ý đến lối hát này như vơi thanh viên, sinh viên học sinh ở dưới mái trường. 
 
PV: Xin anh cho biết mục đích của phong trào du ca? Các anh hoài vọng gì ở phong 
trào cũng như ở các nhạc phẩm của các anh? 
 
NĐQ: Như trên chúng tôi đã nói, du ca là một phong trào tự phát. Đến khi chính 
thức hóa thành lập phong trào thì buộc phải có chút kỷ cương, tổ chức. Đương 
nhiên là phải có mục tiêu. Trên căn bản phong trào thanh niên, du ca là nhằm đào 
tạo người trẻ thành những nhà sinh hoạt, có tâm hồn, yêu quần chúng, thích công 
tác và phục vụ xã hội, tổ chức và điều hợp được đám đông gọi là tác động, đây là 
phần chính nên hát hò, sinh hoạt. làm lửa trại, tiếng reo, trò chơi được áp dụng tối 
đa. Thành ra vô hình chung vào lúc ấy, phong trào du ca hoạt động mạnh mẽ vì nó 
cung hiến được cho tất cả các phong trào và tổ chức thanh niên khác khả năng 
lãnh đạo và sinh hoạt với đám đông với một căn bản về văn hóa nghệ thuật đa 
dạng và phong phú (phong trào du ca là cái nôi của việc dựng dậy dân ca dân nhạc 
lúc bấy giờ, tạo nên một không khí sưu tập và phổ diễn dân ca trong sinh hoạt trẻ 
khắp nơi) 
Còn từ những nhạc phẩm của chúng tôi, nói chung là đều có cái nhìn rất rõ trong 
việc tạo một tấm lòng mới nơi giới trẻ mà chúng tôi gọi là gây dựng một sinh 
phong mới và đem đến những nhận thức mới. 
 
NĐQ: Chúng tôi khởi động phong trào bằng hai bàn tay trắng. Anh em ở trung ương 
tức những người trong ban Trầm Ca sống chung với nhau, lấy tiền gia đình cho đi 
học góp vào quỹ, chia nhau đi dạy kiếm tiền và tổ chức các công tác riêng và cuối 
cùng phải đi góp tiền của những bạn bè hảo tâm hàng tháng để sống trong suốt 
mấy năm trời đầu tiên cho đến chừng 68. Cuối năm 68 tôi nhập ngũ, các anh em 
khác cũng đi lính hay đi XDNT, cái đơn vị tiên khởi đó mới tan rã, nhưng một cái 
sườn cốt khác cũng đã thay thế ban Trầm Ca để điều động phong trào khá tốt đẹp 
cho đến 75. Cái lý do đơn thuần là du ca là một hoạt động không dựa vào phương 
tiện hay tài chánh, trung ương chẳng giúp gì cho địa phương ngoài những tài liệu 
và các khóa huấn luyện. Nhiều bạn hữu chơi với du ca thành công rất lớn vì họ đi 
thẳng vào đường nghệ thuật, nhiều du ca viên sau này cũng vậy. Nhìn lại thời gian 
hoạt động ấy, chúng tôi rất sung sướng với việc mình làm dù rằng chưa có một 
mục tiêu nào được hoàn hảo cả trừ một thứ là tấm lòng với nhau và với xã hội với 
các đoàn thể thanh niên luôn có những cuộc vui qua lại. 
 
PV: Có lẽ ca khúc của anh được nhiều người biết đến nhất, được nhiêu người thuộc 
nhất là bài Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ, một bài ca với lời lẽ và hình ảnh vừa 
bi thảm vừa hào hùng. Chính tôi có lẽ tôi cũng đã phải hát nhạc phẩm này đến vài 
trăm lần trong suốt hơn trong 30 năm qua. Tôi tin rằng nhiều người yêu mến ca 
khúc này vẫn còn thắc mắc muốn biết anh viết vào lúc nào và cảm hứng nào đã xui 
khiến anh sáng tác nên một ca khúc bất hũ như vậy? 
 
NĐQ: Tôi không nghĩ rằng mình viết bài VNQHNN như một cố gắng tuyệt đối mà 
cũng không có động lực nào quá lớn thúc đẩy bài ca này. Tôi nhớ đến bài Việt Nam 
Việt Nam của anh Phạm Duy. Tôi chắc chắn khi anh hạ những giòng nhạc cuối cùng 
cho tập trường ca Mẹ Việt Nam, ca khúc này tuôn ra như một giòng suối ào ạt rất 
nhanh mang theo toàn bộ tư tưởng mà ở các đoạn trước anh đã diễn đạt. Cũng như 
bài Hát Với Tôi anh kết thúc tập Tâm Ca, anh đã làm một lèo nhanh chóng, bài 



VNQHNN là bài kết thúc tập Trầm Ca. Như vậy là sau khi tôi đã song 9 bài hát nhận 
định về một xã hội, một ước ao tự do, thống nhất, thanh bình và tình dân tộc từ 
một chia lìa, chém giết nhau trong một đất nước sầu thương ảm đạm, kết luận phải 
là một ca khúc hào hùng thôi, cái hào hùng từ trong bi thảm đi ra. Cho nên bài hát 
được viết dễ dàng và rất thanh thoát trong lòng tôi. 
Điều duy nhất đáng nói ở đây là sinh hoạt du ca đã là một con đường khác tôi chọn 
và không đi chung với các bạn bè. Bạn bè tôi họ đi sau tôi nhưng họ chọn đi trong 
luồng, tôi đi ngoài luồng nên tôi ngạc nhiên khi thấy có bài nó lót tót đi vào được 
trong luồng, bài VNQHNN là một ngoại lệ đặc biệt hơn nữa chỉ vì nó không phải là 
một bài tình ca mà sao quần chúng lại biết đến và yêu thích bài này thì tôi rất ngạc 
nhiên. 
 
PV: Thưa anh Quang, một ca khúc nữa mà tôi thích là bài "Xin Chọn Nơi Này Làm 
Quê Hương", một bài hát mang âm hưởng của những tiếng kinh cầu. Trước năm 
1975, biết bao người đã hát lời kinh cầu này. Rồi trong số người ấy, có những 
người phải bỏ cả quê hương để ra đi. Tuy nhiên trong gần 30 năm qua, chúng tôi 
vẫn hát bài này và khi hát vẫn đồng hóa chữ "nơi này" trong nhạc phẩm là "nước 
Việt" , là "quê hương ta". Anh có thể cho độc giả biết đôi chút về bài hát này 
không? Cảm hứng nào xui khiến anh viết bài hát đó? 
 
NĐQ: Khoảng năm 65, ngay khi chúng tôi cất lên lời hát với bài "Nỗi Buồn Nhược 
Tiểu" thì lập tức các bạn trẻ đã đến vây quanh chúng tôi với cặp mắt ướt đẫm. Một 
trong số những người đó là anh Nguyễn Ngọc Thạch. Lúc đó anh đang làm việc với 
một chương trình công tác xã hội là Chương trình Phát triển Quận Tám. Anh học 
Dalat, trước tôi mấy lớp, anh đến với tôi và giúi vào tay tôi một tập san bản tin của 
nhóm ấy trong đó có bài thơ Xin Chọn Nơi Này Làm Quê Hương của anh (sau này 
anh đưa tôi phổ bài Bên Kia Sông từ tập thơ Lời Trong Sương cũng của anh). Những 
lời thơ làm tôi thích quá và trong một đồng cảm rất bén nhạy tôi phổ nhạc cho bài 
trong một thể điệu mà chưa từng có một bài hát chung nào lạ lùng đến thế: một 
điệu rumba bolero. Và tôi cũng dùng một dạng đặc biệt của lối hát cộng đồng dễ 
dãi nhất là để mọi người chỉ cần lập lại điệu nhạc của phần xướng mà thôi nên bài 
hát cuối cùng chỉ có 4 câu nhạc! (Sau này tôi là người duy nhất sử dụng toàn bộ 
các cấu trúc của một bài hát chung, ai để ý suốt trong gần 50 bài trong tập sinh 
hoạt thanh niên Những Bài Ca Khai Phá (tập này mới thực sự là đi vào hầu hết các 
sinh hoạt của thanh niên miền Nam bấy giờ mà bài Xin Chọn Nơi Này Làm Quê 
Hương là một). Trong một lần đến tập hát cho nhân viên Bộ Thông Tin, một người 
giữa lớp đứng vụt lên cao nghều nghệu đưa tay xin nói một câu thật lễ độ: tôi xin 
giảng viên cho phép tôi được dùng bài này làm một cuốn phim. Phim Xin Nhận Nơi 
Này Làm Quê Hương ra đời và người đó là đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc. Còn các bạn 
trẻ cho biết cả đoàn công tác đã hát say sưa bài này từ khi nhảy lên xe bắt đầu ra 
đi một chuyến trại công tác từ Sài Gòn đến một tỉnh nào đó. Chỉ hát mnột bài này 
thôi, hát không ngừng nghỉ cho diến khi xuống xe. 
 
PV: Thưa anh Nguyễn Đức Quang, có một ca khúc của anh mà mỗi khi tôi nghe 
được tôi lại nhớ đến một kỷ niệm đẹp thủa thanh xuân. Trước biến cố 30 tháng 
4/75, tôi theo học đốc sự tại trường QGHC. Ngày ấy chúng tôi thường lê la trong 
sân trường, tụ tập đàn hát với nhau. Trong những lần hát chung ấy, hầu như chúng 
tôi không thể thiếu bài Không Phải Là Lúc. Xin anh cho biết anh viết bài này vào 
lúc nào, chuyện gì đã khiến anh phải kêu lên "không phải là lúc ta ngồi mà đặt vấn 
đề nữa rồi"? 
 
NĐQ: Bài này ra đời trễ nải nhất trong loạt Những Bài Ca Khai Phá, khoảng 67. Khi 
ấy cũng là thời mà miền Nam đầy rẫy những vụ tranh cãi khủng khiếp nhất, một sự 
chia rẽ lớn lao đẩy cả một vùng đất hình như nứt ra làm nhiều mảnh. Trên diễn đàn 
văn học nghệ thuật, trên vấn dề xã hội, tôn giáo và nhất là chính trị phe quân sự 
dân sự rồi đảng phái. Tôi nhớ hình như lúc đó tôi về trường ở Dalạt thì cũng đang 
lúc tổ chức hội thảo về những vấn đề quốc gia .. tôi lẩm nhẩm ngay trên con đường 
Minh Mạng và về đến nhà thì vừa xong ca khúc này. Bài hát này cũng làm buồn 
lòng ngay cả các bạn bè tôi nữa vì lúc đó phong trào hội thảo trong sinh viên đang 



được đẩy mạnh. Chỉ có bài hát là sung sướng, nó được tiếp nhận ồn ào ngay trong 
các giảng đường và ở bất cứ buổi họp nào. 
 
PV: Thưa anh, chúng tôi được biết là anh đã sáng tác từ thời còn học ở Dalat. Xin 
anh cho biết là ở Đại Học hay Trung Học và trường nào? 
  
NĐQ: Tôi bị truy nã về cái thủa ban đầu viết nhạc này khá nhiều. Nhờ đó mà tôi lục 
lọi trí nhớ để tìm xem bài viết đầu tay của mình lúc nào và ra sao. Kết quả tôi tìm 
thấy một bài hát hướng đạo được tôi viết ra và dùng có một lần rồi bỏ quên (chắc 
là không hay gì!) . Bài hát đó được đăng lại trong tập nhạc Dưới Ánh Mặt Trời (69 
bài) với tên là Gươm Thiêng Hào Kiệt năm 1961. Tính ra mới 17 tuổi. Lúc đó tôi vừa 
vào học đệ tam trường Trần Hưng Đạo. Đây là bài hát viết về ông thánh bổn mạng 
của Hướng Đạo, vị thánh hiệp sĩ mang tên Saint Georges. Tôi viết bài này mà cả 
năm sau vẫn cứ hoang mang không biết có đúng luật đúng cách không. Tên ban 
đầu của nó là Bài Ca Thánh Gearges và lời của bài đó cũng không hoàn toàn giống 
như trong cuốn sách. 
 
PV: Chúng tôi nghe nói trong thời đi học đó anh sáng tác đến 5, 7 chục nhạc phẩm 
mà toàn là những bài tình ca. Điều này đúng không? 
 
NĐQ: Rất đúng. Khi ông cụ thân sinh tôi trao cho tôi cây đàn guitar sau khi tôi đậu 
đệ nhất cấp để gọi là mừng cho con thì chắc chắn là cụ không ngờ rằng mình đã 
làm một việc tai hại: tôi cứ thế nhảy vào trò chơi âm nhạc. Chỉ sau mùa hè ấy tôi 
vào trường Trần Hưng Đạo đang từ một học sinh xuất sắc ở thành phố tôi thành 
ông trưởng ban văn nghệ trường trung học này. Có nghĩa là tôi giảm tối đa việc 
học, dành tối đa cho việc đánh đàn và trời ơi, còn lõm bõm viết nhạc! Chính trong 2 
năm trời ở đây tôi viết mấy chục bản nhạc như trên đã nói. Tiếc rằng tôi chỉ dấu 
dấu giếm giếm lâu lâu có dịp hát chút đỉnh cho bạn bè nghe, nhất là khi có dịp qua 
trường nữ (rất hiếm hoi).. Đáng tiếc hơn nữa là tập nhạc này đã mất biệt cùng với 
rất nhiều bản thảo của một loạt nhạc dịch và nhiều loạt bài khác, đa phần là tiêu 
hủy sau ngày 30 tháng 4. 
 
PV: anh ước lượng đã sáng tác được bao nhiêu bài tất cả? 
 
NĐQ: tôi mất một loạt những bài đầu đời yêu đương ngớ ngẩn kể trên có đến 70 
bài, các bạn bè gom cho tôi được 69 bài trong đó có 10 bài Trầm Ca, 11 bài Ruồi và 
Kên Kên, 41 bài của tập Những Bài Ca Khai Phá, còn lại là những bài tình ca.. Tôi 
còn một tập nhạc dịch đặc biệt những bài carol mùa giáng Sinh gọi là tập Phúc Ca 
Mùa Lễ. Tập này là tiên khởi cho phong trào sau này dịch lại các bài đồng dao này. 
Tôi thích cái không khí mùa giáng sinh của Dalat, những khúc đồng dao này tôi 
nghĩ là của dân gian nên tôi dịch theo lối dân giã. Tôi còn một tập nhạc dịch dân ca 
Hoa Kỳ và thế giới vào khoảng 70 bài trong đó đầy đủ những ca khúc hay nhất của 
dân ca Hoa Kỳ và còn nhiều bát hát đặc biệt như tập nhạc đám cưới lúc đó được 
viết ra giành cho những đám cưới trong phong trào... Một loạt tình ca sau này tôi 
làm không hăng hái lắm nhưng tôi lại đưa cho các bạn nhiều ngăn nắp hơn giữ 
giùm như Ngô Mạnh Thu, Trần Đại Lộc. Sau này các bạn đó cho biết là đều thất lạc. 
Tóm lại còn số sáng tác phẩm của tôi không nhiều lắm, tôi cho là quanh quẩn con 
số 200 mà thực tế giờ này chỉ còn chừng nửa. 
 

PV: trong số những ca khúc của anh, anh tâm đắc với ca khúc nào hơn cả. Người 
mẹ thường các con bằng nhau hay là thích các con ngoan hơn?  
 
NĐQ: Tôi nghĩ rằng so sánh hai chuyện trên có cai đúng và có cái sai. Người mẹ 
thường thương con hư hơn. Tôi làm bố tôi thấy mình cũng vậy. Nhưng trong âm 
nhạc thì khác một chút. Những nhạc phẩm mà khán thính giả thích thì thường ông 
tác giả không thích làm. Vì luôn luôn đám đông thích bài hát nào vừa tầm với họ 
thôi, luôn luôn người sáng tác có một cái tầm khác cao hơn mà đã cao hơn thì 
người nghe ít thích, càng cao càng ít được thích. Nhưng với nghệ sĩ, tác giả thích 



bài hát đó thì không có nghĩa đó là bài dở. Trường hợp tôi, tôi thích nhất hai tác 
phẩm Nỗi Buồn Nhược Tiểu và bài Ruồi và Kên Kên. Nằm trong 2 tập nhạc khác 
nhau, mỗi bài là một rung động lớn khi tôi viết cũng như khi tôi hát. Số người biết 
những bài này không nhiều lắm và số người hát thì rất ít nhưng tôi sung sướng vì 
đó là những bài tôi nhắm tới giới hiểu biết nhất và quyền bính nhất ở miền Nam thì 
tôi đã đẩy nó tới nơi tới chốn. 
 
PV: Giữa thập niên 60 anh viết những bài hát chính thức cho du ca. Vậy mà sao gần 
đây nghe nói anh lại chuyển qua những bài tình ca. Chẳng lẽ du ca không còn gây 
hứng khởi cho anh nữa? Hay là khi tới tuổi "tà tà bóng ngả về tây " thì ta lại quay 
sang yêu như "cái thủa ban đầu lưu luyến ấy"? Xin anh cho biết sự chuyển hướng 
này? 
 
NĐQ: Thật lạ lùng. Nếu là một người như Dean Martin, hay Frank Sinatra đến cuối 
đời vẫn không ngưng lời tình ca mà vẫn được hoan hô thì sao có nhiều bạn cứ thắc 
mắc về cái chuyện tôi viết tình ca? Tôi nghĩ vấn đề chính phải là viết có được 
không, nghe ra sao mới đúng. Quả thật thì chính tôi cũng có chút ngạc nhiên với 
tôi nhưng có điều tôi hiểu cái lý do của mình. Rất đơn giản cầm lại cây đàn để viết 
sau hơn 30 năm, chuyện không đơn giản. Nhất là sau 25 làm báo. Để gạt mọi vấn 
đề phức tạp ra khỏi óc, chọn lấy tình ca. Tình ca là đợt viết cho nhịp tim nó đập trở 
lại bình tĩnh cái đã. Thành ra tập Về Đây Nhé ra đời là chuyện rất thuận tình Tôi chỉ 
sung sướng khi viết xong hát thử và ai cũng gật đầu được lắm, thế là thấy an lòng. 
Ít nhất mình biết rằng mình có một lối viết không trật đường đi của âm nhạc hiện 
tại. Không ai biết được nỗi khổ tâm của một người cầm viết lại để viết nhạc:  âm 
nhạc nó đã có những bước chuyển đối mới hẳn rồi. Loạt tình ca này là những bài 
học lớn lao kinh khủng với tôi trong nghề nhạc. 
 
PV: nói như vậy là anh sẽ trở lại với những ca khúc của "tình yêu lớn"? 
 
NĐQ: không phải là sẽ.. mà là đã và đang. Tôi viết tập tình ca Về Đây Nhé từ 2003, 
đáp ứng cho chuyến trở lại Úc. Nay đã sắp tới 2005, tôi rất lo nếu như có một lời 
gọi từ bên Úc để trở lại nữa..Nên lần này tôi thủ trước, tôi mầy mò trở lại với tập 
nhạc mới Quê Hương Mênh Mông, chính là trở lại với cái hồn quê của mình. Trong 
số 12 đề tài tôi đã gợi ra, ít nhất tôi cũng đã hoàn tất được một phần.  Đây là một 
biến chuyển rất lớn, một phấn đấu hết sức mạnh bạo với chính mình để đi tìm một 
luồng chân khí mới. Anh có thấy sự khó khăn không, viết về quê hương bây giờ anh 
viết cái gì? Anh đứng ở đâu và nhìn quê hương là đâu? Câu hỏi này không đơn giản, 
nếu không có một quê hương thì anh đang xây cái gì, xây cho ai, hoặc anh chống 
cái gì. Và anh sẽ chọn lựa ra sao, người nào là đồng bào anh, những người bên 
cạnh anh ở các chốn xa xăm này hay ở tại nơi mà ta gọi là quê nhà kia.? Những 
người khác màu da chung quanh anh mà anh không coi họ là đồng bào thì anh ra 
ứng cử, anh ra làm việc, anh căng sức đóng góp tài năng công lao làm tiền chia sẻ 
thuế má với họ thì gọi là làm .. gì. Còn nếu anh coi những người cùng màu da ở xa 
tít mù tắp kia là đồng bào thì anh có gì là đóng góp hay giúp đỡ gì người ta không? 
... Tôi cho là chúng ta đứng trước nan đề rất lớn mà nếu không giải thích được thì 
không thể viết được. Nếu không trả lời được câu này thì tất cả các đề tài khác đều 
vô nghĩa, chẳng hạn không kêu gọi tuổi trẻ rằng tiến lên, cố gắng, hy sinh, chờ 
ngày ...cho những điều hư ảo nữa. Đấy là những thao thức mà đã nhiều lúc người 
ta có cảm tưởng bế tắc. Tôi đang cố gắng suy nghĩ trở lại về những điều chính yếu 
ấy và rồi thì giàn trải nó ra trên cung bậc. Chuyến đi của tôi các nơi đã được nhẹ 
nhàng gợi ra trong các bài của tập Quê Hương Mênh Mông lần này. Những bài mới 
lần này như Nào Ai, Trên Đường Phố San Francisco, Tôi Có Một Mối Tình .. được tán 
thưởng nồng nhiệt khiến tôi rất sung sướng. 
 
 

 



PV: Một trong những nhạc phẩm tình ca của anh làm tôi rất yêu thích là bài "Bên 
Kia Sông". Nghe nó như những lời thầm thì của bất cứ người đàn ông nào gửi cho 
người mình yêu say đắm. Xin cho biết anh đã sáng tác nhạc phẩm này vào thời 
điểm nào và nguồn cảm hứng nào khiến anh viết nên tác phẩm tuyệt đẹp này? 
 
NĐQ: tác giả bài thơ mà tôi đã phổ Xin Chọn Nơi Này Làm Quê Hương là anh 
Nguyễn Ngọc Thạch lại tìm đến tôi một lần nữa. Lần này anh cầm tập thơ của anh 
in... ronéo với nhan đề Lời Trong Sương. Anh muốn tôi phổ một bài thành ca khúc. 
và chỉ tuần lễ sau tôi gửi lại anh bài Bên Kia Sông tức là tôi lấy bài đầu tiên của tập 
thơ chỉ có 8 câu phổ thành bài hát. Thấy ngắn quá, tôi vội biến chế ra một lời thứ 
nhì và tác giả bạn tôi vô cùng thích thú. Lúc đó anh ký tên dưới tập thơ là Mi Sơn, 
sau này anh nói nên bỏ nó đi và tôi đã thay bằng tên Nguyễn Ngọc Thạch. Bài nhạc 
quá hay theo như anh cho biết. Riêng tôi, bài này là một trong loạt bài bất hạnh 
(như Vì Tôi Là Linh Mục thơ của Nguyễn Tất Nhiên) : nó nằm trong loạt tình ca nên 
tôi gần như không mấy khi sử dụng. Tôi vất những bài này qua một bên vì còn bận 
với những Nỗi Buồn Nhược Tiểu, Chiều Qua Tuy Hòa, Ruồi Và Kên Kên, Xương Sống 
Ta Đã Oằn Xuống, Cho Đồng Bào Tôi vv.. Mãi cho đến khi ra hải ngoại, ở đây cần 
những bài hát êm ấm và trữ tình hơn tôi mới đem ra hát. 
 
PV: Anh đã cống hiến nửa đời người cho du ca, chắc chắn anh có nhiều kỷ niệm đẹp 
trong suốt 40 năm "ôm đàn đến giữa đời" để cảm hóa lòng người. Xin anh cho độc 
giả một kỷ niệm đáng nhớ nhất. 
 
NĐQ: Biết bao nhiêu hình ảnh sung sướng tươi đẹp trong chuyến viễn hành tưởng 
chừng như bất tận ấy. Nhưng nhiều quá cũng có cái hại, không nhớ hết được. Xin 
ghi lại một kỷ niệm sau dây. Đó là lần tôi cùng anh Duy và Phương Oanh ra hát cho 
sinh viên Huế. Một buổi tối hừng hực không khí đấu tranh ở lầu Morin được châm 
thêm cả một thùng dầu xăng với Nỗi Buồn Nhược Tiểu, Tiếng Rống Đàn Bò, Người 
Anh Vĩnh Bình khiến cuối cùng chúng tôi rút lui cũng khó khăn.. Tối đó về nhà Lê 
Văn Hảo tôi nhớ hình như có thêm cả Nguyễn Đắc Xuân và một vài người nữa là 
những khuôn mặt rất rực lửa lúc bấy giờ. Tôi thú thật là mình còn quá trẻ và ngây 
ngô của một cậu sinh viên ngoài hai mươi tuổi, nghe đi hát là lên đường thôi. 
Thành công trong buổi hát và được tiếp đón nồng nhiệt nên trò chuyện suốt cả 
đêm. Sáng ra chúng tôi lên máy bay đi rất sớm thì chỉ vài tiếng đồng hồ sau, cuộc 
biểu tình từ đại học tràn ra đường phố, những bài hát tối qua đã được phát qua loa 
trên xe hơi theo đoàn biểu tình này... Chúng tôi may mắn thoát cơn sốt điên cuồng 
ngày đó nhưng tên tuổi thì mọi người đã lãnh đủ với bà con địa phương này. Cho 
đến một ngày, có đến mấy năm sau, trong một buổi tiệc chính trị ở Saigon tôi cũng 
không nhớ rõ nhà nào thì có một người Mỹ đen đến bên tôi cười rất thân mật và nói 
bằng tiếng Việt: ông Quang, tôi xin giới thiệu tôi tên là R. hồi trước tôi là trưởng cơ 
quan CIA ở vùng 1. Ngày biểu tình ở Huế tôi ra chậm một chút và nếu ông còn ở lại 
mấy tiếng sau đó thì tôi đã bắt ông rồi!  
 
PV: tôi thấy trên internet có một website của phong trào du ca hải ngoại. Trong đó 
có một trang liệt kê các nhân vật ban quản trị xưởng du ca hải ngoại rồi cả bào trợ 
viên lẫn du ca viên. Tại Houston, trong bao năm qua tôi không thấy có sinh hoạt 
của phong trào. Thưa anh, có thực là phong trào du ca vẫn sinh hoạt tích cực tại 
hải ngoại trong 30 năm qua. 
 
NĐQ: web du ca thành lập chưa tới 4 năm. Nhưng danh sách ban chấp hành cũng 
như ban quản trị xưởng du ca cho thấy dấu hiệu đã có thời du ca sinh hoạt trở lại 
khá tốt. Như đã trình bày, đó là thời gian những năm đầu tôi đặt chân tới nước Mỹ. 
Tôi từ Pulau Bidong tới Mỹ cuối năm 79. Sau đó tôi đi sinh hoạt liền và du ca hồi 
sinh nhanh chóng. Ban chấp hành và các thành phần khác thành hình khoảng 80 
và 81. Nhưng sau đó thì những bộ phận này đã chìm đi rồi đông lạnh cho đến nay. 
 
 



PV: anh có kế hoạch nào để phát động phong trào trong thời gian tới không như kế 
hoạch ngũ niên, thập niên ..vv..  
 
NĐQ: chúng tôi không có y định tái phát triển PT nữa, nhưng vẫn không bỏ rơi tất 
cả những anh em nào cũ cũng như mới muốn tìm tới một trung tâm hoặc nối lại 
vòng tay với các du ca viên trước đây. Web du ca thành hình để làm một trung tâm 
có nhiệm vụ kết tụ và phổ biến tất cả những sáng tác hay những điều gì mà chúng 
tôi đã có hay đang có. Thành ra không có kế hoạch trong lúc này. Tôi nhìn thấy lớp 
tiền phong của du ca đã đi tới cuối thời, lớp mới nếu có thì tự nó sẽ vịn vào xương 
sống cũ mà lớn lên. 
 
PV: Anh tin rằng có ngày nào đó anh sẽ ôm đàn đứng hát trên quê hương ta 
không? Nếu có, anh sẽ hát những nhạc phẩm trước 75 hay những bài mới sau này 
để cho hợp với sự biến chuyển của đất nước? 
 
NĐQ: Tôi vẫn tin là có vì khi mình có một lòng tâm thành với đất nước và con người 
VN thì đâu phải chỉ có Âu, Mỹ, Úc này là giới hạn, người VN ở trong nước còn có 
biết bao điều để gửi gấm và tâm tình. Dĩ nhiên là tôi sẽ hát cả bài cũ với bài mới. 
Những bài cũ đầy tha thiết xưa kia nó chỉ có ý nghĩa khi nó đi cùng với những đắm 
say của ngày hôm nay. Âm nhạc tôi chỉ làm lớn con người và đất nước VN, và chỉ 
bài bác những điều xấu, thì tôi tin nó sẽ được trả lại cho người mình ở khắp nơi 

 


