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Thuở còn ở Trung học, tôi thường ghé chơi trụ sở CPS - Chương Trình Phát Triển Sinh Hoạt 
Thanh Niên Sinh Viên Học Đường – vì anh họ tôi Phan Văn P., giáo sư Toán cùng thày Trần Đại Lộc, dạy 
Việt văn ở Petrus Ký, là 2 thành viên của CPS hay "ăn dầm ở dề" ở trụ sở đó. Tôi được nghe các đàn anh, 
đàn chị đầy nhiệt huyết, hát hò vui vẻ những bản hùng ca có khuynh hướng xã hội và quê hương, do một 
số các anh chị ấy tự sáng tác. Họ hát hăng say, đam mê theo tiếng nhạc chỉ  từ những cây đàn guitar 
thùng mà thôi! CPS cũng đứng ra tổ chức những buổi trình diễn văn nghệ sinh hoạt cộng đồng cho giới 
trẻ, học sinh và sinh viên.  
  

Lúc ấy, tôi gia nhập vào Hướng Đạo Việt Nam và thỉnh thoảng có dịp đi "công tác từ thiện" quanh 
Sài Gòn - kỷ niệm không thể quên là công tác giúp đỡ dọn dẹp ở Chợ Lớn và Phú Lâm sau Tết Mậu Thân. 
Đoàn chúng tôi thường hát với nhau các bản nhạc trong tập in ronéo, trong đó có một số bản nhạc của 
Nguyễn Đức Quang như: "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ", "Về Với Mẹ Cha", "Đường Việt Nam", "Hy 
Vọng Đã Vươn Lên" ... Các bản nhạc của anh Quang có tiết điệu rộn ràng và lời lẽ yêu nước hùng 
mạnh làm chúng tôi hăng hái vô cùng! 
  

Sau khi biết chơi đàn guitar và vào Đệ Nhị Cấp, tôi yêu mến các tình khúc của các tác giả "trẻ" lúc 
ấy như Trần Tú, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Từ Công Phụng, Vũ Đức Sao Biển, Lê Uyên Phương và 
đặc biệt tôi thích 2 bản nhạc tình của Nguyễn Đức Quang: "Bên Kia Sông" và "Như Mây Trên Cao". Giai 
điệu của "Bên Kia Sông" dễ nhớ, khá hay và lời của "Bên Kia Sông" trữ tình, lãng mạn, lồng trong 
một khung cảnh thật lý tưởng (lời từ thơ của Nguyễn Ngọc Thạch). Qua hình ảnh tươi sáng trong "này 
người yêu, người yêu tôi ơi, bên kia sông là ánh mặt trời", ta có thể hình dung 2 người yêu nhau, đồng chí 
hướng, sẵn sàng lên đường giúp người, giúp đời ...  Lời của bài "Như Mây Trên Cao" cũng có nét tương 
tự như thế, "anh sẽ lên trên ngọn Hồng Lĩnh hái cho em một đóa hoa rừng, thầm khắc tên em vào phiến 
đá rêu xanh, rồi vây quanh bằng trái tim anh ..." tạo cho người hát, người nghe một cảm giác lãng mạn, 
nhẹ nhàng, tình yêu thánh thiện trong sáng! 
  

Thời gian lững lờ trôi đi …  
 
Tháng 5 năm 2005 anh Nguyễn Đức Quang có dịp ghé về miền Đông Hoa Kỳ để giúp tay với Hướng Đạo 
trong vùng Hoa Thịnh Đốn. Cựu giáo sư Mạc Đỉnh Chi là thi nhạc sĩ Nguyễn Tường Vân cùng học trò anh 
là Bùi Mạnh Hùng đã tổ chức một họp mặt tiếp đón anh Quang với sự tham dự một số văn, thi, ca nhạc sĩ 
trong vùng như: Hoàng Song Liêm, Hà Bỉnh Trung, Nguyễn Ngọc Bích, Phạm Tuân, Vĩnh Liêm, Nguyễn 
Minh Nữu, Bạch Mai, Nguyễn Văn Đặng, Kiều Nga ... Tâm Hảo và tôi có đến gặp anh.  Đêm ấy, tôi hân 
hạnh được phụ đệm đàn vài bài chung với anh Nguyễn Đức Quang. Tuy phải dùng một cái ghế ngồi thay 
cho giá nhạc và một "camera stand" làm "micro stand" cho anh, nhưng “người du ca” với tinh thần Hướng 
Đạo – thích ứng dễ dàng với mọi hoàn cảnh - vẫn vui vẻ, hát hết lòng, giọng sang sảng với những bản 
nhạc nổi tiếng của anh và đặc biệt nhất là bài mới sáng tác đầu năm 2005, đó là ca khúc "THÈM" (toàn bài 
ở dưới). Trong lúc anh hăng say trình bày, vài thính giả cười khúc khích vì nghe lời hát có những ý mới lạ. 

 
  



 
  
Nhạc Sĩ Nguyễn Đức Quang thăm vùng Virginia - tháng 5, 2005 (sau vườn nhà thi nhạc sĩ Nguyễn Tường Vân) 
Từ phải: Phan Anh Dũng, Tâm Hảo, Bà Nguyễn Minh Nữu, NS Nguyễn Đức Quang (cầm cell phone), Bạch Mai, nhà 
thơ Vĩnh Liêm, nhà thơ Hoàng Song Liêm, Nguyễn Minh Nữu 
  

 
 Ảnh kỷ niệm: Phan Anh Dũng đàn với NS Nguyễn Đức Quang khi anh hát "Bên Kia Sông" (5/2005) 
  

Dù ở tuổi gần 70 nhưng anh vẫn còn nhiều nhiệt huyết, hoài bão, vẫn "thèm" được sức khỏe và 
năng lực như lúc còn sinh viên, đi rong ruổi đó đây với cây đàn guitar thùng, để được hát lên những lời 
kêu gọi giúp đỡ người kém may mắn, đầy tình tự quê hương. Thỉnh thoảng đọc tin anh ngao du ở Úc, 
Pháp, Hoà Lan và một số tỉnh ở Hoa Kỳ ... đi đến đâu anh cũng được đón tiếp nồng hậu. 
  

Nghe tin anh bị stroke – tai biến mạch máu não - nặng khi lên San Jose sửa soạn trình diễn 
vào tháng 2 và đã nằm trong phòng cấp cứu ở một bệnh viện từ lúc đó, tôi và nhiều người đã cầu nguyện 



mong anh được qua cơn hiểm nghèo. Chủ nhật vừa qua, 27 tháng 3, 2011, anh đã  thanh thản rong chơi 
vĩnh viễn, theo lời của một Trưởng Hướng Đạo là "anh đã lìa rừng".  
  

Đầu tuần này, tôi đã soạn một  trang để tưởng nhớ anh Quang ở website Cỏ Thơm với nhiều tài      
liệu về anh từ thân hữu khắp nơi: 
> http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=932&Itemid=47 
  

Theo tôi, thính giả thích nhạc của anh Quang vì lời lẽ rất thật, rất gần, không màu mè, luôn chứa 
đựng những thông điệp cao đẹp, không buồn rầu và ủy mị. 
  

Cảm ơn Người-yêu-quê-hương Nguyễn Đức Quang đã đem đến cho Tân nhạc Việt những đóa hoa 
đẹp. Tôi tin chắc rằng anh ra đi mãn nguyện vì NGỌN LỬA DU CA đã bùng lên trở lại đến mọi Cộng Đồng 
người Việt trên thế giới - cũng như thập niên 60 ở Việt Nam vậy.  
  
Phan Anh Dũng-Tâm Hảo 
Richmond, Virginia USA  
30/3/2011 
  
THÈM 
Nhạc và lời: Nguyễn Đức Quang 
Khởi soạn tháng 10/04 - Hoàn tất tháng 1/05 
 
Thèm - đầu ngày cất tiếng yêu đời 
Thèm - giọt cà phê đắng Paris những ban mai 
Thèm - trèo lên cao ốc chơi vơi kinh thành  
Gọi một tiếng lớn tên quê hương mình 
Truyền đi ngàn hướng - lời tôi rung bao trái tim 
 
Thèm - nhìn sâu đôi mắt thấy hiền 
Thèm - được nghe nhắc đến tên nhau ngọt êm 
Thèm - cuộc đời mở những chân thang rất đều 
Để em lên xuống khoan thai dặt dìu 
Thèm mùi son mới - thèm câu nói tình yêu 
 
Thèm hương mồ hôi đẫm - những lòng phố chen chúc con người 
Thèm trông bờ môi xinh tha thiết nhiệt tình nói miết tương lai 
Thèm mới nửa câu kinh đã thấy quanh mình nở hoa trắng trong 
Thèm xem đoạn phim hay em cười trong vắt nụ hôn kéo dài 
 
Thèm - chạm làn khói trắng lưng trời 
Thèm - ngồi bên nhau hát miên man lời vui 
Thèm - ngồi co chân sát vai nhau bên đồi 
Nửa vòng tay ấm đốt cháy lưng người 
Nửa vòng hờ hững chờ có tiếng ai gọi mời 
 
Thèm - nửa đêm nghe tiếng oan cừu 
Gọi bằng đường giây nóng xin bôi xóa chuyện xưa 
Thèm - ngồi trên phiến đá chân mây cao vời 
Gập ghềnh lăn bánh nhân sinh ngọt bùi 
Hoàng lan thơm ngát, chiều quê ơi, em và tôi. 
 


