
 

                                                                                Ảnh của Chung Thế Hùng 

Hôm nay 27 tháng 3 năm 2021, ngày qua đời thứ mười của Quang Du Ca.Thế giới đang 

có chiến tranh với Virus Corona nên không có nơi nào làm lễ tưởng niệm 10 năm Quang 

Du Ca qua đời. Ai nhớ anh cũng để trong lòng hoặc chia sẻ với bạn hữu.  

Quang Du Ca có mơ ước sáng tác tập nhạc mang tên Quê Hương Mênh Mông. Quang Du 

Ca mới viết được sáu bài : Tôi Có Một Mối Tình, Trên Đồi Arlington, Thèm, Trên Đường 

Phố San Francisco, Nào Ai, Những Căn Nhà Mái Xanh. Tôi đề nghị Quang Du Ca :” 

Phạm Duy kết thúc trường ca Mẹ Việt Nam bằng ca khúc Việt Nam Việt Nam. Mày mở 

đầu Quê Hương Mênh Mông bằng ca khúc Tôi Có Một Mối Tình. Tao đề nghị mày kết 

thúc Quê Hương Mênh Mông bằng ca khúc Tôi Có Một Ước Mơ”.  Quang Du Ca qua đời 

quá sớm : Quê Hương Mênh Mông - Giấc Mộng Dở Dang. 

Hôm nay ngày giỗ thứ mười của Quang Du Ca, tôi nhớ Quang Du Ca. Tôi có mơ ước nhỏ 

cho Quang Du Ca. 

Mơ Ước Thứ Nhất 

Năm 2020, tôi nhận được email của Corey Nguyen. Corey tự giới thiệu anh ta là cháu nội 

của Quang Du Ca. Anh ta xin tôi gởi cho anh 5 quyển Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ 

Tưởng Niêm Người Du Ca Muôn Thuở. Tôi gởi theo lời yêu cầu của Corey. Hơn một 

năm sau vào ngày 09 tháng 03 năm 2021 tôi nhận được email của Corey. 

 



Corey Nguyen <coreycaonguyen@gmail.com> 

Tue 3/9/2021 4:16 PM 

Hello Quang!  

Thank you again for your generosity in sending your books. I'm so sorry, I did not see 

your last email! Thank you so much for the stories! I cannot read Vietnamese, but I have 

a team with me who can. We will take a look at these right away!  

I wanted to inform you that we are going to launch a newsletter and a facebook page 

announcing our film about Nguyen Duc Quang. In the newsletter, I plan on writing and 

sharing small bits of the stories and tales that people that knew my grandfather, like you, 

have told me across the last few months that my team and I have been researching and 

translating. We hope these stories will garner interest in the film as well as honor the 

memory of my grandfather. 

Some of the short tid-bits that I want to share are from your book. I wanted to ask if that 

is okay with you? I will not be sharing full stories, only small sections of some, and I also 

wanted to ask if you had a link to where people could buy your book, so that every time I 

share a story from your book, I can share the link so people could purchase the book from 

you so they can read the complete stories.  

And also, if you know anyone else wants to speak with me to share more stories about 

my grandfather, the Du Ca movement either here or in Vietnam, or anything you think 

would be relevant, please feel free to give them my email coreycaonguyen@gmail.com. I 

am always looking for people to talk to about my grandfather! 

Best Regards, 

Corey Cao Nguyen 

Đọc xong email của Corey tôi rất vui mừng. Tôi giới thiệu ngay cho Corey hai người: 

Người thứ nhất là anh Hoàng Kim Châu. Anh Châu là người cùng Quang Du Ca sáng 

lập ban Trầm Ca và Phong Trào Du Ca, là bạn đồng môn với Quang Du Ca tại trung học 

Trần Hưng Đạo và Viện Đại Học Đà Lạt, là Hướng Đạo Sinh cùng thiếu đoàn Lê Lợi của 

Đạo Lâm Viên, Đà Lạt, là anh em kết nghĩa với Quang Du Ca. Hiện anh Châu cư ngụ tại 

Houston, Texas. Người thứ hai là anh Nguyễn Quyết Thắng. Anh Thắng  sáng lập toán 

Du Ca Lòng Mẹ, Ban Mê Thuột, là owner cuả web ducavn.com. Anh Thắng hiện cư ngụ 

tại Hòa Lan, Âu Châu.  

Tôi có mơ ước : Thứ nhất : Corey với sự giúp đỡ tích cực của anh Châu và anh Thắng 

thực hiện tốt newletter và cuốn phim về Quang Du Ca. Thứ hai : Ngoài anh Châu và anh 

Thắng nếu anh chị nào có kỷ niệm, hình ảnh về anh Quang Du Ca hãy giúp đỡ Corey 

(coreycaonguyen@gmail.com) để newletter và film về Quang Du Ca phong phú đầy đủ.  

mailto:coreycaonguyen@gmail.com


Mơ Ước Thứ Hai 

Đà Lạt có hai nhạc sĩ nổi danh. Hai nhạc sĩ là người Đà Lạt chính gốc. Đó là : Nhạc sĩ Lê 

Uyên Phương và nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. Tôi mơ ước tổ chức một buổi lửa trại trong 

khuôn viên Viện Đại Học Đà Lạt để tưởng niệm anh Quang Du Ca. Trong buổi lửa trại 

đó không cần phải nghe ai hát nhiều bài hát của Quang Du Ca, không cần phải nghe 

nhiều lời ca ngợi Quang Du Ca. Trong buổi lửa trại gặp nhiều người thương mến và biết 

nhiều Quang Du Ca. Nhìn họ và không cần nghe họ nói cũng thấy nhiều hình ảnh Quang 

Du Ca trong họ. Chẳng hạn nhìn Nguyễn Quang Tuyến là thấy khung trời Đà Lạt, thấy 

Quang và Tuyến ngồi tâm tình trước trường Trần Hưng Đạo và khu Hòa Bình. Chẳng hạn 

thấy Hoàng Kim Châu, Hoàng Thái Lĩnh là nghe được Quang Du Ca hát những bài Trầm 

Ca và Du Ca. Chẳng hạn thấy Trần Phú Hữu, Hồ Phán, Trương Duy Hào, Trần Văn 

Chang, Trần Văn Hùng, Bùi Thị Ngọc Nga, Trần Khánh Tuyết, Trần Trọng Thức …vv… 

là thấy Quang Du Ca cuốc đất, lợp nhà trong các trại tị nạn và thấy buổi ra mắt Phong 

Trào Du Ca tại giảng đường Spellman. Chẳng hạn thấy Nguyễn Tâm Trực là thấy Quang 

Du Ca trong bộ đồng phục Hướng Đạo. Chẳng hạn thấy Hoàng Ngọc Nguyên là thấy 

Quang Du Ca trước tòa báo Chí Linh, Phụ Nữ Diễn Đàn  Viễn Đông Nhật Báo. Chẳng 

hạn gặp Lisa Nguyễn Văn Sơn là nghe được những bí sử về Quang Du Ca. Chẳng hạn 

thấy các chị Nguyễn Ngọc Thiên Thơ, Nguyễn Thị Phong Lan, Nguyễn Ngọc Thương, 

Từ Thị Hoàng , Tôn Nữ Mai Tâm, Võ Kim Thoàn …vv… và Nghiêm Hữu là thấy bộ ba 

Nguyễn Thị Minh Thông ( vợ Quang Du Ca ), Nguyễn Thị Hồng Lập và Hoàng Thục 

Quyên và Quang Du Ca … vv … Gặp nhau và nhìn thấy Quang Du Ca trong Viện Đại 

Học thân thương … Mơ ước đơn giản nhưng khó thực hiện. 

Nhân ngày giỗ thứ mười của Quang Du Ca, tôi nhớ anh và có hai ước mơ cho anh. Mong 

anh sống thanh thản với Nguyễn Thị Minh Thông nơi  cõi Phật.  

                                                                       Quang Già Cơ 

 

 

 


