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Nhà văn Nguyễn Xuân Thiệp viết trong bài “Những Ngày Đà Lạt” : “ … Thật vậy, 

nói tới Đà Lạt mà không nhắc tới Lê Uyên Phương là một điều thiếu sót lớn. Lê 

Uyên Phương mới là người Đà Lạt chính gốc. Ngôi nhà của cha mẹ anh, ở đường 

Võ Tánh, sau này là quán Lục Huyền Cầm nổi tiếng. Anh trải qua thời thơ ấu và cả 

những ngày thanh xuân đẹp nhất ở thành phố trên cao này. Tình yêu của anh và Lê 

Uyên nở và đã mãn khai tại đây. Anh viết những ca khúc hay nhất cũng tại thành 

phố này ….”  Nguyễn Xuân Thiệp viết rất đúng.  

 

Trong  tuyển tập “ Đà Lạt Ngày Tháng Cũ “ của Luật sư Ngô Tằng Giao và tuyển 

tập “Đà Lạt Một Thời Hương Xa Du Khảo Văn Hóa Đà Lạt 1945 – 1975” của nhà 

báo Nguyễn Vĩnh Nguyên đều dành một chương cho nhạc sĩ Lê Uyên Phương.  Đa 

số những nhân vật trong hai tuyển tập trên, theo tôi, không phải là người Đà Lạt 

chính gốc.  Thí dụ : Phạm Duy, Nguyễn Tường Tam là người của Hà Nội hay Sài 

Gòn không phải là người của Đà Lạt.  Trịnh Công Sơn là người của Huế không phải 

là người của Đà Lạt … vv…  Họ yêu thích Đà Lạt vì Đà Lạt đẹp.  Họ chỉ là những 

du khách. Họ không yêu thương Đà Lạt như thương yêu quê cha đất tổ.  Người Đà 

Lạt chính gốc dù ở nơi đâu họ cũng tự xưng là người Đà Lạt, họ trở về Đà Lạt như 

trở về quê.  

 

Điều tôi ngạc nhiên tuyển tập Đà Lạt Ngày Tháng Cũ không nhắc đến nhạc sĩ 

Nguyễn Đức Quang và ban Trần Ca. Tuyển tập Đà Lạt, Một Thời Hương Xa, trang 

338, viết : “ Nhiều tên tuổi xuất thân từ Đại học Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt : 

Nguyễn Văn Sơn (chuyên gia kinh tế), Trần Trọng Thức (nhà báo), Nguyễn Đức 

Quang (nhạc sĩ), Lê Cung Bắc (đạo diễn), Lê Văn Hiếu (chính khách), Diệu Hương 



(nhạc sĩ ) …” Kể như cũng không nói gì về nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang và ban Trầm 

Ca. Theo tôi nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, Hoàng Kim Châu, Hoàng Thái Lĩnh, Trần 

Trọng Thảo, Nguyễn Quốc Văn, Đinh Gia Lập là những người chính gốc Đà Lạt. 

Nói về nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang thường người ta gắn liền anh với phong trào Du 

Ca. Người ta đã đưa anh lên tầm vóc quốc gia. Có lẽ vì vậy mà ông Ngô Tằng Giao 

và  ông Nguyễn Vĩnh Nguyên không đưa nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang và ban Trầm 

Ca vào tuyển tập. Nhưng theo tôi, tuyển tập về Đà Lạt không nhắc đến nhạc sĩ 

Nguyễn Đức Quang và ban Trầm Ca là một thiếu sót lớn. Nhạc sĩ Nguyễn Đức 

Quang có đủ tất cả những tiêu chuẩn mà nhà văn Nguyễn Xuân Thiệp viết về nhạc 

sĩ Lê Uyên Phương để chứng minh nhạc sĩ Lê Uyên Phương là người Đà Lạt chính 

gốc.   

 

Trong bài: “Nguyễn Đức Quang hát giã từ Đà Lạt”, nhà văn Nguyễn Quang Tuyến 

viết : “Với Đà Lạt, Nguyễn Đức Quang là người của Đà Lạt, là sản phẩm thuần túy 

Đà Lạt. Anh sống và trưởng thành ở Đà Lạt từ thời trung học, đến đại học, gắn bó 

với người yêu là vợ anh hôm nay cũng là người Dalat … tất cả là của Đà Lạt, và âm 

nhạc của anh cũng là sản phẩm mang tính Đà Lạt. Tôi không mường tượng được 

toàn bộ đời sống của anh, sinh hoạt văn nghệ của anh và bạn bè có thể tách rời khỏi 

Đà Lạt. Thành phố ấy, môi trường sống ấy, là nơi chốn để có Nguyễn Đức Quang, 

như là Quang hôm nay.” 

 

Tôi xin trích bài của người chính gốc Đà Lạt viết về nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang để 

bổ túc cho sự thiếu sót của hai tuyển tập viết về Đà Lạt của Luật sư Ngô Tằng Giao 

và ông Nguyễn Vĩnh Nguyên. Bài viết này được trích trong tuyển tập “ Việt Nam 

Quê Hương Ngạo Nghễ - Tưởng Niệm Người Du Ca Muôn Thửơ “  của nhóm thân 

hữu nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang thực hiện.  

 

Thành phố Đà Lạt hãnh diện có những người con cựu học sinh trường Trần Hưng 

Đạo, cựu sinh viên Viện Đại Học Đà Lạt đã sáng lập ra ban Trầm Ca và Phong Trào 

Du Ca. 

 

                                          Quang Già Cơ 

 


