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ôi r�t thích nh�c c�a nh�c s� Hoàng Nguyên. Hai bài ca b�t h� Ai Lên X� Hoa �ào và Em 
Ch� Anh Tr� L�i c�a nh�c s� là hai trong nh	ng b
n tân nh�c tôi yêu chu�ng nh�t. Nh�c 

�iu c�a hai bài n�y �ã hay mà l�i ca còn tuyt diu, êm d�u và bóng b�y nh� môt bài th� tình.  

Tôi hâm m� nh�c c�a nh�c s� Hoàng Nguyên nh�ng không bi�t nh�c s� Hoàng Nguyên là ai. 
Cho ��n m�t ngày ��u th	p niên 70 tôi tình c
 ��c m�t b�n cáo phó trên môt t
 nh	t báo  
Saigon. Cáo phó n�y báo tin "��i Úy CCPh., t�c Nh�c S� Hoàng Nguyên," �ã t� n�n trong m�t 
tai n�n xe h�i trên ��
ng �i V�ng Tàu. Tôi bàng hoàng xúc ��ng, không nh�ng vì ���c tin môt 
nh�c s� tài hoa �ã m�t khi còn trong tu�i trung niên, mà còn vì "CCPh." là tên c�a m�t ng�
i b�n 
c�a tôi trong th
i hoa niên, khi chúng tôi còn �i h�c cùng m�t tr�
ng ti�u h�c  m�t huy�n thu�c 
t�nh Qu�ng Tr�. Chúng tôi �ã không g�p nhau và không bi�t tin t�c c�a nhau t� cu�i th	p niên 
40. ��n khi bi�t tin thì ng�
i b�n c� �ã tr thành ng�
i thiên c�. �i�u n�y càng làm cho tôi 
th��ng ti�c h�n ng�
i b�n �ã quá c�, và yêu nh�c c�a ng�
i �y nhi�u h�n.    

Tôi c�ng t�ng nh�c s� Hoàng Nguyên ch� có hai b�n nh�c n�i ti�ng nói trên vì tôi ch�a 
���c nghe nh�ng b�n khác c�a nh�c s�. Cho ��n m�t ngày cách �ây m�y tháng tôi vào m�t ti�m 
nh�c  th��ng xá Phúc L�c Th�  Little Saigon, Westminster, Nam Cali.   �ó, tôi ch�n mua 
m�t b� Nh� Qu!nh Collection g"m có 3 CD nhan �� M�t �
i Tìm Nhau, Em V#n Hoài Yêu 
Anh, và Thuy�n Xa B�n X�a, t�t c� ��u do ca s� Nh� Qu!nh ��n ca hay song ca. Trong CD Em 
V#n Hoài Yêu Anh, tôi thích thú th�y có môt b�n nh�c c�a nh�c s� Hoàng Nguyên mà tôi ch�a 
h� ���c bi�t. �ó là b�n Thu $y Yêu Nhau. Khi tr v� nhà, tôi nghe b�n nh�c �y li�n và không 
th�t v�ng chút nào. L
i ca và ý nh�c tràn ��y rung c�m, hát lên bi gi�ng ca réo r%t c�a Nh� 
Qu!nh, làm cho ng�
i nghe th�y lòng xót xa v&i m�t 
n�i bu"n xa xôi. Ngh� r'ng có l( m�t s� ái h�u ch�a 
nghe b�n n�y và c�ng s( có m�t ph�n �ng t��ng t) 
khi nghe, tôi xin gi&i thi�u b�n nh�c n�y v&i quý ái 
h�u, nh�t là nh�ng ái h�u �ã  có m�t m�i tình dang 
d  mi�n Núi Ng) Sông H��ng. 

Sau �ây là l
i c�a b�n nh�c �y mà tôi �ã chép l�i. 

 "Thu� �y Yêu Nhau 

Thu� �y yêu nhau anh làm th� 
Thu� �y yêu nhau em ��i ch� 
Dòng n��c H��ng Giang trôi l�ng l� 
Ch�a bi�t chi gi�n h�n và ch�a bi�t s�u 
  m�ng m� 

Thu� �y yêu nhau mình l�ng yên 
Ch�ng nói yêu th��ng nhau m�t l�i 
Ng��i �em th� tôi lên vành nón 
Nâng niu nh� l�i nguy�n và m� ��c chút 
  tình duyên 

R�i ���ng mây thênh thang chim Núi Ng� bay �i 
R�i thuy�n xuôi  H��ng Giang  không nh� b�n 
  quay v� 
R�i mùa xuân �i qua ai dám ��i ch� ai 
Và ng��i nay �i xa t� giã b�n sông dài   

 
�� ��n hôm nay tôi ng�i �ây 
L�ng ng�m hoa xoan r�i r ng ��y 
Ng��i �i th� ngây �ã nát r�i 
Tình xa r�i thì cho tôi chép l�i v�n th� x�a". �




