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Thìn, giáo sư Nguyễn Ngọc Huy giảng dạy Xã Hội – 
Chính Trị, nhạc sĩ Phạm Duy, nhạc sĩ Cung Tiến, nhạc 
sĩ Trịnh Công Sơn giảng dạy và sinh hoạt Văn Nghệ và 
sau khi huynh trưởng Lưu Kim Cương tử trận thì thỉnh 
thoảng đại tá Phan Phụng Tiên (sau là Chuẩn Tướng 
Tư Lệnh Sư Đoàn 5 Không Quân) đến sinh hoạt văn 
nghệ lửa trại với Liên Đoàn Thiếu Niên Thần Phong 
chúng tôi. 

Sau 2 đợt tấn công của quân Việt Cộng trong Tết 
Mậu Thân 1968 bị thất bại, Quân Lực Việt Nam Cộng 
Hoà đã tiêu diệt gần như xoá sổ toàn bộ lực lượng 
quân Giải Phóng Miền Nam. Sinh hoạt dân chúng đã 
dần bình thường trở lại… Liên Đoàn Thiếu Niên Thần 
Phong chúng tôi cũng vất vả nhiều với những công tác 
đào mương, vét cống, đấp nền, gây dựng lều trại tạm 
cư và phân phát nhu yếu phẩm, thuốc men, quần áo …
cho đồng bào nạn nhân chiến cuộc… Cho đến ngày 3 
tháng 6 năm 1968 chúng tôi mới được nhập học Khoá 
2 Thái Cực Đạo tại Võ Đường Thần Phong. Buổi sáng 
đầu tiên nhập học, chúng tôi với võ phục chỉnh tề đứng 
nghiêm trang chào kính trước song kỳ Việt – Hàn và vị 
Võ Sư đại uý Lee Sha Un (Lee Lớn) nói tiếng việt rất lưu 
loát ban huấn từ khai giảng lớp học. Về sau nầy cũng 
chính Ông đã giảng cho tôi nghe rất nhiều về vị thái tử 
Lý Long Tường của triều đại Nhà Lý đã cùng với đoàn 
thuyền đến Đại Hàn, sau giúp vua quan triều đình Đại 
Hàn chiến thắng quân Nguyên – Mông rồi được Vua 
Đại Hàn cấp đất phong ấp định cư, hậu duệ mang họ 
Lee sinh trưởng ở Bắc Hàn rất đông . Từ mốc điểm nầy, 
thời niên thiếu của tôi cũng biến theo dòng “giang hồ”, 
tôi tập luyện chuyên cần và lễ phép nên được quí Thầy 
Đại Hàn và Sư Huynh như: Trần Như Đẩu, Nguyễn Văn 
Lợi, Trương Văn Nhiều, Phan Văn Đức, Nguyễn Ngọc 
Diệp, Huỳnh Văn Phúc, Kim Phúc Nam,… thương 
mến… Đặc biệt là anh Nguyễn Văn Lợi,  Trần Như Đẩu 
và chị Thiếu Anh xem tôi như đứa em nhỏ ruột thịt nên 
khi có dịp tụ hội, lễ lộc là có tôi tham dự không thiếu 
buổi nào. Sau đó tôi ở hẳn luôn tại Võ Đường Thần 
Phong và từ đấy về sau những thân hữu của Võ Đường 
và số đông cư dân (gia đình quân nhân sĩ quan và binh 
sĩ Không Quân tùng sự tại căn cứ phi trường Tân Sơn 
Nhất) biết tôi là “em của anh Lợi” ở Võ Đường Thần 
Phong và họ đặc cho tôi nickname là “Hoàng con” (có 
lẽ do ốm yếu)? Có những chiều cuối tuần tôi và anh 
Lợi đến nhà ông bà đại uý Lee Sha Un ở gần nhà anh 
chị Đẩu - Thiếu Anh để ăn những món ngon Đại Hàn 
do chính tay bà Lee nấu nướng. Ông bà không có con, 
nên bà thường ôm tôi hỏi han ân cần trìu mến như Mẹ 
hiền, bà ngõ ý muốn nhận tôi làm con nuôi và sẽ đưa 

tôi về Đại Hàn sau khi ông Lee mãn nhiệm kỳ phục vụ 
tại Việt Nam… 

Võ Đường có 2 phòng tập ở 2 cánh trái và phải, ở 
giữa có phòng vệ sinh, hồ chứa nước sinh hoạt tắm rửa, 
và 2 phòng trống dùng làm phòng ngủ riêng, phía bên 
trái anh Kim Phúc Nam và anh Trương Văn Nhiều ở, 
phòng phía bên phải cho tôi và anh Nguyễn Văn Lợi cư 
ngụ, thỉnh thoảng anh Lưu Kim Cương và anh Trần Như 
Đẩu cũng ở đây hoặc đến họp, thay y phục rồi “biến”… 
Sau khi anh Lưu Kim Cương đã nằm xuống “sau nhiều 
lần đã đến đây, đã vui chơi tại Võ Đường nầy”…với Anh 
– Em Thần Phong… và bây giờ tôi “chiếm” chiếc ghế 
bố của anh để nằm ngủ hằng đêm, mỗi khi ra vào cửa 
phòng tôi vẫn thường nhìn thấy bộ đồ bay (Phi Bào) 
mầu đen của anh với huy hiệu Thần Phong đầu rồng 5 
ngôi sao và bảng tên LKCương còn treo trên cánh cửa 
tủ áo của anh Lợi, ở phía ngoài “phòng ngủ” của anh 
Cương, anh Lợi và tôi là Văn Phòng điều hành của Võ 
Đường. Nhớ tới huynh trưởng Lưu Kim Cương…Ôi 
!…còn đâu: 

Giờ từng đoàn người vượt qua biên giới quyết chiến 
đấu,

Đã chiếm chiến công ngang trời
Giờ đoàn người còn vượt qua biên giới quyết chiến 

đấu,
Đi không ai tìm xác rơi ?
Lúc đất nước muốn bao người con thân yêu ra đi,
Hối tiếc tấm thân làm chi ?
Giờ thề một lòng vượt trên lưng gió quyết chiến 

thắng,
Nhớ lấy phút giây từ ly…!
...............
(Không Quân Hành Khúc – Văn Cao)

Và Ôi !…còn đâu: 
Em là cô gái trong khung cửa
Anh là mây bốn phương trời
Anh theo cánh gió chơi vơi
Em vẫn ngồi trên nhung lụa…
(Một Mùa Đông – Lưu Trọng Lư)

Và còn đâu nữa những buổi chiều mưa qua phi trường 
mờ mịt mà ánh điện vàng không soi tỏ được ven đường 
trước sân cỏ Bộ Tư Lệnh…Cũng với bộ đồ bay đen 
thưòng mặc quanh năm, tay Anh bấm phím đàn Guitar 
hợp âm C,  hát trử tình nho nhỏ bản “Em Đến Thăm 
Anh Một Chiều Mưa” đường trơn ướt lối về…với ánh 
mắt nghệ sĩ xa xôi vời vợi như mơ màng lãng đãng thả 
hồn về Hà Nội 36 phố phường với Hồ Gươm, Cầu Thê 
Húc của thời trước 1954 có “người em gái sầu mộng 


