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ngồi bên song cửa…” chờ đợi bước Anh qua thềm:
Em đến thăm Anh một chiều đông
Em đến thăm Anh một chiều mưa
Mưa dầm dề đường trơn ướt tiêu điều !
Em đến thăm Anh người Em gái
Tà áo hương nồng
Mắt huyền trìu mến sưởi ấm lòng Anh
Em đến thăm Anh chiều đông giá
Đường xa lạnh lùng…
(Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa – Tô Vũ)

Và còn đâu nữa để khóc một “người Anh lớn Lưu 
Kim Cương” cưu mang ân tình nghĩa luỵ đong đầy… 
mà Trịnh Công Sơn với dòng nhạc cảm tác “Cho Một 
Người Nằm Xuống” và rồi Sơn cũng quay lưng xoay trở 
bỏ Anh, bỏ bạn bè “Miền Nam Cộng Hoà” để ôm “cây 
đàn đỏ” nối vòng tay lớn với ai. Bằng hữu, nhân thế và 
cuộc đời hư vô lồng lộng có “không” được không tiếng 
người thị phi, cho dù là một mảnh lông hồng phất phơ 
trước gió thế gian?!

Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây
Đã vui chơi trong cuộc đời nầy
Đã bay cao trên vòm trời nầy
Rồi nằm xuống không bạn bè, không có ai
Không có ai từng ngày, không có ai đời đời…
Ru Anh ngủ vùi, mùa mưa tới trong nghĩa trang 

nầy có loài chim thôi…
(Cho Một Người Nằm Xuống - Trịnh Công Sơn)

Cái mất mát nầy đã ghi đậm đấu ấn trong tâm tình của 

Võ Đường Thần Phong (Kamikaze) và Đoàn Thiếu 
Niên Thần Phong… Cho mãi đến hôm nay ghi chép 
lại những tâm tình của ngày xưa ấy và nhớ đến huynh 
trưởng Lưu Kim Cương… em biết nói sao cho vừa !

Trong số Võ Sư Đại Hàn phụ trách huấn luyện 
cho võ sinh tại Võ Đường đương thời gồm có: Thiếu 
tá Kang Dong iL - Huyền Đai Đệ Tứ Đẳng là Hàn Lâm 
Học Sĩ của Hàn Lâm Viện Đại Hàn và là tuỳ viên Văn 
Hoá của Tổng Thống Pak Chung Hee, đại uý Lee Sha 
Un - Huyền Đai Đệ Tứ Đẳng, thượng sĩ Kang Tae Ho - 
Huyền Đai Đệ Tứ Đẳng, trung sĩ Lee Keun Tae - Huyền 
Đai Đệ Tứ Đẳng. Trong lớp học thì các sư huynh đai đen 
(lớp Quân Nhân Khoá I ) đứng lần lượt thứ tự ở hàng 

đầu, kế tiếp mới tới đám võ sinh Thiếu Niên Thần Pho-
ng chúng tôi ở những hàng sau, Thầy Đại Hàn nghiêm 
túc huấn luyện, trạng huống và không khí trong lớp 
“Võ Thuật Quân Sự Đại Hàn” căng thẳng rất ư là “quân 
phiệt”. Chúng tôi có thể nghe được nhịp tim đập trong 
lồng ngực của thằng bạn ở kế bên. Tôi còn nhớ huynh 
trưởng tên Ân bị võ sư Lee Keun Tae phạt lỗi, trong 
đám nhóc con chúng tôi có thằng “nhỡ” thích chí cười 
hinh hích chỉ khe khẽ thôi, nhưng quả thật là hậu hoạn 
vô cùng! Vì sau đó Võ Sư Lee rời lớp, “Đường Sơn Đại 
Huynh” khạc ra lửa, mửa ra khói Kim Phúc Nam đứng 
lớp thế chỗ, Ông phạt chúng tôi te tua, tơi tả như cái 
mền rách! Đám võ sinh Thiếu Niên Thần Phong chúng 
tôi hôm nào “trúng số” gặp phải “Ông Kim Phúc Nam” 
đứng lớp thì muốn ôm võ phục chuồn êm! Nhưng với 
các sư huynh hiền hoà như: Nguyễn Văn Lợi, Phan Văn 
Đức, Trương Văn Nhiều, Nguyễn Ngọc Diệp, Huỳnh 
Văn Phúc thì “đài khí tượng xin thông báo trời hôm nay 
biển sóng lặn gió yên “…!!! 

Một lần đáng tiếc xảy ra võ sư Kang Tae Ho huấn 
luyện song đấu với sư huynh Nguyễn Ngọc Diệp và anh 
Diệp không tránh được một “cú” đòn tay cấm vào làm 
gẫy xương vai! Thỉnh thoảng có dịp lễ hội lớn thì phái 
đoàn Võ Sư Đại Hàn biểu diễn Taekwondo cho quan 
khách xem, Thầy Lee Keun Tae (Lee Nhỏ) thường làm 
bị thịt cho Võ Sư Wak bậc Thầy - Huyền Đai Đệ Lục 
Đẳng đấm đá tung lên trên không rồi rớt xuống như 
bao cát thực tập. Những ngày sau đó thì Thầy Lee quát 
tháo (ông hay quát tháo, nói lớn tiếng, cười đùa rất 
vui và cũng thường hay phạt lớp Quân Nhân Khoá I). 
Nhưng Thầy không phạt đám nhóc con chúng tôi) phải 
nằm bệnh xá dưỡng thương vài ba ngày rồi khập khiểng 
nhăn nhó đến lớp tiếp tục dạy chúng tôi. 

Khi chúng tôi được lên đến đai Xanh, quí Thầy 
Đại Hàn đưa đến Võ Đường mấy “ông” nhô con võ sinh 
chính hiệu “củ sâm Korean” cùng trang lứa và đồng 
đẳng cấp mầu đai với chúng tôi để đấu giao hữu. Thật là 
tội nghiệp cho mấy con em “hồng sâm Đại Hàn” da thịt 
đỏ thắm, má phính mũm mĩm hồng hào trong rất lành 
và hồn nhiên vô tư như mấy chú nai con hiền hoà, còn 
bọn võ sinh Giao Chỉ chúng tôi đã khổ luyện gần nửa 
năm trong “lò cừ bát quái” Thần Phong hung hăng như 
hổ báo có trang bị trong “bầu” nhiệt huyết tinh thần 
Việt Nam Kamikaze … Nên sau khi chào nhau ở thế 
Chuanbi xong dứt tiếng hô “Yáh” của Võ Sư Đại Hàn 
là chúng tôi xông vào “cuộc huyết chiến” đấm đá con 
em chính hiệu Đại Hàn thân yêu của quí Thầy bịch…
bịch…bịch…bốp…chát… có tiếng kêu đau như xé lòng 
của “sâm non” và máu mũi rơi rớt trên nền ciment trơn 


