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target khi thả trái bom đầu tiên, sau đó thì tôi không 
thấy target đâu cả, chỉ thấy trời rồi đất rồi cây rừng rồi 
lại trời lại mây. Tôi black-out vài lần, ruột gan lộn tùng 
phèo, lỗ tai lùng bùng, tưởng ị ra quần. Thả hết bom 
ông làm thêm 2 passes nữa bắn mini-gun, 2 lần này thì 
bay sát mặt đất, tôi chỉ thấy đạn lửa bắn ra trước mặt 
và ngọn cây và ngọn cây, tôi tưởng thế nào cánh phi cơ 
cũng dính vài cành cây mang về kỷ niệm.

Vào đến phi-đoàn, Đ/uý Hiển đầu bạc TP Huấn-
luyện thấy tôi mặt mày xanh rờn, áo bay ướt đẫm mồ 
hôi, ông cự Đ/uý Du: "ĐM, nó mới ra trường còn xanh 
rờn, mày đì nó quá nó lạnh cẳng nó quit thì ai đi hành-
quân cho mày?". Đ/uý Du cười hí hí: "no star where!" 
[thông-dịch: không sao đâu] rồi Đ/uý Du quay sang hỏi 
tôi: "phải không ông?", tôi chỉ dạ dạ vì còn phải vô… 
cầu tiêu gấp rút!!

Th/tá Du xuống bắt đầu bắn mini-gun, số 2 roll-
in 2,000 ft sau số 1. Đột nhiên Th/tá Du kéo phi cơ lên 
và bắt đầu quẹo trái.

-Sorpion 111: "Tôi trúng đạn"
Số 2 không thả trái bom còn lại, kéo phi cơ lên 

bay theo số một, phi cơ của Th/tá Du lên được 3,000 ft 
bình-phi, bay hướng đông ra biển. Một đám bùng lên ở 
phi cơ Th/tá Du.

- Scorpion 112: "Bail-out bail-out. Một bail-out!"
Chiếc A-37 của Th/tá Du bắt đầu cháy và quay 

vòng vòng xuống đất rồi nổ tan tành.
- Scorpion 112 trên tần-số Guard: "Mayday may-

day, this is Scorpion one one two calling, mayday may-
day".

Một cái dù đỏ, Th/tá Du eject khỏi phi cơ và dù 
đã bung ra!

Sau một tháng bay huấn-luyện bọn 4 đứa tụi tôi 
đều check-out hành-quân xong xuôi. Ra bay hành-
quân được vài tháng Đ/uý Du "kết" tôi, ông xếp tôi bay 
với ông nhiều hơn wingman khác trong phi-đoàn, tôi 
đoán là ông thấy tôi cũng là loại cùi không sợ lở hay là 
vì tôi đi bay wingman cho ông, ông đánh võ rừng, ông 
đi đường "thiên long bát bộ " tôi vẫn đu theo ông được, 
mệt gần chết nhưng vẫn ráng theo cho bằng được. Đ/uý 
Trung già và Đ/uý Hiển đầu bạc hăm tôi: "ông bay với 
thằng Du ông phải cẩn-thận, nó chơi nhiều trò khùng 
điên lắm" [mấy ông đàn anh gọi nhau bằng mày, tao, nó, 
thằng thân mật, ít khi họ gọi nhau bằng câp bậc].

Trong tần-số Guard có tiếng trả lời nghe rất nhỏ 
nhưng rõ-ràng:

- "Aircraft's calling mayday, state your position 
and the nature of your emergency over"

- Scorpion 112: "King 2 King 2 This is Scorpion 
one one two, Scorpion one one one ejected I see the 
chute! I am... miles on radial... of TACAN... We are two 
A-37 from Da-Nang airbase Over". 10 giây trôi qua.

- King 2: "Scorpion one one two, you are north or 
south of Mychanh's river over"

- Scorpion 112: "I am one click south of My-
chanh's river"

- King 2: "OK I scramble Rescue team, they will 
be there in 30 min”.

- Scorpion 112: "Roger, Thank you"
[King 2 là call-sign của một chiếc C-130 của KQ 

Mỹ chỉ-huy tất cả các phi vụ rescue của Mỹ, 24/24 lúc nào 
cũng một phi cơ trên vùng trời VN]

Trò "khùng điên" ông Du có rất nhiều, sau đây là 
3 trò chơi tôi tham dự :

Dụ VC bắn: trò này ông chơi đều đều lúc ông bay 
A-1. A-1 có miếng sắt dầy bảo-vệ cho pilot, A-37 không 
có, A-37 mỏng-manh tụi tôi thường nói lấy bút chì đâm 
cũng thủng, nhưng ông thỉnh-thoảng buồn-buồn ông 
cũng làm. Thả xong 4 trái bom, còn 2 trái nữa chưa thả, 
thấy target im-lặng không có gì hấp-dẫn ông bảo tôi: 
"Hai, anh giữ cao-độ bay xa xa để tôi xuống dụ tụi nó". 
Trời ơi! ông này chắc điên rồi! ông đưa phi cơ xuống 
1,000 ft, thả flaps, bay tà tà 120-130 Knots, tôi bay vòng 
vòng 5,500ft nhìn xuống teo...! qua khỏi target ông kéo 
lên: "Mẹ, chằng thấy thằng nào bắn cả, chán bỏ mẹ. Hai, 
thả luôn 2 trái 1 pass rồi mình về". Tôi hoàng hồn hú vía 
sợ gần chết!!

Ngắm gái trường Đồng-Khánh: Sau phi-vụ 
trong vùng A-sao, A-lưới phía tây của Huế, Đ/uý Du 
bảo tôi đổi qua tần-số khác [để nói chuyện riêng mà 
không ai biết]. Sau khi check-in ông bảo tôi: anh turn off 
IFF, mình đi thăm các em Đồng-Khánh bây giờ là giờ 
ra chơi của các em". Hai chiếc A-37 bay tà tà theo giòng 
sông Hương từ hướng Tây, đến gần trường ông xuống 
cách mặt nước chừng 200ft ông thả flaps, thả gears xu-
ống bay slow-flight 120 knots, tôi bay cao hơn một chút 
đeo theo ông, phi cơ tôi lắc-lư qua lắc-lư lại. Tôi chỉ liếc 
qua bên trái được vài giây thấy các em Đk mặc áo dài 
trắng đôi nón lá đứng ở sân trường, có vài em ngước lên 
nhìn, không biết các em nghĩ gì, các em nhìn ngưỡng-
mộ hay là cười 2 tên pilot khùng?


