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Bắn cờ VC ở sông Bến-Hải: Sông Bến-Hải có 
2 cột cờ phe ta bên này, phe địch bên kia, hai bên cứ 
thi nhau nên cột cờ cả hai bên rất cao, 2 lá cờ cũng rất 
bự. Sau phi vụ gần Khe-Sanh, ông Du bảo tôi qua tần-
số khác turn off IFF. Ở tần số mới ông nói: "Hôm nay 
trời đẹp mình còn nhiều xăng, tui với ông đi bắn cờ 
VC chơi, bay combat formation ông bay sau tôi 2,000 
ft, mình chơi mini-gun, ông chỉ turn-on master switch 
sau khi tôi kéo lên, ông đừng bắn lạng-quạng bể đít tôi 
đấy!". Tụi tôi bay dọc theo sông Bến-Hải về phía nam 
cao-độ 300 ft. Đến gần cờ VC ông bắn 5 giây đồng-hồ 
rồi kéo lên, tôi bắn khoảng 3 giây rồi kéo lên theo ông 
đi về, tổng-cộng hai đứa bắn vào khoảng 500 viên đạn, 
không biết có làm rách được cờ của tụi nó hay không? 
Trên đường về ông cứ dặn đi dặn lại: "Anh không được 
nói chuyện này với ai, mấy ông lớn mà biết được thì ở 
tù cả lũ đấy". Ông hăm tôi vậy, tôi lò dò vô phòng hành-
quân, một tuần sau đã thấy ông đang oang oang kể vụ 
bắn cờ VC cho mọi người nghe!

Dù của Th/tá Du còn bay lơ lửng trên trời, số 2 
nghe được tiếng của Th/tá qua emergency radio của 
ông, giọng nói của Th/tá Du rất rõ-ràng và bình-tĩnh.

- Th/tá Du: "Scorpion one one two Ông nghe tôi 
không?"

- Scorpion 112: "Lound and clear sir!"
- Th/tá Du: "Tôi bị thương ở bụng, Ông gọi rescue 

chưa?"
- Scorpion 112: "Đã liên lạc rescue, sẽ đến trong 

vòng 30 phút"
- Th/tá Du: "OK"
Dù của Th/tá đáp xuống vùng cỏ cách một khu 

rừng vào khoảng 50 mét phía nam sông Mỹ-Chánh 
3-400 mét.

Đà-Nẵng có rất nhiều quán cà-phê đẹp và thơ 
mộng, quán nào cũng có các em cashier đẹp và thơm 
như múi mít ngồi thâu tiền. Bọn độc-thân tụi tôi tối 
nào cũng lang thang la-cà hết quán này đến quán khác 
uống cà-phê, tán phét và ngắm các em cashiers. Tôi 
trồng cây si ở quán Dung với em cashier Hoàng thị Mỹ 
Toàn, tán tỉnh cả tháng trời, em thương hại, em ban ân-
huệ cho phép tôi lâu lâu một lần đón em đưa em đi làm 
rồi đưa về sau khi em hết "ca", chỉ có vậy thôi mà tôi đã 
sướng rên mé đìu hiu.

Ông Du đi học mưu-sinh thoát-hiểm 2 tuần ở 
nước ngoài về, ông vô quán kiếm tụi tôi và uống cà-phê 
thấy em cashier đẹp ông nhào ngay lên tán người yêu lý-
tưởng của tôi, ông rút trong áo bay màu cam của ông 2 

cái khăn quàng cổ mầu tím mầu hồng, ông tặng em. Tôi 
ngồi dưới này nhìn lên xem ông biễu-diễn nghệ-thuật 
cua đào của ông mà sững-sờ, chết điếng. Thôi thế này 
chắc giã từ người tình trong mộng, bye-bye người yêu 
lý-tưởng, thi đua tán gái với ai khác tôi còn hy-vọng, 
bây giờ mà đụng với tình địch Nguyễn Du lady-killer 
thì tôi chỉ thấy thua và thua, thua thê- thảm, thua vô 
điều-kiện.

Sáng hôm sau tôi mời ông đi ăn sáng để tôi ca bài 
ca "con cá nó sống nhờ nước" với ông. Tôi ca: "Anh Du 
ơi, anh là phi-công khu-trục lẫy-lừng, anh đẹp trai con 
nhà giầu học giỏi, anh đào huê phong-tình nhất KQ, 
anh có đào khắp 4 vùng chiến-thuật, các em thấy anh là 
các em mê tít thò lò, ở Đà-nẵng này anh có thiếu gì đào, 
anh đưa đào vào phi-trường cho các em "coi súng A 37" 
đều- đều, tôi mê em Toàn này kinh-khủng, anh làm ơn 
làm phước tha em Toàn đi, may ra tôi mới có sơ múi". 
Tôi bốc thơm như thế mà có kết-quả, ông tha cho tôi, 
ông de số lui để tôi tán em Toàn. Sau này tôi chiếm được 
tim của người đẹp Hoàng thi Mỹ Toàn, tôi và nàng yêu 
nhau ra-rít, yêu nhau đều-đều, yêu nhau dài dài cho 
đến ngày mất nước.

5 phút sau khi dù của Th/tá Du chạm đất vài          
A-37 thuộc phi-đoàn 516 đã đến vùng, A-37 của PĐ 
528 cũng đang trên đường đến Quảng-Trị. Tất cả các 
phi-tuần liên-lạc với Scorpion 112 để biết tin-tức và 
tình-trạng của Th/tá Du. Trời đã gần tối, trực-thăng 
chằc đã về căn-cứ hết rồi nên các phi-tuần A-37 không 
liên-lạc được với ai để vào cứu Th/tá Du. Ngày này cũng 
là ngày bỏ Quảng-Trị. Scorpion 112 bay trên chỗ dù rớt 
cao-độ 6,000 ft với một trái bom và xăng bắt đầu xuống 
thấp. Th/tá Du gọi lên lần nữa, giọng nói vẫn rõ ràng và 
bình-tĩnh.

- Th/t Du: "Một đây hai!"
- Scorpion 112: "Go ahead một"
- Th/t Du: "Trực-thăng tới chưa? lẹ lên, hình như 

vùng này có tụi nó"
- Scorpion 112: "Trực-thăng trên đường tới, ông 

kiếm chỗ trốn đi"
- Th/t Du: "Ok”

Đ/uý Du cùng các Đ/uý khác trong phi-đoàn lên 
Th/tá, Chúng tôi được đãi ăn nhậu đều đều, ăn sáng, 
ăn trưa, ăn tối hoặc qua Mỹ-Khê nhậu thịt chó. Trong 
một buổi nhậu có người thắc-mắc hỏi Th/tá Du:"Th/tá 
bị bắn không biết bao nhiêu lần, nhảy dù mấy đợt mà 
Th/tá vẫn hung-hăng con bọ xít, vẫn bay như điên, bộ 
ông không lạnh cẳng, bộ ông không sợ chết sao?". Th/tá 


