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mạng bay về Sài Gòn. Gặp tướng 14: 30 giờ. Cất cánh về 
Pleuku 15 giờ. Đáp Pleiku 17 giờ. Ông Bá Lèo đón sẵn 
tại phi đạo và chở chúng tôi đi ăn phở.

Công tác thành công mỹ mãn. Gia đình vợ con 
thân nhân thuyên chuyển đến KĐ 72 tân lập đã có chỗ 
ở chính thức. Đó là hai dãy cư xá vừa xây xong kề sát 
Bộ Tư lệnh Quân đoàn II. Đây là một điểm son trong 
tài lãnh đạo của ông Bá Lèo. Vậy công tác gì mà chưa 
thấy nói ?

Ai cũng biết tướng còn là 
một nhà văn. Ông đã xuất bản 2 tập 
truyện lúc đương quyền, đó là 'Chết 
non' và 'Trong đục'. Trong 'Chết non' 
có một truyện rất thực, rất cảm động 
là 'Cái nhà'.

Căn nhà là ước vọng của một 
cặp vợ chồng, trong đó có ước vọng 
của một chàng phi công mới lập gia 
đình. Chàng hàng ngày thi hành biết 
bao phi vụ hiểm nghèo, ước ao sao 
có một cái nhà gần phi trường để hú 
hí với vợ con sau những phút căng 
thẳng với tử thần. Mộng ước đang 
xanh tươi thì chẳng may người phi 
công chết non.

Trong Đoàn Tiếp liệu Pleiku, có một nghệ sĩ tài 
hoa. Nghệ sĩ này được giao công tác cắt xén giấy báo, 
tạp chí ghép thành bức tranh mang tựa đề 'Cái nhà'. Khi 
hoàn thành ai cũng khen là tuyệt phẩm. Chúng tôi đã 
chở bức tranh Tô Tần này về Sài Gòn kính tặng tướng 
Tư lệnh. Khi nhập đề, tôi trình bày nhu cầu chỗ ở của 
gia đình nhân viên phi hành các Phi đoàn tân lập. Tôi 
cũng gợi ý có hai dãy cư xá do Công Binh xây cất chưa 
sử dụng, nhưng vì 'mót quá', có mấy gia đình KQ đã vào 
ở đại, xin tướng can thiệp. Tướng rất thông minh (là cái 
cẳng rồi). Ông nhanh chóng chấp nhận đề nghị và can 
thiệp hiệu quả. Vấn đề coi như đã giải quyết thỏa đáng.

Đây là một kỷ niệm thuộc loại mã thương, có thể 
nhạt nhòa với tướng nhưng đậm nét trong trí tôi. Và 
trong trí tôi vẫn còn đậm nét về tập truyện 'Trong đục'. 
Tôi là một trong những người được vinh hạnh nhận tập 
truyện này của tướng xuất bản đầu năm1973 thì phải ? 
Quà tặng có thủ bút và chữ ký nguyên vẹn tên họ chữ 
lót của tác giả. 'Thận tặng văn chiến hữu Võ Ý '; nó chạy 
qua văn phòng tư lệnh SĐ6KQ, sau đó mới đến tay tôi.

Cái khoản đi vòng này thế nào cũng gây cho 
Tư lệnh SĐ6KQ nghĩ rằng tôi thân với tướng lắm, và 
nhờ đó biết đâu đã giúp tôi giữ được cái ghế Phi đoàn 
trưởng cho đến ngày đi học Chỉ huy tham mưu liên 
quân. Đây là điều 'suy luận hợp lý', cũng có thể 'suy luận 
trật lất' không chừng ? Bởi vì, khi tướng Sang nắm tư 
lệnh SĐ6KQ thì tướng đã sút ông Lê Bá Đạo ra khỏi cái 
ghế Không đoàn trưởng 72 CT, đưa ông Bút lên thay. 
Ông Bút là vị không đoàn trưởng trẻ nhất trong quân 
chủng Không quân. Trước khi thuyên chuyển về Nha 
Trang bằng xe đò, ông Bá Đạo có đến chào từ biệt tôi và 

'báo mộng':

- Sau 'moa' là tới ' toa' đó, 
liệu mà giữ.

Tài hoa như ông Định mà 
không được tin dùng dzậy cà?  Tại 
ông 'cứng' quá hay tại ông 'xui' ? 
Ông khuyên tôi liệu mà giữ? Tôi 
biết cóc gì mà giữ ? Tôi đành theo 
số mạng vậy ! Và số mạng đó đã 
mang tập truyện ngắn 'Trong 
đục' đến. Tôi còn nhớ trong đó có 
truyện tựa đề là 'Xui'.

Chuyện kể một chàng phi 
công khu trục ngồi chầu trìa mạt 

chược trong phòng hành quân. Sở dĩ chầu rìa, vì xui, 
cháy túi. Trong 4 tay đang mó, một tay được lệnh gọi đi 
bay. Tay này đang say sưa cơn phát xồi, nhờ tay chầu rìa 
bay hộ và chi cho vài ghim trà nước. Tay chầu rìa vui vẻ 
mang dù ra phi cơ. Trên vùng hành quân, tay chầu rìa bị 
phòng không bắn trúng, phải nhảy dù, được trực thăng 
bạn cứu thoát an toàn. Về tới Phi đoàn, nhờ có chút tiền 
bay mướn, tay chầu rìa ngồi vào bàn mó tiếp, vài ghim 
trà nước kia cũng sạch tuốt luốt. Thật là xui tận mạng !!!

Chuyện này vừa vui vừa vô lý. Vô lý ở chỗ 'văn 
kiện lập quy' do tướng Tư lệnh KQ ký, có điều khoản, 
ghi rõ : phi công khi lâm nạn phải được đưa vào bệnh 
xá, bệnh viện có y sĩ phi hành khám nghiệm đủ các cái. 
Sau đó phải khai báo với an ninh, với kỹ thuật lý do gây 
tai nạn. 

Thì giờ đâu còn mó với xoa ? 

Khi tướng ghé Pleiku, tôi trình bầy điều vô lý này, 
vừa như chứng tỏ cho tướng biết là tôi có nhận quà 
tặng, có đọc, và có nghiền ngẫm; it ra cũng làm các vị 


