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Hàng đứng 
từ trái: Nguyễn 
Đăng Huấn, Trần 
Ngọc Hà, Nguyễn 
Ngọc Thức, Lê 
Công Bắc, Nguyễn 
Hữu Thuyết, Vũ 
Ngô Dũng, Sử 
Ngọc Cả, Huỳnh 
Thanh Minh

Hàng ngồi 
từ phải: Hồ Đình 
Chi, Nguyễn Quý 
Chấn, Huỳnh Văn 
Vui, Nguyễn Văn 
T ư ờ n g ( C H T ) , 
Nguyễn Quốc 
Phiên, Lê Hải, Bùi 
Đức Nhân, Phan 
Khôi

Về biệt đoàn một thời gian ngắn tôi đã nhận ra là 
đơn vị này quả là có nhiều „kỳ nhân, dị khách“. Ngoài 
ông „Thành cóc“ và „không quân tứ quái“ ra phải kể 
đến „hắc công tử“ Trần Mạnh Khôi và „bạch công tử“ 
Lê Mộng Hoan. Nhị vị công tử này tuy không „đốt tiền 
nấu trứng để khoe minh giầu“ như các „Công tử Bạc 
Liêu“ ngày xưa nhưng cũng nhất mực hào hoa, „thay 
đào đổi xế“ như thay áo. Riêng „Bạch Công Tử“, ngoài 
vẻ „hào hoa phong nhã“ của một người lính ra, người 
còn có tài „chơi chữ“ không thua gì các bậc „tiền bối“ 
như Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du ngày xưa cả. Đặc biệt 
trong giới „làng xoa“ Lê Công Tử đã „nhân cách hóa“ 
các con bài „mạt chược“ một cách tài tình, đọc lên nghe 
rất „sexy“ quyến rũ. Chẳng hạn như khi bốc được con 
„bạch bản“, người bèn lật ngửa con bài để nằm tô hô 
trên bàn rồi than: - Khiếp, xui bỏ bu! Đúng là „láng 
coóng như con bạch bản“. Hoặc mó được con „phát xồi“ 
người phán: - Kinh thiệt, sờ thấy rậm rạp cứ như sờ 
phải chùm „thuốc lào Bà Cả Nghị“, hay vớ được con 
„hồng trung“ người bèn xổ nho: - có thế chứ, nắm đúng 
được cây gậy của „Hồng bang chủ“ đây rồi. Mủn cun 
nhá! Tiếng „cây gậy“ trong câu này lấy ý từ câu vè trong 
dân gian „Của anh như cây gậy thằng ăn mày - Bạ đâu 
cũng thọc có ngày gẫy cây“. Nhưng câu nói „đắc ý“ nhất 
của „Lê Công Tử“ phải là câu „Nhờ anh tí“. Câu này khi 
vừa được công tử sáng tác đã phổ biến và lan chuyền rất 
nhanh trong giang hồ khắp bốn vùng chiến thuật. Phe 

ta hồi đó thích câu này kể gì. Nhưng câu „nhờ anh tí“ 
phải nói theo giọng miền Bắc với „thổ âm“ sang cả của 
„người Hà Nội trước 54“ thì nghe mới đã. Còn nếu nói 
theo giọng miền Nam hay miền Trung thì... „nhờ anh 
tị...ị...“ nghe không được „mát tai“ cho lắm.

...Nói về „huyền thoại“ của „Không Quân Tứ 
Quái“ thời bấy giờ thì phải kể đến „Nhị quái Nguyễn 
Quốc Phiên“ và „Tứ Quái Trần Bá Hợi“ là hai người 
nổi nhất. „Nhị Quái Nguyễn Quốc Phiên“ hỗn danh là 
„Phiên Rách“. Truyền thuyết của cái tên này là do trong 
một phi vụ hành quân, người bị phòng không địch bắn 
hạ, nhưng với kinh nghiệm của một phi tuần trưởng 
dầy dạn chiến trường khi còn phục vụ tại „phi đoàn 2 
khu trục“ nên người đã bung dù thoát hiểm... Chỉ có 
điều là khi được „rescued“ về thì toàn bộ „Flying gear“ 
của người cũng bay theo khói lửa, chỉ còn lại cái áo thun 
và chiếc quần lót, nên anh em đã dán lên ngực người cái 
nhãn „Phiên rách“, nhưng người chỉ rách trong „bàn 
xoa“, còn ngoài đời người giầu hơn cả Thạch Sùng, 
Vương Mãng ở bên Tầu. Với số tài sản khiêm nhường 
này, Người có thể mua đứt con phố Lê Lợi để mở tiệm 
cũng còn được...Sau này khi „xuyên huấn“ F5 xong, 
người bỏ KQ qua đầu quân cho „Air VietNam“. Tứ 
Quái Trần Bá Hợi còn kinh hơn. Người mang một cái 
tên nặng ngàn cân trên vai: „Hợi Voi!“ „Mỹ danh“ này 
anh em dựa theo câu thành ngữ „trăm voi chẳng được 
bát nước sáo“. Trần quái hiệp nói chuyện rất có duyên 


