
Hội Quán Phi Dũng   -   Diễn Đàn Sinh Viên Sĩ Quan Không Quân Liên Khóa   -   Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 

Đặc San Kỷ Niệm 10 Năm HQPD 2007-2017   • Không Gian Vạn Nẻo Lẫy Lừng                                              Trang   173

lại có số „đào hoa“ và thích chơi „phong lan“ Đà Lạt. 
Trong nhà người luôn luôn có hai „giò lan“ quanh năm 
trổ bông thơm ngát... Chỉ tiếc là „quái hiệp“ không gắn 
bó với anh em được lâu. Còn nhớ hôm chia tay, anh em 
tổ chức một bữa tiệc từ biệt, „Tứ Quái Trần Bá Hợi“ bật 
khóc nức nở, người „khóc như thiếu nữ vu quy nhật“...
Anh em tưởng người không muốn rời Không Quân 
nên xúm lại khuyên nhủ, nhưng khuyên thế nào cũng 
không nguôi, nên mọi người đành ngậm ngùi đưa „quái 
hiệp“ sang sông để về với „Air VietNam“ bay „Boeing 
727“...Ông „Phiên rách“ và ông „Hợi voi“ ơi, tuy tôi và 
hai ông không có duyên đi trọn quãng đường chông gai 
trong cuộc chiến, nhưng hình ảnh hào hùng của những 
người trai thuộc „thế hệ mầu tím hoa sim“ ngày nào đã 
một thời là „thần tượng“ của người „lính trẻ“ như tôi 
khi mới về Biệt Đoàn. Sau này mỗi khi đậu sau chiếc 
phi cơ 727 của hãng hàng không Việt Nam nơi đầu phi 
đạo để chờ cất cánh bay vào vùng trời lửa đạn, tôi lại 
nghe văng vẳng trên tần số có tiếng cô ca sỹ nào đó 
hát bài „Em về với người“ của Mặc Thế Nhân, tiếng ca 
nức nở xoáy vào lòng người nghe: „- Người ấy và tôi...
chung trời...cách nhau mấy đời!“...Tam Quái Nguyễn 
Ngọc An thì sau khi hiến dâng „một cánh tay thần“ cho 
đại cuộc, đã gác kiếm từ giã giang hồ về sống cuộc đời 
„mây ngàn hạc nội“, thỉnh thoảng ghé thăm anh em kể 
chuyện „ngày trở về“ của „người thương binh“. Còn 
„Đại Quái“ hỗn danh „Mụ Luyến“ thì vẫn nặng nợ trần 
ai, chưa ngộ được „chân lý“ „đời là bể khổ“ nên vẫn 
dấn thân vào cuộc „gió tanh mưa máu“ cho đến khi 
người bị Thiếu Hiệp „Luân Trực Thăng“ một đàn em 
xa lắc chưa có tiếng tăm, hạ đo ván trong cuộc tranh 
giải „diễn giả xuất sắc“ do trường „Chỉ huy tham mưu 
trung cấp KQ. Nha Trang“ tổ chức, bấy giờ người mới 
chịu „xếp tàn y lại để dành hơi“. Cũng kể từ đó „huyền 
thoại KQ Tứ Quái“ được khép lại. Sau này trên „Giang 
Hồ“ nếu có ai đó còn nhắc đến, thì cũng chỉ là để „tôn 
vinh“ những người „Lính Không Quân“ một thời vẫy 
vùng ngang dọc...

Ở Biệt Đoàn thì „Dị khách“ cũng nhiều và „Kỳ 
Nhân“ cũng không hiếm. Trong số những người mà 
phong độ và việc làm của họ đã „đi sâu vào lòng người“ 
phải kể đến bốn vị „Biệt Đội Trưởng biệt đội Khu Trục“ 
trong „Đoàn Phi Công Tây Tiến“ của Biệt Đoàn 83, 
thay phiên dẫn anh em đi hành quân ngoại biên vùng 
Tây Bắc của dẫy Trường Sơn Lào - Viêt. Đó là Đại Uý 
Huỳnh Văn Vui, Đại Uý Nguyễn Quốc Thành, Trung 
Uý Nguyến Ngọc Thức, và Trung Uý Lê Mộng Hoan...
Bốn ông „Thần Phong“ này mỗi ông mỗi vẻ mười phân 
vẹn mười... Ông Vui „vua mủn cun“, gió nào ông cũng 

ngả vài ba ván „tui tui toàn hàng không hoa lá“ nên 
trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh bạc tiền. Rượu uống 
nguyên chai „ông già chống gậy“ cũng chưa thấy thấm. 
Mỗi buổi chiều sau những phi vụ hành quân, ông cầm 
quyển sổ đi điểm danh các hội viên trong làng nhậu, tên 
nào „rách“ quá ông cho „nhậu free“, anh em ai cũng quý 
mến ông. Ông Thành cóc vua „bay đêm“ chống pháo 
kích, rất ít khi ngủ nhà. Vào phòng trực gặp ông nói 
chuyện, tên nào đang ngái ngủ cũng phải „ngỏng cổ“ 
dậy nghe...Khi có „phi vụ hiểm nghèo“ khẩn cấp ông cần 
nhờ đến, anh em tranh nhau nhận „bay“ thế cho ông. 
Ông Thức, vua „bonsai“, thích chơi cây cảnh và sưu tầm 
các loài „kỳ hoa dị thảo“. Trong túi áo bay lúc nào người 
cũng thủ một lọ „linh đan“, anh em ai „bay“ nhiều cảm 
thấy mệt mỏi, người cho một viên ngậm là khỏe liền. 
Lê công tử, „vua đấu hót“, dân Chu Văn An chính gốc 
„trường Bưởi“ Hà Nội, nói chuyện rất có duyên, bạn 
cùng lớp Chu Văn An với cò „Trẩn Minh Công“, một 
nhân vật „huyền thoại“ trong „làng cò“ của miền Nam 
thời bấy giờ. Lê công tử vừa là một cao thủ trong làng 
„bay“, lại vừa là người „văn võ song toàn“, nhưng chỉ 
tiếc là đường chỉ tay „danh vọng“ của người hơi ngắn 
nên chưa bốc lên được. Thầy bói nói số người chỉ phát 
về hậu vận nên đành ở ẩn như „Ngọa Long Tiên Sinh“ 
để chờ thời...Tuy nhiên nếu nói về „dị khách“ thì phải 
kể đến một nhân vật mà diện mạo trông thật „cổ quái“ 
và hành tung cực kỳ bí mật...hàng ngày người ngồi một 
minh trên chiếc L20 như „ Cao Biền“ cưỡi diều giấy, bay 
lượn trên vòm trời cao rộng để tìm kiếm và chấm tọa 
độ những nơi đóng quân và chôn dấu vũ khí của địch 
rồi gởi về phòng 7 BTTM. Người mà mới chỉ nghe nhắc 
đến tên thôi, cũng đủ làm xanh mặt, nổi da gà, sởn tóc 
gáy những cao thủ của „giang hồ hai đạo hắc bạch.“ Đó 
là „đại ca Hùng ống nhổ“ Biệt Đội Trường biệt đội „Trắc 
Giác“ của biệt đoàn. Tôi là lính mới thuộc lớp đàn em 
xa lắc, lại khác ngành, nên rất ít có dịp được hầu chuyện 
và tâm tình cùng người...

Trong đám „cù lũ nhí“ chúng tôi, người đáng nể 
nhất phải kể đến „Thiếu Hiệp Tạ Thượng Tứ“. „Tạ thiếu 
hiệp“ với bộ ria mép kiểu „Clark Gable“ luôn luôn được 
cắt tỉa và tô điểm công phu; tuy bề ngoài trông rất „lạnh 
lùng“, gương mặt lúc nào cũng „nghiêm và buồn“, và rất 
ít khi cười, nhưng bên trong ẩn đấu một trái tim đẫm 
chất tình người, và một tấm lòng dạt dào tình cảm. Đối 
với các bạn đồng ngũ người xử rất „ngọt“, luôn luôn 
để ý giúp đỡ một cách tận tình những ai gặp khó khăn 
trong công việc. Còn nhớ khi ở trường bay Whiting 
Field, Pensacola, người đã cứu nhiều khoá sinh có thể 
bị loại vì thiếu khả năng bay nhào lộn, trong số đó có 


