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hai…Tiếng Thành râu đứt đoạn trên 
tần số.

Tôi quẹo lại. Chiếc gun số 
hai đang bay vòng trên mé trảng cỏ 
xanh. Sau lưng tôi, hai anh xạ thủ 
chồm hẳn dậy, chĩa hai khẩu súng 
mini-gun xuống dưới. Tôi mở to mắt 
nhìn chẳng thấy gì ngoài những tàn 
cây rậm rạp che khuất.

-Hổ một lại đây, Hổ hai đã 
đánh dấu trái khói... 

Thành vừa nói xong thì một 
làn khói vàng vừa vươn trên mặt 
rừng xanh. Tôi cho con tàu vòng lại. 
Xuyên qua kẽ hở của mấy tàn cây 
tôi thấy mấy hố cá nhân mới toanh 
còn phơi đất đỏ, chạy dọc theo con 
đường mòn cỏ non. 

-Hổ hai, tao thấy mấy cái hố chứ người đâu?
-Thì có hố là có người chứ còn gì nữa…Chắc tụi 

nó nghe tiếng trực thăng núp mẹ cả rồi!..Tao còn thấy 
cả giấy chùi đít tụi nó vứt dưới hố nữa. 

-Mẹ,..thế mà mày la hoảng,..làm tao hết hồn. 
Không chừng chúng đã rời khỏi đây lâu rồi…

Bất chợt, tôi nghe tiếng Trung tá Phát  trên tần số:
-Hổ tới cái trảng cỏ chưa?
-Tới rồi Charlie!...
-Ok,..Hổ nhìn phía bắc trảng cỏ có dấu xe tăng 

chạy vào mé rừng. Lúc nãy Charlie thấy nó sát bìa,..bây 
giờ nó thụt vào trong rồi…Chắc nó còn lẩn quất đâu 
đây. Hai Hổ cẩn thận. Bộ binh báo cáo là có thể có cuộc 
chuyển quân lớn trong vùng. 

Những lần yểm trợ đổ quân vùng tam biên, dọc 
theo đường mòn Hồ chí Minh, trực thăng võ trang 
luôn luôn là những chiếc đi vào vùng trước, để thám 
sát, thăm dò. Tôi thường tìm thấy những chiếc quân xa 
ngụy trang thật kỹ càng dưới những tàn cây rậm rạp. 
Những đường giây điện thoại giăng mắc trên dọc theo 
những con đường mòn…Dĩ nhiên trong những trường 
hợp đó, “tẩu vi thượng sách”, hai chiếc trực thăng võ 
trang phải chổng đuôi cao bay xa chạy, đúng nghĩa như 
câu “tránh voi chẳng xấu mặt nào”. 

Cho chiếc trực thăng quẹo lui, tôi bay vòng trên 
mé rừng bọc theo trảng cỏ xanh. Cái cảm tưởng bay 
trên đầu những chiếc xe tăng đang ẩn núp bên dưới làm 
cho thần kinh tôi căng thẳng tột độ. Theo tôi biết trên 
đường di quân, địch luôn luôn ngụy trang và ẩn nấp 
dưới mọi hình thức. Chúng chỉ khai hỏa khi bị lộ diện. 
Mặc dù đã trải qua nhiều cuộc chiến, nhưng tôi thực sự 

ít khi có cơ hội đối đầu, trực chiến 
với chiến xa T-54. 

Duy chỉ có một lần. Một 
lần tôi đã “bắn rockets” ngay trên 
chiến xa của địch. Hình ảnh đó 
vẫn còn lưu lại mãi trong tâm 
khảm tôi như một nét chấm phá 
trong cuộc đời bay bổng. Một giai 
thoại của tuổi trẻ ngang tàng!

Nhớ lại không lâu, trong thời 
gian ngưng bắn da beo, tôi được 
chỉ định bay một phi vụ biệt phái 
chở Trung tá Tỉnh Trưởng Phú 
Bổn lên họp với Tướng Toàn trên 
Quân Đoàn II tại Pleiku. Tôi còn 
nhớ rõ, bay phụ với tôi là Trung úy 
Tôn Thất Kim, biệt danh là “Kim 

nhi đồng”. Khi đến Pleiku, tôi cho tàu đậu ngay trước 
cổng quân đoàn. Trong thời gian chờ đợi, không biết vì 
ăn tô bún riêu sáng nay tại Phú Bổn hay không mà bỗng 
dưng tôi bị chột dạ ngang xương và đang cần một nơi 
để “giải tỏa” khẩn cấp. Nên biết rằng cổng quân đoàn rất 
xa dinh của Tướng Toàn, phái đoàn Phú Bổn phải vào 
họp bằng xe  jeep ra đón, nếu tôi phải đi bộ vào dinh 
là một chuyện không tưởng được. Đang “bấn loạn” vì 
không biết phải giải quyết ra sao, tôi chợt để ý đến chiếc 
xe tăng T-54, chiến lợi phẩm trong giai đoạn mùa hè 
đỏ lửa của Việt cộng được kéo về để kế bên cổng Quân 
đoàn. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu: đây có 
phải là một cơ hội ngàn vàng để “trả thù” bọn cs khốn 
khiếp hay không? 

Không còn chần chớ, tôi đánh bộ tới gần chiếc 
T-54, rồi leo lên tháp xe tăng. May quá nắp xe đang mở 
sẵn. Chỉ có một vấn đề cần quan tâm là mấy anh quân 
cảnh đang đứng gác gần đó. Lúc này tình thế cấp bách, 
không có sự lựa chọn nào khác hơn, thế là a lê hấp, tôi 
nhảy vào trong lòng chiến xa. Đánh mau, đánh mạnh, 
rút nhanh, đó là chiến thuật của gunships. Cuộc “oanh 
kích” chỉ kéo dài trong khoảng khắc. Chiếc T-54 bị “tiêu 
hủy” tại chỗ. Thi hành xong “phi vụ”, tôi rút nhanh khỏi 
trận địa, leo ra khỏi chiếc xe tăng địch, trong lòng nhẹ 
nhàng thơ thới vì đã trả được thù. Tôi thủng thỉnh đi 
trở về tàu, không quên đưa tay vẩy chào mấy anh quân 
cảnh đang đứng ngay cổng gác một cách rất “nồng 
nhiệt”. 

-Mãnh hổ, bạn có thấy dấu xích của tụi nó tới dưới 
đám rừng phía bắc trảng cỏ chừng trăm mét không? … 
Bộ binh yêu cầu hai bạn đánh vào đó… Nghe không 
Hổ..


