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Hai phút trôi qua vẫn không nghe tiếng trả lời:
-Guns 2 nghe 1 không? Qua VHF lima với Hoàng 

Ưng 2 đi, chuẩn bị vào... cover guns 1 quan sát LZ.
-OK L.
Chiếc guns 1 đột ngột giảm cao độ và rẽ trái về 

hướng 9 giờ... 1500 bộ mà mây vẫn mịt mù... trước mặt 
chúng tôi lờ mờ hiện ra một số đỉnh đồi, cả sáu cặp mắt 
đều mở thật to để cố tìm vì “kinh kỳ” đã tan nhanh. Tàu 
chúng tôi lướt qua một rồi hai ba đỉnh núi đầy cỏ tranh. 
Tuy nhiên không thấy một dấu hiệu gì.

-Hoàng Ưng bạn vừa liếm đầu tụi tôi.
-Nghe rồi Kinh Kha, bạn làm ký hiệu đi... tụi tôi 

vòng lại.
-Guns 1 đây 2 đã thấy Panel... đống đa của Kinh 

Kha hướng 5 giờ mình.
-OK 2... Gọi được Hoàng Ưng 2 chưa? Hoàng Ưng 

2, đây guns, bạn đang ở đâu? Hoàng Ưng 2... Hoàng 
Ưng 2...

Năm, rồi 10”... 30“... Bỗng có tiếng của T/u T như 
vọng từ xa xôi:

-Hoàng Ưng 3 đây 2.... 2 bị lạc vào mây mù 10 
phút rồi... Tôi đang cố tìm hướng quay ra đèo Hải Vân..

T/u L tỏ vẽ bực mình, anh gầm gừ trong VHF:
-Cố vào được không Hoàng Ưng 2... Hoàng Ưng 

2..
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng Guns 1 :
-Đ/u, Slick ra rồi... không thể bốc Kinh Kha được.
Lần nầy thì Đ/u H tỏ vẻ thất vọng thật sự:
-Anh gọi nó trở lại dùm tôi. Kinh kỳ làm LZ bị lộ 

rồi. Kinh Kha sẽ bị kiến cắn... T/u… T/u...
-Yên Quốc...Yên Quốc... kiến đang tràn lên gần 

tụi tôi rồi... hàng rào tụi tôi đang thu hẹp...Yên Quốc... 
Hoàng Ưng... bạn xuống đi, tụi tôi bắn dọn bãi...

Một thoáng nhíu mày của T/u L, rồi anh ra quyết 
định một cách bất ngở:

-Guns 2 đây 1... Thấy Kinh Kha chưa? Theo 1 
vòng ra hướng Tango, cưỡi lưng kiến lửa vào đáp “Bra-
vo Kinh Kha“. 

-Nhưng L ơi... tàu guns nặng quá làm sao bốc?
-Theo guns 1 và làm y như tao... 10 phút nữa là 

Kinh Kha bị tràn ngập..
Rồi anh quay lại nói với Đ/u H :
-Đ/u dặn mấy đứa con núp kỹ, hai guns sẽ bốc... 

nhưng tụi tôi sẽ xả Rocket và Minigun trên đường vào.
-Ok T/u.
-Kinh Kha, Kinh Kha chia hai đợi đại bàng... cố 

gắng giữ tín hiệu..
T/u L đưa tàu ra ngoài như rời vùng, guns 2 vẫn 

bám sát.

-Guns 2 đây 1... theo tao vào hướng Tango... dặn 
Minigun làm kỹ, xuống LZ thật nhanh và cất cánh 
hướng bắc bình...

-OK 1.
Lúc nầy cả hai PHĐ guns đều rất căng thẳng, 

chúng tôi lo vì không biết với sức nặng của tàu guns với 
đầy đủ 14 rocket và 20 ngàn viên đạn liệu máy bay có 
thể đáp và cất cánh an toàn.

Nhưng cái “Liều” của T/u L là hợp lý. Anh đã có 
quyết định sáng suốt khi gặp trường hợp “sinh tử” như 
thế nầy. Với chúng tôi và cả toán viễn thám sự sống và 
cái chết quả thật là mong manh ..

Ba phút sau, chiếc guns 1 của chúng tôi cũng vào 
đúng final, T/u L ra lệnh:

-Sau khi tôi bắn hết Roket là hai guns fire liên tục 
nha, chỉ dừng khi thấy LZ.

-Nghe 5 anh L.
T/u L vừa nói xong là Rocket liên tục được nã vào 

chân đồi, lên theo lưng đồi... Minigun cũng không kém, 
nhưng LZ phủ đầy cỏ tranh... Vừa thấy tín hiệu, T/u L 
kéo cần lái cho tàu hạ xuống. Lúc đó quanh tàu không 
thấy trinh sát đâu mà toàn là VC.

-Đ/u VC... VC...
-Không... con tôi... con tôi...
Tàu chưa chạm đất thì chiếc guns 1 đã có đến 

6 tên mặc đồ VC với súng AK47 trong tay. Tiếng anh 
Mevo thật gấp gáp:

-Clear... cất cánh tango L...
Không thể chờ đợi lâu hơn, chiếc Guns 1 chồm 

lên rồi nặng nề cắm đầu thẳng xuống đồi, quanh chúng 
tôi tiếng súng AK 47 nổ dòn. Đến khi tàu lấy lại cao độ 
1000 thì chúng tôi mới biết mình đã an toàn.

-Guns 2 mầy lên chưa..
-Guns 1... guns 2 theo sau đây... tàu tao nặng quá... 

nó bắn rát quá... tàu tao có tới 6 thằng VC..
-Guns 1 cũng vậy... ráng lết về Hòa Cầm đi..
Như trút xong gánh nặng, T/u L giao cần lái cho 

Copilot, anh quay lại nhìn Đ/u H và đưa ngón tay cái 
lên và gật đầu. Lúc đó Đ/u H không chỉ dùng một ngón 
tay để trả lời T/u L mà ông đưa cả hai nắm tay lên cười 
rạng rỡ.

Tôi liếc sang thấy mắt anh đỏ hoe sung sướng.
Khi trở về đáp ở pad SĐ 3BB, chúng tôi thấy chiếc 

Slick đã nằm yên vị tại đó không biết từ lúc nào.
Rời tàu, Đ/u H và trưởng toán Kinh Kha xông tới 

ôm chúng tôi từng người một, cả Team Kinh Kha đã có 
xe Dodge đợi sẵn để vào trình diện Tham mưu trưởng.

Còn chúng tôi, hai PHĐ gunship Hoàng Ưng 3 và 
4 tối đó được gọi trình diện khẩn cấp Tướng H nhưng 


