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Trong lúc đại dịch lan tràn khắp nơi, giải túc cầu của Liên đoàn Vô địch (Ligue des 

Champions) đã tập hợp được một số Thụ Nhân hâm mộ môn bóng đá : bên Huê Kỳ có 

chưởng môn Châu Tấn Xuyên, quen gọi là Châu Huynh, Trần Văn Chang, Hoàng Ngọc 

Nguyên. Nước Úc có Trần Đình Chỉ, được gọi là Chỉ Tiên Sinh.  Nếu trên sân cỏ, mỗi 

đội có 11 cầu thủ, giới hâm mộ bóng đá Thu Nhân có gần phân nửa túc số.  

Trước năm 1975, giới mộ điệu theo dõi các trận đấu trên đài phát thanh Saigon hoặc đài 

truyển hình băng tầng 9 đều biết ký giả thể thao Huyền Vũ. Trên TN 1-2, Trần Đình Chỉ 

xuất sắc làm công việc tường thuật này.  

Xin mời các bạn cùng theo dõi trận đấu giữa Olympique Lyonnais (OL) và Fuβall-Club 

Bayer München ngày 19/08/2020  

 

Tuy ngồi trước truyền hình, bạn Xuyên như ngổi trên khán đài, có lời cổ võ : 

- Châu Tấn Xuyên : „„Hôm nay, Lyon vs Bayern Munich. Lyon là underdog, cố lên, cử 

người bám sát Muller của Munich, thì mới thắng.‟‟ 

- Hoàng Ngọc Nguyên : „„Chấp hai trái ! Bayern có thể thắng 3-1.‟‟ 

 - Trần Văn Chang : „„Vừa coi xong trận đá banh giữa Paris St Germain và Leipzig. 

Ngày mai lại được coi đá banh nữa.‟‟ „„Tôi bắt Munich.‟‟ 
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-Ta hãy nghe lời bình của „„Huyền Vũ‟‟ Trần Đình Chỉ :  

- „„Hai cụ Xuyên, Thông ơi,  

Bên Sydney, muốn xem trận Bayern-Lyon, tôi phải thức dậy từ 5g sáng!  

Hai cụ được xem giờ tốt hơn tôi nhiều, nhất là cụ Thông, 21g ngồi xem đá banh bên chai 

rượu Bordeaux thì còn gì bằng! 

Phân tích trận đấu thì tôi thấy OL có quá nhiều điểm yếu hơn đối thủ :  

1) Ra quân ở “kèo dưới”, bị mặc cảm yếu hơn địch,  

2) Bị ám ảnh bởi trận thua Bayern Munich 10 năm về trước, cũng tại vòng bán kết, cũng 

tại Lisbonne!  

3) Tỷ số 8-2 mới vài ngày trước đã làm Olympique Lyonnais choáng váng mặt mày!  

Nhìn lại thì tôi thấy trận đấu hôm qua chả hào hứng gì cho lắm : phía OL vì mặc cảm nên 

quá vụng về, nhận được banh ngon ơ mà lại sút hỏng. Khi bị Gnabry tặng cho 2 quả thì 

kể như tiêu tùng! Nhiều tia sáng loé lên lác đác nhưng cũng không qua được hàng phòng 

vệ Đức.  

Phía Bayern trên chưn thấy rõ, chơi chỉ cầm chừng mà lại đá lọt lưới 3 bàn! Nguyên cả 2 

hiệp không hề thấy cỗ xe tăng Đức dàn trận! Hãy nhớ lại trận Bayern-Barcelona, mới 

nhập trận Bayern dàn đội ngũ xe tăng thấy mà khiếp! Khi Aliba gỡ hoà 1-1 thì đoàn xe 

tăng lại ào ào tấn công! Xem đã quá! Cụ Thông ơi, nhắc tới cỗ xe tăng Đức thì tôi nhớ 

tới Ribéry (Ah Ribéry, “le génial petit Ribéry”)  

Tôi mới vừa thức dậy (hiện Sydney là 14g), uống xong ly cà phê ngon bên cạnh cả chục 

gói bánh LU hấp dẫn! Tức quá là quên chụp hình lấy le cụ Xuyên là Tiên Sinh này dù 

CôVy hay không CôVy được may mắn ăn bánh LU dài dài bên cạnh cái nồi ngồi trên cái 

cốc! Ha ha ha!  

Hẹn hai cụ tối Chủ nhật 23/08 nhé (bên tôi là 5g sáng Thứ 2).  

SeeCiTy Sydney.‟‟ 

Liển sau đó, Châu Huynh đã có thư phúc đáp : 

„„No problem Chỉ Tiên Sinh à !  

Đội Lyon thiếu cầu thủ làm bàn, có banh trước khung thành mà sút không được. 

Chúa Nhật nầy, đội cầu của anh Thông sẽ hạ đội cầu của Huỳnh Thoảng cho xem.  

Đội Paris SG có 3 cầu thủ chuyên làm bàn : Meynar, Mbappe‟ và Di Maria sẽ gây khó dễ 

cho Munich.‟‟ 

Chỉ Tiên Sinh liền đáp lễ : 

„„Lewansdowsky vẫn có đá chứ, đang là mũi nhọn cùng Gnabry, Müller uy hiếp liên tục 

lưới OL. 2-0 chưa đủ đâu! Chắc là Bayern Munich sẽ tặng cho Olympique Lyonnais 3 

quả trứng gà!  

Chỉ trừ 20 phút đầu, trận đấu không còn hấp dẫn nữa! Cỗ xe tăng Đức không thấy ào ạt, 

OL nhiều lúc tỏ ra quá vụng về!  

Vào chung kết chắc là Bayern Munich sẽ hạ PSG để thành Champion.  

Lewansdowsky mới ghi bàn thứ 3. Vậy là 3 ly cà phê đó nhé Châu huynh! Cụ Xuyên cụ 

Thông cùng các Fans Foot ơi,  



Tui đã nói Bayern Munich thắng rùi mà! Thắng với tỷ số cách biệt 2 bàn : 2-0, 3-1, hoặc 

4-2.  

Đội Đức mạnh quá, cỗ xe tăng sẽ tràn xuống Paris ngay từ đầu. Phía sau hàng phòng vệ 

được nổi tiếng là mạnh nhất Âu Châu.  

Tối Chủ nhật này, chắc là cụ Thông sẽ khui 2 chai Bordeaux : 1 chai uống giải trí, 1 chai 

uống giải sầu! Còn tui thì nhâm nhi vài ly cà phê thắng cược cùng với vài cái bánh LU 

nantais ngon lành!  

HA HA HA,  

SeeCiTy Sydney.‟‟ 

 

Lewansdoxsky đang lừa banh 

Chỉ Tiên Sinh đoán tỷ số sát sàn sạt, nhưng nói hai chai Bordeaux thì có phần cách điệu. 

Số là lúc chân ướt chân ráo sang Tây, trong lúc còn đi học lại ở Sorbonne, thẻ tỵ nạn cấp 

cho tôi viết là „„apatride‟‟ (vô tổ quốc), sau đó mới nhập tịch. Ngày nay tuy không còn là 

„„apatride‟‟ nữa, khi xem đá banh, tôi vừa gắn bó với nước Pháp, nhưng vẫn giữ thái độ 

khách quan, đội Mayern làm bàn đẹp thì vẫn hoan nghênh như thường. 

Điện thư của Châu huynh có nhắc đến Huỳnh Thoảng. Thoảng là cầu thủ của Đại Học 

Đà Lạt, từng thi đấu với đội Tổng hội Sinh viên Saigon. Trong những năm 60, ông Quốc 

vụ khanh Nguyễn Tiến Hỷ chủ tọa Đại hội Thể thao Liên Viện tại sân vận động Đà Lạt. 

Cha Viện trưởng Nguyễn Văn Lập giao cho tôi làm MC trận đấu này.  

Cũng đã lâu, tôi điện thoại hỏi thăm Thoảng ở Hambourg (Đức), tôi có nghe tiếng nói 

của chị Trần Thị Ngọc Anh. Vì mắt kém, Thoảng nói không vô internet nên mới vắng tin 

trên TN1-2.  

Trở về với trận chung kết giữa PSG và Mayern tối 23/08/2020, TN1-2 xôn xao về ý kiến 

của Châu Huynh, Chỉ Tiên Sinh, Hoàng Ngọc Nguyên và Trần Văn Chang. 

Hoàng Ngọc Nguyên lên tiếng : „„Thấy trước, PSG không lên nổi. Neymar chỉ quen làm 

Chí Phèo.‟‟ 

Chí Phèo là nhân vật tiểu thuyết của Nam Cao, xấu xa, hung ác. Về sau, nhờ có Thị Nở, 

Chí Phèo mới hoàn lương. Chưa thấy Thị Nở  xuất hiện cạnh Neymay để nhân vật này 

„„cải chính quy tà‟‟. 
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Neymay trên sân cỏ 

Ở mãi tận Paris, tôi chợt nghe có tiếng Châu Huynh: „„Go Meymay, not Maynar (có tật 

nói lái quen thành Maynar).‟‟ 

Tới lượt bỉnh luận gia thể tháo Chỉ Tiên Sinh lên tiếng : „„PSG bị lọt lướt bởi cái đầu của 

một đội thủ Pháp Kingsley COMAN, cựu cầu thủ PSG và sinh ra ở Paris. Bayern năm 

nay quá hay, đấu Champions không bại trần nào ! Thủ môn Manuel Neuer tranh giải 

tuyệt với ! Bayern ôm cúp là phải.‟‟ 

 
 

Sau trận tranh hùng, nào dè câu thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương hoàn toàn ứng nghiệm : 

Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng, 

Chém cha cái kiếp lấy chồng chung. 

Năm chừng mười hoạ hay chăng chớ, 

Một tháng đôi lần có cũng không. 

Cố đấm ăn xôi xôi lại hỏng, 

Cầm bằng làm mướn mướn không công. 

Nỗi này ví biết dường này nhỉ, 

Thời trước thôi đành ở vậy xong.  

Số là sau trận tranh hùng, trong khi các cầu thủ Mayern nói nói cười cười, nhiều người 

trong đội PSG khóc dở mếu dở, vì chỉ có một chiếc cúp mà có tới hai đội. Bà cả Mayern 

„„đắp chăn bông‟‟, còn thân phận của bà hai chẳng khác chi „„kẻ lạnh lùng‟‟. 

 

 



Việc bà con Thụ Nhân say mê bóng đá cũng có cái hay. Trong Đại hội Thể thao Liên 

viện, cha Viện trưởng Nguyễn Văn Lập cho viết thật to mấy chữ sau đây : 

Citius - Altius - Fortius  

(nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn) 

Vào năm 1894, trong giảng đường đại học Sorbonne, bá tước Pierre de Coubertin đã đưa 

ra câu châm ngôn để đời này.  

 

Câu châm ngôn của Đại Học Đà Lạt là „„Thụ Nhân‟‟ có ý nghĩa không gian tĩnh lặng. 

Cha Lập muốn thêm vào châm ngôn „„Thụ Nhân‟‟ ý nghĩa thời gian chuyển động : 

Citius, Altius, Fortius, để mỗi chúng ta sẽ thêm nhanh, cao hơn, mạnh hơn trong công 

tác trồng người, vun sới tình thầy nghĩa bạn vậy. 

 

Lê Đình Thông   

 

 

 

 


