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Tản Mạn Trận Bán Kết Mỹ Đức 

 

Nguyễn Thị Thêm 

 
    
 

LTS: Giải vô địch túc cầu nữ - 2015 Womens World Cup- vừa có trận bán kết 
sôi nổi hôm Thứ Ba 30-6-2015. Mời đọc thêm bài viết còn sức nóng của tác 
giả Nguyễn Thị Thêm. Bà sinh năm 1948 tại Biên Hòa, cựu học sinh Ngô 
Quyền. Trước 1975: Dạy học. Qua Mỹ năm 1991 theo diện HO. Với 9 bài viết 
trong năm 2015, bà là một trong 10 tác giả được bình chọn vào danh sách 
giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ 16. 
 

 

 
                                               Đội Mỹ reo mừng. 
 
                                                        * * * 
 
Trận đấu giữa Đức và Mỹ vừa kết thúc. 
 
Một trận banh thư hùng coi thật đã. 
 
Mình dù sao cũng là công dân Mỹ coi trận này xong trong lòng rất tự hào. 
Không phải chỉ vì Mỹ được vào Final mà vì những cô gái này đá quá tuyệt 
vời. 
 
Tôi không phải là một người bình luận bóng đá. Tôi coi bóng đá với sự đam 
mê theo dõi trái banh trên sân cỏ. Trong đó còn có tình cảm và cái nhìn của 
một người phụ nữ. 
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Tôi yêu quá đôi mắt tuyệt đẹp, gương mặt diễm lệ của cô gái tài ba Morgan 
số 13. Đôi chân và nét đẹp của cô lôi cuốn tôi và dường như hầu hết mọi 
người trên khắp thế giới. Cô đã sống hết mình trên sân cỏ, và chỉ được thay 
thế vào những phút còn lại cuối cùng của trận đấu. 
 
Người tôi có cảm tình nhiều nhất là thủ môn Solo số 1. Có lẽ vì cô đã một lần 
tham dự “Dancing With The Stars” nên tôi quen mặt. Ở chương trình này Solo 
vừa nhảy đẹp vừa quyến rũ và tôi là một Fan hâm mộ cô ta. Nơi sân bóng, 
Solo lại chứng tỏ bản lãnh tay nghề thật của mình. Xinh đẹp và tự tin. Trận 
đấu hôm nay vì đội Mỹ trên cơ nên thủ môn thật nhàn nhã. Những pha tấn 
công khung thành của đội Đức không lấy gì nguy hiểm so với khả năng bắt 
bóng của Solo. Nên hôm nay cô nàng quả thật thoải mái. 
 
 
 
Hầu hết các nữ vận động viên của đội Mỹ đều đẹp, chạy nhanh, có sức và 
chơi rất hay. 
 
Tôi có vài người quen, họ không thích xem phụ nữ đá banh. Họ quan niệm 
phụ nữ vào sân cỏ giống như đàn ông, thô kệch và mất đi nữ tính. Riêng tôi 
tôi lại thấy khác. Phụ nữ chơi bóng đá chứng tỏ được khả năng về thể lực 
của mình không thua gì nam giới. Họ còn chứng tỏ được sự dẽo dai và ôn 
hòa trong cuộc chơi. 
 
Trong những trận đấu hay, cân sức. Các cô gái áo trắng, áo đỏ trên thảm cỏ 
màu xanh trông quá đẹp. Họ như những lượn sóng nhấp nhô rượt đuổi theo 
đường lăn của bóng. Trận đấu đẹp như một màn hòa tấu vĩ đại.Họ hòa mình 
vào những diễn biến của trận đấu và trái banh như những nốt nhạc đưa các 
cô đi theo. Có những giây phút căng thẳng, nhạc đồng trỗi lên cao, cuốn hút, 
dồn dập, có khi dìu dặt nhẹ nhàng. Trong giờ phút nguy hiểm chờ đợi trái 
banh tung lưới tôi có cảm giác như nhạc sĩ đã đưa nốt cao nhất, vút lên rồi 
mất hút. Để rồi trả lại không gian là tiếng vỗ tay, la hét vang rền của khán giả. 
Trái tim bóp lại, mọi thứ vỡ òa. 
 
Các bạn có thấy khi Đức nhận được quả phạt trực tiếp (vì lỗi của số 19 với 
một thẻ vàng) vào phút thứ 60. Cả cầu trường như đóng băng vì hồi hộp. Thủ 
môn Solo chuẩn bị tư thế. Nhưng cú đá của số 13 đã không lọt lưới mà tạt ra 
bên ngoài. Hội trường như mở hội vui mừng, chen lẫn tiếc nuối. Tiếc quá một 
cơ hội bằng vàng của Đức để lập tỉ số. 
 
Phút thứ 67, Morgan bị một cầu thủ Đức chơi xấu và đội Mỹ lại được hưởng 
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một cú phạt trực tiếp đáp lễ. Lloyd (số 10) đã đá thủng lưới một cú quá đẹp. 
Mỹ dẫn đầu với tỉ số 1-0. 
 
Niềm tin chiến thắng nắm chắc trên tay đội Mỹ và cũng khiến đội Đức phản 
công kịch liệt để gỡ huề.Thế nhưng những cô gái tóc vàng xinh đẹp nhà ta 
không chịu khuất phục. Những pha tấn công liên tục mở ra. Ở phút 84 chỉ còn 
6 phút phù du để chấm dứt trận đấu, một sự kết hợp tuyệt vời và thần tốc của 
số 10 và số 5 (O'Hara). Mỹ một lần nữa đá thủng lưới đội Đức đem về tỉ số 2-
0 cho đội nhà. 
 
Một trấn đấu quá đẹp dưới con mắt nhà quê của tôi. Tôi vỗ tay la lớn vui 
mừng. Trận đấu kết thúc trong sự mong đợi của hầu hết mọi người. Cám ơn 
các cô gái xinh đẹp và bản lãnh. Đây là món quà giá trị các cô mang tặng cho 
tất cả người Mỹ yêu bóng đá trong mùa Lễ Độc Lập Hoa Kỳ. 
 
Riêng tôi mỗi lần xem một đội bóng nữ thi đấu, trái tim tôi thắt lại, hồi hộp và 
thương. Những bông hoa xinh đẹp, gương mặt rạng ngời đang đùa với mạng 
sống của mình. 
 
Ngày xưa ba tôi là huấn luyên viên bóng đá, dù chỉ là một đơn vị nhỏ, nhưng 
ông đã đem tôi lại gần sân bóng và yêu thích những trái banh lăn. Riêng các 
anh em tôi không người nào theo con đường thể thao này. Bởi má tôi không 
muốn con cái phải đối diện với những hiểm nguy. 
 
Khi trái banh lăn, muốn giành lại thì phải dùng những kỹ thuật lấy banh, phải 
khều, móc và lừa thật là nguy hiểm. Những cú đội đầu kinh hồn, những va 
chạm khi tranh nhau trái banh: Té lăn quay, chảy máu, u đầu, gãy tay, gãy 
chân... Khi hai người cùng tung người lên để đón banh và đụng vào nhau thì 
thật dễ sợ. 
 
Trong trận hôm nay máu đã đổ vào phút thứ 29, khi số 18 của Đức và số 14 
của Mỹ cùng tung người lên đón trái banh. Hai cô cùng ngã xuống một lượt. 
Không ai có lỗi vì đó chỉ là tai nạn nghề nghiệp. Đầu cầu thủ số 18 của Đức bị 
va chạm mạnh, máu tuôn ra khá nhiều. Dù đã được sơ cứu, nhưng khi cô gái 
đứng lên máu vẫn tươm ra trên tóc và chảy dài xuống má. 
 
Cầu thủ số 14 của Mỹ nằm thật lâu. Khi được đứng dậy, tôi đã thấy những 
người sơ cứu đưa tay làm trắc nghiệm xem mắt và đầu cô ta có bình thường 
hay không. Cuối cùng cả hai cầu thủ đều ra tiếp tục đá. Tôi nhìn mà thương 
lẫn kính phục. 
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Điểm tôi chú ý và ngậm ngùi nhất là lúc tan trận, khi những cầu thủ Mỹ mừng 
rỡ ôm nhau cười tươi mừng chiến thắng. Trong những tích tắc của camera 
quét qua. Tôi đã thấy cô gái số 18 của Đức máu lại tuôn ra chảy trên mặt. Cô 
cúi đầu xuống và đi qua. Ôi! đâu là vinh quang, đâu là thất bại. Mọi thứ trên 
đời đều phải có lúc kết thúc. Kết thúc đôi khi là vinh quang, cũng có khi là thất 
bại đau buồn. 
 
Đá banh chỉ là game thôi! Là trò chơi của con người để giải trí. Nhưng trò 
chơi này có một hấp lực kinh hồn và lớn mạnh. Nó lớn mạnh đến nỗi đôi khi 
biến thành cuồng tín giữa các fan và cầu thủ. Là trò chơi bài bạc đến tán gia 
bại sản, làm tan vỡ nhiều mái ấm gia đình. 
 
Tản mạn trận đấu hôm nay, các bạn có để ý như tôi không? 
 
Hai nữ huấn luyện viên của Mỹ và Đức đều mặc áo đen. Hai người đều tóc 
vàng và có gương mặt khá giống nhau. Cương nghị, bản lãnh và xinh đẹp, 
một nét đẹp rất Âu Châu. Bà HLV đội Mỹ áo có lằn viền màu vàng và bà ta rất 
điềm tỉnh ngồi theo dõi trận đấu. Bà HLV đội Đức khá căng thẳng, đi tới đi lui 
và nôn nóng. Hai bà quả xứng đáng là hai nữ kiện tướng của bóng đá nữ. 
 
Trận đấu đã kết thúc rồi. Đội Mỹ chiến thắng với tỷ số 2-0. 
Các cô gái lại tập luyện gay gắt hơn để vào vòng chung kết. 
 
Những đôi chân vàng lại tiếp tục chạy trên sân cỏ. Những mái tóc cắt ngắn 
hay cột thật cao đong đưa theo những bước chân nhà nghề cuốn hút hàng tỉ 
người trên thế giới. 
 
Một trận đấu đẹp không chỉ là đá hay mà còn phải có kỹ thuật và tình người. 
Tôi đã thấy tình người trên sân cỏ hôm nay khi những cô gái vội vàng dìu đở 
hay săn sóc đối thủ của mình. 
 
Dù đôi chân có rắn chắc và nhanh lẹ tới đâu, đầu có cứng thế nào để nhận 
trái banh từ xa lao tới, nhưng trái tim các cô gái này vẫn là trái tim của những 
người phụ nữ. 
 
Trái tim yêu thương, dịu dàng và đôn hậu. 
                                                                                       30/6/2005 
  
Chuyển đến: Lê-Thụy-Chi 
Ngày 2/7/2015 
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