FIFA WOMEN WORLD CUP 2015
Khoảng thời gian này năm trước, tôi xem Men World Cup và bây giờ đang là
Women World Cup. Mấy chục trận banh qua vòng loại rồi, hôm nay và ngày mai là
bốn trận tứ kết, cũng gay cấn ấy chứ. Năm nay tôi không có thì giờ nhiều chỉ xem
được vài trận banh vào cuối tuần, hay buổi tối xem lại nếu trong máy có thâu.

Chiều nay, đội banh nữ của Mỹ sẽ gặp đội banh China. Tôi không muốn gọi họ là
đội banh Trung cộng, hay đội banh Tàu, dù khi nói vẫn quen miệng gọi là Tàu.
Hôm trước loáng thoáng nghe rằng đội China hên lắm khi lọt vào vòng trong. Trên
các web sites có nhiều bài bàn cãi và đoán xa đoán gần đội nào sẽ thắng. Dĩ nhiên,
nhà nghề nên họ thâu thập đủ các dữ kiện và số liệu để có những dự đoán.

Tôi nhớ lại trận đấu giữa Mỹ và Columbia. Vài ngày trước khi ra quân, cô nhỏ
Lady Andrade của đội Columbia lên tiếng với báo chí là sẽ hạ đội Mỹ lần này. Đọc
các bài viết nhắc nhở lời cô nhỏ đó tôi thấy buồn cười. Mình là đội banh hạng
thấp, mới lên mà dám tuyên bố những câu như vậy. Không hiểu các cô cầu thủ Mỹ
có bị nao núng tinh thần khi nghe cô kia hăm dọa không, mà trong trận banh
không làm chủ tình hình và không tự tin chút nào. Nếu Catalina Perez thủ môn
không bị thẻ đỏ và bị ra khỏi sân, không hiểu đội Mỹ có làm được trái nào? Alex
Morgan làm một trái cũng nhờ may mắn dội vào tay thủ môn văng vào gôn chứ
không phải đá thẳng vào. Trái thứ hai nhờ phạt đền. Như vậy, ngoài trình độ
dành, dẫn và suýt banh, còn phải kể đến may mắn nữa. Cuối cùng đây cũng là một
bài học cho đội banh nữ Columbia, thắng đội banh nữ của Pháp, chưa hẵn lên
được nhất nhì. Tôi có cảm tình khi xem các cô gái Columbia chơi banh, nhất là
trong trận gặp Mexico, nhưng sau khi nghe Andreda tuyên bố như vậy, và xem
cách chơi xấu của các cô áo vàng, mọi thiện ý đối với đội banh đó tiêu tan.

Trận banh giữa Anh và Canada cũng có thể có chuyện lạ, vì nước chủ nhà thường
được ưu tiên, giống như trận đầu ra quân, Canada cũng được ơn huệ của trọng
tài.

Chiều hôm nay, trận banh hay đối với tôi là Đức gặp Pháp. Dĩ nhiên các cô Đức đá
hay hơn nhưng biết đâu các cô Pháp sẽ làm chuyện bất ngờ. Trận Mỹ gặp China,
Mỹ trên chân nhưng không biết được. China đang là chủ nợ của Mỹ nên có thể
tình thế sẽ ngược lại. Để xem sao.
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