
TRANG  42  ÁI H�U CÔNG CHÁNH 
 
 
�nh trong trang nhà AHCC, th�y anh Khôi t��ng 
m�o ngon lành, thì �� bi�t anh Khôi �ã t(p th� thao 
khá ��n trình �� nào . 

M0i l�n tôi �i�n tho�i nói chuy�n ch�i v�i hai 
anh b�n Nguy%n Ð�ng Th�nh � San Jose, Ca Li, hay 
anh Nguy%n Ng
c Pn   Santa Ana , th�y gi
ng nói 
c�a hai anh b�n n�y oang oang, v�a nói v�a c��i , 
h�i ra thì hai anh b�n n�y l*a m�t môn th�  thao là 
qu�n v!t  và  “ nghi�n”  qu�n v!t quá ch�ng .  

Tôi c�ng v(y, tôi ch
n môn qu�n v!t, và ch
n 
môn n�y t� lúc còn son tr�, nên bây gi� ch
n l4 thì 
tôi ch
n luôn . Tôi còn nh� t�i sân qu�n v!t Ty 
D�ng C� Gia Ð�nh, vào n�m 72,73 , nhóm b�n qu�n 
v!t th��ng tr*c nh�t g�m có anh Mã Minh, Anh 
B,u Ðôn, Anh Nguy%n Ðc Súy, anh Ngô Tr
ng 
Anh, anh Tr��ng V� T�n, anh Nguy%n Hão H�n 
,anh Tôn Th�t Ng
 , anh Nguy%n Xuân Ðc và m�t 
s� các anh khác n�a . M0i tu�n,  2, 3  l�n h#n nhau 
t�i �ó �� ch�i qu�n v!t . Sau các tr(n ��u thì ti�p 
��n là m�t màn ca-ri gà , �n v�i bánh mì , th(t là vui 
v� không sao nói ra cho h�t ��!c . Trong s� các 
ng��i nói trên thì anh Mã Minh là ng��i ham mê 
qu�n v!t nh�t , và là ng��i �ng ra t& chc sân ch�i 
và t& chc các b,a �n u�ng sau khi ch�i qu�n v!t . 
Nh	c l�i anh Mã Minh, tôi còn cám �n anh Mã 
Minh hoài. 

Ngh� ch�i qu�n v!t c�ng l	m công phu . 
Không ph�i c�m v!t mà �ánh ��i qu� banh là ��!c 
�âu .  

Ð��ng banh có qu� �ánh “ líp” , có qu� �ánh 
“ ch�t” , có qu� “ b� nh�” , có qu� “�ánh dài” , có qu� 
“ th
c nách” , có qu� “ l�p” , có qu� “ t� trên �ánh 
xu�ng” , có qu� “  t� d��i �ánh lên” , có qu� “�ánh 
tay ph�i” , có qu� “�ánh tay trái”  , có qu� “ d�” , có 
qu� “ g�t”  ,nhi�u l�i �ánh khác nhau . Ph�i bi�t c�m 
v!t cách th� nào cho ph�i cách,khi thi c�m “ l�ng” , 
khi thì c�m “ ch�t”  . Có ng��i ham mê qu�n v!t, ban 
�êm c�m v!t , t(p �ánh tay trái, t(p �ánh tay ph�i , 
t(p �ánh m�t mình, nh� múa ki�m d��i tr�ng . 
Ðánh banh tay trái ,làm sao �ánh ��!c nh�ng qu� 
banh th�n s�u qu- kh�c, nh� Hardenne �ánh banh 
tay trái; Hardenne �ánh banh tay trái th� nào mà Mc 
Enroe nói ch�a th�y ai �ánh ��!c nh�ng ���ng 
banh tuy�t �#p nh� v(y . Ðánh banh tay trái, líp 
���ng banh th� nào mà “ líp”  ngang m�t chút trên 
m�t l��i  nh�  Steffy Graf .   Thôi  thì  ch�i banh �� 
ki�u, �� cách, �� l�i ch�i . Tr�i n	ng c�ng �i ch�i, 
tr�i m�a c�ng  không t� b�,  sáng,  tr�a,  chi�u,  t�i, 

Anh nói v i em anh ch�a giã t� v� khí, 
Anh nói v i em anh còn m� t�!ng ��n em. 
T� d�o �ôi ta ngày �	u khi m i làm quen, 
Anh �ã ��m �u�i yêu em, yêu em tha thi�t. 

Bàn tay anh si�t ch$t bàn tay em mãi mi�t, 
Mình dìu nhau �i trong quãng v�ng �êm tr��ng  
Em còn nh  không em,có nh�ng bu&i sáng m� 

s��ng, 
Mình �ã cùng ��a nhau lên ���ng �i t"p d��t, 

Qu banh m� t mà mình ��a lên d�i xu�ng, 
Nh�ng ���ng banh th	n s	u l l� t c�a ngày x�a, 

Ng�i gì �âu có ngày n�ng hay �êm m�a, 
Ðã yêu nhau mình còn �âu ng�i m�a hay n�ng. 

Em th�y không em, anh v�n nhìn em ��m �u�i, 
Nh� thu! nào mình m i bi�t yêu nhau. 

Ngày nay tóc b�c mái �	u, 
Còn yêu em mãi m�t m	u nh� x�a. 

 B3u Hi�p 
 Sacramento, California. Tháng 11-2003 

 
 

b�n bè r� là c�m v!t �i ch�i .  Ch�i qu�n v!t c�ng 
có khi g�p nguy hi�m , nh� nh�ng ng��i b� b�nh 
�au tim, ch�i nhi�u hay ch�i ít , và c�ng tùy theo 
tu&i cao hay tu&i th�p . 

Ðôi khi tu&i cao, song lòng ham mê còn 
nhi�u, ch�a t� b� ��!c, nên ch�i là ch�i cho “ ra m� 
hôi” , mua ��!c �ôi chút ti�ng c��i �� tâm h�n th� 
th�i, tho�i mái h�n mà thôi  . 

= Sacramento, có hai  anh k' s� H� Nh*t Tân 
và  Lê Kim Th	ng,  th��ng xuyên tham d* các tr(n 
��u vui v� và hào hng v�i tôi . Có ng��i b�n 
khuyên chúng tôi nên “ Giã t� v� khí  ” , “ Gác ki�m 
cung” ,  khuyên ��ng “ ch�y “  n�a, vì “ ch�y”  mà té 
thì m�t l	m ,hãy v� v�i “ L	c tay”  hay “ Ði b�”  song 
tánh �am mê , m� t� ng, t� ng m� ���ng banh l� 
l��t, v)n còn níu kéo trong ng��i nên h#n l�n, h#n 
l�a , không bi�t h#n ��n ngày nào m�i thôi �ây . 
R�nh rang, tôi s+ làm bài th� “ kh�t n!”  v�i môn 
qu�n v!t c�a mình. � 


