
Đọc để thấy buồn…Cười! 
Hoàng Xuân Vinh Bị Cả Giới Thể Thao Ghét  
  

Anh Hoàng Xuân Vinh đang là niềm tự hào của đất nước & 
được mọi người ca tụng với chiếc Huy chương Vàng Olympic 
lịch sử.  
Tuy nhiên, đứa em tôi - đang tập luyện tại trung tâm huấn 
luyện thể thao của thành phố - lại cực kỳ ghét anh Hoàng Xuân 
Vinh. Theo lời nó kể thì anh ấy chính là lý do khiến nó bị sếp 
đuổi khỏi trung tâm huấn luyện. 
 
Tôi hỏi cụ thể thế nào, thì nó kể là hôm qua, tụi nó tập bóng 
chuyền, có mấy quả bóng thì bị rách hết rồi, tụi nó mới đặt vấn 
đề xin các sếp đầu tư cho tiền mua bóng. Các sếp nghe xong 
thì nổi giận đùng đùng, rồi quát mắng:  
"Chúng mày nhìn anh Hoàng Xuân Vinh đi! Anh ấy có thể tập 
bắn súng không cần đạn, thì chúng mày cũng có thể tập bóng 
chuyền không cần bóng & vẫn có thể đoạt huy chương vàng 
Olympic!"  
Vậy là chúng nó đành lủi thủi ra sân tập bóng chuyền mà 
không có bóng. Cả lũ tay giơ giơ, vẩy vẩy, giả vờ phát, giả vờ 
đập, nhìn như một lũ đang phê thuốc lắc! 
 
Rồi mấy đứa trong đội tuyển bơi cũng thế. Bể bơi cạn sạch 
nước, chúng nó vào gặp sếp xin cấp nước vào bể để cả đội 
còn tập, thì bị sếp cáu um, chửi ầm ầm:  
"Chúng mày nhìn anh Hoàng Xuân Vinh đi! Anh ấy có thể tập 
bắn súng không cần đạn, thì chúng mày cũng có thể tập bơi 
không cần nước, và vẫn có thể đoạt huy chương vàng 
Olympic!"  
Vậy là giữa cái nắng chang chang, cả lũ nằm sấp ngửa tập bơi 
trên sân bê tông, trông như mấy con cá mắc cạn đang thoi 
thóp. 
 



"Nhưng anh vẫn chưa hiểu tại sao em bị sếp đuổi?"  
Nghe tôi hỏi, đứa em lại ngán ngẩm tiếp lời:  
"Chả là đến tối, sếp có bảo em lấy xe máy chở sếp đi kiếm gái. 
Sếp hẹn một em tới một nhà nghỉ ở gần đó, sếp lên phòng 
trước nằm sẵn đợi nó. Nhưng không biết vì lý do gì mà con bé 
đó lại không đến. Sếp đợi hơn tiếng đồng hồ thì bực bội quá, 
đành mặc quần áo vào, xuống lễ tân trả tiền phòng rồi bảo em 
chở về. Mặt sếp cứ hằm hằm, cau có. Em thấy thế liền an ủi 
sếp:  
"Sếp nhìn anh Hoàng Xuân Vinh đi! Anh ấy có thể tập bắn 
súng không cần đạn, thì sếp cũng có thể làm chuyện đó mà 
không cần gái mà vẫn có thể ra được!". 
 
Thế là bị đuổi việc. 
 
 


