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(trích blog giolao_nghetinh)

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách m?ng.B? m? là ??ng viên ??ng
CSVN, anh ch? em ít nhi?u ?óng góp cho s? ph?n vinh c?a ??t n??c.

B?n thân anh, xu?t thân t? bóng ?á kh?i ph??ng, anh d?n d?n ?ã tr? thành m?t c?u th? có tên
tu?i trên ??u tr??ng Paris 08. Anh là m?u h?u v? d?n d?t bóng v?i k? thu?t ch?t, x?a chuyên
nghi?p cùng nhãn quan chi?n thu?t r?t t?t. Chính vì k? n?ng b?c th?y ?ó, Gió Lào ?ã tin t??ng
giao b?ng ??i tr??ng cho anh.

Lên m??i tu?i anh ?ã rong ru?i trên nh?ng chi?c xe công nông ??a anh t?i m?i sân bóng thành
Vinh. Anh c?ng hi?n nhi?t tình cho các gi?i l?n, tu Khoi 11 Ligue des Champions den Le Loi
Champion League. Khong mot giai bong nào gioi hâm mo ngung gào thét tên anh. Khong mot
cô gai nào cung thoi ko treo poster anh tren tuong.

Nam 13 tuoi, anh chuyen ve da chinh cho doi CHUYEN NGU, tien thân cua C4K27. Noi day,
cùng voi 13 dong bon khac, anh da toa sang tren moi dau truong thành Vinh, tu sân bai than
den san bong ro truong Phan, tu san cong ty Cau Duong den san Truong Thi Ben Thuy. Thành
qua gat hai cho den nay là cap chân vong kieng.

Ben canh su nghiep bong da, anh khong ngung co gang cong hien cho dat nuoc

Nam 9 tuoi, anh tham gia vào Doi kèn trong, Co do cua truong Tieu Hoc Le Loi. Sang sang anh
dong dac doc 5 dieu Bac Ho day. Dac biet, tu nho, anh da nhieu lan biet nhin an sang, lay tien
quyen gop ung ho di Dung ban chè, ong Thông dien tu

Nam 14 tuoi, bang no luc cua ban than, anh da vinh du duoc ket nap vào Doan TNCSVN.

Nam 18 tuoi, vuot qua tuyen luy thu 18, bang qua cau Hien Luong bom dan, anh cung gia dinh
tien ve Sài Gon, cong hien vào su nghiep làm giàu manh dat von di da rat giàu. Anh cong hien
cho giang duong DH BK HCM mot nam lung dit quan mài duy triet hoc Mac Lenin va ly luan
DCSVN. 

Nam 19 tuoi, buc boi voi XH, chan nan vi phai song trong nhung lua, hào quang, anh da mot
than mot minh, vuot bien Thai Binh Duong den voi dat Phap xô bo. Noi day, anh bat dau su
nghiep song va lam viec vi ly tuong cua XHCNVN ! 

Nam 24 tuoi, anh ra doi bo tho dau tay « Gio’ ».

Tro lai voi con duong bong da,

Nam 25 tuoi, doi bong Gio Lào lan dau tien tham gia giai NNB. Vi tinh than dan toc, anh da phai
cat tieng tu bo màu ao CDP de tro ve thi dau cho doi tuyen que huong. Hoi ha voi tuong lai,
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chay dua voi thành tich, that deng dui, anh lai bi chan thuong khi chi ko day mot tuan nua, giai
dau se bat dau. Hien tai, anh kha hut hang. Sang sang anh van doc 5 dieu Bac Ho day voi
mong muon vet thuong duoc sap lanh lai. Cau niem chu cua anh van la GIO LAO THOI DA SOI
NOI.

Thu ham mo cùng voi quà dong viên xin gui den MAI SY PHENG, Maison des Arts et Métiers,
Cité U
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