Đả cốt kê (Bone Crusher) – C. R. Stock nhái phong cách H. Alken

Thaû & Söûa

Gaø choïi
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Toång hôïp töøø nhöõng baøi vieát veà chuû ñeà “thaû vaø söûa gaø choïi” cuûa nhieà u sö
keâ khaù c nhau trong hôn moät theá kyû qua .
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Thaû gaø thôøi xa xöa
Robert Howlett – Trích “The Royal Pastime of Cock-fighting” (1709)
******************************************************************************************
Tài liệu cổ xưa về chủ đề gà chọi, xuất hiện trong giai đoạn trị vì của nữ hoàng Anne, Anh Quốc (1702-1714).
******************************************************************************************
Bây giờ tôi xin nói về vấn đề thả gà, vốn đòi hỏi rất nhiều kỹ năng; và sự tinh tế mà chúng cần được theo dõi thật
nghiêm túc và sát sao, và thực hiện một cách cẩn trọng: Bởi vậy, một nài giỏi cần phải có bàn tay khéo léo (Lady’s Hand)
lẫn cặp mắt cú vọ (Hawk’s Eye), sự tinh ranh của loài cáo (Fox’s Head) lẫn trái tim sư tử (Lion’s Heart); và người thiếu
một trong những tố chất này thì không phù hợp để thả gà ngoài trường đấu.
Bởi nài thô bạo sẽ khiến gà hoảng hốt, và có lẽ bỏ chạy khi vừa mới bị tang thay vì ở lại để bị chi phối bởi bàn tay quá
vụng về của hắn.
Và nếu bạn không nhanh chóng phát hiện tang, dẫu của đối thủ hay gà nhà, thì bạn không thể chơi trò chọi gà với lợi
thế tối đa.
Và hơn nữa, nếu bạn không thả gà một cách khôn ngoan, bất kể là giành hay đôi khi là tránh một chân đá, và thực hiện
mà không để đối thủ phán đoán, thì bạn không phù hợp cho công việc này.
Và sau cùng, bạn phải tự tin và dạn dĩ, cũng như kiên trì, chịu đựng và cần mẫn trong việc thả gà cho đến cùng, nếu gà
của bạn chánh gốc nòi, thì trong nó có sự sống, có niềm hy vọng, và may rủi từng nhiều lần đảo chiều và trao chiến
thắng cho chiến kê đang hấp hối thậm chí vào giây phút cuối cùng của trận đấu.
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Phôi baøy maùnh lôùi cuûa naøi
Ed. James – Trích “The Game Cock” (1873)
1. Người bồng hay thả gà, có thể bẻ đùi nó bằng các ngón tay trong tích tắc, hoặc có thể (bằng cách ấn ngón cái thật
mạnh lên thận hoặc bấm vào đít gà) khiến nó bỏ chạy, dù nếu để yên nó có thể thắng trận đó; điều này phụ thuộc vào
chủ ý của hắn hay thỏa thuận của hắn với phe địch; bởi nếu nài nghĩ sẽ kiếm được nhiều tiền bán độ hơn so với tiền
công, thì hắn sẽ không đếm xỉa gì đến danh dự nữa, vì lý do này tốt nhất chủ gà nên tự thả gà của mình, trừ phi bạn biết
rõ người mà mình thuê vào mục đích này.
2. Nếu nài hay chủ gà để người khác tiếp cận gà nhà trước trận đấu, thì nó có thể bị ám toán trong tích tắc, bởi người
bồng có thể có lợi một khi nó thua trận.
3. Nếu một bên đâm dính cựa vào bên kia, nài bên gà bị dính cựa phải tự gỡ cựa, bởi nếu để cho nài địch, hắn có thể
vặn cựa theo hướng khác khi rút ra và làm gà nhà bị thương nặng hơn, và có thể (dùng đầu cựa) khoan một lỗ khiến gà
nhà xuất huyết đến chết; điều này nên phòng tránh.
4. Nài địch thường ra vẻ không thấy gà hắn kẹt vào gà mình; hắn lập tức nhấc gà lên cao tối đa, và gần như là nắm kéo
đầu gà bên mình hay để gà mình dọng mạnh lên sới.
5. Nếu gà chỉ còn một mắt, nài không nên thả cho đến khi biết chắc nó nhìn thấy đối phương, nhưng nếu nài địch có cơ
hội, hắn sẽ thả gà bên phía con mắt mù của gà mình; hãy cảnh giác.
6. Một số nài sử dụng cựa đểu. Chúng tròn ở cạnh dưới, nhưng ở cạnh trên hay về phía thân gà, chúng sắc như lưỡi
dao; những loại khác như 3-cạnh, hay gọng lệch (bayonet) cũng là cựa đểu; trên thực tế bạn phải kiểm tra cựa gà địch
thật kỹ, mà nếu công bằng, nó phải tròn đều và trơn láng từ gốc đến ngọn.
7. Khi cả hai quá kiệt sức không thể nhấc nổi đầu, và có lẽ không thể cắn mổ địch thủ, một bên trong khi thả đâu mỏ,
dùng tay nâng đầu gà mình, và đột nhiên nhấc đuôi, bổ đầu lên đối thủ và trông như thể nó còn cắn mổ dẫu thực tế
không phải vậy; trò này phải quan sát thật kỹ.
8. Nếu một bên sau khi cắn mổ, trở nên quá yếu không thể lặp lại, thì bên kia giả bộ đưa vào thả đâu mỏ, để đầu gục
dưới ngực con bên này như thể né đòn, rồi đến lượt con bên này bổ xuống và thắng trận; họ phải luôn tuân thủ từng
bước “theo luật” trước khi đem đâu mỏ [mánh thông đồng].
9. Nếu gà địch đá lông tốt mà xuống sức – nó sẽ chuyển qua nắm lông và đá – nài liền thả mỏ gác lên lưng và cổ gà
mình, vị trí hết sức thuận lợi với nó nếu được phép, nhưng như vậy là ăn gian và không thể chấp nhận được.
10. Cũng tay đó thỉnh thoảng mang hai con đến trường đấu, một con hắn tự mang, con kia giao cho bạn bè hoặc người
nào đó, ra vẻ không quen biết lẫn nhau. Rồi họ (giả bộ) cáp hai con với nhau, bên trong đã biết trước con nào sẽ thắng,
bởi có một con hay, một con dở; đây là một hình thức cờ gian bạc lận khác với mục đích lừa tiền đám đông, bởi ra kèo
kiểu gì cũng ăn và kèo thường rất chênh lệch. Có hàng đống những trò lừa đảo của những tay như vậy, nhưng bằng việc
quan sát kỹ lưỡng và suy xét cẩn trọng chúng ta sẽ lật tẩy được chúng.
11. Có người trưng gà với dấu hiệu và màu sắc đặc trưng, lông lá đầy đủ, cáp với gà cùng trọng lượng; rồi hắn đem về
tỉa lông trước khi thi đấu, nhưng quay lại với con gà khác với dấu hiệu và màu sắc tương tự như con đầu, nhưng lại to
hơn nhiều, bằng cách này hắn chiếm lợi thế về trọng lượng; trò này được gọi là “tráo gà”.
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12. Đôi khi, chúng sẽ bôi mặt một con gà hay, mạnh khỏe bằng bột và keo, hay phấn và keo để gà trông nhợt nhạt, hoặc
với muội và keo để trông như lở loét; làm hình gà thay đổi “một trời một vực”. [phá hình khiến gà nhà xấu xí để đá kèo
dưới].
13. Nếu phe địch muốn giành lợi thế về trọng lượng, trước tiên họ xem gà mình cân; rồi một tên trong bọn lấy cục cân 2
hay 4 ounce, ở giữa đổ đầy mỡ và gắn lên đáy đĩa cân bởi vậy mà nó không thể hiện đúng chỉ số cân nặng, bằng cách
này dù gà bạn nhẹ hơn vài ounce vẫn thể hiện chỉ số tương đương với gà địch. Do đó, phải canh bàn cân thật kỹ, và
thậm chí nếu bạn không để ý đến cán cân thì một cây gậy hoặc vành nón của ai đó tỳ nhẹ cũng đủ đem lại sự khác biệt.
14. Gà hai bên phải được cân bằng cùng những cục cân; bởi nếu có sơ xuất dù nhỏ nhất, cục cân khác có thể bị tráo vô.
15. Không ai được phép tiếp cận gà chuẩn bị đá ngoài chủ gà hay người chăm sóc, bằng không sẽ chẳng an toàn, bởi họ
có thể trộn thức ăn của gà bạn với dịch lấy từ diều của con gà chết vì bệnh đậu (roup). Gà dự định đá đèn phải ăn bữa
cuối dưới ánh nến hay đèn dầu mỗi ngày, trong khoảng một giờ để làm quen với điều kiện thi đấu.
16. Cần đặc biệt quan tâm xem ai được phép lắp cựa, bởi chúng có thể quá chặt khiến gà bị cóng, hoặc quá lỏng và bị
tuột.

*************************************************************************************************

Thaû gaø
George Conderman – Trích “Complete Guide for Conditioning, Heeling & Handling” (1899)
Để trở thành một nài gà thành công, bạn nhất định không được mất tự chủ trong trận đấu. Bạn phải có khả năng quan
sát mọi động thái, không chỉ của gà mình mà còn của gà đối phương nữa, và phải có nhãn quan xác định mức độ tổn
thương của gà nhà cũng như của gà địch, tận dụng mọi điều luật trường gà để chiếm lợi thế, chẳng hạn, với tài quan sát
tinh tường, tay nài gà có thể phát hiện sai lầm của đối phương và khai thác triệt để.
Nài gà nhất định phải tuân thủ luật trường khi thả gà cho chính mình hay cho người khác, hay khi cần trợ giúp cho gà
nhà, hãy cẩn trọng chỉ làm những gì cần thiết và trong khuôn khổ cho phép của luật trường.
Sau khi cho cắn mổ và được trọng tài cho phép thả, nài gà phải lập tức thả gà ngay mức, rồi luôn sẵn sàng và tập trung
để khi trọng tài hô “bắt gà” thì lập tức bắt gà một cách nhanh chóng và đúng luật.
Luôn tuân thủ chặt chẽ và trung thực luật trường, hiểu rõ luật để tận dụng mọi lợi thế trong khuôn khổ cho phép và
không phạm phải sai sót nào.
Một nài gà khôn ngoan và cẩn trọng luôn chuẩn bị sẵn ít nước hoa phỉ (witch hazel) hay loại nước lau rửa khác và bọt
biển để chăm sóc gà nhà giữa các lượt thả, tùy theo luật đá ở mỗi nơi.
Đừng sắp cánh không đúng vị trí tự nhiên để gà có thể đá với tốc độ tối đa.
Nếu luật cho phép, đừng quên thông họng gà giữa các lượt thả nếu cần. Việc sửa gà nhanh chóng và chủ động trong
thời gian cho phép có thể ngăn gà không bị khò hay các vết thương ở đầu và họng trở nên trầm trọng.
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Đừng quên kiểm tra mắt gà một cách cẩn thận, giữ càng sạch càng tốt. Nếu một mắt bị chột (blinked), hãy cẩn trọng thả
bên mắt kia để nó nhìn thấy đối phương rõ hơn.

Thả (Set too) – C. R. Stock nhái phong cách H. Alken

Trong một số bài viết, việc hù dọa (hovering) bị coi là chơi xấu, dẫu luật có cho phép đi nữa. Đừng làm như vậy bởi điều
đó không những không có lợi mà còn làm giảm bớt cơ may thắng trận. Hãy để chiến kê của bạn được thoải mái. Chăm
sóc gà cẩn thận trong thời gian biệt dưỡng và đá trường sẽ giúp bạn chiến thắng những tay cố tình hù dọa và làm trò
mèo. Dù trò này thường diễn ra trong các trận đấu quan trọng, một sư kê trung thực và chiến kê hay vẫn có thể tự bảo
vệ mình nếu trọng tài giỏi và công tâm.
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Thaû gaø
H. P. Clarke - Trích "Rules of the Cock Pit" (1900)
Với người mới chơi, tôi muốn nói rằng, hãy tự thả gà của bạn ngoài trường đấu. Học cách thả. Bạn sẽ nhanh chóng thấy
rằng việc tự thả gà vui hơn là xem người khác thả. Và nếu tự thả, bạn sẽ thấy rồi đâu sẽ vào đó, ít ra là trong khả năng
của bạn.
Hãy thả một cách trung thực. Không lãnh vực nào trong trò chọi gà mà tôi cần nhấn mạnh hơn là việc này. Trong bất kỳ
trường hợp nào, đừng bao giờ phạm luật dù là nhỏ nhất. Mặt khác, chừng nào còn được phép, bạn phải luôn chơi để
thắng, bất kể điều gì cám dỗ bạn làm khác đi. Quan trọng nhất là bạn phải xây dựng uy tín vượt lên mọi ngờ vực. Nếu có
thể, không bao giờ áp dụng mánh khóe hay chơi đểu. Hãy tránh xa chúng như dịch bệnh. Nếu bạn đụng một kẻ như vậy
ngoài trường đấu, hãy bình tĩnh, theo dõi sát sao và tìm cách xử trí tốt nhất nhưng không được mất bình tĩnh. Luôn tỏ
ra lịch sự. “Mật thu hút ruồi nhặng mạnh hơn là dấm” và thậm chí nếu đối phương có là tay điếm thúi, thì bạn có lẽ sẽ
khiến hắn không thể giở trò nếu bạn cư xử với hắn đàng hoàng. Nếu hắn là kẻ hết thuốc chữa (không may, vẫn có loại
người này) thì bạn cũng đừng “cãi cọ” làm gì mà hãy thông báo cho trọng tài, tôn trọng quyết định của ông một cách
kiên nhẫn và chịu đựng. Trong khi đá, đừng quan tâm đến lời “hướng dẫn” hay bàn luận từ bên ngoài.
Khi bồng gà vào sới, bước lại kiểm tra cựa gà địch đồng thời trưng ra cựa bên mình. Theo luật Indianapolis và những nơi
khác, nếu bạn để lọt quy cách của cựa thì không có quyền khiếu nại sau đó.
Khi cho gà cắn mổ qua lại, để gà nghỉ bên cánh tay trái, chân được giữ bằng tay phải. Khi giữ theo cách này, gà không
thể giãy giụa và mất sức, và sẵn sàng xung trận ngay lập tức.
Nếu có thể, đặt gà đứng trên hai chân và buông tay trước đối phương, đặc biệt nếu bạn đá con nạp lùa (rusher) vốn ập
vào ngay lập tức.
Khi gà đang đá, hãy giữ yên lặng nhưng không ngừng theo dõi và sẵn sàng bắt lên khi vừa có dấu hiệu dính cựa.
Giữ yên gà nhà và nhẹ nhàng rút cựa. Đừng hấp tấp. Ở Mỹ và Canada, bạn phải tự gỡ cựa khỏi mình gà nhà. Một số nơi
ở Anh, bạn phải gỡ cựa ra khỏi mình gà địch – một phong cách mà người Mỹ rất khó noi theo.
Nếu gà bạn bị kiệt sức và cần nghỉ ngơi, và bị lấn lướt, đừng bắt gà cho đến khi nghe thấy hiệu lệnh.
Nếu gà của bạn mạnh và lấn lướt đối phương, đừng đếm cho đến khi cần thiết. Trong khi nếu gà bạn kiệt sức và cần
nghỉ ngơi, hãy bắt gà ngay khi có cơ hội.
Nếu bạn không chắc gà nhà gan lỳ tới đâu, đừng để nó nguội xuống, mà luôn giữ nhiệt cho nó. Nếu bạn phán đoán gà
địch non gan, hãy làm ngược lại.
Nghiên cứu luật trường, đồng thời nắm vững những thói quyen và lối vận dụng ở từng địa phương.
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Söûa gaø
Thay vì đá theo luật cấm sửa gà, tôi thà đá theo luật Pháp vốn cấm chạm vào gà ngay từ đầu cho đến hết trận. Nói cách
khác; một khi đã thả là tôi muốn được sửa. Tuy nhiên, đây chẳng qua là sở thích cá nhân, bởi ở một số địa phương, luật
trường không cho phép nài được làm gì ngoại trừ việc gỡ cựa. Ở những nơi mà thời gian nghỉ 30 giây và việc phục hồi
gà được chấp nhận giữa các lượt thả, những đồ nghề bạn được cung cấp bao gồm một chén nước sạch, một miếng bọt
biển và một cái khăn khô. Đôi khi người ta chứng kiến việc sử dụng chất kích thích dưới dạng rượu whisky, brandy và
vang (wine), và có vô số loại “linh dược” bí mật được dùng vào mục đích này. Chúng hoàn toàn hợp lệ, nhưng theo kinh
nghiệm của tôi, không gì tốt hơn nước sạch và tôi cũng không để gà uống nước. Tôi rửa đầu và miệng gà và thỉnh
thoảng nhúng tay vào nước và nhỏ một ít vào họng gà khi cần để trôi lông hay máu. Nếu phòng nóng nực, tốt nhất nên
giữ gà gần sàn giữa các lượt thả, và thỉnh thoảng áp miếng bọt biển mát bên dưới cánh. Việc đắp ít nước lên cẳng và
chân, mỗi lần một bên trong trường hợp trận đấu kéo dài, đôi khi đem lại sự tỉnh táo, cũng như phun nước dưới cánh
và đuôi. Nhình chung, cố gắng giữ cho gà mát mẻ và bình tĩnh. Không để nó phải bồn chồn mà bồng nó quay khác
hướng với gà địch cho đến khi thả. Khi nghe lệnh “chuẩn bị”, hãy xếp cánh và chân gọn gàng, vuốt xuống lưng với một
cái bóp nhẹ vào đuôi, và khi có lệnh “thả” thì đặt gà xuống đều trên hai chân và thả. Nếu gà có tật đá người hoặc ngó
nghiêng, hãy đảm bảo rằng nó dồn mọi chú ý vào gà địch trước khi thả. Rồi bạn giữ khoảng cách với nó tùy vào tầm với
và kích thước của sới.
Một vài gợi ý liên quan đến những tang nhất định có thể giúp ích cho người mới chơi bởi đây là chủ đề mà chưa sách vở
nào cho đến nay đề cập đến.
CỰA ĐẦU (BRAIN-BLOW). Lối sửa thông thường là cắn vào mồng và chỏm đầu. Lối sửa của riêng tôi là dùng móng tay
gãi phần đầu phía sau mồng.
VẸO CẦN (WRY-NECK). Nắm đầu gà và kéo mạnh cổ, vặn nó theo hướng ngược lại với chiều cong tự nhiên. Trong
trường hợp đặc biệt nặng, có rất ít hy vọng nắn thẳng được nó.
KHÒ (RATTLE). Nếu bị đâm sâu vào lưng, gà sẽ chết dù bạn có làm gì đi nữa. Nếu bị đâm vào họng thì bạn có thể sửa
được. Giữ chặt gà bằng tay trái. Giữ đầu gà bằng tay phải; ngón trỏ banh mỏ và ngón cái đặt sau mồng. Bây giờ, kéo
thẳng lên thật mạnh, khiến cổ căng ra. Giữ nó ở tư thế này trong vòng từ 10 đến 15 giây, cùng lúc đẩy đầu tới lui. Việc
kéo căng này sẽ làm dãn mạch máu và giúp vết thương co lại. Máu bầm trong họng sẽ trôi xuống diều. Điều tệ hại nhất
mà bạn làm là nắm chân gà, lăng qua lăng lại với đầu chổng ngược – điều mà tôi thường chứng kiến. Việc cố hút máu ra
khỏi miệng và mũi cũng gần tệ như vậy, không còn gì để nói về những lối sửa thô bạo như thế này. [Về sau (1928),
Dingwall phê phán lối sửa này]
GÃY CÁNH. Bạn chẳng thể làm gì để hồi phục gà nhà. Cánh gãy trở nên vô dụng; chỉ tổ thêm vướng víu. Cắt lông cánh
thật ngắn để gà khỏi vướng víu.
GÃY CHÂN. Một dạng tang khó chịu khác. Điều tốt nhất mà bạn có thể làm là gỡ bỏ cựa. Nếu chân lành còn tốt thì để
gà ngồi tựa lên chân này vì nó có xu hướng nhao lên nắm lông khi gà địch đến gần. Nếu nó yếu, để gà tựa lên đuôi. Thà
bị đâm vào lưng còn hơn là vào nách.
XỈU (UNCOUPLE). Lối sửa ở Louisville là đặt gà cưỡi lên đầu gối, hai tay nắm hai chân và kéo mạnh xuống. Tôi luôn
thành công hơn khi áp dụng cách cũ bằng cách đè chân sát vào thân rồi bóp gà thật mạnh. Xoa bóp gối và gập vào kéo
ra. Việc này đôi khi có tác dụng.
QUẮP NGÓN (CRAMPED TOES). Kéo ngón, xoa bóp chân và gãi móng tay vào chậu. Nếu không thể phục hồi thì hãy gỡ
bỏ cựa.
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Thi đấu (Fight) – C. R. Stock nhái phong cách H. Alken

MÙ. Nếu gà bị đâm mù một mắt, hãy thả nó với con mắt lành hướng về phía địch, không phải vuông góc mà ở góc xiên
theo chiều dọc. Lý do là khi nhập cuộc, gà có xu hướng xoay lại và nếu nó xoay lố qua phía mắt mù thì rất dễ bị tấn
công. Nếu cả hai mắt đều bị mù, hãy giữ gà và hy vọng nó đứng yên cho đến khi gà địch tiến đến. Nếu cả hai đều bị tang
nặng và gà bạn mù hoàn toàn, thì bạn có thể khiến nó cắn mổ (với mục đích chiếm hay hủy quyền đếm) bằng cách giật
nhanh vài cọng lông đầu, ngay sau mồng. Rồi để nó đứng trên hai chân. Nếu nó còn chịu mổ vào gà địch sau khi được
thả, nó sẽ nắm quyền đếm dù mổ trúng hay không. Nếu gà địch nằm (down) trong khi gà mình bị mù, dẫu còn mạnh
nhưng có dấu hiệu sắp ngủ trên tay bạn, hãy cố gắng dụ nài địch chấp nhận hòa. Và hãy coi như bạn đã thành công vì
một khi gà bạn bị đếm, cơ hội chiến thắng của bạn trong trường hợp này là rất nhỏ.
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Chieán thuaät ñaù tröôøng
R. A. McIntyre - Trích “The Game Fowl: Its Origin and History” (1906)
Nài gà là tướng quân trong chiến thuật đá trường. Mọi trách nhiệm đều đổ dồn lên nài sau khi tay lắp cựa chuyển giao
con gà đã được tỉa tót và lắp cựa xong.
Có người nghỉ kinh doanh và trở thành nài giỏi nhờ nắm vững luật, suy nghĩ và hành động nhanh chóng, sửa gà giỏi,
bình tĩnh, nhẹ nhàng, nhã nhặn và trung thực với bạn đồng môn. Vài phẩm chất ở trên nhiều người cũng có nhưng một
số chỉ có thể hình thành thông qua kinh nghiệm lâu dài và học hỏi từng bước. Đấy là những gì mà nài gà phải thủ đắc.
Điều tệ hại nhất trong làng gà là nài nhiều chuyện, người hay ngó ngang ngó dọc trong khi gà đang đá, và tham gia vào
một cuộc đấu khẩu kèm những lời bình phẩm, điều vốn luôn xảy ra trong một độ gà. Nài khôn ngoan chẳng bao giờ nói
gì trừ phi bắt buộc. Anh hành động như thể chẳng có ai tại trường ngoài bản thân và nài địch. Những tay nói năng và
hành động ngốc nghếch thường quá nông cạn để trở thành một nài giỏi. Ở đẳng cấp cao nhất, công việc khó khăn đến
mức tôi chưa hề thấy nài nào thủ đắc quá một luật trường. Watson ở Philadelphia và Chas. Eslin ở Washington, D.C., chỉ
xuất sắc với luật Philadelphia; “Toney” Billingham và Cass ở New York chỉ thành danh với luật New York; Steve Moore
và Henry Flock thành danh bằng những thắng lợi trong thể loại cựa dài. Good “Kirk” ở Baltimore vượt trên mọi người
với luật Maryland dẫu vậy ông vẫn là một trong số những tay giỏi nhất với luật Philadelphia.
Nài hiểu biết công việc của mình sẽ luôn tuân thủ luật trường. Anh là người hoàn toàn có thể đối phó với đủ loại đá đểu
mà bản thân không bao giờ như vậy. Kẻ bất lương chẳng bao giờ có hậu vận tốt, và nài cũng vậy. Tấm gương điển hình
về nài giỏi là Kirk như đã nói ở trên. Trong đời mình, ông từng thả hàng ngàn con và thắng sít sao nhiều cuộc đụng độ
(main) bằng sự điềm tĩnh, trình độ sửa gà và kiến thức về luật trường. Ông vô địch với luật Maryland và không kém
cạnh tay nào trong nhiều năm trời với luật Philadelphia. Chưa ai từng thấy Kirk, trong năm chục năm đá gà, làm gì phạm
luật hay chơi đểu bao giờ.
Nài có bản chất thấp hèn và áp dụng lối đá đểu sẽ bị mất lòng tin của những bạn đồng môn và làm xấu hình ảnh của bộ
môn. Đấy là những kẻ cần lên án và loại bỏ nếu tầng lớp sư kê đàng hoàng muốn nâng cao bộ môn này ngang bằng với
thú săn bắt chim.
Không thể kể hết những lợi thế bất công mà nài đểu khai thác từ những người non kinh nghiệm. Ở New York hiện tại,
không ai được phép can thiệp vào một trận đấu. Không được sửa, không được giựt lông mắt nhưng những tay mánh lới
vẫn lén thực hiện. Tôi từng thấy họ giậm sàn đấu bằng đế giày khi cần làm cho gà cắn mổ hoặc chiếm quyền đếm.
Những luật khác cấm bất kỳ hành động nào nhằm kích động gà chịu cự nhưng nài đểu vẫn tìm ra cách. Họ thường chích
vào mình gà hoặc lén giựt lông dưới bụng. Gà mù nếu gan lỳ luôn có lợi khi đếm, do đó, khi tình thế dẫn đến việc đếm
theo luật Philadelphia, nài có thể lén qua mắt địch thủ bằng cách ngắt một cọng lông mềm và đính vào mắt gà như thể
nó vô tình dính vô đó.
Nếu những người trung thực đụng độ (main) ngoài trường đấu và thỏa thuận, bất kể theo luật nào, là “gà hay sẽ thắng”
thì hiếm khi nào có rắc rối. Thành thực mà nói, các sư kê ở New York và Philadelphia cực kỳ giỏi, nên những nài đểu có
muốn khuấy động làng gà ở những thành phố đó cũng chẳng được, bởi một vài cá nhân không thể đi ngược xu thế
chung; trong khi những nguyên tắc ở các trường gà tại Baltimore, đặc biệt là trường gà được điều hành bởi Pat Garvey
và người kế nhiệm, O’Conner, là tốt nhất và không hề có gian lận. Ở miền Nam như đã thành lệ, đá gà chỉ để giải trí và
tầng lớp sư kê hàng đầu không quan tâm đến việc chiến thắng bằng gà phở hay gà rót, hoặc bằng bất kỳ trò mánh lới
nào.
Nài tỉnh táo sẽ nhận thấy rằng không nên sử dụng mánh lới và thừa thiểu là nài địch cũng nắm luật, vốn bao gồm những
quy định nhằm ngăn ngừa sai sót và mánh lới của nài đểu.
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Tuy nhiên, những gì luật không cấm thì nài có thể áp dụng và hoàn toàn công bằng: Gà bị mù một mắt sẽ được “thả” với
bên mắt lành hướng về gà địch, trừ phi bạn đang nắm quyền đếm và không muốn đụng chạm gì đến gà địch. Đừng bao
giờ thúc đẩy trận đấu nếu gà nhà cần sửa và nó sẽ được cải thiện sau đó. Nếu gà nhà trúng chân chết [death blow: còn
đá được một chút trước khi gục], hãy thả càng nhanh càng tốt; nó có thể đá thêm chân trối và tiêu diệt địch thủ. Theo
luật New York và Philadelphia, đừng thúc gà đá hoặc lao vào gà địch nếu bên mình đang nắm quyền đếm. Tránh càng xa
càng tốt. Trên thực tế, gà chết hoặc gà rót lại đôi khi thắng trận theo những luật này. Chừng nào mà luật chưa thay đổi
thì những điều như thế này vẫn có thể xảy ra. Trong trận đấu cuối cùng (1903) Geo. Wilson đụng Casey ở Boston, một
con Aseel pha bậc bỏ chạy thắng trận và hoàn toàn hợp lệ theo luật Philadelphia. Ngay khi gà được đưa vào thả trong
mức, trước khi gà Casey có thể đá, con Aseel vốn đang nắm quyền đếm quay đầu và bỏ chạy. Vì Wilson đang nắm
quyền đếm nên gà nhà không bị tính là chạy. Trận này cũng cho thấy tầm quan trọng của việc nắm quyền đếm, bởi nếu
Casey nắm quyền đếm thì con gà rót của Wilson không được tính là thắng.
Mánh lới cao tay nhất là đâu mỏ gian (unfair breasting). Gà chết đang nắm quyền đếm, bằng cách đâu mỏ gian có thể
thắng trận nhờ tỳ lên phần thân dưới của gà địch, hay tựa bên mắt mù của gà chột để nó không nhìn thấy, trong khi nài
gà chết đang đếm lượt cuối và đếm trên con còn sống. Tuy nhiên, điều này là không thể, nếu nài nghiêm túc và tuân thủ
luật trường.
Gà đá người nên được thả một cách cẩn trọng, để tránh nó quay qua đá nài và tạo cơ hội cho gà địch đá từ sau lưng. Gà
mù chẳng thể thấy đường mà đá và nếu gan lỳ nó sẽ đá mạnh và liều lĩnh hơn so với bình thường. Nhưng gà mù phải
luôn được thả sao cho hướng về phía gà địch, và nài giỏi sẽ né tránh mỗi lượt thả bằng cách đếm càng nhanh càng tốt
sao cho gà mù không phải đối địch trừ lúc đâu mỏ. Nếu có thể, hãy giữ quyền đếm khi gà mù.
Những gì cần thực hiện ngay tại sới, hãy làm thật nhanh, cho dù lợi thế không phải lúc nào cũng thuộc về người thả gà
trước. Có lần tôi cứu mạng một chiến kê rất hay bằng cách bắt nó lên chớp nhoáng ngay khi gà địch, cả hai vốn lọt ra
ngoài sới, vừa tung một cú ác liệt với cựa dài. Tôi cũng thắng một nài xuất sắc ở miền Nam nhờ việc để hắn bắt gà
trước. Cả hai đá lọt ra ngoài phạm vi sới và lúc đó tùy bạn muốn bắt hay không. Gà của tôi tung chân chót hạ thủ gà kia
vì nài địch cản trở nó.
Một số luật cho phép sửa gà bị tang trong sới. Khi đó, nài phải vận dụng toàn bộ kỹ năng và sức lực để sửa tang gà.
Thông thường, gà bị đâm lên lưng và ngã hay “sụm” có thể sửa cho đứng lên nhờ việc đếm càng nhanh càng tốt, và vỗ
mạnh xuôi xuống lưng, rồi kéo chân xuống tối đa trong khi bồng trên tay. Kirk ở Baltimore là tay sửa gà nổi tiếng và
thắng nhiều kèo dưới với tỷ lệ 20 ăn 1. Anh sửa một cách có tính toán và luôn nhẹ nhàng – không bao giờ lo lắng hay
hấp tấp. Hãy thúc đẩy trận đấu khi gà đang bị khò nặng; đừng thúc đẩy nếu nó chỉ bị nhẹ. Nó sẽ nhanh chóng hồi phục
nếu không bị thúc ép. Day nhẹ khớp gối tốt cho gà bị đuối sức và dễ thực hiện bằng ngón cái. Thông thường việc, giằng
kéo và ngắt nhéo gà bị tang, đuối sức không giúp ích gì; nhưng đôi khi gà bị tang nặng trở nên rất đờ đẫn. Nó phải tỉnh
lại đúng lúc trước mỗi lượt thả, đôi khi bằng tiếng kêu túc túc và nhéo mặt; lúc khác lại bằng việc cắn nhẹ lên mồng. Tuy
nhiên, gà phải luôn được thả một cách tận tình, và khiến nó nghĩ rằng rằng nài là người bạn thân thiết.
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Nhöõng maùnh lôùi tröôøng gaø
Richard K. Fox – Trích “Cocker’s Guide” (1909)
Trong mọi bộ môn thể thao, các mánh khóe được áp dụng với mục đích tranh đoạt “nguồn gốc của mọi tội lỗi” – tiền
bạc. Trên trường đấu, dù ngựa kéo hay ngựa đua, đánh bi-da, điền kinh hay đua thuyền; trên thực tế, trong mọi bộ
môn thể thao, các vận động viên, huấn luyện viên và người bảo trợ thường viện dẫn những phương tiện không hợp lệ
hay thông đồng để giành tiền thưởng. Chọi gà cũng không nằm ngoài vòng thị phi, các trò mánh lới và gian xảo cũng
thịnh hành trong cộng đồng chọi gà như bất kỳ bộ môn thể thao nào khác.
Chúng ta từng thấy những trận đấu mà “trường gà” biết bên nào sẽ thắng trước cả khi gà được đem vào sới, và họ sẽ
đặt tiền theo bên đó, và lừa những người cả tin. Chúng ta từng chứng kiến những trận đấu mà trọng tài đưa ra những
quyết định không công tâm, và tính những lỗi từ trên trời rơi xuống, gần như vì hắn là phe cánh hay theo kèo gà bên
kia, và do đó là một chân trong trò lừa đảo.
Chúng tôi chứng kiến một vài mánh khóe của dân đá gà, và bất kể con gà đá đấm, gan lỳ ra sao, nếu nó đem đá không
nhằm để thắng, và nếu băng nhóm, nài và trọng tài không muốn nó thắng thì nó không thể thắng. Ở một số cuộc đụng
độ lớn, nơi người ta đá đến 11, 15 hay 17 con và tiền sổ là 100 đô la mỗi trận kèm 1000 đô la tiền độ (odd), các bên
thường hối lộ trọng tài rất nhiều để ra những quyết định có lợi cho kèo bên mình và rồi họ bắt độ theo hướng đó.
Nhiều sư kê từ Albany và Pennsylvania sở hữu những chiến kê tốt nhất, và nếu họ được phân xử một cách công bằng
thì sẽ thắng trận, và đã từng thắng khi theo luật, nhưng quyết định của trọng tài, mà trong nhiều trường hợp không
công bằng, đã cướp mất tiền sổ và tiền độ của họ.
Trong hai mươi năm trở lại đây, có quá nhiều các trận dàn xếp và quyết định sai lầm, khiến những sư kê muốn chứng
kiến sức mạnh, sự dũng cảm và khôn ngoan, và biết suy xét, hiện từ chối tham dự những cuộc đụng độ như thế này,
được tổ chức thường niên giữa bang này với bang kia, hạt này với hạt kia trong cả mùa chọi gà.
Bên cạnh những quyết định không công tâm, còn có những mánh khóe khác được vận dụng để thắng và thua một trận
trong khuôn khổ một cuộc đụng độ (main).
Một khi nài không muốn thắng, hắn có thể dễ dàng bẻ gãy đùi của gà nhà bằng các ngón tay trong vòng một giây (nếu
hắn muốn như vậy), hay bằng việc ấn mạnh ngón tay vào thận gà khiến nó bỏ chạy. Rất nhiều nài sử dụng cựa đểu.
Chúng tròn ở cạnh dưới, nhưng ở cạnh trên hay về phía thân gà, chúng sắc như lưỡi dao; những loại khác như 3-cạnh,
hay gọng lệch (bayonet) cũng là cựa đểu; trên thực tế bạn phải kiểm tra cựa gà địch thật kỹ, mà nếu công bằng, nó phải
tròn đều và trơn láng.
Khi cả hai quá kiệt sức không thể nhấc nổi đầu, và có lẽ không thể cắn mổ địch thủ, một bên trong khi thả đâu mỏ, dùng
tay nâng đầu gà mình, và đột nhiên nhấc đuôi, bổ đầu lên đối thủ và trông như thể nó còn cắn mổ dẫu thực tế không
phải vậy; trò này phải quan sát thật kỹ.
Nếu một bên sau khi cắn mổ, trở nên quá yếu không thể lặp lại, thì bên kia giả bộ đưa vào thả đâu mỏ, để đầu gục dưới
ngực con bên này như thể né đòn, rồi đến lượt con bên này bổ xuống và thắng trận; họ phải luôn tuân thủ từng bước
“theo luật” trước khi đem đâu mỏ [mánh thông đồng].
Nếu một bên đá lông tốt mà xuống sức – nó bắt đầu chuyển qua nắm lông và đá – nài liền thả mỏ gác lên lưng và cổ con
kia, vị trí hết sức thuận lợi với nó, nhưng như vậy là ăn gian và không thể chấp nhận được.
Cũng tay đó thỉnh thoảng mang hai con đến trường đấu, một con hắn tự mang, con kia giao cho bạn bè hoặc người nào
đó, ra vẻ không quen biết lẫn nhau. Rồi họ (giả bộ) cáp hai con với nhau, bên trong đã biết trước con nào sẽ thắng, bởi
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có một con hay, một con dở; đây là một hình thức cờ gian bạc lận khác với mục đích lừa tiền đám đông, bởi ra kèo kiểu
gì cũng ăn và kèo thường rất chênh lệch. Có hàng đống những trò lừa đảo của những tay như vậy, nhưng bằng việc
quan sát kỹ lưỡng và suy xét cẩn trọng chúng ta sẽ lật tẩy được chúng.
Nếu phe địch muốn giành lợi thế về trọng lượng, trước tiên họ xem gà mình cân; rồi một tên trong bọn lấy cục cân 2
hay 4 ounce, ở giữa đổ đầy mỡ và gắn lên đáy đĩa cân bởi vậy mà nó không thể hiện đúng chỉ số cân nặng, bằng cách
này dù gà bạn nhẹ hơn vài ounce vẫn thể hiện chỉ số tương đương với gà địch. Do đó, phải canh bàn cân thật kỹ, và
thậm chí nếu bạn không để ý đến cán cân thì một cây gậy hoặc vành nón của ai đó tỳ nhẹ cũng đủ đem lại sự khác biệt.
Không ai được tiếp cận gà chuẩn bị đá ngoài chủ gà hay người chăm sóc, bằng không sẽ chẳng an toàn, bởi họ có thể
trộn thức ăn của gà bạn với dịch lấy từ diều của con gà chết vì bệnh đậu (roup).
Gà dự định đá đèn phải ăn bữa cuối dưới ánh nến hay đèn dầu mỗi ngày, trong khoảng một giờ để làm quen với điều
kiện thi đấu.
Trong trận đấu, một bên thường đâm dính cựa vào bên kia và hai con bị kẹt. Nài bên gà bị dính cựa phải tự gỡ cựa, bởi
nếu để cho nài địch, hắn có thể vặn cựa theo hướng khác khi rút ra và làm gà nhà bị thương nặng hơn, và có thể (dùng
đầu cựa) khoan một lỗ khiến gà nhà xuất huyết đến chết; điều này nên phòng tránh.
Nếu gà chỉ còn một mắt, nài không nên thả cho đến khi biết chắc nó nhìn thấy đối phương, nhưng nếu nài địch có cơ
hội, hắn sẽ thả gà bên phía con mắt mù của gà mình; hãy cảnh giác.
Nài có thể bấm vào đít gà nhà và khiến nó bỏ chạy, mặc dù nếu cứ để yên thì nó có thể thắng trận đó; điều này phụ
thuộc vào chủ ý của hắn hay thỏa thuận của hắn với phe địch; bởi nếu nài nghĩ sẽ kiếm được nhiều tiền bán độ hơn so
với tiền công, thì hắn sẽ không đếm xỉa gì đến danh dự nữa, vì lý do này tốt nhất chủ gà nên tự thả gà của mình, trừ phi
bạn biết rõ người mà mình thuê vào mục đích này.
Không thể tin hẳn vào nài; nhưng dĩ nhiên, vẫn có ngoại lệ. Một trọng tài bán độ còn đáng sợ hơn là nài, nhưng nếu cả
hai thông đồng với nhau, thì nhà lai tạo còn cơ hội nào để chiến thắng?
Nài hay chủ gà có nên để ai khác tiếp cận gà nhà trước trận đấu? Coi chừng nó bị ám toán bởi người bồng có thể muốn
nó thua trận.
Thông thường trong trận đấu, nài địch thường ra vẻ không thấy gà hắn kẹt vào gà mình; hắn lập tức nhấc gà lên cao tối
đa, và gần như là nắm kéo đầu gà bên mình hay để gà mình dọng mạnh lên sới.
Trò sau đây được gọi là “tráo gà”. Có người trưng gà với dấu hiệu và màu sắc đặc trưng, lông lá đầy đủ, cáp với gà cùng
trọng lượng; rồi hắn đem về tỉa lông trước khi thi đấu, nhưng quay lại với con gà khác với dấu hiệu và màu sắc tương tự
như con đầu, nhưng lại to hơn nhiều, bằng cách này hắn chiếm lợi thế về trọng lượng.
Nài đôi khi muốn gà nhà thua độ, sẽ bôi thầu dầu (caster oil). Nếu gà hắn chắc ăn thì hắn sẽ bôi keo với muội đèn hoặc
phấn để đá kèo dưới [phá hình khiến gà nhà xấu xí để đá kèo dưới].
[Bài “Những mánh lới trường gà” (1909) này hầu như sao chép toàn bộ nội dung từ bài viết tương tự của Ed. James vào
năm 1873 “Phơi bày mánh lới của nài” (xem ở trên). Richard K. Fox thật ra là “nhà xuất bản” chứ không phải là tác giả.
Cũng nhà xuất bản này in một cuốn “Cocker’ s Guide” khác vào năm 1888 với nội dung sao chép từ sách của F. H. Gray
(1878). Ở phần tác giả ghi “viết bởi một chuyên gia”. Có thể tạm kết luận rằng đây là một dạng “sách luộc” và Fox là sư
tổ của mấy tay in sách lậu ngày nay]
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Thaû gaø
F. R. Glover – Trích “Glover Breeder’s and Cocker’s Guide” (1915)
Có hàng trăm bộ luật đá trường khác nhau. Tôi không thể liệt kê tất cả ra đây. Bạn nên mang bên mình một bản thu
nhỏ. Tìm hiểu cặn kẽ các điều khoản của luật trường bằng không nài địch sẽ tận dụng sự ngờ nghệch của bạn.
Nếu bạn không rành bất kỳ bộ luật nào mà lại có dòng gà hay, gan lỳ, thì hãy giao trước “chỉ khi gà chết hoặc chạy mới
tính thua”. Theo thỏa thuận này, chính con gà quyết định sự thắng thua chứ không phải là kỹ năng của nài.
Hãy tự thả gà của bạn. Bằng không bạn có thể thua độ vì mánh lới chứ không vì con gà. Nài có thể bẻ chân gà hoặc làm
nó bị thương một cách dễ dàng. Hãy đừng để người mà bạn không tuyệt đối tin tưởng bồng gà trước trận đấu, và luôn
đặt gà trong tầm quan sát sau khi đến trường. Có thể một vài người xấu, thậm chí không liên quan gì đến phe địch,
muốn bạn thua và lén lút giở trò với bạn.
Hãy bình tĩnh. Khi cho gà cắn mổ, bồng nó trên cánh tay trái và giữ để nó không đập cánh và mất sức trước khi thả. Tay
phải giữ chân và cẩn thận để cựa không đâm vào tay. Hãy để gà địch mổ gà nhà vì nó sẽ nổi khùng và ngay lập tức trả
đũa khi được thả.
Khi có hiệu lệnh, đặt gà đứng đều trên hai chân hướng về phía gà địch. Nài giỏi là người nhanh tay lẹ mắt, bởi đó là điều
quan trọng nhất trong việc tận dụng lợi thế dựa trên luật trường.
Kiểm tra cựa phe địch xem có hợp lệ không. Cố gắng buông gà trước khi nghe lệnh thả và sẵn sàng bắt gà một khi bị
dính. Nếu gà bạn đâm dính vào gà địch thì để nài địch gỡ. Trong trường hợp này, bạn phải giữ chân gà mình, càng thấp
càng tốt đề phòng gà địch vặn chân gà mình. Nếu gà địch đâm dính vào gà nhà thì bạn phải tự gỡ cựa.
Luôn thả gà đàng hoàng. Không ai có thể thắng một cách thuyết phục nếu chăm chăm tìm cách lừa đối phương. Nài đểu
không chỉ bị xử thua độ mà còn bị làng gà tẩy chay.
Nếu gà bạn té ngửa và cần nghỉ ngơi thì cứ để nó nằm đó, bởi ở tư thế này, nó khó bị đâm mà lại dễ hạ thủ gà địch.
Nếu gà bạn bị khò vì trúng cựa vào cổ, hãy thả càng nhanh càng tốt. Nếu nó bị chột, hãy giúp gà bạn nhìn thấy địch khi
thả.
Luôn thả gà bị tang một cách nhẹ nhàng. Việc kéo và vặn của một số nài cũng đủ khiến gà bỏ chạy.
Trường hợp ngã, xoa bóp lưng nhẹ nhàng từ hông đến đuôi. Đây không phải là trường hợp mà nhiều nài cho là trật
xương, mà là tổn thương trung tâm thần kinh khiến gà bị liệt chân.
Vẹo cổ là một ca tương tự gây ra bởi tổn thương tủy sống và cổ bị ảnh hưởng. Một ít nước lạnh áp sau đầu cũng như
việc xoa bóp nhẹ nhàng đầu và cổ đôi khi sửa được tang này.
Trường hợp cựa hầu (throat cut), lấy máu bầm ra càng nhanh càng tốt để nó không tích tụ và gây nghẹt thở. Banh
miệng gà, lắc đầu và cổ hoặc vuốt máu xuống diều.
Nếu gà bạn gan lỳ, hãy kéo dài thời gian để gà địch nguội xuống khi nó bị tang. Nếu gà bạn bị tang nặng, khép chân
trước ngực và đặt nằm ở tư thế này, và nếu gà địch tiến đến thì gà nhà ở vị trí tốt nhất để đá lông và nó cũng khó bị
đâm khi đang nằm trên sàn.
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Nắm cổ (Throat) – C. R. Stock nhái phong cách H. Alken

Nếu gà bị tang nặng và thả đâu mỏ, đừng để gà địch gác mỏ lên vai hay bờm gà mình. Điều này đem lại lợi thế cho gà
địch một cách không công bằng bởi hai con phải ở tư thế “mỏ đối mỏ”.
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Cắn cổ (Throat) – C. R. Stock nhái phong cách H. Alken

Thaû gaø
Roy H.B. "Dad" Gleezen
Một cái đầu lạnh, đôi mắt tinh tường và cánh tay vững chãi là điều tối cần thiết trong trường đấu. Một nài gà kiệt xuất
phải trơ như đá với mọi thứ diễn ra xung quanh ngoại trừ mục tiêu trước mắt. Tuyệt đối không quan tâm đến những lời
đàm tiếu nhắm vào mình, dẫu từ phía nào, không được rời mắt khỏi chiến kê và nài đối phương. Nhiều nài gà dễ bị làm
rối trí, đặc biệt vào những thời khắc quyết định, và đây là điều khiến bạn thất bại trong một trận đấu mà về mặt kỹ
thuật, bạn mới là người chiếm ưu thế. Luôn chủ động thời gian khi bước vào trường đấu cùng với nài đối phương, để ý
xem đối phương có cố tình dây dưa khiến bạn phải chờ đợi hay không, hãy trả miếng theo cách tương tự trong trận đấu
sau rồi bạn sẽ thấy hắn không làm vậy nữa. Nếu bạn chưa biết gì về nài địch và chưa từng đối đầu với hắn trước đây,
hãy tìm hiểu thật kỹ lưỡng và cố đá trận đầu. Sau đó bạn có thể xây dựng toàn bộ chiến lược thi đấu [trong một cuộc
đối đầu (main), hai bên thường đá nhiều trận theo thỏa thuận, ai thắng nhiều hơn sẽ giành thắng lợi chung cuộc]. Nếu
hắn có dấu hiệu nghiêng đầu, có thể hắn hơi sợ chói mắt, vậy bạn làm sao để hắn bị gà mổ hai, ba cú vào tay. Bạn nên
sắp xếp một chiến kê thật hung hăng đá trận đầu, giữ nó thấp hơn gà địch, để gà kia cắn mổ trước và canh sao cho nó
mổ vào tay của nài đối phương; để xem hắn có bị hoảng hốt hay không.
Lúc khai trận, điều quan trọng là thả gà càng nhanh càng tốt; đừng để đối phương thả gà sớm hơn, bởi nếu gà nhà áp
sát trước khi gà địch sẵn sàng, thì nó có lợi thế đá chân đầu tiên. Đừng hù dọa gà (hover) khi chúng đang đá và yêu cầu
đối phương cũng tránh ra xa. Trọng tài luôn ủng hộ bạn về điểm này. Cũng theo dõi nài đối phương trong khi hai con
dính cựa, đừng tiếp cận theo hướng che tầm nhìn của trọng tài. Điều này rất quan trọng khi đếm bởi trọng tài phải có
góc quan sát thật rõ ràng trong lúc hai con đang đá.
Khi hai con dính cựa, lập tức tiếp cận và canh chừng nài đối phương để hắn không thể ám hại gà nhà. Đừng yêu cầu
đếm khi gà nhà đang chiếm thế thượng phong, trên thực tế, đừng bao giờ yêu cầu đếm cho đến khi bạn chắc chắn rằng
gà địch không thể phục hồi trở lại. Nếu bạn để gà nhà đá tiếp, thì nó càng có nhiều cơ hội đâm đối phương vào đâu đó,
tức đối phương càng ngã hay chết nhanh hơn. Đây là điểm rất quan trọng, bởi có nhiều trường hợp, gà địch bị thương
nghiêm trọng nhưng sau một phút nghỉ ngơi, lại đủ sức tung chân cuối hạ sát gà nhà. Nếu luật cho phép nài đối phương
yêu cầu đếm, nhằm tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, thì bạn hãy chủ động yêu cầu đếm ngay lập tức, đếm càng nhanh
càng tốt, để gà đối phương có ít thời gian nghỉ ngơi.
Trường hợp gà bạn ngã trước vì trúng đòn nghiêm trọng, khiến bạn không còn cơ hội tranh thủ thời gian nghỉ ngơi và
sửa gà. Để sửa gà bị thương tích nghiêm trọng và đủ sức trả đòn là cả một nghệ thuật mà chỉ số ít người thủ đắc. Có
một số chuyện cười mà các nài gà thường truyền khẩu, không những khôi hài mà còn cần phải tránh. Tôi từng thấy một
nài gà nặng cỡ 90 kg đặt một con gà bị thương nặng xuống sàn đấu và đè lên mình nó. Tôi không rõ anh nghĩ gì nhưng
tôi biết chắc rằng anh đã giúp đối phương thắng trận. Chiến kê bị thương nặng cần được bồng bế một cách nhẹ nhàng
như thể các cô điều dưỡng bế trẻ sơ sinh. Nó cần được ôm bằng cả hai tay, mỗi tay một bên, với ngón út đỡ dưới các
ngón chân và cẩn thận đặt nó tự đứng trên nền và để nghỉ ngơi trong tư thế này. Nếu luật cho phép, áp miếng bọt biển
nhúng dung dịch “một phần rượu chín phần nước” lên đầu gà. Khi bạn đã giúp gà dịu xuống, đừng thả nó đứng trên hai
chân cho đến khi nó sẵn sàng. Nếu một bên mắt bị chột (blinked), luôn xoay con mắt còn nhìn rõ về hướng đối phương,
trừ phi bạn đếm đến đoạn hai con phải thả “trong mức”, nếu có thể hãy thả bên con mắt mù, điều này là cần thiết một
khi bạn biết gà địch chỉ phản đòn, và nó sẽ không làm gì khác.
Trường hợp gà ngã (couple) nghiêm trọng, hầu như không thể sửa. Bạn sẽ thấy các nài gỡ gà ra để cố chữa trị. Nếu có
biện pháp nào mà họ có thể thực hiện, thì đó chẳng qua là dùng ngón cái ấn vào gối để kéo dãn chân ra. Thuật ngữ
“ngã” thường được dùng khi đôi chân bị ảnh hưởng vì bị đâm vào dây thần kinh ngay giữa mu lưng, khiến gà bị liệt một
bên, hoặc có khi cả hai bên. Đôi khi nếu cú đá không quá nặng, gà có thể tự đứng lên. Cách hỗ trợ duy nhất mà bạn có
thể thực hiện là day lưng, vỗ đều về phía đuôi.
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Vẹo cần (wry neck) là chấn thương nữa không thể sửa. Chấn thương gây ra bởi cú đâm ngay gần gốc cổ và phạm vào
cột sống. Bạn không thể làm gì khác ngoài việc giữ cổ vươn ra, đôi khi bạn có thể hỗ trợ bằng cách day nhẹ bằng ngón
cái tại gốc cổ trong khi các ngón khác đỡ bên dưới, ngay phần tiếp giáp với ngực, và nhẹ nhàng di chuyển ngón cái ra
xung quanh.
Gãy xương cũng là một tình huống ngặt nghèo. Đôi khi chúng tôi thấy gà bị gãy chân hay cánh. Nếu mọi yếu tố là như
nhau thì cơ hội thắng trận của gà gãy cánh chỉ còn 2/10 và với gà gãy chân chỉ còn 1/10. Sẽ vô ích khi cố gắng dựng gà
đứng lên hoặc cắt bỏ phần bị gãy, cho dù bạn thường thấy người ta làm như vậy. Tất cả những gì mà bạn có thể làm là
để gà nằm yên và trấn an nó. Nếu được phép hoặc nài đối phương không phản đối, trấn an gà nhà cho đến khi gà địch
lọt vào tầm đá. Khi gà nằm, luôn xoay nó về phía cánh gãy. Nếu nó là loại chiến kê luôn tận dụng mọi cơ hội để đá, và
nếu bạn để ý kỹ tư thế của nó khi đó, nó thường đá tốt từ vị trí này, tức tư thế nằm đè lên cánh gãy.
Nếu gà gãy một chân (sụp bàn tì), luôn để nó nằm bên chân gãy và cách xa đối phương. Nếu nó là loại chiến kê biết
vươn lên nắm lông và đá thì bạn hãy còn chút cơ may thắng trận. Trong trường hợp gà của bạn bị gãy chân hay cánh mà
gà đối phương lại không thể chốt hạ gà ngã, mục đích của bạn là kéo dài trận đấu càng lâu càng tốt, dĩ nhiên nếu bạn có
một chiến kê gan lỳ, chịu đá đến chết, có khi gà địch sẽ mệt mỏi và bỏ cuộc, thậm chí còn không thèm đá chân nào.
Trường hợp cựa hầu (throat cut), cố gắng vuốt máu xuống diều. Nếu làm vậy, bạn sẽ tống được nhiều máu bầm ra khỏi
gà. Nếu đó là vết đâm sâu, hãy lấy máu bầm ra càng nhanh càng tốt bằng thủ thuật gọi là “rảy”, lăng gà qua một bên
thật nhanh rồi bất ngờ khựng lại, khiến máu bầm văng ra.
Thời điểm bạn thấy mình không còn cơ hội thắng trận, hãy nhận thua bằng cách bắt gà đối phương và trao cho nài. Hãy
lịch sự nói với đối phương rằng gà họ đá hay và bạn mong được thắng một trận như vậy. Đối phương có thể không trả
lễ, nhưng khán giả sẽ khen bạn.
Luôn kiểm tra trọng lượng và cựa sắt của đối phương để đảm bảo họ tuân thủ luật trường. Đừng phó thác việc này cho
người khác, đây là độ gà của bạn – vậy hãy tự làm.
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Söûa gaø
C. A. Finsterbusch - Trích “Cockfighting All Over The World” (1929)
Như đã nói, một số luật cho phép việc sửa gà trong khi thi đấu, giữa các lượt thả. Số khác ngăn cấm thậm chí kể cả việc
bắt gà. Trường hợp sau được áp dụng ở Tây Ban Nha, khi gà thua vì đơn giản bị quất sụm hay chết. Ở một số nơi tại Tây
Ban Nha, một khi gà sụm là coi như thua. Luật này được áp dụng khi tham khảo những trận đấu xưa kia vốn bị hòa một
cách máy móc qua vô số lượt thả. Gà phải đá trong thời gian quy định, biến thiên từ 20 đến 30 phút. Nếu cả hai vẫn
đứng vững và đá tiếp thì coi như hòa. Do vậy, gà chọi Tây Ban Nha hiện đại phải đá dồn dập ngay từ lúc khai cuộc, và vì
chúng đá cựa xương (naked heel), những đòn hiểm là điều bắt buộc phải có. Đó là lý do trong những trường hợp như
thế này, không hình thức sửa gà nào được phép hoặc cần thiết.
Luật trường ở châu Mỹ, nhất là Mỹ, cho phép sửa gà với một số hạn chế nhất định và ở Ấn Độ, việc sửa gà là rất quan
trọng, nếu không muốn nói là phần quan trọng nhất của trận đấu.
Ở Ấn Độ, nài đến trường với đầy đủ những dụng cụ cần thiết cho nhiều công đoạn sửa gà, nhưng ở phương Tây số
lượng thường bị hạn chế chỉ bao gồm một miếng bọt biển, một khăn khô và một chén nước. Trong khi thi đấu, không
nên cho gà uống nước hay bất kỳ chất kích thích nào khác. Cho uống cồn cũng tệ hại như bất kỳ chất nào khác, và việc
dùng rượu brandy để gây say nên tránh hoàn toàn.
Khi gà bị quá nhiệt, việc áp một miếng bọt biển ướt bên dưới cánh và đít sẽ có hiệu quả. Khi bị nghẹt thở, một miếng
khăn ướt hay ngón tay ngoáy vào họng có thể thông được đôi chút.
Khi tang ảnh hưởng đến hệ thần kinh gây tê liệt cục bộ, hãy chườm bằng tay ấm và xoa bóp. Chất the (methol) cũng tốt,
nhưng đảm bảo không để gà hít phải. Khi gà bị choáng váng, việc hít một ít nước đái quỷ (ammonia) sẽ làm nó tỉnh táo.
Vào mùa nóng, giữ gà càng gần với mặt đất càng tốt bởi nơi đó mát hơn, và trong khi sửa gà, không để mặt nó hướng
về phía gà địch. Rửa cán và chân bằng miếng bọt biển ẩm. Hơi nước sẽ làm mát gà.
Nếu gà mất tinh thần, dù bởi non gan hay bị tang nặng, dùng tay vỗ dọc theo lưng, ấn phao câu (rump) xuống. Lối xoa
bóp này tác động lên thận và tuyến thượng thận cũng như tinh hoàn. Day nhẹ bằng đầu ngón tay xung quanh đít cũng
đem lai tác động tương tự.
Khi gà bị xỉu (uncouple) hay có dấu hiệu liệt chân, hãy vận động hai chân như thể đạp xe, xoa bóp chân từ háng đến gối
và day bằng ngón cái. Xếp chân co sát mình gà và áp bàn tay ấm, sau khi chà sát vào bất kỳ chỗ quần áo nào, lên mình
nó.
Khi bàn chân co quắp, hãy kéo các ngón và gãi móng tay dưới lòng bàn chân.
Gãy chân và cánh không thể sửa được. Điều duy nhất mà bạn có thể làm là trợ giúp cho gà khi thả trong khuôn khổ cho
phép của luật trường.
Nếu gà bị khò họng, hãy kéo dãn cổ một lúc, lắc qua lắc lại. Mục đích là để kéo dãn động mạch nhằm làm khép vết
thương lại, bịt nó bằng các mô lành. Hãy để gà nuốt máu bầm vào diều. [Trường hợp này Dingwall gọi là cựa cổ (throat
cut)]
Nếu khò phổi, không thể sửa. Áp lạnh có thể giúp một thời gian ngắn, nhưng đó là tất cả những gì có thể làm. Nếu khò
phổi vì trúng cựa xương sắc nhọn hay cựa chóp (“puones”) thì không gì có thể giúp gà khỏi cái chết ngay lập tức.
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Hiếm khi cựa đâm trúng ngay tim, nhưng nếu xảy ra thì sẽ dẫn đến tử vong ngay lập tức. Nếu trúng cựa gần hay lân cận
tim, gà sẽ bị xỉu (drop down) và nếu nó đứng lên được thì thân sẽ đổ về trước. Chườm nóng sẽ giúp ích và khi thả gà,
hãy đặt nó xuống sàn. Một số người nói việc đổ nước lên đuôi gà sẽ giúp nó đứng lên, nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội
chứng kiến việc này.
Cú đâm trúng mề gây tổn thương rất nặng. Hãy áp bàn tay càng nóng càng tốt vào vùng bị tổn thương.
Cựa đâm vào thận, thượng thận và tinh hoàn là nặng nhất, do đó gà bị đâm có thể bỏ chạy. Áp nhiệt vào vùng lưng
dưới và hy vọng vào điều may mắn.
Cú đâm vào ngực khiến gà đổ ra phía trước. Xoa bóp bằng tay ấm, nhưng thật nhẹ nhàng và bóp nhẹ phao câu.
Trúng cựa vào tai hay gần đó sẽ khiến gà bị ngã [ngã mang tai] và nếu trúng não [ông địa] thì sẽ gây tử vong ngay lập
tức.
Trúng cựa vào cột sống cổ sẽ gây tử vong ngay lập tức, nhưng nếu cựa xuyên qua gáy, cắt trúng gân cổ thì nó sẽ khiến
gà giãy giụa một lúc. Trong trường hợp sau, nhanh chóng gãi móng tay lên mồng.
Trúng cựa vào cơ cổ, làm tổn thương những dây thần kinh quan trọng nhất, sẽ gây ra vẹo cần (wry neck), sau đó gà có
thể xoay mòng mòng và thậm chí té ngã. Nắm đầu bằng các ngón tay và lắc thật nhanh theo đủ mọi hướng, sau cùng
vặn đầu theo hướng ngược lại [với hướng cong tự nhiên] và kéo dãn cổ.
Cựa đâm trúng hoặc xuyên qua mắt không thể sửa, nhưng đừng rửa bằng nước hay bất kỳ loại thuốc nào lên vùng bị
tổn thương.
Khi trận đấu kết thúc, thả gà tang về lồng, và trước khi làm bất cứ gì khác hãy tắm gội và vệ sinh toàn thân cho nó. Nếu
mang theo cuốn sổ, hãy ghi chú các vết mà nó bị đâm. Vết thương vào cơ bắp không nguy hiểm và thậm chí cả gãy
xương nữa cũng không phải là vô vọng. Bôi vết thương bằng dầu vaseline hoặc long não (camphorated oil). Đừng bôi
cồn vào vết thương, tốt nhất hãy dùng i-ốt nếu bạn nghi nhiễm trùng.
Nếu gà yếu, thay vì thức ăn bạn hãy cho gà uống nửa phần nước nửa phần rượu brandy. Trên nguyên tắc, bạn sẽ giúp
gà khỏi cảm lạnh và nó sẽ đòi ăn trong vòng 12 tiếng.
Giữ lồng yên tĩnh và càng tối càng tốt. Trước buổi tối, để gà tang uống nước bao nhiêu tùy thích. Ngày kế, nước và khẩu
phần bánh mì ngâm. Sau khi ăn xong, bạn sẽ biết gà bị tang nặng đến đâu và tìm cách xử lý phù hợp. Ý kiến nên cho gà
ăn ngay sau khi tắm gội gây ra nhiều phàn nàn hơn cả. Nếu có con phục hồi, dẫu vẫn làm theo cách này, thì ít nhiều đều
nhờ vào khả năng kháng bệnh tuyệt vời của nó.
Lồng yên tĩnh, không có gió lùa, nghỉ ngơi và nước mát là điều tối cần thiết trong việc trị tang sau trận đấu.
Kiểm tra mình gà một lượt và đảm bảo rằng gà không bị bất kỳ chấn thương nghiêm trọng nào lên hệ thống thần kinh
hay gần sát tim. Nếu vết đâm ở gần thận, kiểm tra phân và nếu thấy chóp màu trắng có lẫn máu, bạn có thể đoán rằng
thận bị thương, bằng không sự viêm nhiễm sẽ diễn ra sau đó. Đây là những điều mà bạn cần lưu ý vào ngày kế tiếp.
Chườm nóng cho thận, cho uống thật nhiều nước ấm và giữ gà trong lồng ấm áp, tiện nghi và tối.
Sau khi gà được nghỉ ngơi một thời gian ngắn, chẳng hạn hai ngày, và bạn muốn kiểm tra xem tinh hoàn có bị tổn
thương hay không, đặt gà nằm ngửa và day nhẹ phần sau chân về hướng tinh hoàn. Gà sẽ tiết ra một ít tinh dịch mà nó
thường có màu trắng trong suốt. Nếu có dấu vết máu trong tinh dịch, bạn có thể chắc rằng gà bị tang. Tuy nhiên, việc
máu không xuất hiện trong tinh dịch cũng không có nghĩa rằng cơ quan sinh sản hoạt động tốt.
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Nên đặt nghi vấn tang ở tuyến thượng thận một khi gà bị trúng cựa gần khu vực đó, và vẫn giữ nguyên tình trạng thẫn
thờ và đờ đẫn. Tuyến thượng thận có ảnh hưởng mạnh đến tinh thần nói chung và phản ứng hiệu quả với một lượng
cồn nhất định. Khi gà, sau một đêm nghỉ ngơi, thể hiện sự phấn chấn và thậm chí còn gáy, thì bạn có thể yên tâm. Nó đã
đi được hai phần ba chặng đường hồi phục.
Mồng và mặt nhợt nhạt, kèm theo phân hanh vàng hoặc xanh là bằng chứng bị trúng cựa vào gan hay mật.
Mặt tím tái, hơi thở gấp gáp, mí mắt sưng to, tiêu chảy và đái dầm dề những triệu chứng đáng sợ nhất của bệnh viêm
phổi (pneumonia). Cho uống một muỗng rượu brandy pha đường và chích nửa cc dầu nhựa thông nguyên chất vào đùi
trái. Ngày kế, sau khi được nghỉ ngơi thoải mái, nếu gà không có dấu hiệu hồi phục thì tốt nhất nên hóa kiếp cho nó.
Vết đâm vào gan và mề cần một khẩu phần ăn đặc biệt. Cho gà nhịn ăn uống 24 giờ. Cho uống sữa trong 3 ngày. Khi gà
đỡ hơn, cho ăn một trái trứng tươi trộn với vụn bánh mì. Sau một tuần, cho ăn sữa với yến mạch cán (rolled). Gà sẽ
phục hồi sau 10 ngày.
Gãy xương cần được điều trị ngay lập tức. Cắt sạch lông, nắn lại hai đầu xương; đệm vải và cố định bằng thanh gỗ mỏng
hay bảng cứng. Dùng băng mỏng quấn chắc nhưng không quá chặt khiến tuần hoàn máu bị cản trở. Gà sẽ phục hồi sau
14 ngày. Cho ăn sữa và yến mạch cán.
Vết thương ở phần mềm không cần quan tâm nhiều. Chỉ cần giữ sạch và gà thường không bị ảnh hưởng gì sau vài ngày.
Vết thương gây ra bởi cựa xương bị nhiễm trùng cũng không phải là hiếm. Thoạt trông có vẻ cựa xương gây ra nhiễm
trùng và sốt vì chất độc trên đầu cựa. Điều này không đúng, và hậu quả tệ hại của vết thương hoàn toàn vì nguyên nhân
phù nề và bầm dập bởi cú đá, trong khi cựa sắt lại đâm rất ngọt. Nước chanh và nước lạnh có tác dụng trị lành trong
vòng 14 ngày với vết đâm nghiêm trọng nhất.
Chừng nào mà gà hồi phục, bạn nên cho chúng ăn thoải mái và ăn một phần khẩu phần biệt dưỡng, hỗ trợ gà - trong
thời gian này – bằng cách cho uống nước bao nhiêu tùy thích.
Gà đờ đẫn trong lồng, với lông ủ rũ, và không ăn sau khi bị bỏ đói nên được theo dõi kỹ càng và điều trị thích hợp. Bằng
bất cứ giá nào không được lai tạo chúng, dẫu sau này chúng có phục hồi hoàn toàn đi nữa.
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Hạ sát (Death) – C. R. Stock nhái phong cách H. Alken

21

Vaøo sôùi
Arch “Muff” Ruport - Trích “The Art of Cockfighting” (1949)
Khi nài bước vào sới với một chiến kê đã sẵn sàng thi đấu, bạn nên tạm gác mọi thứ sang một bên và tập trung vào trận
đấu trước mắt. Bạn phải không ngừng theo dõi nhu cầu của gà nhà và sẵn sàng trợ giúp khi cần thiết.
Bạn phải đảm bảo rằng chạng gà hai bên là chính xác. Bạn phải kiểm tra cựa gà địch và đưa cựa bên mình cho nài địch
kiểm tra. Bạn phải quan sát gà địch thật kỹ lưỡng để xem nó có được tỉa lông và lắp cựa theo đúng quy định hay không.
Bạn phải để ý xem sới vuông hay tròn và ánh sáng có chiếu đều ở mọi vị trí hay không. Bạn cũng phải khảo sát tình
trạng mặt sới.
Nếu bạn đá bằng loại cựa chuẩn, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng thân cựa tròn từ đế cho đến mũi, và không phải là loại
cựa võng [drop socket: cựa hình số 3 hoặc số 7].
Sau khi cho gà cắn mổ, bạn lập tức lui về phần sới bên mình. Khi nghe hiệu lệnh “thả”, hãy thả ngay lập tức, đảm bảo
thả gà đều trên hai chân đồng thời buông tay. Đừng đẩy nó ra trước hoặc kéo về sau, mà hãy để nó có cơ hội đối mặt
địch thủ một cách sòng phẳng. Cú nạp đầu tiên có thể đồng nghĩa với chiến thắng hay thất bại.
Đừng sấn lại gà nhà, mà hãy theo dõi nó thật kỹ. Trong trường hợp gà dính cựa vào nhau, lên sàn hoặc vách sới, hay bất
kỳ vật thể nào khác, hãy có mặt ngay lập tức để bắt gà khi trọng tài ra lệnh. Ôm gà nhẹ nhàng nhưng chắc chắn để nó
không chòi đạp. Để nó nghỉ ngơi trừ phi bị tang, hãy vuốt lông cho thẳng và chuẩn bị đá khi trọng tài đếm xong. Nếu gà
bị tang, hãy sửa tang cho nó trong khả năng của bạn.
Nói chung, một khi gà bị tang nặng trong khi thi đấu thì chẳng mấy trường hợp có thể phục hồi được. Tuy nhiên, cũng
có lúc nài có thể hỗ trợ và một nài giỏi sẽ thắng trận đấu tưởng chừng như sẽ thua nếu biết phải làm gì và làm như thế
nào. Trình độ của nài là ở chỗ biết khi nào cần “bắt gà” và khi nào cần để gà đá tiếp.
Nếu gà của bạn đang trên cơ và mạnh khỏe thì tốt nhất cứ để nó đá tiếp. Nếu nó đang thất thế và không được khỏe, thì
có lẽ nên tranh thủ thời gian để nó nghỉ ngơi.
Khi bạn thấy đến thời điểm cần bắt gà, hãy bồng nhẹ nhàng và không đụng đến phần đầu. Tôi từng thấy những nài
được xem là giỏi kéo đầu gà gần như đứt khỏi cổ. Tại sao họ làm như vậy, tôi không thể biết, nhưng điều đó chắc chắn
là không tốt cho gà.
Nếu thời tiết nóng nực và gà có dấu hiệu quá nhiệt, hãy quạt bên dưới cánh và đuôi. Và thỉnh thoảng, khi gà mệt, hãy
ghé miệng sát lưng gà và phà hơi mạnh, đẩy luồng hơi ấm qua lớp lông đến da lưng. Phổi gà nằm sát với sống lưng và
hơi ấm dường như phần nào kích thích chúng.
Nếu gà xỉu (uncouple) vì trúng cựa ngực thì không thể làm gì. Trường hợp ngã (couple) vì cựa lưng, nếu không quá tệ,
có thể sửa bằng cách xoa bóp và cho gà đi lại nếu có thể. Một lần nữa, việc phà hơi nóng có thể giúp ích. Một số nài đặt
gà cưỡi lên đầu gối, hai tay nắm hai bàn chân rồi kéo mạnh xuống. Số khác đè chân sát vào thân rồi bóp gà thật mạnh.
Đôi khi, việc xoa bóp lườn và lưng gà sẽ có ích. Hãy giúp nó bước đi, nếu gà có thể bước đi thì cũng tốt tương đương với
bất kỳ cách nào khác.
Với cựa hầu, nâng cao đầu gà nhưng đừng kéo cổ. Vết đâm tròn và bằng việc nâng cao đầu và giữ yên một lúc, vết đâm
có thể khép lại và máu, nếu nó đông thì sẽ ngừng chảy. Đừng cố móc máu bầm ra khỏi cổ. Đấy là hành động rất nguy
hại không nên làm.
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Khi gà bị quáng (nerve blind), hãy sửa theo cách tương tự như trúng cựa đầu (brain blow).
Nếu cánh bị gãy, bạn có thể bố trí gà nằm ngả về bên cánh lành, nhưng hầu hết gà đều đổ mình về bên cánh gãy. Nếu
nó không thể tự đứng, hãy yêu cầu được bắt gà một lần theo luật trừ phi nó cần nghỉ ngơi mà gà địch lại không đá. Nếu
vậy thì tốt nhất cứ để yên.
Gà bị gãy chân là một trong những trường hợp cần hết sức dũng cảm, và bạn hầu như không thể trợ giúp gì cho gà nhà
ngoại trừ lúc thả. Bạn hãy để gà đứng đều trên hai chân và ôm nó lâu hết mức có thể, bạn chỉ buông tay khi gà địch vừa
chớm đá nó.
Nếu cả hai đều bị tang nặng mà bạn biết chắc gà nhà gan lỳ và đoán là gà địch không lỳ bằng, kéo dài thời gian nghỉ
chừng nào mà luật trường cho phép, hãy để gà địch nguội xuống. Nó có thể bỏ chạy.
Nếu gà bạn ngừng đá khi đâu mỏ, bạn có thể khiến nó cắn mổ bằng cách búng vào mỏ. Giựt lông ở cổ họng là cách giúp
nó hồi tỉnh lại. Một cái tát nhẹ đôi khi cũng có ích, và thỉnh thoảng nếu bạn thả mạnh nó lên mức sẽ khiến nó chịu cắn
mổ. Tuy nhiên, hãy chắc chắn về mức độ gan lỳ của gà nhà trước khi mạnh tay với nó.
Nếu bạn nghĩ gà nhà hơi non gan (cold blood), hãy thả nó thật nhẹ nhàng. Đừng đánh đập mà hãy trò chuyện với nó và
xoa bóp cánh một cách nhẹ nhàng. Không ai đoán được những con gà rót này sẽ hành động ra sao. Một số sẽ tiếp tục
đá một cách gan lỳ nhất có thể hoặc đá một chân dữ dội trước khi bất ngờ bỏ cuộc. Chỉ cần trúng cựa sơ sơ cũng khiến
chúng bỏ chạy thục mạng.
Đừng cố qua mặt trọng tài. Đừng quên rằng ông có thể xử lý bạn một cách nghiêm khắc.
Hãy đặt gà đều trên hai chân tại mức ở lượt đếm mười. Đừng để nó đổ trước khi gà địch bị đổ, nhất là khi bạn nắm
quyền đếm, bởi nếu gà địch nằm đè lên gà nhà, nó có thể cắn mổ, điều mà nó không thể làm trong tình thế khác.
Ở miền Nam, nài sử dụng nước giữa các lượt thả để rửa mặt và làm gà tươi tỉnh trở lại. Ở miền Bắc, luật trường không
nhắc gì đến nước nôi và hiếm khi nào được sử dụng.
Nếu bạn từng thả nhiều gà, bạn sẽ học hỏi được một số điều ngoài những gì được đề cập ở đây và chỉ có thể cảm nhận
bằng kinh nghiệm, bởi mỗi trường hợp đều phải xử lý khác nhau.
Sẽ khôn ngoan nếu bạn không tán chuyện với đám đông và không bị mất tập trung với những gì xảy ra bên ngoài sới.
Nếu thời tiết nóng nực, hãy để gà xuống sàn bởi ở đó mát hơn vì hơi nóng bay lên.
Nếu gà nhà có xu hướng đá người, hãy chắc chắn rằng sự chú ý của nó dồn vào gà địch, bằng không nó sẽ chuyển qua
bạn và có thể bị đả thương nặng, hoặc thậm chí là chết trước khi quay sang đá gà địch.
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Chieán thuaät thaû gaø
The Coach
******************************************************************************************
Calvin “The Coach” Dautreuil (1937 - 2008) là giáo viên thể dục cho một số trường học ở bang Louisiana. Ông cũng huấn
luyện và tham gia đua ngựa, đua chó săn và đặc biệt là chọi gà.
******************************************************************************************
A. Kiểm tra cựa sắt của đối phương xem có đập dẹp không (sắc như dao cạo, thường bên chân phải).
B. Kiểm tra trọng lượng và mã số của gà đối phương để đảm bảo gặp đúng đối thủ, đặc biệt là trong các trận đá tiền.
C. Cho gà cắn mổ bên phía mà bạn chọn. Đến trường thật sớm trước giờ khai mạc và kiểm tra xem phần sới bên nào
cao và cứng hơn. Kiểm tra sới phụ [drag pit: các trận đấu dằng dai được chuyển qua sới phụ] xem bên nào tốt nhất,
xuôi chiều gió và bằng phẳng. Hãy đến sới phụ trước để chiếm chỗ.
D. Đứng gần trọng tài để có thể bắt gà thật nhanh khi trọng tài vừa lên tiếng.
E. Sử dụng “đếm”. Bạn chỉ yêu cầu đếm khi nào cần thiết.
F. Nếu gà nhà đang thắng thế, đếm ngay sau khi nó vừa đá và có thể bị dính cựa (hang), vì vậy bạn luôn áp sát, không để
gà địch hồi phục. Nếu gà địch ngã, đừng yêu cầu đếm, cứ để gà nhà đá tiếp. Cứ để gà địch nằm trên sàn lạnh và ngoài
tầm tay của nài đối phương. Nếu gà bạn ngừng đá, hãy yêu cầu đếm ngay để gà bạn không chán và bỏ đá.
G. Luôn ôm gà nhà bên trên gà đối phương, hướng thẳng vào nó và chỉ quay đi một khi bạn muốn gà mình nghỉ ngơi.
H. Đừng bao giờ mất niềm tin vào gà nhà hay năng lực thả gà của chính mình. Nếu bạn không nắm luật, hãy đọc, nghiên
cứu và tận dụng để giành lợi thế.
I. Đừng tranh cãi với trọng tài, hãy để việc đó cho đám hàng xáo.
J. Nhờ chiến hữu canh chừng đối phương, hắn có thể móc ít kẹo hay thuốc ho khỏi túi, đánh lạc hướng trọng tài rồi
mớm cho gà mình. Canh chừng trò bọt biển. Chúng thấm ít Black Leaf 40 lên miếng bọt biển rồi đắp lên thân gà địch và
khiến gà bạn có thể bỏ chạy khi nắm phải.
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Bí quyeát thaû gaø ñaù cöïa troøn (gaff)
Allen Butler
1) Sau khi đến trường, bố trí gà và đem cân… đến sới và quan sát tổng thể. Kiểm tra lỗ, mô hay chỗ trũng, và bất cứ
điều gì có thể ảnh hưởng đến việc thi đấu của gà nhà. Bạn muốn địa thế cao (hãy ghi nhớ điều này). Kiểm tra ánh sáng:
nếu đá trong nhà, kiểm tra góc tối hay chói sáng chiếu vào mắt khiến gà không thấy đường. Quỳ thấp xuống và kiểm tra
ở tầm cao của gà. Nếu đá ngoài trời, luôn đứng quay lưng về phía mặt trời. Đến trường đấu sớm nhất để được chọn
bên.
2) Luôn lắp cựa trong tình trạng chiếu sáng ngoài trường đấu. Đưa gà tới bên sới sau khi lắp cựa, đủ sớm để mắt nó có
thời gian làm quen với ánh sáng.
3) Bây giờ bạn đang đứng tại sới. Đừng chạy loanh quanh giơ gà lên xuống hoặc lôi nó đi cho đám đông xem. Điều này
khiến gà khó chịu. Đừng để nài đối phương giơ gà cao hơn và bên trên gà nhà. Điều này đôi khi làm nó hoảng khiến nó
không thể hiện hết khả năng vốn có. Nếu hắn cố làm vậy, hãy rút gà bạn về. Khi trọng tài yêu cầu cho cắn mổ qua lại,
hãy theo dõi nài địch thật kỹ. Hắn sẽ muốn gà địch cắn mổ nhiều hơn. Điều khiến cho gà mình nổi khùng. Cũng đừng để
hắn giữ yên đầu gà địch cho gà mình cắn mổ! Nếu hắn làm vậy, hãy bỏ đi và nói “gà tôi đã sung rồi”. Mang theo một
con gà mồi để nhử cho gà nhà sung lên trước khi đem vào sới. Trong khi nhử, ĐỪNG ĐỂ GÀ ĐỊCH ĐÁ GÀ NHÀ! Tôi từng
thấy những nài ranh mãnh cho gà địch ăn cựa trong khi hai con đang nhử.
4) Khi nghe hiệu lệnh chuẩn bị, thả gà nhà xuống đất với một tay nắm gốc đuôi và tay kia úp lên cánh vai và eo. Đảm
bảo gà nhà không bị mất thăng bằng. Quan sát nài địch, nếu hắn thả sớm thì bồng gà mình lên và để trọng tài nhắc nhở
hắn về việc vi phạm. Ngay khi trọng tài hô THẢ, hãy thả gà. Đừng do dự.
5) Luật nói rằng bạn phải đứng cách gà 2 mét. Đừng làm vậy. Hãy luôn đứng trong tầm từ 1 đến 1 mét rưỡi. Để ý đến gà
nhà. Chỉ tập trung vào nó thôi. Nếu gà nhà đâm dính cựa (hang) vào đối phương thì khi trọng tài hô bắt gà, hãy để nài
địch bắt trước. Đứng ngay bên cạnh và khi nài địch gỡ cựa thì mình mới giúp. Cách này sẽ giúp cựa sắt có thêm một
giây để gây thêm chút tổn thương. Tuy nhiên, nếu gà địch đâm mắc cựa vào gà nhà thì bạn phải xuất hiện và gỡ ra thật
nhanh. Đừng giật hay lôi gà. Gỡ gà ngay trên mặt đất. Đừng cho phép nài địch bắt gà trước nếu gà mình đang bị dính
cựa. Một cú kéo ngu ngốc sẽ giết chết gà mình bởi vì hắn bắt gà lên trước khi mình kịp gỡ cựa.
6) Bây giờ đến lúc đá. Sau khi bắt gà, luôn bồng thật nhẹ nhàng và nhanh chóng về mức. Thông mũi và miệng trước. Nó
không thể đá nếu bị nghẹt thở. Kiểm tra xem có bị chảy máu không. Định vị vết thương và lấy một ít thuốc rịt để bịt vết
thương. Điều này giúp cầm máu. Nếu có thể, thả gà xuống và để nó tự phục hồi. Lúc này xem xét các vết thương. Quan
sát trong khi thi đấu xem nó có bị trúng vết thương nào hay không. Lập sẵn kế hoạch hành động khi bắt gà để sửa.
Những gì bạn làm và không kịp làm với chấn thương của nó sẽ quyết định kết quả của trận đấu.
7) Đồ nghề sửa gà (first aid): Đây là danh sách những chấn thương phổ biến và cách xử lý. Luôn thông họng và mũi
TRƯỚC khi sửa gà. Nó phải thở cái đã!
A) Khò phổi hay họng (rattle): Đừng phà hơi ấm lên lưng! Đặt gà nằm xuống để nó cố ho cho thông họng. Bạn
không thể làm gì được, hãy để nó tự điều chỉnh. Đừng cố hút máu ra. Trong nhiều trường hợp bạn sẽ làm vết
thương trầm trọng hơn, khi hút máu bầm ra bạn sẽ làm vết thương chảy máu nhiều hơn.
B) Quáng (nerve blind, không phải bị đâm vào mắt). Xảy ra khi não bị tổn thương. Bắt gà lên và để ngồi trên đùi
bạn. Nắm nhẹ nhàng xung quanh phía dưới cổ bằng ngón trỏ và ngón cái rồi nhẹ nhàng nâng cổ lên, và hạ xuống
thấp dưới thân. Rồi đưa miệng bạn sau gáy và phà hơi ấm vào đầu. Đây được gọi là sưởi ấm vết thương. Nhiệt đôi
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khi làm thần kinh phục hồi đủ để gà thấy đường. Tôi từng thắng một trận đấu 3 lượt thả vào tháng Tư với một con
gà bị quáng được phà hơi ấm. Nó phục hồi thị lực đủ để thấy và hạ sát đối phương.
C) Vẹo cần (wry neck): Gà bị đá vào cột sống và bị tổn thương. Giữ đầu thấp và phà hơi vào gốc cổ. Nhẹ nhàng kéo
cổ ra trong khi làm. Đây là chấn thương nặng và hầu như không có cơ may thắng trận. Nhưng đừng từ bỏ hy vọng
vào gà nhà.
D) Chấn thương thần kinh lưng khiến chân bị liệt (ngã). Phà hơi ấm vào lưng (ngay trên eo) trong khi nhẹ nhàng gập
chân lên và xuống bằng tay. Cũng xoa bóp lưng trong khi phà hơi ấm.
E) Gãy chân. Hãy cầu nguyện! Không thể làm gì khác ngoài việc để nó đứng nghỉ trên chân còn mạnh khỏe trong khi
phà hơi ấm vào lưng để trấn an nó. Đặt nó về mức sao cho thăng bằng nhất có thể.
F) Gãy cánh. Không thể làm gì khác ngoài việc phà hơi ấm vào lưng để trấn an nó. Khi sẵn sàng đá, vắt cánh lên lưng
và thả nó nghiêng một bên. Nếu nó có thể bung dù chỉ một chân thì vẫn còn cơ thắng.
G) Sốc. Khi gà bị sốc thì cơ thể sẽ ngưng hoạt động. Bạn sẽ thấy chân và cánh run rẩy. Phà nhiệt vào toàn bộ vùng
lưng. LÀM giữa các lần thả. Để nó nghỉ trên đùi bạn và giữ ấm. Thân nhiệt nó có thể tăng lên.
Còn có những dạng chấn thương khác nhưng ở trên là phổ biến nhất. Hãy sử dụng cảm quan chung. Có quá nhiều thứ
phải làm trong vòng 20 giây nhưng bạn có thể làm kịp.
Bước 1: Thông đường thở
Bước 2: Kiểm tra vết thương
Bước 3: Trị thương (sửa gà)
Bước 4: Đỡ chân cho gà nghỉ ngơi
Không bao giờ cho gà uống nước khi đang đá. Phun ít nước và làm ẩm mặt gà nhưng không cho uống. Đừng đổ nước
lên đầu gà. KhI thời tiết nóng, nhúng ướt tay bạn và vuốt lên đít và gối của gà.
Đếm: Đừng yêu cầu đếm chừng nào mà gà còn đá mạnh. Khi trận đấu tiến triển và chậm lại, hãy yêu cầu đếm khi gà bạn
đá chân sau cùng. Nói thật to để trọng tài không thể nghe nhầm. Nếu gà bạn đâm gà địch ngã và đang gác thì cứ để nó
đá. Khi nó chậm lại hoặc ngừng đá thì mới yêu cầu đếm. Nếu gà địch té ngửa, đừng yêu cầu đếm. Hãy để yên cho đến
khi trọng tài yêu cầu bắt gà. Mặt đất lạnh sẽ làm gà đối phương bị sốc. Nếu gà nhà bị té ngửa thì yêu cầu trọng tài đếm
mỗi khi đầu nó ngóc lên. Đỡ nó lên khỏi nền đất lạnh.
Lưu ý: Một tay nâng gối! Đây là điểm tối quan trọng. Nhiều con bị thua vì kỹ thuật thả gà kém. Luồn tay giữa hai chân gà
với các ngón tay bợ dưới lườn. Giữ gà thăng bằng và khi nghe lệnh thả, hãy thả thật nhanh và nhẹ nhàng. Chừng nào
mà chân nó chạm đất, nhẹ nhàng rút nhanh tay ra. Đảm bảo hai chân gà chạm đất đều nhau.
Đọc và hiểu rõ luật. Nếu có thể, học thuộc lòng luật đá trường. Có thể bạn sẽ phải viện dẫn đến nó một ngày nào đó.
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Vaøi bí quyeát veà thaû gaø
Reed A. Driskell - Trích "Hy-Roller Complete Keep"
Trước hết, tôi không tuyên bố rằng mình biết hết mọi thứ về thả gà dưới bất kỳ hình thức nào. Mỗi sư kê và mỗi nài
đều có quan điểm riêng. Tôi học hỏi từng chút qua mỗi lần thả gà và bạn cũng vậy.
Tôi luôn xổ gà của mình theo cùng cách thức như thể tôi đang đứng trong sới để đá cáp hay đá giải derby vậy. Theo
cách này, khi gà bạn nhìn thấy gà trong tay nài bên kia, nó biết rằng nó phải sẵn sàng cho trận đấu. Do đó, tôi làm gà
mình đủ sung nhưng tôi không bao giờ đưa đầu gà nhà cho gà địch cắn mổ, dứ (flush) chúng hai lần ngay giữ sới, lui lại
mức của mình, luôn để ý đến gà bên kia. Bạn có thể thắc mắc tại sao lại là gà bên kia, vâng bởi vì nếu nài địch thả gà
trước khi trọng tài hô thả, bạn có thể bắt gà lên và yêu cầu thả lại cho công bằng. Bây giờ ôm hai tay dưới cánh gà bạn
khi dứ, không đè lên cánh; khi bạn đặt nó đứng tại mức, đặt một tay dưới cánh và tay kia ở gốc đuôi. Khi trọng tài hô
THẢ, hai tay cùng buông đồng thời và lui lại một bước. ĐỪNG BAO GIỜ ĐẨY GÀ BẠN VỀ PHÍA GÀ ĐỊCH, bạn chỉ tổ làm
nó mất thăng bằng mà thôi. Nên ghi nhớ hai điều quan trọng này, (1) LUÔN THEO DÕI GÀ NHÀ TRONG TRẬN ĐẤU, và
(2) NẾU ĐẾN LÚC BẠN PHẢI BẮT GÀ… HÃY BẮT NGAY. Dẫu bạn chỉ có thể bắt một trong hai con thì hãy cứ làm. Bằng
không, bạn có thể khiến gà nhà hay gà địch bị chết trong lúc bắt lên. Cách nào cũng đáng xấu hổ!
Có một câu nói xưa mà cha dạy tôi, và tôi từng chiến thắng nhiều trận nhờ áp dụng nó hơn bất kỳ điều gì khác mà tôi có
thể nói với bạn “BẤT CỨ KHI NÀO NGHI NGỜ, HÃY YÊU CẦU ĐẾM”. Bạn có thể thấy tôi yêu cầu đếm ngay cú nạp đầu
tiên trong lượt thả đầu tiên. Bất cứ khi nào gà bạn đang đá và đâm trúng gà địch vào vị trí nguy hiểm, nếu bạn yêu cầu
đếm và cựa bị dính, trọng tài sẽ ngừng đếm và để bạn gỡ cựa, nhưng rồi ông sẽ nói ok chuẩn bị nào, thả và bắt đầu
đếm tiếp chỗ ông vừa bỏ dở trong khi bạn thả gà. Bằng cách này bạn có thể gác trên gà địch trong khi nó đang bị
thương và có thể dấn tới và hạ sát luôn trước khi nó kịp phục hồi. Rất nhiều lần tôi từng thấy một con gà khò khạc
thông (throw a rattle) trong thời gian còn lại, phục hồi và thắng trận. Nếu gà bạn đang gác gà địch, nó có khả năng kết
liễu luôn. Giống như ai đó lại gần, đấm bạn gục và bỏ đi vậy. Bạn sẽ đứng lên, săn đuổi và quất hắn gục lại. Nhưng nếu
hắn ở đó và tiếp tục đánh bạn, bạn có thể không còn khả năng phục hồi và đánh lại. Hãy nghĩ về điều đó, nó thực sự có
tác dụng! “BẠN KHÔNG THỂ THUA TRẬN KHI ĐANG NẮM QUYỀN ĐẾM”.
Để ý đến NƯỚC, một số sư kê dìm gà nhà bằng cả đống nước trong khi đấu. Tôi chưa từng dấp đầy nước lên đầu gà
mình. Nếu trận đấu đi đến chỗ dằng dai, tôi sẽ nhúng ngón tay vào chậu nước và đặt nó lên lưỡi gà, chỉ một hay hai
giọt. Nhiều lần tôi thử phun vào miệng gà, việc này sẽ cho nó ít nước và không làm nó bị nguội. Tôi thích mang theo
một ít kẹo the Lifesavers Mint đến trường đấu và nhét một mẩu vào miệng gà trước khi vào sới, món này sẽ cung cấp
cho gà bạn một ít đường. Nếu đó là một trận đấu rất, rất dằng dai và đầu gà bạn thực sự nhớp nhúa, bạn có thể lấy
miếng bọt biển, vắt ráo nước và lau sạch đầu cho gà. Đôi khi tôi cảm thấy gà của mình sắp sửa gục vì trúng CỰA MỀ
(GIZZARD BLOW) và sẽ không đâm nữa, và mắt nó trông đờ đẫn, thì tôi sẽ dấp thật nhiều nước lên mề nằm ngay dưới
đít. Tôi không làm điều này nhiều lắm vì thông thường gà bạn không thường xuyên bị trúng CỰA MỀ. Đây là lần DUY
NHẤT mà tôi từng sử dụng nhiều nước, và một khi tôi làm đến mức này [là vì] tôi cảm thấy gà nhà không thể đá thêm
được nữa. Bởi vậy, đây là cơ hội duy nhất để tôi “đánh thức” nó nếu được. Thông thường, một khi bị dính cựa mề, bạn
sẽ nghĩ là gà nhà chết chắc, rồi bạn đem nó về kê phòng và thảy lên sàn và vài phút sau, bỗng nó tỉnh dậy gáy vang. Vì lý
do này tôi không bao giờ vứt gà chết vào sọt đựng xác tại trường đấu cho đến khi nó lạnh cứng, rất nhiều sư kê kiếm
được gà giống hay bằng cách đó!
Khi thả gà tại CỰ LY GẦN (SHORT LINE) [trong mức] chừng nào mà gà bạn đang đá thì cứ để nó đối mặt gà địch giữa các
lượt thả. Nhưng chỉ khi cả hai đang quỳ hoặc đang đứng ôm gà. Đừng để nài địch ôm gà đứng trên mình trong thời gian
còn lại. Bây giờ chẳng hạn, nếu gà địch dường như muốn CHẠY, nếu bạn đứng thẳng và ôm gà bên trên gà địch, dĩ nhiên
là ở mức bên mình, việc này sẽ khiến gà địch bỏ cuộc và chạy. Nếu bên địch vốn là GÀ RÓT (DUNG-HEEL) và trận đấu
dằng dai thì việc này đôi khi có tác dụng, hãy cứ thử. Cũng vậy, khi ở cự ly gần, đừng để nài địch đặt gà xuống mức
trước bạn, cố xác định mức bên bạn, canh chân gà nhà ngay bên trên mức và quan sát gà địch, và đặt xuống ngay lập
tức đồng thời hay sớm hơn nếu có thể. Bằng lòng bàn tay của mình, bạn có thể khiến gà xuất phát nhanh hơn một chút,
hay với đầu ngón tay bạn có thể giữ nó chậm lại một chút. Bạn chỉ sử dụng hai thủ thuật này khi cần gà nhà vượt qua
mức để đoạt quyền đếm (break the count) và nó có vẻ không muốn, hay khi bạn đang nắm quyền đếm (have the count)
và bạn muốn gà nhà đứng yên tại mức, bởi nếu nó nhào qua thì gà địch có thể đoạt lại quyền đếm [tức đá trúng gà
mình và nếu nài địch yêu cầu đếm thì hắn sẽ nắm quyền]. Khi thực hiện, đừng dụng lực quá nhiều và cố đừng để lộ liễu.
Một số con rất hung dữ và nếu không bị tang nặng, sẽ không chịu đứng yên tại mức theo ý bạn, và như vậy cũng được
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bởi vì sớm muộn gì nó cũng hạ sát gà địch. Nếu bạn nắm quyền đếm và không muốn gà nhà đá nữa, và gà địch chỉ đứng
yên tại mức bên đó, hãy để gà bạn đối diện gà địch và đặt nó xuống thực sự chậm rãi và nhẹ nhàng và bạn thật lặng lẽ,
thì có thể bạn sẽ khiến [trọng tài] đếm hết và kết thúc trận đấu.
Nếu bạn muốn đoạt quyền đếm mà gà nhà không chịu cắn hay đá, chạy mặt gà địch. Bảo trọng tài nhắc bạn khi ông
đếm đến 18. Đặt ngón cái và ngón giữa lên lỗ mũi gà với tay kia bợ dưới ngực, bạn canh sẵn ở mức khi trọng tài hô sẵn
sàng, thử giật mũi gà, CHỈ MỘT LẦN DUY NHẤT, đặt gà bạn tại mức khi ông hô thả. Nếu gà bạn TỪNG đoạt quyền đếm
thì nó sẽ làm lúc này đây. Tôi chỉ sử dụng cách này nếu gà địch nắm hai lượt đếm mười. Tôi không bao giờ giật lông, cổ,
tích .v.v. Khi làm vậy, gà thường mổ vào tay bạn trong quãng thời gian còn lại và khi bạn đặt nó tại mức thì nó sẽ không
chịu đá nữa. Vì lý do này tôi không phải “cắn móng tay” ít ra là với hai thủ thuật mà tôi áp dụng … ha ha!
Một điều rất quan trọng cần ghi nhớ là luôn thật chậm rãi và nhẹ nhàng với gà của bạn, khi nằm trong tay bạn trong lúc
thả và giữa các đợt nghỉ. Đôi khi việc thả thô bạo có thể khiến gà bị tổn thương. Việc hạ đối phương đối với nó đã đủ
khó rồi, đừng bắt nó phải xử luôn cả nài nữa! Khi gà bạn bị khò, đừng chạm vào nó. Đặt nó nằm lên sàn gần vách sới và
cố đừng để nó nhìn thấy gà địch. Nó có thể tự phục hồi và khạc thông trong thời gian còn lại, nhưng bạn không được
chạm tay vào. Luôn giữ cựa của gà bạn sạch sẽ, và giữ cho gà ấm bằng cách phà hơi nóng lên lưng và vuốt gối giữa các
lượt thả. Nhờ làm vậy mà gà của bạn sẽ tiếp tục đá trong một trận đấu kéo dài mà không bị đơ (stiff). Luôn gỡ lông ra
khỏi miệng và mắt gà. CỐ GẮNG QUAN SÁT NHỮNG SƯ KÊ HÀNG ĐẦU Ở KHU VỰC BẠN THẢ GÀ CỦA HỌ. Bạn sẽ học hỏi
được nhiều thông qua việc quan sát và thả gà của chính mình. HÃY THẢ GÀ MỘT CÁCH TRUNG THỰC!
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Thaû gaø kieåu Philippines
Dr. Andrew Bunan – Trích “Philippine Cocking Fundamentals”
Thả gà một cách phù hợp và bình tĩnh là điều quan trọng. Nên nhớ rằng, khi bắt đầu quá trình biệt dưỡng, từ khâu
tuyển chọn cho đến ốp, thả gà là điều cuối cùng mà bạn có thể làm để giúp chiến kê thắng trận.
Lăn (rolling)
Hãy tưởng tượng một máy bay đang hạ cánh trên phi trường. Đấy là cách mà một chiến kê chủ công (aggressive) được
thả. Thả quá nhanh thì nó sẽ tiếp đất bằng ngực hay tệ hơn, bằng đầu. Thả quá chậm và bạn kéo nó trên không rồi tiếp
đất có thể gây ra vấn đề sau đó. Thực hành đem lại sự hoàn thiện. Hoạt cảnh hoàn hảo là khi chiến kê được khởi động
vừa đúng lúc, ngay khi bạn “lăn”, gà nhà sẽ đá ngay vào địch thủ, “chặn” nó trên không và “găm” xuống đất.
Thả dạt bên (sideway)
Với loại chiến kê thận trọng và phòng thủ (defensive), tốt nhất nên thả cách xa đối phương, bằng lối “thả dạt bên”. Điều
này sẽ giúp nó có thời gian để điều chỉnh và lập kế hoạch tấn công hay phản đòn. Nếu đối phương thuộc loại đá nạp tốc
độ, sẽ khôn ngoan nếu bạn thả chiến kê dạt bên để phòng ngừa mọi biến cố. Nếu trường đấu đủ rộng, cách thả dạt bên
sẽ thuận lợi hơn.
Luôn sẵn sàng
Dẫu chiến kê thuộc loại tấn công hay phòng thủ, điều bắt buộc là nó phải được thả nhanh hơn đối phương. Chạm đất
trước có nghĩa nó sẽ có nhiều thời gian và cơ hội hơn để chuẩn bị hay nạp đối phương trong nháy mắt. Nếu chiến kê
của bạn chủ công, chạm đất trước đồng nghĩa với việc nhanh hơn đối phương một hoặc hai chân. Trong khi đối phương
hãy còn đang xoay trở, chiến kê của bạn đã có mặt giữa trường đấu và đá cật lực vào nó. Tác động chắc chắn sẽ nhân
đôi bởi vì nó được gia tốc. Mặt khác, nếu chiến kê của bạn thuộc loại phòng thủ mà nó thích đợi đối phương công
trước, chạm đất trước đồng nghĩa với việc có thêm nhiều thời gian để canh nạp khi đối phương lao đến, tức có thêm
thời gian để “chặn”đối thủ trên không một cách chính xác. Trong bất kỳ trường hợp nào, thả gà trước luôn có nhiều lợi
thế hơn.
[Lối thả gà bên Phi hơi khác, gà không đứng sẵn tại mức, hai nài đứng ôm gà trên tay và thả tại mức khi có hiệu lệnh của
trọng tài. Bởi vậy nài phải thực hành cách “lăn” gà. Nhiệm vụ của nài chỉ có vậy, phần sau thuộc thẩm quyền của trọng
tài. Nài thường được trả 15% tiền độ so với 5% của tay lắp cựa. Tuy nhiên, bên Phi có câu “Khi chiến kê thắng trận, nó
thực sự là hảo kê. Nhưng khi chiến kê bại trận, mọi lỗi lầm đều quy cho tay lắp cựa”, chẳng ai đổ thừa cho nài!]
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