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Lúc sáng sớm, dậy từ 5h (ặc, hôm đi học 7h mới dây)
Ăn sáng (nói là ăn chứ được 2 thìa phở rồi phi cho mẹ ăn)
6h, tót lên xe, ba đèo sang nhà cô Hoàng Anh
6h15 đến nơi, bấm chuông đau tay mới nghe giọng Dương , mà tưởng tử 
tế xuống mở cửa ai ngờ bảo đứng chờ típ 
Tự nhiên thấy cái taxi tưởng của ai, vướng dã man, bực cả mình (ai biết đi 
taxi đâu, tưởng đi ôtô nhà Dũng) 
Lên taxi, Dương hỏi mang gì lắm đồ thế (cái balô nặng khiếp, oạch, như đi 
du lịch, toàn quần áo với khăn chứ có cái gì đâu)
Đến bến. Tưởng đến sớm nhất ai ngờ có nhân đến sớm hơn. Hẫng
Trung đến, mang 2 quả vợt tennis to khủng bố, ra đánh, sợ bay đập vào xe 
nên đánh nhẹ (hix, tennis đánh nhẹ còn gì là vui)
Dũng với Dương lon xon chạy ra. Cướp cái vợt tennis (vô duyên) xong rồi 
cầm ko được, cứ mân mê trong khi bọn này ra ô tô rồi
Lúc ra ôtô, bực cả mình, đầu tiên được 1 cái ôtô ko biết nhìn gương, suýt 
húc vào mình, xong 1 cái taxi ko biết nhìn đằng sau, thò đầu quay ra đằng 
sau rồi mà cũng suýt húc, cuối cùng gặp 1 cái ôtô ko biết nhìn đường, đứng 
trước mặt mà còn suýt đâm. Bực
Lên ôtô, ngồi mệt phờ, rồi quy định là có người lớn ko nói bậy (oạch, thế mà 
lúc đến nơi chửi nhau ầm ầm) mãi ko thấy nhân chính (cũng là người cáo già 
nhất đâu) 
1 lúc sau, “cáo già” xuất hiện với cái áo mặc 2 hôm trước và vẫn có mùi 
chua 
Trên đường, cứ bảo để ý mọi vật, ai bít là để ý cái quái gì, cứ chăm chăm 
vào cái ba lô thầy xem có “Bác Hồ kính yêu” rơi ra ko
Lúc đi, hết ngồi nhìn đường, chỉ có 1 cảnh, chán, nằm lên đùi Dương, ko 
ngủ được, chán, mượn rubic của Hiệp, ko chơi được, chán, nói chung là 
chán. Còn ăn quả “Như lai thần bủm” chứ, bực mình, đến nơi muốn xỉu luôn
Lúc xuống xe, phi ngay vào cái “vê kép xê”, ái chà, thơm phết, còn sạch 
nữa, xong ra xem đá bóng, ko thích đá, rủ Trung đi tennis
Vừa ra đến bãi cỏ, thầy gọi vào chia đội tìm kho báu. Cuống cuồng vơ đại 4 
đứa Hiệp, Nam Anh, Trung, Dương rồi lao ra sân tennis, lại gọi vào (ặc) phổ 
biến luật chơi, lại chạy ra sân tennis
Đang chờ Nam Anh thua Trung để vào, tự nhiên cái bọn đá bóng dzô dziên 
vào sân tennis đá bóng làm cái cô (chẳng biết là cô gì, hình như lao công) 
đuổi ra vì ko được đá bóng, thế là nhìn thấy bọn mình ở sân bên kia, qua, 
đuổi, ko chịu (ngoan cố), hỏi “người lớn cho phép chưa”, lão Trung bảo, 
“Rồi ạ!” bả đi ra nhưng ném lại 1 câu như xát muối vào lòng: “150k một 
tiếng đấy” 
Mặc kệ! Ta cứ đánh, ko thuê thì mất tiền gì 
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Đang hí hửng, tự nhiên bả lại vào (lại có chuyện) bảo có khách thuê
Thế là lon ton chạy sang sân bên kia
Đang chạy, Mr “cáo già” cùng các cộng sự gọi vào ăn xúc xích (vừa đến đã 
ăn)
Nói chung cũng ngon
Ăn xong lon ton sang cái sân bên kia 
Gặp 1 bà với 1 thằng bé đang đánh (xui tới số)
Trung lại xin thằng bé cho đánh với, nó chửi (hố hố, may mà ta ko ham)
Xong rồi, cái bà lao công lại vào, bảo 2 mẹ con nhà đấy là sân đấy có người 
thuê, haha, cho chết
Ủa nhưng mà có người thuê thì sao mình chơi được ta?
Thế là 2 ông thuê vào sân
Ta sợ wá chạy ra
Trung lại lon xon đi xin 2 ông kia cho chơi với (1 lần mà chưa ớn) 
Lại bị chửi, bảo là trẻ con biết gì (may mà ta ko thích mấy cái vụ xin xỏ)
Đi ra, về chỗ nhà sàn, nói xấu mấy cái ông đấy nói riêng và người lớn nói 
chung (cái này dũng cảm lắm mới dám kể) hehe
Về chơi cái trò vẽ bản đồ (gọi là trò nhưng để thầy biết về cái khu này mà đi 
giấu, lười thí mồ, muốn thì tự đi mà tìm hiểu chứ)
Chạy hộc hơi với ông Trung đi một đoạn, vẽ được kha khá (còn đúng hay sai 
thì chỉ có Trời và ông chủ khu này biết keke)
Ra xóm nhà cổ, có 4 cái nhà, vẽ cả 4, thế là được thêm 3 điểm, mấy nhóm 
kia vẽ mỗi cái xóm. Ra đến đây thì lạc mất ông Trung, lại gặp 3 tên lười kia 

Thời gian 30 phút mà đi 10 phút đã về, ta nằm nghỉ còn mấy tên kia... đi đá 
bóng (ham chơi dzữ), ta ngồi cướp máy thầy Tuấn chơi phá brick tí
Ngồi tí chán (toàn thua), ra buôn
Mà sao số tui hôm nay ko đào hoa, ”cáo già” thì giơ tay lên là bọn con gái 
thả miếng bim bim vào, ta xin bọn nó cũng ko cho, lóc ngóc ra lấy 1 gói, 
(mặc dù ở ngay bên cạnh)
Xong cái vụ bản đồ, đòi đi bơi thế là Mr Tuấn và cộng sự dẫn đi
Ai ngờ trẻ con lon xon, chạy ra khu bể bơi mà ko biết mọi người ra chỗ nhà 
sàn 2 cất đồ, đúng ko thấy gì, sốt ruột, đi ra mới thấy mọi người đến chỗ sân 
tennis
Cứ tưởng là ra chỗ mình, lại quay lại trước cổng bể bơi 
Chờ mãi lại ko thấy, chạy ra ko thấy mọi người đâu, lại tá hoả đi tìm, tìm 
mãi mới biết ở chỗ nhà sàn
Thế là ra đấy ngồi, hỏi vụ ai bơi, rồi ai ko có quần bơi, thế là đi mua (ác nỗi 
ông Nam Anh ko có quần bơi, mà ở đây lấy đâu ra quần bơi ngoại cỡ XXL)
Hờhờ, ko ngờ lại tìm được cái quần vừa với Nam Anh
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Đứng trước cổng vào, cứ lấy tay chạm nhẹ nhẹ lên tóc thầy là lại cho tay lên 
gãi, kéo thèng Hoàng Anh ra thì nó lăn ra cười, thế mà thầy ko biết, lúc đi 
vào hỏi: ”Đầu thầy nhiều gàu lắm à mà thầy cứ gãi thế?” Thế là cáo già bảo 
tưởng con gì. Nói thì cười phì
Vào trong đấy, chạy vào cái ”vê kép xê” thay đồ. Bực, lúc thay mà tên 
Trung cứ réo
Ra rồi, ko thấy cô Hoàng Anh đâu, đi xăng đan, ôm quần áo, mặc quần bơi 
(chắc lúc đấy chẳng ai kì cục như thế) đi tìm cô Hoàng Anh. Thấy cô ở chỗ 
cái ghế tắm nắng. Chạy vội, vứt quần áo (mà chẳng biết cái đôi xăng đan 
đâu) xong đi xuống cái bể trẻ con
Mà sao mình sợ cái cảm giác xuống nước thế, xuống mà run hết cả người. 
Lúc chân chạm đáy bể mới thấy an toàn. Nhưng mà sao trơn quá, tưởng cái 
gì, cuối cùng mới biết là rêu 
Đang đứng, nghe có thằng bé tí (chắc 2 tuổi) nó bảo là: ”Cậu ơi, tớ ” đi” 
rồi!” Hãi quá, tưởng cái trơn trơn là ...
Chạy vội lên bờ, nhày sang cái bể trẻ con bên kia. Ngồi trong đấy mà tìm 
thầy vì sợ chết (toàn từ 1m5 trở lên à) mỗi cái bể trẻ con là 60cm (mỗi tội rõ 
ngại vì toàn con nít với mấy bố mẹ đi theo à), mỗi ta là ”thanh niên trai 
tráng” thôi
Xong rồi đi tìm thầy, thì nghe bảo thầy vào bể mát-xa lúc ra thấy thầy đang 
ở bể lạnh. Lại chui vào bể trẻ con ngồi 
Vừa ngồi một lúc thì ” đại ca” lại vào bể nóng. Bực cả mình. Kéo cả lũ theo. 
Thì thôi, đi có bạn có bè, ta chạy theo
Đi vào, nghe bể mát-xa sướng quá mỗi tội lại thấy cái số 140cm đỏ lòm, sợ 
quá, lại chạy sang bể 60cm (ngại quá xá)
Hí hửng tưởng được mát-xa, cho chân xuống, ặc ặc, bỏng rát như thiêu vậy
Giựt chân lên luôn, thầy thì cứ đứng dưới bể bảo xuống đi, rồi giảng giải 1 
đống vật lý là theo dòng đối lưu thì ở dưới mát chứ ko nóng như ở trên. Cho 
chân xuống sâu sâu, lại thấy bỏng rát, lại giựt lên
Nhưng lại chơi cho 1 tràng là thầy có sao đâu, cứ xuống đi, thế là liều, nhảy 
ùm xuống, nước ngập đến bụng (đốt bớt mỡ bụng cho đỡ béo hehe)
Nóng quá, chạy vòng quanh cái bể con con (chắc chỉ 5m2) cho bớt nóng
Khoảng 30giây là nó quen, thế là hết nóng
Mỗi tội chỉ có nửa dưới là quen, còn nửa trên thì vẫn đang hứng gió mát, mà 
bơi thì phải cho cả người xuống bể mới đã (gọi là bơi chứ chỉ là ngâm thôi) 

Tên Hiệp đứng trên bể, hắn cho chân xuống, cũng ko dám xuống (giống 
mình ghê ta)
”Cáo già” thì ra chỗ sâu bơi rồi
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Thế là ta lại chơi 1 tràng đối lưu rồi xuống 1 lúc là quen (đổi vị trí nhanh 
quá)
Hắn cũng bớt sợ, xuống nước, nóng quá, lại nhảy lên bờ (hết cách, mình còn 
ko nhát như thế) 
Thế là lần này, khiêu khích rồi bắt ép, lại nhảy xuống, nhưng ta ko cho lên 
(cho chết) thế là nóng quá, nhưng 30giây sau, lại giống mình
Mỗi tội 2 thằng chỉ cho từ bụng xuống ở dưới nước thôi à, từ bụng trở lên thì 
chịu
Ta phải ra dáng cho hắn sợ, hạ người xuống từng tí từng tí một, 1 tí lại quen
Lại nịnh hắn hạ xuống, hạ được 1 lúc lại kêu, thế là ta dìm (hốhố) nhưng chỉ 
đến cổ thôi
Thế là 2 thằng lại nhảy ra bể 1m4, mỗi tội, sâu quá, lại còn nóng, thế là men 
bám vào thành bể rồi đi ra chỗ bọn kia (mà vô tâm, thấy người ta khổ sở mà 
ko giúp) y như người nhện
À quên, lúc trong cái bể con nít, mấy đứa kia thi bơi, chẳng hiểu sao cáo già 
hăng thế, hét vang cả bể bơi, làm mình với Hiệp cười lăn lộn
Đang trèo tường (nói cho oai thôi) thì gặp bố Bách ngồi trên bờ lại hỏi có 
bơi không, bảo không, hai thằng lại bò tiếp
Vửa ra đến nơi, cả lũ lại kéo nhau ra bể lạnh (oạch, sao mà xui thế), thôi, ở 
một mình vừa buồn, nước lại nóng, ra bể lạnh thôi
Xuống lại lạnh quá (lại nhảy vào bể trẻ con thôi)
Thấy mấy người kia vui quá, lon ton ra chỗ 1m5
May mà kiễng chân, ko thì chết sặc
Lại bám vào thành bể bò ra chỗ mẫy người kia
Đứng hóng cho vui, rồi ra chỗ ”Cáo già”
Mà đúng là cáo thật, bế mình lên rồi thả ko cẩn thận => Sặc phát 1, lên bờ 5 
phút
Xuống bờ, thèng Hoàng Anh lại bế lên thả xuống => Sặc phát 2, lên bờ ho, 
sặc để nhổ cái nước kinh khủng đấy ra
Thôi, vào góc bể cho nó nông. Nhưng nhìn vui lại ra hóng, rồi cũng chỉ đi đi 
lại lại giữa cái bể
Lại mon men ra bể trẻ con (vì ở đây chẳng có gì mà chơi) 
Vửa kiễng chân vừa nhảy, đang đi chẳng hiểu sao ai bơi làm sóng bụp phát 
vảo mặt => Sặc phát 3, chóng vánh, nhảy lên, đập đầu vào cái cột trên thành 
bể
Trèo lên cái thang để vào bể trẻ con, 1 chân tuột vào trong bểm vào đúng 
chỗ rêu, trượt chân ngã ụp mặt xuống nước =>Sặc phát 4
Loay hoay mãi mới giũ được cân bằng, lại bò vào bể trẻ con
Ngồi mãi cũng chán, lại ra chỗ kia (đúng là dở hơi, đi đi lại lại) đang đi sóng 
lại đánh =>Sặc phát 5
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Ra chỗ kia, lại chơi cái trò Thần Nước (1 đứa cúi xuống dưới bể, 1 đứa đứng 
lên lưng, đứa dưới bể đứng phắt dậy, đứa trên ngã oành xuống, nước toé tùm 
lum => Sặc phát 6 (chết mất)
Đứng ngắm chơi Thần Nước 1 hồi, lại thi lặn, rồi thi bơi, mình cứ đứng góc 
bể, chẳng hiểu sao nước lại toé lên (đứng đúng chỗ nước phun ra) => Sặc 
phát 7
Xong rồi chơi trò lấy mũ bơi của bọn con gái làm bóng nước rồi ném
Cũng vui, may mà chẳng ai ném mình hốhố
Xong chạy lên bờ, đi ra chỗ cô Hoàng Anh, thả cái kính bơi vào, thấy hội kia 
chưa lên, lại xuống nghịch, lúc trèo xuống, trượt chân => Sặc phát 8
Chơi 1 lúc, lên bờ, tự nhiên ko thấy kính bơi với xăng-đan đâu. Tá hoả chạy 
đi tìm
Đến chỗ lúc đầu xuống bể thấy đôi xăng-đan vứt chỏng chơ (mà lạ thật, sao 
ko ai lấy nhỉ)
Xăng-đan thấy rồi lại đi tìm kính, tim mãi ko thấy, thôi, cứ vào thay đồ cái 
đã
Lúc ra, hỏi cô Hoàng Anh thì mới nhớ ra là mình bỏ kính vào cái túi để đồ 
của nhóm (đãng trí quá)
Ra nhà ăn, thấy đồ ăn lắm quá, ăn một bữa ra trò
Cụng ly kinh quá, cả cái nhà hàng ai cũng nhìn
Ăn xong ra chỗ nhà sàn, vào lại bị đuổi ra 
Tức quá, chạy ra chỗ thầy hỏi tại sao, thì bảo thuê từ 1h, nhìn đồng hồ mới 
có 1h kém 20, chết mất
Ra chỗ cầu sang nhà hàng ngồi buôn đến 1h thì chui vào
Giở trò bói tay rồi lại bảo nhau là cái mái sắp sập nếu mà chạy kinh quá, 
hốhố
Phát hiên ra anh Duy có cái máy chơi Pokémon, ra luôn, ngồi chơi quên trời 
đát
Nghe bọn con gái hóng bảo là ra xem trước mật thư giải kho báu, ko giải 
đuợc, chán, lại ra Pokémon
Đến lúc tập họp đội thì mới tập trung. Mà sao xui thế, ngồi đúng chỗ tối 
nhất, nóng nhất
Thầy bào đi tìm hiểu cái bể bơi. Ai biết là tìm hiểu cái gì đâu, cứ tìm hiểu 
mấy cái bên trong như là có bao nhiêu ghế tắm nắng, rồi độ sâu, kiểu thiết kế
Cái bảng nội quy với giá tiền thì lại dài quá, lười chép, lấy máy ảnh của Hiệp 
quay
10 phút là về, còn dư 20 phút, bọn kia lại đá bóng, ta lại Pokémon
Đúng lúc tập họp, thầy mới ra câu hỏi, toàn cái câu liên quan đến bảng giá 
với cả nội quy, cả lũ hùng hục lấy máy ảnh, thầy lại bảo ko được xem ảnh 
với clip (chơi ác, đã đặt ra cái luật đấy đâu)
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Thế là chỉ được có 2/5 câu. Thôi, có còn hơn không. Trả lời câu hỏi đầu tiên 
nên thầy cho cái câu IQ trước, nát óc nghĩ không ra, may mà vẫn để ý số thứ 
tự của mấy cái nhóm kia, ko thì chết.
Sau khi ”Anh hùng Dương” giải xong cái câu IQ thì chạy ra bể bơi tìm mật 
thư đầu. Ra Nam Anh lại hóng hỏi chú bảo vệ thế là chú đưa cái mật thư cho 
luôn. Chạy ra xóm nhà cổ thôi
Hjx. Đây là đoạn gian nan nhất. Chạy vào trong tìm đi tìm lại, bới tung cái 
chỗ đấy lên ko thấy, lại còn bị đuổi ra ngoài nữa. Chạy đi chạy lại, đau dạ 
dày quá, đi về nhà sàn, năn nỉ thầy. Thầy bảo ra chỗ hồ đạp vịt (dạo này 
mình nịnh giỏi phết)
Ra đấy, lại ko tìm được mật mã, mà Dũng lại tìm được nên chán quá. Mấy 
cái mật thư còn lại ở ven hồ mà mình sợ ngã nên không dám ra (nhát quá )
Thầy bảo chạy theo Dũng về nhà sàn nhưng có mà biết mấy cái trong là gì 
đâu, nên bảo mấy người kia về, mình ở lại hồ tìm mật thư (chẳng qua là đau 
quá muốn nghỉ)
Phải 30 phút, cũng đở nên chạy ra chỗ kia, nghe mọi người bào tìm ở tầng 1 
nhà sàn 2 (là cái nhà sàn đang nghỉ)
Bới tung cái chỗ đấy lên, nhiều lúc đến chỗ mật thư cuối lại tìm không ra
Năn nỉ thầy cho gợi ý và chịu giảm phần thưởng
Đến cái gợi ý thứ 2 (giảm 200k rùi huhu ) thì Hiệp tìm thấy, đưa cho Nam 
Anh
Mấy đứa đội kia hóng, chạy theo, thế là Nam Anh chạy vào WC, bọn kia 
cũng chạy theo
May mà Nam Anh lừa được hội đấy vào trong 1 nơi rất là tình hình, rồi chạy 
lên tìm cái tờ ghi số báo danh của mấy đội kia
Lúc đấy cả đội mới biết cái mật thư là tìm mẹ bạn số 6 nhóm 4, giở ra thì 
biết là mẹ Linh
Trùi ui, có biết Linh là ai đâu ma biết mẹ Linh
Ra chỗ mẹ Bách, mẹ Dũng với 1 bác không biết là ai hỏi, nghi ngờ bác này 
là mẹ Linh nên ra hỏi, nhưng bác cứ chối đây đẩy (hix)
Thế là chạy xuống tầng 1, thấy 1 cô mặc áo xanh lá cây, hỏi cô có phải mẹ 
Linh không thì cô hỏi để làm gì, thế là tìm Nam Anh lấy cái mật thư rồi đưa 
cho cô. Cô bảo cô không biết mà nhìn mặt cô đúng là ”ngây thơ” thật nên 
thôi lại lên (bắt đầu nản)
May dã man, quả đấy Linh đang đứng ngay cạnh đấy lại lên tiếng bảo là tìm 
mẹ mình làm gì, thế là biết mặt Linh (Hehe, sắp thắng rùi)
Lên tầng 2, xem lại mặt bác không biết thì thấy giống Linh y hệt, nhưng nói 
bác vẫn chối, thế là đưa mật thư ra, rồi nịnh là cháu thấy bác giống Linh 
lắm,..
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Bác hỏi Linh là ai, bảo Linh là cái bạn mặc áo đen, đến đấy bác mới dẫn 
sang cái phòng bọn con gái nằm ngủ (phù cuối cùng cũng xong)
Bác mở cái ba lô ra, hồi hộp, hồi hộp, cuối cùng, bác bảo mất rồi (oạch, kho 
báu gì mà để mất)
Lúc ấy, thầy mới lên bảo về phòng chính, và thông báo nhóm mình thắng
Ko hiểu gì hết (kho báu mất rồi còn gì ) nhưng thầy bảo tìm được đến mẹ 
Linh là kho báu rồi. Hehe. Sướng
Buổi tối, ngồi tổng kết lại ngày, rồi trao giải TMO Set 1 và 2, mình còn được 
cái giải rất chi là vấn đề là dũng càm (vì không biết bơi mà dám xuống, ngại 
ghê, chắc nếu có giải sặc nhiều nhất mình cũng ắm quá hehe )
Rồi cho từng nhóm lên giới thiệu về quy luật sắp thứ tự, lúc sắp thứ tự, mình 
đi hóng nhóm con gái và nghe quy luật là số tổ chấy trên đầu (ặc, con gái 
con gứa gì mà, buồn nôn quá) cuối cùng mới biết là đùa
Xong rồi lên xe, về
Trên đường về uống sữa dê và ăn caramel
Mình uống chung với Bách, hắn cũng uống ít nên mình cầm nửa chai sữa về
Về đến nhà, đã 9h30, ”bàn giao” hộp sữa dê rồi ngủ (không ăn, không uống 
mà sống được, hjx)
Hôm sau và những hôm sau, ê ẩm hết cả người , đi học mệt ơi là mệt
Đến hôm nay lôi hộp sữa dê đa định uống nốt thì nó đông lại và lên men 
thành sữa chua (ặc, mà ác nỗi, chỉ 1 phần nó đông, còn 1 phần vẫn là sữa, 
vứt đi vậy)
Nói chung là hôm 8.8 đi rất vui mà vui => Thể nào cũng ốm  
P/S: Em thức đến 12h đêm viết đấy thầy. Có gì trao giải chăm chỉ cho em 
nhé. Hehe
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