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   Tản Đà Resort = Niềm vui + Nỗi kinh hoàng

    5h sáng , trời hôm nay khá đẹp , nắng ấm 
( đúng hơn là NÓNG) , đi tắm 1 cái nào . Tắm 
xong , thơm tho roài , rồi mới chuẩn bị cho 
chuyến đi  :((.
    Đây rùi , quả bóng , thứ ko thể thiếu trong 
mỗi chuyến đi chơi , rồi đến cái kính bơi 
( quần thì hem cần , nhảy ùm xuống bể cũng 
đc ) , và quan trọng nhất là thức ăn ( có thực 
mới vực đc đạo :(( )
    6h 30’ , dí đc 2 miếng xôi vào mồm , rồi 
chạy ù ra xe bố . Trên đường , một cảnh vật vô 
cùng quen thuộc lại diễn ra : khói + bụi + xe 
máy + ô tô = tắc đường ( xui xui xui ) .
    Cuối cùng cũng đến : cây xăng ở đường Lê 
Văn Lương , đến nơi thì thấy mỗi thằng Nam 
Anh đứng dựa lưng vào xe bố chơi Rubích , lạ 
nhỉ , gần 7h rồi mà . Đứng chơi vs nó 1 lúc thì 
thấy hơi lạ , tưởng mấy sự kiện thế này thì bọn 
nó phải đến từ trc nửa tiếng chứ . Đằng này 
chả thấy thằng cha nào ( hix hix ) . “ Hay là 
bọn nó ở bên kia nhỉ ? Chết cha ! Đi mất rồi 
thì chết . Bảo thằng Nam Anh rồi 2 đứa cũng 
chạy sang bên phải của cây xăng . Ôi ! Mình 
phục mình quá ! Tất thảy già trẻ lớn bé , nam 
nữ giàu nghèo đều đang tụ tập nơi đây . Leo đc 
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lên xe mới bik bọn nó đông đủ hết rồi ( kể cả 
Hải Nam , hix , mình nhục wé , đến sau cả nó ) 
. Thiếu mỗi “ Lão ” đồ già Trần Văn Tuấn và “ 
chang ” thiếu niên nổi tiếng hào “ Hiệp ” nữa 
thôi . Đây rồi , cuối cùng cũng đến ( đợi mỏi 
hết cả mắt ) , TVT cũng anh hào “ Hiệp ” đến 
thì bọn con gái vây kín lấy thầy tán chuyện 
( ga-lăng đến thế @@ ) còn bọn bọn con trai 
xâu xé anh Hiệp để “ trấn ” rubích : 3 x 3 , 4 x 
4 , pyramid ( hay j j đó ) và cả F1 , F2 đều đủ 
cả . Ông Đồ Già TVT bảo mình chú ý trên xe 
xem có cái j , nhưng mình chẳng để tâm . Chó 
bạn nó chú ý , rồi tí nữa thẩm vấn là đc . Trên 
đường đi , cảnh tượng quen thuộc ấy lại hiện 
ra : những đám khói bay tù mù trên con đường 
đất , những chiếc đèn xanh đèn đỏ cũng những 
chiếc nồi cơm điện nhấp nhô , nhưng may thay 
, lịch sử đã ko đc lặp lại , ít nhất là hôm nay , 
đường thông thoáng xe đi bon bon , nhưng ai 
bik rằng , chiếc mũi của một số người lại ko đc 
“ bon bon ” như thế . Ko bik tự bao h , lên đến 
xe là tui lại phải thở = mồm . Bọn nó ko chơi 
rubích thì cũng nói chuyện , đôi khi lại còn thi 
nhau “ said some bad words ” làm mình ko tài 
nào đc yên . Ước j mình đc như HN , nằm ra 
long Dương , đánh 1 giấc ( Haiz) . Phù ! May 
wá ! Cuối cùng cũng đến nơi . Chiếc biển Tản 
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Đà Resort hiện làm mình rơi nước mắt khi 
xuống xe ( cũng có 1 phần vì bụi , 1 phần khác 
là buồn ngủ nữa ) . Đây rồi , nhà sàn số I ( như 
sau này mới bik ) hiện ra vs những chiếc ghế 
tre đơn xơ mà lịch sự ( ngồi đau hết cả mông 
T_T ) . Hem sao , vừa đến nơi là lao ngay ra 
đá bóng rùi , chả quan tâm . Đá đc đôi quả thì 
ông bảo vệ ra xỉa 1 nhát : ko đá bóng ở đây , 
vỡ cửa kính xe ( hix , đau long ) . Chạy ra sân 
tennis tranh sân nào . Chạy ra đến nơi , chọn 
đội xong , lại 1 bà nữa ra , “ nhẹ nhàng ” nói : 
ai cho chơi ở đây , 150k / h đấy , nghe lộn ruột 
gan , nhưng kệ đá tiếp thôi . Sax ! Lệnh triệu 
tập , hic hic , số mình xui , thầy bắt ra , chắc 
lại pp cho cái trò tìm kho báu j đó . Haiz , nghe 
nói giải thưởng là 500k , cũng đc đấy nhỉ , xui 
mãi rùi , nhỡ đâu lần này lại may . Hix , ai ngờ 
, thầy lại bắt đi vẽ bản đồ cơ chứ . Haiz, thôi 
kệ , vẽ qua loa cho xong , rồi về choi típ . 
Cũng may , khu này ko rộng lắm . Chỉ mất có 
18 phút đi đi lại lại , lưng mình làm bàn , tay 
Ngọc Trung làm bút , là ra 1 cái ngoệc ngoạc ( 
hix hix ) . Đem về nộp thầy , bị thầy ca cho 1 
bài nghe đến sướng cả tai ( đáng đời mình 
thật ) . Tưởng đc tiếp tục đá bóng , ai ngờ , 3 
phút sau , lại bị triệu tập để đi bơi tập thế . Nản 
vô đối , thay cái quần bơi , rồi theo đoàn vào 
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bể . Ọe Ọe ! Vừa vào đến bể bơi là nhảy ùm 
xuống , hic hic , ai dè chỗ này 1m8 , đã thế , 
rong , rêu bám đầy sàn bể ( kinh kinh kinh ) , 
haiz , bơi vội vàng theo thằng Nam Anh ra chỗ 
1m5 rồi nghịch nc . Nhưng chơi mãi cũng 
chán . Cuối cùng , cả đám quyết định vào bể 
nc nóng sau khi thay nhau đi “  Vê kép sê ” , 
nói văn vẻ hơn thì là “ WC ” , văn vẻ hơn nữa 
thì là “ World cup ”.
 Ok , xong rồi, xuống bể thôi , nc nóng mấy 
chắc cũng = nc ấm ở nhà thôi chứ j . Ai ngờ 1 
chuyện ko ai có thể ngờ tới , hic hic , em bị 
quay làm món “ hổ hầm ” mất ( ta đây cầm 
tinh con hổ mà ) hix đã thế , thầy lại còn tổ 
chức bơi thi nữa chứ . Nc nóng thế này , bơi = 
niềm tin , nhưng kệ , mình ko chịu đc , chắc j 
bọn kia đã chịu đc . Thế là máu ăn thua lại nổi 
lên . Vòng 1 , kaka , thắng 1 cách khá thuyết 
phục . Nhưng win đc 1 trận cũng thành hổ luộc 
mất rồi , nên đành chuồn ra bể nc lạnh . Ôi ! 
Thoải mái quá ( dù mới mới phút trc còn bảo 
nó bẩn ) .Ai ngờ , bọn nó lại lục đục kéo ra , 
haiz . Vòng 2 bắt đầu . Zui Zui Zui , đấu vs 
Nam Anh và X-Hùng , lượt đi , 3 đứa sàn sàn 
nhau nhưng vừa đến nơi rồi quay đầu lại  thì bị 
2 đứa mỗi đứa cho 1 “ gậy ” làm hết muốn thi , 
bơi cật lực đến đc giữa bể thì hết hơi , hic , 
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dừng lại nghỉ tí , và dĩ nhiên , mình về bét 
@@ . Xui kinh! Nhưng kệ , xui cái này đc cái 
khác . Và 1 lần nữa , nhận vật chính của chúng 
ta laị đoán đúng . Lúc sau , cuối cũng , anh ta 
cũng dành đc chiến thắng trọn vẹn trong môn : 
thi nhịn thở ( hix , nghe chẳng oai chút nào ) . 
Thi xong , chán chán và chán . Ra trêu Hải 
Nam . Kaka , khổ than chú bé , ko bik bơi , bị 
1 đám hội đồng , haiz , nên cung chẳng còn 
chỗ mà chen vào trêu nó . May wá , vị cứu tinh 
đây rồi , Mr. TVT ra và tuyên bố “ mở ” cuộc 
chơi nhảy nc ( dựa trên trò chơi rất chuối “ 
thần nc ” của anh “ đăng ” ). Nhảy 2 quả đầu , 
hix hix , bị đập đầu vào lưng anh nào đó đang 
lượn lờ  trong bể , nhưng quả thứ 3 , thực sự , 
cảm giác như đang bay thật , mắt chớp chớp , 
mồm đớp đớp , rồi uống luôn ngụm nc khi rơi 
xuống nc tự độ cao 30 cm . Ko sao , “ dân chơi 
ko sợ mưa rơi ” , ta lại nhảy thêm 2 lần nữa , 
nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua cái bể , 
đành chịu “ mưa rơi ướt áo dân chơi đi về ” 
( @@ ). Chơi chán rồi , ra cướp cái mũ của 
kon Linh chơi ném bóng vs thầy , và cuối cùng 
, anh ta ( tức là tôi ) đã có đc 1 thành tích đáng 
nể : kill 6 , death 15 , hic hic . Bơi chán rùi , 
lên bờ thôi , chạy vào nhà tắm rồi xí ngay đc 
phòng rộng nhất ( ngay sau đó bọn nó ùa vào 
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nên có đứa phải đứng ngoài vì hết nhà tắm ) . 
Tắm xong , nấn ná chút để trêu tức anh hiệp 
đang đứng bên ngoài . Ôi ! Cái khăn bong này 
sao lại hơi hôi hôi nhỉ ! Mong là hem sao ! 
Tắm xong rùi , chạy ù đi ăn cơm thôi , bơi 
xong mệt lả , thấy đĩa rau muống  xào mà nhìn 
ngon quá , chưa nói j đến các món kia . Đói 
quá rồi , kệ bọn nó , cùng mấy chiến hữu chén 
luôn , nhưng vẫn ko thể ko “ Zô ” đc . Mà 
muốn zô thì phải đủ người nên lại đợi . 15’ sau 
bọn nó mới chịu xách dép đi ra cuối cùng cũng 
đc ăn , đói kinh hồn rồi , thế là 6 cái miệng 
chén mất 15’ là cả mâm đã chỉ còn mấy cái 
xương gà . Ăn xong cả hội kéo nhau về nhà 
sàn 2 đá bóng . Hix , đang đá dở thì bị bọn con 
gái làm phiền , phần anh đây lại bị ăn 1 hit rõ 
đau vào mắt ( chắc hết muốn sống ) . Chơi 
chán , lên ăn táo , rồi bắt đầu trò chơi tìm kho 
báu . Đội mình đc phân công đi “ do thám ” 
khu nhà cổ . Haiz , rút cuộc cũng là nhà cho 
thuê . Tìm hiểu chán trê , đi về , hóa ra mới hết 
có 10’ , còn 20’ nữa , đá bóng ( yeah ) , đá đến 
mỏi con mắt , gãy cái chân thì mới bị thầy 
triệu tập : lên trả lời câu hỏi . Cuối cùng cũng 
xong , đc 1 điểm , zui quá xá . Rồi đến phần 
giải đố , 3 tam giác , tìm ? , quái nhỉ , sao lần 
nào cũng lệch 1 đơn vị => chán ( mãi về sau 
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mới bik thầy ra đề sai : hận thầy) . Mãi cũng 
đc ra bể bơi . Ra xong , nghe câu gợi y của 
thầy , chả cần bik j sất , ra hỏi chú bảo vệ ở 
đấy , ai dè chú lại là manh mối đầu tiên . Rồi 
lần lượt đến khu nhà cổ và hồ đạp vịt . Đến hồ 
đạp vịt thì tìm mãi hem ra => lại chán . Suy 
luận nào : bể bơi ( check ) ; Nhà cổ ( check ) ; 
hồ đạp vịt ( check ) => còn CLB Đá Ong thui , 
yey yey đi nào , cũng anh Huy ra mò ở CLB 
Đá Ong nhưng mãi chả thấy , đi ra hồ đạp vịt 
thì thấy bọn nó tìm ra rồi :(( . Địa điểm típ là 
khu nhà sàn 2 và là mật thư cuối cùng ( nản) . 
Tìm mất cả tiếng chứ chả chơi . Mãi ko thấy , 
đành dùng chiêu thầy co cứu trợ zậy , tiền 
giảm xuống nhưng có còn hơn ko . Gợi ý 1 => 
quá mơ hồ , ai mà chả bik là nó ở tầng 1 ; gợi 
ý 2 , trời ạ ,vừa đc 5’ , anh Hiệp đã tìm ra mật 
thư cuối cùng đồng nghĩa vs việc 300k đã 
thuộc về đội anh ta @@ xui xui xui nản ko 
chịu đc . Cuối cùng , ta ngồi lên đây chén xúc 
xích , 3 cái đã tiêu hóa xong mới có ng đến 
mời ta ăn ( nản vô đối ) . Nhưng kệ , đến phần 
phát phần thưởng rồi , zui zui zui đây , hix 
hix , nghe xong hết vui rồi , bọn nó đc mỗi đứa 
60k kìa hix hix , thèm quá , đã thế thằng Dũng 
còn đc 100k vì tìm đc 2 mạnh chứ , chán kinh , 
ko nhờ bạn bè thì nó cũng chịu thôi , thế mà 
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ko chịu khao j cả , đã thế , thầy lại quên mất 
giải lặn lâu nhất của mình nữa chứ , chán 
kinh . Thôi kệ , tiền là chín , vui là mười , đc 
chơi là tốt , chơi cho thỏa thuê đi , mai ta lại 
bắt đầu chiến đấu ( dù 2 chân đã gần như là 
gãy , 2 mắt đã gần như là mù , cái mồm thì gần 
như là câm , cái tai thì gần như là điếc ) . 
Nhưng rồi cũng đến h về . Trời âm u , mây mịt 
mù , 1 đứa cầm đèn pin đi trc ( chả nhớ là ai) 
bị mình dọa ma cho chết khiếp , rồi đến con gà 
rẫn cũng chung số phận ( ta đã ghét ai thì ng 
đấy ko thoát đc là cái chắc chắn ) . Lên xe , đi 
đc 1 quãng thì xe bỗng nhiên dừng lại , thì ra 
là có 1 shop sữa dê trc mặt , tất cả đều háo hức 
để nap “ dê ” . Đâu đó xong xuôi , xe lại lăn 
bánh và xe lại  cuộn tròn vs những câu tục ngữ 
khá hay . Rồi cũng đến h phút chia tay , thật là 
lâm li . Bạn bè nắm tay nhau từ biệt để ngày 
mai gặp lại lúc 9h ( T_T ) . Rồi mọi người 
cũng đi hêt chỉ còn lại mình tôi vs 1 “ bà chị ” 
chả biết gay hay less , nhưng cũng may , mình 
vẫn đc lên xe về nhà trc bà chị kia . Thế là 1 
ngày đầy ý nghĩa kết thúc vs những kỉ niềm 
buồn vui , bạn bè , đồ ăn ngon và dĩ nhiên là 
cả những câu tục ngữ . 
P/S : Chúc thầy ngủ ngon
----------------- The end ---------------------
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