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THƠ CON CÓC VỀ TAN DA RESORT

6h sáng đã dậy
Và rửa mặt rồi ăn

Không nằm vùi trong chăn
Như mọi ngày chủ nhật

Chuẩn bị xong xuôi tất
Hai mẹ con cùng đi

Gọi điện bắt taxi
Cùng đến địa điểm đó

Taxi vừa mới đến
Là thấy các bạn luôn

Cùng chuyện trò vui vẻ
Cất tiếng cười vang vang

Mọi người đã đông đủ
Chúng tôi cùng lên xe

Con trai chạy xuống cuối
Con gái ngồi phía trên

Đúng 7 rưỡi xuất phát
Tiếng cười nói vang lên

Thế là bao mệt mỏi
Bỗng dưng biến mất luôn

Và cũng không lâu lắm
1 tiếng đã trôi qua

Không một ai thấy mệt
Cùng nhau bước xuống xe

Sau khi nghỉ 5 phút
Thầy Tuấn chia đội chơi
Từ đám đông chúng tôi
Bỗng chia làm 4 nhóm
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Nhóm tôi có 5 bạn
Gồm có bạn Nam Anh

Thái Dương, Nam và Hiệp
Cuối cùng là chính tôi

Trò đầu bọn tôi chơi
Là vẽ bản đồ thực
Về Tản Đà Resort

Nghe hay hay thật đó

Sau bao nhiêu cố gắng
Bọn tôi vẫn đứng nhì
Thật là chán quá nhỉ

Nhưng nhóm tôi không buồn

Tiếp đến trò thứ hai
Tắm bể bơi thỏa thích

Sau khi chơi đã đời
Bọn tôi đành rời bể

Sau bưa trưa no nê
Tụi tôi chơi đá bóng

Tuy vài bạn lóng ngóng 
Nhưng vẫn thật là vui

3 giờ chiều đã tới
Thầy Tuấn gọi tập trung
Thầy thông báo bắt đầu

Trò đi tìm kho báu.

Qua bao nhiêu thử thách
Cùng “ bẫy” thầy đưa ra 

Chúng tôi vẫn tìm ra
Lời giải và mật mã

Khi nghe thấy lời giải
Thầy cầm cái ví da

300 nghìn tất cả
Kho báu thành “ money”
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Nhóm chúng tôi rất vui
Khi nhận được giải thưởng
Bao niềm vui được hưởng

Từ cuộc vui chơi này

Tạm thay cho lời kết
Tôi có mấy lời khuyên
Đoàn kết là thắng lợi

Và Thầy Tuấn chúng tôi
Là “tên lừa” siêu hạng.

( Thầy đừng giận em nhé)
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