
 

 

 

 

 

BUBU chơi trốn tìm 
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Hôm nay là ngày nghỉ, 
Bu Bu cùng các bạn đến 

chơi nhà Thỏ. Trời mát 

mẻ, nên tất cả đều nô 

đùa ngoài sân vườn. 
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- Bây giờ mình chơi trốn 

tìm đi. 

- Yeeeee 

- Mình tìm trước cho, 

các bạn trốn nhanh đi. 
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Trong lúc Thỏ nhắm mắt 
và dấu mặt vào gốc cây, 

thì Gấu chạy nhanh ra 

cuối vườn, còn Bu Bu 

chạy vô nhà tìm chỗ 
trốn. 
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- Sáu…ơ, sau sáu là mấy 

ta? A, nhớ rồi, bảy, 

tám, chín, mười. Mình 

đi tìm đây. 
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Thỏ phóng nhanh đến 

cuối vườn, nhìn vào 

thùng phuy. 

- A ha, mình tìm thấy 

Gấu rồi nha. 
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- Hì hì, tụi mình cùng đi 

tìm Bu Bu đi. 

- Chắc là Bu Bu ở trong 

nhà đó. 
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Bu Bu vào phòng Thỏ em, 

chui xuống gầm giường 

trốn. 

- Suỵt, anh đang trốn ở 

đây, em đừng có nói gì 

nhé. 
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Đang chơi banh, bỗng 

Thỏ em làm rớt quả 
banh và khóc ré lên. 

- Hu hu hu, banh của 

em, hu hu hu. 
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Bu Bu thấy Thỏ em 

khóc, nên bò ra ngoài, 

lượm quả banh đưa cho 

Thỏ em và dỗ dành: 
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- Em nín đi, đừng khóc, 

nếu không anh sẽ bị 
phát hiện bây giờ. 
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Vừa lúc đó, Thỏ và Gấu 

bước vào: 

- Xí bùm. 

- Ha ha ha chỗ trốn hay 

đó, nhưng trễ rồi. 
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- Tại em Thỏ đó, không 

thôi sức mấy các bạn 

tìm ra mình. 
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- Hôm nay chơi vui quá ha. 

- Lần sau chơi tiếp nha. 

- Trễ rồi, tụi mình về đây, 

tạm biệt Thỏ nhé. 

- Tạm biệt Bu Bu, tạm biệt 
bạn Gấu. 


