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Bu Bu rất thích ăn súp, 
nên hôm nay mẹ nấu súp 
cho Bu Bu ăn. 

- Ô, nồi súp chín rồi, 
mình ra vườn một 
chút. 
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Mùi súp chín thơm lừng 
làm Bu Bu cảm thấy đói 
bụng, nên Bu Bu đi 
xuống bếp tìm thức ăn. 
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- Mẹ ơi, con đói bụng 
quá à. Ủa, mẹ đâu rồi? 

Bu Bu nhìn thấy cái hộp 
nho nhỏ nơi bếp. 
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- Cái gì đây ta? A, hộp 
diêm. Mình hay thấy 
mẹ  lấy lửa từ hộp diêm 
nhỏ xíu này nè. 
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Bắt chước mẹ, Bu Bu cầm 
que diêm và quẹt vào hộp 
diêm. Một ngọn lửa cháy 
phụt lên. 

- A, thành công rồi. Gấu 
con xem nè, Bu Bu làm 
ra lửa hay không? 
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Bu Bu không biết rằng 
ngọn lửa cháy rất nhanh. 
Lửa cháy trúng tay Bu 
Bu và chân bé Gấu bông 
luôn. 
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- Ui da, nóng quá! Mẹ ơi, 
con bị phỏng rồi. 
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- Bu Bu, chuyện gì vậy? 
Phải dập tắt lửa ngay 
thôi. 
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Mẹ chạy nhanh đi lấy cái 
mền để dập tắt ngọn lửa. 
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- Bu Bu, con có sao 
không? Để mẹ coi nào. 
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- Hu hu hu, mẹ ơi con 
rát lắm, hu hu hu… 
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- Bu Bu à, chơi với lửa 
nguy hiểm lắm. Con có 
thấy em Gấu bông bị 
cháy xém không? Con mà 
chơi với lửa cũng có thể 
bị cháy như Gấu bông đó. 

- Hu … hu, dạ, con sợ lắm 
rồi. 
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- Con không bao giờ 
được chơi với lửa nữa, 
nghe không Bu Bu? 

- Dạ, con sẽ nhớ mẹ ạ! 


