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Mùa hè năm nay, cả nhà 
Bu Bu cùng đi nghỉ mát 
ở biển.  

 



Traimoxanh.com - 2 

 

 
 

Buổi chiều, ba dắt Bu Bu ra 
biển thả diều. Diều của ba 
bay lượn thật đẹp trên trời. 

- Lên cao, cao nữa đi ba! 
- Diều ơi, bay lên đi diều! 
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Gió đột ngột ngừng thổi, và 
diều đâm thẳng xuống biển. 

- Ba ơi, diều bị té nhào rồi 
kìa! 

- Hừ hừ hừ….coi chừng 
diều bị uống nước đó. 
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Bu Bu chạy đi lượm diều lại 
cho ba. 

- Diều nè, ba thả nữa đi ba. 
- Thôi, ba mệt rồi, ba đi tắm 
đây. 
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- Hay là mình xây lâu đài 
đi anh Bin. 

- Ờ, mình đào cát đi ha. 
- Mình đào một cái hồ to 
nhe anh Bin. 
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- A, con cua nhỏ kìa, 
anh bắt được con cua 
nè Bu Bu. 
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- Em sẽ bắt thêm cua, cho 
vô hồ luôn nè! 

- Còn anh sẽ đi bắt cá, bỏ 
vô hồ luôn ha. 
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Hai anh em cùng lội bì 
bõm dưới nước để bắt 
cua, bắt cá. 
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- A ha, Bu Bu ơi, xem 
anh lượm được cái gì 
nè. 
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- Ôi, nhiều quá. Con sao 
biển này đẹp quá, y như 
sao trên trời vậy đó. 

Sau một hồi vui chơi, hai anh 
em lại chạy đến ghế bố, nơi 
ba mẹ đang ngồi. 
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- Ba mẹ ơi, tụi con bắt được 
nè, đem chúng về nhà nuôi 
luôn nha ba mẹ? 

- Hai anh em giỏi quá, 
nhưng phải thả chúng về 
biển thôi các con à. 
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- Ôi, sao vậy mẹ, con muốn 
nuôi chúng lắm. 

- Con biết sao không? Vì sao 
biển ngày càng ít nên ta 
phải bảo vệ chúng. Còn 
mấy chú cá này chỉ thích 
nước mặn thôi, đem về nhà 
là cá chết mất đó. 
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Hai anh em theo ba ra biển 
để thả hết cá và sao biển 
xuống nước. 

- Các bạn bơi đi nha. Tạm 
biệt các bạn! 
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Ba nhặt một vỏ ốc to, óng 
ánh xà cừ đưa cho Bu Bu. 

- Con thử áp tai vào vỏ ốc 
này đi Bu Bu. 

- A, con nghe tiếng gió 
thổi. 
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- Bây giờ, ba cha con ta 
xuống tắm biển tiếp 
ha. 

- Bu Bu ơi, thi nhảy 
sóng với anh đi. 


