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Hôm nay, không có ba ở 

nhà, nên Bu Bu giúp mẹ 

trông em. 

- Bu Bu à, con trông em 

giúp mẹ tí nha, để mẹ đi 

nấu cơm. 

- Dạ, để con trông em cho. 
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Sau một hồi chơi đùa, 

em bé khóc nhè hoài 

không chịu nín. 

- Mẹ ơi, em khóc rồi. 

Em không chịu chơi 

với con nữa. 
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- Chắc là em đói bụng 

rồi đó, để mẹ đi pha 

sữa cho em liền. 
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- Em bé ơi, đừng khóc 

nữa. Em sắp được bú 

rồi. 
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- A, có sữa rồi đây. Mẹ 

ơi, con cho em măm 

được không? 

 



Traimoxanh.com- 6 

 

 
 

- Được chứ, nhưng để 

mẹ bế em ngồi lên cái 

đã. Rồi, bây giờ anh 

Bu Bu cho em măm 

nha. 
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- Em bé bú từ từ thôi, 

coi chừng sặc đó. 

- Bu Bu, con phải dốc 

bình sữa lên cao cao 

một chút. Đúng rồi, 

Bu Bu giỏi lắm. 
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- A, em bú hết bình sữa 

rồi nè, em giỏi thiệt 

đó. 
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- Chờ chút, mẹ cho em 

ợ rồi con chơi với em 

nữa nha. 
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- Mẹ ơi, sao em khóc 

nữa rồi? Hay là em 

muốn chơi xe lửa với 

con? Em bé chơi xe 

lửa với anh nha! 
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- Chắc là em buồn ngủ 

rồi đó. 

- A, con biết rồi. 
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Bu Bu chạy ra phòng khách 

một lát và quay vào phòng 

ngủ với chú gấu bông trên tay. 

- Nín đi, anh cho em mượn 

gấu cưng của anh nè. 

Nhưng chỉ cho mượn một 

chút xíu thôi đó nha. Ngủ 

dậy phải trả cho anh đó. 
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Bu Bu nhẹ nhàng đi ra bếp với 

mẹ: 

- Mẹ ơi, em ngủ rồi, em ôm gấu 

cưng của con ngủ đó. 

- Hôm nay Bu Bu thật là 

ngoan. Bu Bu thương em và 

biết chăm sóc em nữa. Mẹ 

cám ơn Bu Bu nha. 

- Dạ, đâu có gì đâu mẹ, con là 

anh rồi mà. 


