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Sáng nay, khi chơi đá banh 
với các bạn, Bu Bu bị té khá 
đau. 

- Ui da! 
- Bu Bu có sao không? 
- Ui da, chân mình đau quá. 
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Đến chiều, mẹ dẫn Bu Bu đến 
phòng khám của bác sĩ Gấu. 

- Ôi, chân con bị gẫy rồi. 
Ngày mai, bác sẽ mổ cho 
con. 

- Mổ có đau không bác? 
- Ồ, không đau đâu con. 
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Bác sĩ Gấu căn dặn Bu Bu 
không được ăn uống sau khi 
đi ngủ, và nói: 

- Bu Bu à, bác sẽ làm cho 
con ngủ trước khi mổ nên 
con không bị đau đâu. 
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Sau khi tan trường, các bạn 
ghé thăm Bu Bu. 

- Ngày mai mổ rồi, bạn có 
sợ không? 

- Có gì đâu mà sợ, Bu Bu 
dũng cảm lắm mà. 
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Sáng hôm sau, ba mẹ đưa 
Bu Bu đến bệnh viện rất 
sớm. 

- Con của ba dũng cảm 
lắm. 

- Ngày mai là con sẽ được 
về nhà thôi. 
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Cô y tá Đà Điểu đưa bộ đồ 
cho Bu Bu thay. Rồi đo nhiệt 
độ, kiểm tra huyết áp, đo 
nhịp tim cho Bu Bu. 

- Cháu là một bệnh nhân 
rất dũng cảm đó. 
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Bác sĩ Gấu đang chờ Bu Bu 
trong phòng của bác sĩ. 

- Con sẽ được chụp X-
quang, để xem vết nứt 
như thế nào ha. 
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- Nhưng, con không muốn. 

Hu hu hu. 
- Sao vậy con? 
- Hu hu hu…bác sĩ ơi, ai 

cũng nghĩ là con dũng cảm, 
nhưng thực ra con rất sợ, 
hu hu hu hu, rồi mọi người 
sẽ thấy con hèn nhát. 
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- Bu Bu à, chụp X-quang 
đâu phải chụp cảm xúc, 
mà chỉ thấy xương và nội 
tạng của con thôi. 

- Vậy là sẽ không ai biết 
con sợ hả bác? 
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- Ha ha ha, không ai biết 
đâu. Nhưng sợ là điều 
bình thường thôi. Đâu 
phải sợ là không dũng 
cảm đâu con. 

- Dạ, con hiểu rồi, con chụp 
X-quang liền. 
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Khi chụp X-quang xong, Bu 
Bu được cô y tá Đà Điểu đưa 
trở lại phòng. 

- Ba mẹ sẽ không theo con 
vào phòng mổ đâu. 

- Nhưng ba mẹ sẽ có mặt bên 
con khi con tỉnh lại ha. 

- Dạ, tạm biệt ba mẹ! 
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Trong phòng mổ, bác sĩ Gấu 
chích một mũi thuốc vào tay 
để Bu Bu ngủ. Bu Bu không 
hề thấy đau chút nào. 

- Bây giờ, con hãy đếm đến 
một trăm nha. 

- Một, hai, ba… 
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Khi tỉnh lại, Bu Bu ngắm cái 
chân bó bột của mình. 

- Bác sĩ nói con sẽ khỏe 
nhanh thôi. 

- Bác sĩ còn nói là con rất 
dũng cảm. 

- Vậy là con sẽ đá banh trở 
lại với các bạn được rồi. 
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Tối hôm đó, bác sĩ Gấu ghé 
thăm Bu Bu. 

- Con chào bác sĩ. 
- Bu Bu, bác có cái này cho 
con xem nè. 
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Bác sĩ giơ tấm phim chụp X-
quang lên. 

- Ô, con đây hả bác sĩ? 
- Đúng, con đó, con giỏi 
lắm, con dũng cảm lắm. 

 


