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Bu Bu và Mèo Con là 
đôi bạn thân. Cả hai 
luôn chơi chung với 
nhau. 
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Nhưng nếu có Thỏ ở đó 
thì Bu Bu lại chơi với 
Thỏ, để Mèo Con ngồi 
một mình buồn thiu. 
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Thỏ con và Bu Bu rất 
thích chơi đuổi bắt. 

- Cho mình chơi với. 
- Không được, đuổi bắt 
chỉ có hai người chơi 
thôi. 
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- Hay mình cho Mèo Con 
chơi cùng luôn nha. 

- Thôi, Mèo Con hay 
khóc nhè lắm. 

Mèo Con không được 
chơi chung, đành phải 
đứng ngoài nhìn hai bạn 
chơi. 
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Mèo Con nhớ lại lúc chỉ có 
Mèo Con với Bu Bu. Cả hai 
cùng chơi trò gia đình nè, 
bán hàng nữa nè, vui ơi là 
vui. 

- Bán cho mình nải chuối 
đi. 

- Đây, bạn cầm lấy đi. 
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Mèo Con nhớ lại, hôm bữa 
nọ, mẹ dẫn Mèo Con đến 
công viên. Ở đó, có một 
nhóm bạn đang chơi đuổi 
bắt. 

- Cho mình chơi với nha. 
- Được thôi, nếu bạn muốn. 
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Thế là Mèo Con chơi với 
các bạn suốt buổi sáng 
hôm đó. 

 



Traimoxanh.com-8 

 

 
 

Hôm sau, khi thấy Thỏ 
Con và Bu Bu chơi đuổi 
bắt, Mèo Con cũng rất 
muốn tham gia. 
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- Không được mà, đuổi 
bắt chỉ có hai người thôi. 

- Nhưng mà hôm bữa, 
mình chơi với mấy bạn 
trong công viên mà. Để 
mình chỉ cho cách chơi 
nhá. 
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Mặc dù Mèo Con đã cố 
gắng giải thích với các 
bạn, nhưng Bu Bu và 
Thỏ vẫn không đồng ý. 

- Bạn ấy giận rồi kìa. 
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- Mèo con hổng có chơi 
được mà. 

- Hứ, mình cũng không 
thèm đâu. 

Mèo con oà khóc chạy 
về nhà. 
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- Mẹ ơi, các bạn không 
cho con chơi. 

- Thôi nào, để mẹ xem. 
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Hôm sau, mèo mẹ dẫn Mèo 
Con, Bu Bu và Thỏ ra công 
viên. Ở đó có các bạn đang 
chơi đùa rất đông. 

- Chúng mình chơi đuổi 
bắt đi. 

- Nhưng đuổi bắt chỉ chơi 
có hai người thôi mà. 
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Các bạn xung quanh ngạc 
nhiên nhìn Bu Bu. 

- Ôi, tụi mình có thể chơi 
đông người được mà. 

- Đúng đó, chúng mình 
vẫn chơi mà. 
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Mèo Con đuổi theo các 
bạn, nhưng thấy Bu Bu và 
Thỏ ở ngoài nhìn theo, nên 
Mèo Con chạy lại rủ hai 
bạn. 

- Hai bạn vô chơi chung 
luôn đi. 
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Bu Bu, Mèo Con và Thỏ vui 
chơi suốt buổi sáng, không 
chỉ chơi đuổi bắt mà các bạn 
còn cùng nhau thi thả diều 
nè, phóng máy bay nữa nè. 

- Hì hì hì, ôi diều bay cao 
quá ha. 
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Bây giờ, Bu Bu đã hiểu 
những trò chơi sẽ vui 
hơn rất nhiều khi tất cả 
cùng chơi. 

 


