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Trời đang mưa to, Bu Bu 
rất thích ngồi bên cửa sổ 
ngắm mưa, nước mưa 
mát lạnh làm sao. 

- Bây giờ mà được đi 
tắm mưa thì thích quá. 
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Bu Bu chạy đến hỏi mẹ: 

- Mẹ ơi, con ra ngoài 
chơi được không? 
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- Không được, ngoài 
trời đang mưa, con ở 
trong nhà chơi xếp 
hình đi. 
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Bu Bu chơi xếp hình một 
lúc lâu, thì cảm thấy chán 
ơi là chán: 

- Ước gì mình được ra 
khỏi nhà liền, ngồi ở nhà 
hoài, chán quá đi thôi! 
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Bu Bu lại chạy đến hỏi 
mẹ: 

- Mẹ ơi, tại sao con 
không được ra ngoài 
chơi vậy mẹ? 
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- Nếu con ra ngoài chơi 
thì sẽ bị mắc mưa. Nếu 
mắc mưa, thì con sẽ bị 
cảm. Cho nên, khi nào 
hết mưa, con mới được 
ra ngoài chơi. 
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Bu Bu không nghe lời 
mẹ dặn, nhân lúc mẹ lo 
đọc sách không chú ý, 
Bu Bu lẳng lặng đi ra 
ngoài. 
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Bu Bu không ngờ rằng 
nước mưa làm Bu Bu 
ướt hết người. Mặt đất 
lại trơn, nên Bu Bu trượt 
chân, té lăn ra đất. 
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Một lúc sau, mẹ không 
thấy Bu Bu trong nhà, 
vội vàng cầm dù ra khỏi 
nhà tìm Bu Bu, thì thấy 
Bu Bu đang ngồi khóc 
dưới mưa. 
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- Bu Bu, sao vậy con? 
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- Mẹ ơi, con, hắt-xì, bị 
té, hắt xì, đau quá mẹ 
ơi. 
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Mẹ liền bế Bu Bu vào trong 
nhà. Mẹ còn lấy khăn khô 
lau cho Bu Bu nữa. 

- Con bị cảm rồi Bu Bu, 
ngồi yên cho mẹ đo nhiệt 
độ nè. Ôi con nóng quá, 
con bị cảm sốt rồi. 
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- Con nhớ đừng bao giờ 
chạy ra ngoài chơi khi 
trời đang mưa nữa, 
nghe không Bu Bu? 

- Dạ, con xin lỗi mẹ. Từ 
nay con không dám 
chơi ngoài mưa nữa. 


