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Sắp đến ngày sinh nhật của 
Bu Bu, Bu Bu trông ngóng, 
háo hức đếm từng ngày. 

- Một, hai, ba, còn có ba 
ngày nữa thôi là đến sinh 
nhật mình rồi. 
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Bu Bu xem lại an bum hình 
của mình. Mẹ hỏi: 

- Sinh nhật năm nay con 
muốn tổ chức như thế nào? 

- Con chưa nghĩ ra được, 
nhưng sẽ là một bữa tiệc 
đẹp chưa từng có luôn. 
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Hôm sau, Bu Bu đưa thiệp 
mời cho các bạn. 

- Bạn sẽ tổ chức gì vậy Bu 
Bu? 

- Mình chưa biết nữa, 
nhưng mình muốn tổ chức 
một cái gì đó thật là vui. 
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Các bạn cùng nhao nhao cả 
lên. 

- Đi công viên nước Đầm Sen 
đi. 

- Chúng mình tổ chức lễ hội 
hóa trang đi. 

- Đi tàu lượn siêu tốc đi. 
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Bu Bu thấy ý kiến nào 
cũng hay, nhưng chỉ được 
chọn có một thôi. 

- Hay là chỉ cần đến khu 
vui chơi là có tất cả đi 
ha? 

- Yeeeee! 
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Bu Bu thông báo với mẹ 
về lời đề nghị của các 
bạn, là đến khu vui chơi. 

- Ồ, sáng kiến hay đó,  
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nhưng vé vào khu vui 
chơi đắt lắm, con chỉ 
được phép mời vài bạn 
thôi. 

- Ôi, như thế buồn lắm! 
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- Bu Bu à, hay là con mời 
các bạn về chơi ở vườn 
nhà mình đi, mời đông 
đủ các bạn luôn. 

- Hay quá, vậy mà con 
không nghĩ ra, con cám 
ơn ba. 
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Sáng hôm sau, Bu Bu 
cùng ba mẹ tất bật trang 
hoàng khu vườn trong 
ngày sinh nhật. Bu Bu 
muốn dành cho các bạn 
một sự bất ngờ. 
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Đến chiều, tất cả các bạn 
tập trung đông đủ. 

- Mình đi công viên hả Bu 
Bu? 

- Hay là mình chơi hóa 
trang phải không Bu Bu? 
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- Ồ không, vé vào những 
nơi đó mắc lắm. Bây 
giờ mình mời các bạn 
đi theo lối này nha. 
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Bu Bu dẫn các bạn đi vòng 
vòng và dẫn ra sau vườn 
nhà mình. 

- Chào mừng các bạn đến 
khu vui chơi của Bu Bu. 

- Oa, đẹp quá! 
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Suốt buổi chiều, các bạn 
nhỏ chơi trốn tìm, làm lễ 
hội hóa trang và chơi đố 
vui có thưởng nữa. 
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Đã đến giờ ăn, tất cả quây 
quần cùng nhau hát 
HAPPY BIRTH DAY, rồi 
Bu Bu mở từng món quà 
ra. Ôi, món quà nào cũng 
rất đẹp. 
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Tối nay Bu Bu sẽ cùng 
ngủ chung với những 
món quà này. 


