
 

 
 

BUBU chậm chạp 
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Bu Bu đã biết đếm số rồi, 

biết đếm ngược, đếm xuôi. 

Bu Bu cũng biết làm rất 

nhiều thứ, như biết mang 

giày, cài nút áo, có điều, Bu 

Bu còn làm rất là chậm. 
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Ba mẹ và các bạn luôn phải 

nhắc nhở Bu Bu; 

- Nhanh lên con à! 

- Coi chừng trễ đó Bu Bu! 

- Bu Bu lâu quá à, nhanh 

lên đi Bu Bu! 
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Cứ mỗi lần được nhắc 

nhở, Bu Bu lại đáp: 

- Chờ một phút, một phút 

nữa thôi. 
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Hôm nay, Bu Bu được 

mời đến dự sinh nhật của 

Gấu. Mẹ dặn: 

- Nhanh lên con, đến trễ 

các bạn chờ đó. 

- Dạ, con biết rồi mẹ ạ. 
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Nhà Gấu không xa lắm, Bu Bu 

có ý định đi thật nhanh, nhưng 

giữa đường, Bu Bu nhìn thấy 

Thỏ đang chơi một mình. 

- Bạn đang làm gì vậy? 

- Mình đang nhảy, bạn nhảy 

với mình đi. 
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Nghe Thỏ rủ rê vui quá. Bu 

Bu dừng lại chơi với Thỏ 

luôn. Chơi một lúc, Thỏ kêu 

lên: 

- Đến giờ rồi, nhanh lên Bu 

Bu ơi, coi chừng trễ đó. 



7 

 

Bu Bu tự nhủ: 

- Một phút nữa là đến thôi. 

Nhưng vừa đi được một đoạn, 

Bu Bu gặp Rái Cá: 

- Chào Rái Cá, bạn đang chơi 

gì thế? 

- Hì hì hì, chơi trượt cỏ. Bu Bu 

chơi với mình đi, còn sớm 

mà. 
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Vì nhà Gấu không xa lắm, 

nên Bu Bu nhận lời. Cả hai 

cùng chơi trượt cỏ thật là 

vui. Bỗng, Rái Cá kêu lên: 

- Đến giờ rồi, nhanh lên Bu 

Bu ơi, không sẽ bị trễ đó. 
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Bu Bu nghĩ: 

- Cứ từ từ, có gì đâu mà vội. 

Khi đến cây cầu, Bu Bu gặp 

Chồn, Chồn rủ: 

- Chơi trốn tìm với mình 

không? 
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Chơi trốn tìm là trò chơi mà 

Bu Bu thích nhất, nhưng suy 

nghĩ một lát, rồi Bu Bu quyết 

định: 

- Mình không chơi được, 

mình phải đi cho kịp sinh 

nhật của Gấu. 



11 

 

Bu Bu vội vã qua cầu, suýt tí 

nữa dẫm phải bạn Rùa đang 

đi dưới đất: 

- Bu Bu đi đâu mà vội vàng 

quá vậy? 

- Đến nhà Gấu, phải đi 

nhanh không thôi trễ mất. 
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Rùa oà khóc lên: 

- Oa oa oa, mình không thể 

đến nhà Gấu đúng giờ 

được. 

- Cố lên Rùa ơi, sắp đến rồi, 

chỉ cần băng qua cánh 

đồng nữa thôi. 
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Bu Bu rất hối hận vì đã 

mất thời gian chơi với Thỏ 

và Rái Cá, Bu Bu nói: 

- Leo lên lưng mình đi, 

mình sẽ cõng bạn đi cho 

nhanh. 
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Khi nhìn thấy nhà Gấu, Bu 

Bu chợt nhớ ra mình chưa có 

quà cho Gấu. Bu Bu liền 

dừng lại, hái những chùm 

quả chín to nhất bên đường 

để đem tặng Gấu. 

- Nhanh lên Bu Bu ơi. 

- Ừ, mình xong rồi đây. 
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Khi Bu Bu và Rùa đến nhà 

Gấu,  các bạn đã có mặt 

đông đủ. Bữa tiệc thật là 

vui! 

- Chúc mừng sinh nhật 

Gấu! 

- Cám ơn các bạn nhá! 


