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Không nhớ rõ là bắt đầu từ sáng hôm nào, mỗi khi 
Thỏ Nghiêng Nghiêng vừa đặt chân đến cổng trường 
mầm non, đã thấy bạn Gấu Nâu đứng đợi từ bao giờ, 
chạy tới và ôm chầm lấy Thỏ Nghiêng Nghiêng đầy 
trìu mến.
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Không nhớ rõ là bắt đầu từ sáng hôm nào, mỗi khi 
Thỏ Nghiêng Nghiêng chuẩn bị bước tới chỗ ngồi 
của mình, đã thấy bạn Gấu Nâu bê sẵn một chiếc 
ghế nhỏ cho Thỏ Nghiêng Nghiêng ngồi thật 
chắc chắn.
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Trong mắt Gấu Nâu thì Thỏ Nghiêng Nghiêng là bạn gái xinh nhất lớp, 
thậm chí còn xinh hơn cả cô giáo Sơn Dương nữa.

Đối với Thỏ Nghiêng Nghiêng, Gấu Nâu là bạn trai 
đẹp nhất lớp, thậm chí còn đẹp hơn cả 

Rồng Uy Uy.
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Hai bạn rất thân nhau. Vậy nên, khi trong lớp diễn kịch “Cô bé Lọ Lem”, 
cô giáo Sơn Dương đã để Thỏ Nghiêng Nghiêng đóng vai Lọ Lem, còn 
Gấu Nâu vào vai hoàng tử. Kết thúc vở kịch, hoàng tử cưới Lọ Lem. 

Dù trang phục cưới không giống với hoàng tử và Lọ Lem trong truyện 
cho lắm, nhưng hai bạn nhỏ vẫn rất thích thú khi được cả “vương quốc” 

lớp học tổ chức đám cưới thật long trọng. 

“Tớ thích có một em bé dễ thương!”, Thỏ Nghiêng Nghiêng 
tuyên bố.

Thế là các bạn lại tìm cho Thỏ Nghiêng Nghiêng 
một “em bé búp bê” xinh xắn. 

Gấu Nâu cũng trở nên bận bịu với công việc 
cho “em bé” bú bình.

Nhìn kìa, kỳ lạ ghê, trông “em bé” vừa 
giống Thỏ Nghiêng Nghiêng, 
vừa giống Gấu Nâu.
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Bắt đầu từ hôm đó, ngày nào             
Thỏ Nghiêng Nghiêng cũng mang theo 
“em bé búp bê” bên mình, bất kể lúc 
đến trường hay được nghỉ học.

Gấu Nâu thì sáng nào cũng đứng đợi 
Thỏ Nghiêng Nghiêng ở cổng trường, 
bất kể trời mưa hay nắng.
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