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Thế nhưng, trong lòng 
Rồng Uy Uy lúc nào cũng 
giấu kín một bí mật 
chẳng dám tiết lộ với ai.

Rất nhiều lần cậu định 
chia sẻ bí mật đó với 
Thỏ Nghiêng Nghiêng và 
Cừu Ngoan Ngoãn nhưng 
lại sợ bị các bạn cười chê.

“Ha ha, Rồng Uy Uy thật 
kỳ quặc!”. Chắc chắn các 
bạn sẽ cười nhạo mình 
như thế, Rồng Uy Uy 
đinh ninh vậy.

Rồng Uy Uy đã bốn tuổi rồi. Khi 
chơi cùng Thỏ Nghiêng Nghiêng 
và Cừu Ngoan Ngoãn, cậu cư 
xử khá ra dáng một chàng trai 
chững chạc.
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“Lại đây, tớ sẽ nói cho các cậu nghe một bí mật!”. Ngày thứ hai đầu tuần, 
Rồng Uy Uy không kìm nén được nữa liền lớn tiếng gọi Thỏ Nghiêng Nghiêng 
và Cừu Ngoan Ngoãn lại.
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Thế nhưng, đến khi các bạn chạy tới nơi thì bao nhiêu dũng khí của 
Rồng Uy Uy đã bay biến đi đâu hết cả.

Cậu lo lắng nếu nói ra bí mật, sẽ không ai thèm chơi với mình nữa.
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Bí mật này chỉ có bố mẹ và Rồng Uy Uy biết 
mà thôi.

Bí mật đó là…

Mỗi tối trước khi đi ngủ, cậu đều phải ti mẹ.

Nếu không được ti, cậu sẽ lại la lên oai oái: 
“Mẹ, mẹ, con không ngủ được!”.

Thế là mẹ đành phải cho cậu ti, mặc dù 
sữa mẹ đã bị cậu ti hết sạch từ lâu rồi ý!
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Bí mật không chỉ có thế!

Ti mẹ xong, Rồng Uy Uy còn sờ ti mẹ 
nữa cơ.

Nếu không được sờ ti, cậu sẽ lại kêu 
toáng lên: “Mẹ, mẹ, con không ngủ được!”.

Thế là mẹ đành phải để cho cậu sờ ti.

Hai bầu ngực của mẹ đã sớm bị cậu làm 
cho sa xuống từ lâu rồi còn đâu!
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