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Các nhân vật trong truyện

Nhanh nhẹn, tinh anh 
lại rất dũng cảm.

Nghịch ngợm, 
hay tò mò, thích 
khám phá.

Hơi nhút nhát,  
tính cẩn thận,  
ưa sạch sẽ.
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Trầm tính,  
luôn nghĩ kĩ 
trước khi nói.

Ham vui, lúc nào 
cũng thích tụ tập 
bạn bè. Mơ mộng, 

vui vẻ.
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Thường ngày, khỉ con rất vui vẻ, hay nói, hay cười.  
Nhưng hôm nay, mặt cậu cứ buồn thỉu buồn thiu.  
Thế nên các bạn ngạc nhiên lắm! 
— Sao trông cậu ỉu xìu thế, khỉ con? 
— Tớ có em rồi đấy nhưng tớ chẳng thích em tẹo nào!  
Em thì hay khóc, còn mẹ thì chỉ thích chăm em!
— Ồ, không phải thế đâu! Làm anh sẽ rất vui đấy! 
Thỏ con an ủi bạn. 
— Cho bọn tớ xem em cậu đi! – Hươu cao cổ gợi ý. 
Thế là cả bọn kéo đến nhà khỉ con. 
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— Ôi, em bé đáng yêu quá! — Thỏ con thốt lên.
— Nhìn ngón tay em ấy này! Nhỏ xíu xìu xiu! 
Cún con xuýt xoa. 
Các bạn nhỏ đứng vây quanh nôi em bé, vừa ngắm  
vừa khen ngợi và cười nói rộn rã khiến khỉ con cũng  
có chút băn khoăn: “Các bạn đều thích em bé,  
sao mình lại không thích em nhỉ?”.
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Khỉ mẹ ở ngoài đi vào, vừa chào các bạn nhỏ  
vừa bế bé khỉ vào lòng nựng nịu.  
— Chúng cháu có quà cho em bé ạ! — Cún con nói.
— Ồ, cảm ơn các cháu! Các cháu bóc quà luôn giúp em 
được không? Em còn nhỏ quá, chưa tự bóc được. 
Khỉ mẹ vui vẻ bảo.


