Nhật ký tủ quần áo trẻ em
Đó là những dòng nhật ký mà tôi đã vô tình đọc được của một cô bé hàng xóm.
Đúng là trẻ nhỏ, thật hồn nhiên và ngây thơ biết bao. Bé đã tự tạo ra cho mình thật
nhiều những người bạn. Bluekids sẽ tiếp tục ghi lại những khoảnh khắc thật đáng
yêu này và chia sẻ cùng các bạn.
* Ngày nắng đẹp 1:
Hôm nay là một ngày đầy nắng. Khi mình được mở ra thì thấy ngay gương mặt tươi
cười rạng rỡ của cô chủ. Sao hôm nay cô ấy vui thế nhỉ? Những chiếc đầm hoa,
đầm xòe, đầm dạo phố và cả đầm dự tiệc nữa ai nấy cũng đều nhao nhao lên không
biết tại sao. Vì thường ngày cô chủ nhà mình chẳng thích dậy sớm tí nào, ngày nào
phải đi học cô ấy đều mặt nhăn mày nhó rất tội nghiệp. À, thì ra là tối nay cô ấy sẽ
được đi dự sinh nhật bạn. Vậy bạn thời trang trẻ em nào sẽ được cô ấy chọn đây?
Thật tò mò hết sức.
* Ngày nắng đẹp 2:
Hôm qua đầm hồng công chúa thật là may mắn quá đi mất, được đi dự tiệc cùng cô
chủ. Làm bạn nào cũng ghen tỵ. Mình nghe mà điếc cả tai. Hôm nay nếu bạn ấy lại
vào thì thế nào mình cũng hỏi cho xem.
* Ngày mưa 1:
Cuối cùng thì cũng đã gặp lại được đầm hồng công chúa sau một thời gian vắng
bóng. Nhưng trông bạn ấy tiều tụy lắm. Lại còn có nhiều vết dơ trên người nữa chứ.
Hỏi ra thì mới biết là cô chủ chơi đùa vui quá thế là dính cả đồ ăn lên bạn ấy. Giặt
mãi vẫn không sạch. Ôi thương bạn đầm hồng quá!
* Ngày nắng đẹp 2:
Thế là đã có thêm 1 thành viên nữa gia nhập nhà mình. Cô ấy có màu vàng rực rỡ,
được may rất đẹp, còn có viền ren nơi cổ áo, trông kiêu kỳ lắm. Để thử làm quen
xem nào, dù sao nơi này mình cũng là chủ mà!

