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 KHỦNG LONG NHỎ 
BỎ THÓI QUEN XẤU



Khủng long nhỏ Pachycephalosaurus* 
(pa-ki-sơ-phơ-lơ-so-rơt) tên là Po-ni. 
Cậu vừa khỏe, vừa có những chiếc gai sắc 
nhọn trên đầu. Cậu lại hay trêu chọc, bắt 
nạt bạn bè, vì thế các bạn khủng long nhỏ 
rất sợ cậu. 

*Pachycephalosaurus là loài khủng long 
ăn thực vật hoặc ăn tạp, có hộp sọ dày.
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Đôi bạn thường chơi đùa cả ngày với nhau  
mà không biết chán.

Bạn thân của Po-ni là khủng long Răng Nhọn. 
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“Không ai muốn nói chuyện với chúng ta cả.”  
Răng Nhọn thắc mắc.
“Vì họ sợ chúng ta mà. Ha ha ha!”,  
Po-ni phá lên cười, đầy hãnh diện. 

Ở trường học, các bạn khủng long 
nhỏ luôn vui vẻ khi gặp nhau, 
nhưng lại chẳng có ai muốn gặp 
Po-ni và Răng Nhọn cả. 
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“Ôi!”

“Ôi!”

Thấy Tin-tin đang khoe bình nước mới với bạn,  
Po-ni liền chạy tới, xô vào cậu và giật lấy chiếc bình. 
“Trả lại bình cho tớ, nếu không tớ sẽ mách cô giáo.” 
Tin-tin la lên. 
“Mách đi, mách đi. Tớ chả sợ ai cả.”,  
Po-ni vừa nói, vừa chạy đi.
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Hôm nay quả là một ngày khá tệ với khủng long chim.

“Phù ù ù... phù ù ù..., thức ăn ngon nhỉ?” Po-ni thổi mạnh 
khiến hộp thức ăn đựng bọ rùa và chuồn chuồn của  
khủng long chim đổ tung tóe ra bàn. 
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“Ối…”

“Oáp! Oáp! Xin lỗi nhé! Tớ không cố ý đâu!”  
Po-ni phá lên cười và bỏ đi. 
Món bọ rùa và chuồn chuồn chiên yêu thích 
bị đổ hết xuống đất, thế là khủng long chim 
không còn gì ăn trưa cả. 
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Hai chú khủng long nghịch ngợm trông thấy Ni-lo 
đang trượt ở sân chơi.  
“Nhìn kìa! Ni-lo có giày trượt pa-tanh mới oách ghê!” 
Răng Nhọn reo lên.
“Ni-lo nhìn đây!” Po-ni vừa cười, vừa cúi đầu, lao những 
chiếc gai sắc nhọn về phía Ni-lo. 
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