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 KHỦNG LONG NHỎ 
BỎ THÓI QUEN XẤU
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Khủng long nhỏ Pteranodon* (ti-ra-nơ-đon) 
tên là Pe-pa. Đó là cậu bé vui vẻ, đáng yêu.  
Bố mẹ, hai em gái và bạn bè rất yêu quý cậu. 
Tuy nhiên, Pe-pa lại có tật xấu là vô cùng  
bừa bộn và chẳng có kỉ luật gì cả.

*Pteranodon là loài khủng long bay, không răng.
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Buổi sáng, cậu cứ nằm ì trên giường, mẹ phải gọi đến 
chục lần: “Pe-pa dậy nào, dậy nào, muộn rồi đấy!!!”,  
cậu mới chịu dậy.   
Phòng cậu lúc nào cũng luộm thuộm, khiến mẹ 
thường xuyên kêu ca: “Con nhìn phòng mình xem,  
có giống đống rác không hả? Mẹ sẽ chỉ dọn cho con 
lần này nữa thôi đấy!” 
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Cậu nhảy loi choi trong bồn tắm, vỗ cánh 
phành phạch, làm nước tràn cả ra sàn. 

“Con nhớ đừng vảy lung tung  
khi đánh răng. Cũng đừng nghịch 
khi tắm nhé!”  Mẹ luôn dặn như vậy, 
nhưng Pe-pa thường chẳng nhớ 
bao giờ. 
Pe-pa đánh răng, vảy lên  
vảy xuống, vảy ngang vảy dọc  
làm bọt bắn tung toé. 
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Khi tắm xong,  
cậu cứ thế bước  
vào phòng với  
bộ lông ướt sũng,  
nước nhỏ tong tong  
khắp phòng.  

“Con tắm xong chưa?”,  
mẹ ở dưới nhà hỏi với lên. 
“Xong rồi mẹ ạ!”, cậu trả lời 
rồi mau chóng  
xách ba-lô đi học. 
Sách vở, bút mực…  
rơi khắp nơi. Cậu vội vàng  
nhét tất cả vào ba-lô.

Bộp! Bộp!
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Pe-pa ngồi vào bàn ăn sáng, mổ thức ăn 
cộp cộp, làm đồ ăn bắn khắp bàn. 
“Con ăn chậm thôi và cầm bát lên ăn chứ,  
không được mổ như thế!”, bố nhắc nhở…  
nhưng Pe-pa chẳng để ý. 
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“Con chào bố mẹ, con đi học đây!”
“Khoan đã. Cài khoá ba-lô kìa!”

Bố dặn với theo, nhưng không kịp nữa rồi…  
Pe-pa đã bay vút đi.  

Thế nên bố đành bí mật bay theo cậu.
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“Em lại đi học muộn đấy 
Pe-pa! Em về chỗ và  
lấy sách tập đọc ra!”,  
cô giáo nghiêm giọng. 

Khi cậu đến lớp học thì 
các bạn đã ngồi ngay ngắn 

học bài từ bao giờ.


