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 KHỦNG LONG NHỎ 
BỎ THÓI QUEN XẤU



Khủng long nhỏ Archaeopteryx* (aki-op-tơ-rit) 
tên là Ka-ka. 
Ka-ka có bộ lông dài rực rỡ tuyệt đẹp. Tuy nhỏ, 
nhưng cô bé lại bay rất giỏi. Cô bé luôn thích  
thể hiện cho bạn bè biết mình là người bay giỏi như 
thế nào. 

*Archaeopteryx là một loài khủng long chim. 
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“Tớ chẳng sợ khủng long ăn thịt 
vì chúng không thể bay.”

“Tớ chẳng sợ động đất vì tớ sẽ bay  
khi mặt đất rung chuyển.”
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“Tớ cũng chẳng sợ núi lửa phun trào vì tớ bay mà.  
À, tớ lại là khủng long chim, nên tớ có thể nhìn được 
rất xa nữa chứ. Tớ có thể nhìn thấy những thứ mà  
các cậu không thể thấy được.”

4



“Nhưng Pe-pa cũng  
có thể bay được.”, một 

người bạn ngắt lời

“Nhưng tớ bay nhanh hơn 
và cao hơn cậu ấy!”,  

Ka-ka lên giọng. 

“Cậu thấy gì từ  
trên cao mà chúng tớ  

không nhìn thấy?”,  
một người bạn khác hỏi.
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“Tớ thấy…” Ka-ka vừa 
liếc mắt xung quanh 
vừa nói giọng giễu cợt:  

“Tớ thấy Po-ni mạnh mẽ 
đang hoảng sợ la hét vì một 
con gián.”

“Á á á!

Gián, gián!”
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“Tớ thấy Tin-tin rụt rè 
nấp trong lùm cây  
tập nhảy vì xấu hổ.” 

“Tớ thấy Tu-ti vừa khóc 
lu loa vừa đập đầu vào 
cành cây ăn vạ như  
em bé vậy.”

Trong khi đám bạn cười phá lên 
thì những người bạn được Ka-ka 
nhắc tên lại chẳng vui tẹo nào. 

Chúng cau mày, bỏ đi.

“Cha! Cha!”

“Oa! Oa!”

Chuông reo, các bạn  
khủng long nhỏ trở lại lớp học. 
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Cô giáo khủng long bước vào lớp, mỉm cười: 
“Cô xin thông báo với cả lớp một tin tuyệt vời: Ngày mai lớp ta sẽ đi biển.”
Trong khi cả lớp reo hò ầm ĩ thì Ka-ka ngồi xị mặt ra: 

“Lại… biển. Tớ đã đi biển hàng trăm lần rồi ấy. 
Được thôi! Tớ sẽ dẫn đường cho các cậu.”  
Ka-ka lại khoác lác như thường lệ.
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