
 
 

 
 

Cái đầu hoàn hảo 
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Một chú bò đang ăn cỏ 
trên cánh đồng. 
 

 
 

Hổ từ xa đi tới. 
- Hả, một con bò 
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Hổ lao tới 
 

 
 

Bò quay đầu, nghênh cặp 
sừng về phía hổ. 
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Hổ gầm lên rồi lao vào bò 
- Gầm 

 

 
Bò quay chân sau, tung 
vó đá hổ 
- Kịch 
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Bò bỏ chạy, hổ đuổi theo. 
 

 
 

- Ồ, một con bò thật 
ngon. 
-  Bò…ò…ò… 
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Đang chạy, bò dừng lại, 
chĩa cặp sừng vào mặt hổ. 
 

 
 

- Gừ, gừ gừ 
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Hổ lao vào bò  
 

 
 

lại bị bò đá hậu cho một 
phát nữa 
- Kịch 
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Sư tử ngạc nhiên 
- Con bò này ghê gớm 
nhỉ. 
 

 
 

Hổ nhảy lên cắn lưng bò 
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Bò xoay đầu rồi cắm hai 
chiếc sừng vào bụng hổ. 
- Kịch 

 

Hổ bị bò húc thủng ruột, 
ngã lăn trên mặt đất. 
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- Hừ, cặp sừng của con 
bò này thật lợi hại, xem 
chừng khó có thể nuốt 
nổi nó đây. 

 
A, sư tử sáng mắt lên, nó 
đã nghĩ ra một cách. 
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Sư tử chạy tới đứng trước 
mặt bò.  
 

 
 

Bò nghĩ “Lại một con sư tử 
ư? Được, mình lại dùng 
chiêu như vừa nãy, ắt con 
sư tử này cũng phải chết.” 
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- Dừng lại, ngươi có 
muốn giống con hổ kia 
không? 
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- Ồ, anh bò đừng nóng 
tính, tôi đã chứng kiến 
tất cả rồi, tôi rất 
ngưỡng mộ anh, anh 
quả là dũng cảm, tôi  
chưa từng thấy một con 
bò nào có thể sánh với 
anh. 
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- Thôi, anh đừng có khua 
môi, múa mép như thế. 
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- Anh thật không biết 
điều, một chúa sơn lâm 
như ta lại phải đi nịnh 
bợ người khác ư. Con 
hổ kia làm sao mà sánh 
được với ta chứ? Chẳng 
qua ta ngưỡng mộ anh 
thật sự. 
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“Hừ, kể ra hắn ta nói 
cũng đúng, có lẽ hắn 
ngưỡng mộ mình thật.” 
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- Tôi đã tận mắt chứng 
kiến anh hạ gục gã hổ 
không biết lượng sức mình 
kia, phải nói rằng, anh có 
sức khoẻ và rất có mưu 
lược đấy. 
 

 
- Thật vậy sao? 
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- Đúng vậy, anh không 
chỉ dũng mãnh, mà còn 
có vẻ ngoài bắt mắt 
nữa, anh có cái đầu rất 
đẹp, đôi bờ vai rộng, 
vững chắc. Chân của 
anh lại đầy sức mạnh, 
những cú đá của anh 
phải nói là tuyệt chiêu. 
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- Anh cứ nói quá lời, tôi 
làm sao được dũng 
mãnh như anh chứ. 
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Dũng mãnh chứ, nhất là 
cái đầu của anh, càng nhìn 
tôi càng mê, nhưng có một 
điều làm tôi không sao hiểu 
nổi, tại sao anh có thể chịu 
được hai cái cọc sần sùi ở 
trên đầu kia chứ? Chắc là 
chúng làm anh khó chịu 
lắm. Hơn nữa, trông chúng 
thô kệch quá. Cứ như tôi 
đây, có phải nhẹ nhàng 
hơn không? 
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- Vậy ư, trên đầu tôi có 
hai cái cọc sần sùi à? 
Nó làm ảnh hưởng đến 
vẻ ngoài của tôi lắm 
sao? 
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- Đúng vậy, tôi nói thật 
nhé, anh mà bỏ hai cái 
cọc sần sủi ấy đi thì cứ 
gọi là đẹp hoàn mỹ. 
Không có loài nào ở 
khu rừng này sánh 
được. Thôi, tôi đi nhé! 
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“Không ngờ mình lại có 
vẻ đẹp và dũng mãnh đến 
vậy, nhưng mà cái đầu, 
sao lại có hai cái cọc sần 
sùi ở đó là sao nhỉ?” 
Ừ, sư tử nói đúng, đúng 
là nó làm mất đi vẻ oai 
phong, dũng mãnh của 
mình.” 
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Bò ra sức đập cặp sừng 
vào vách đá. 
- Bịch, bịch, bịch .….Hừ, 
hơi đau một chút, 
nhưng không sao, mình 
phải có một cái đầu 
hoàn hảo. 

- Bịch, bịch. bịch… 
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Bò gắng sức đập cặp sừng 
vào vách đá. 

Sau cùng, bò lấy đà thật 
xa và chạy tới húc mạnh 
vào vách đá. 
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- Bùm….A…. 
 

 
 

Đau quá, bò ngã lăn ra 
đất. 
- Hừ , hừ, hừ… 
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Sư tử khoái trá 
- Ha ha ha ha, thật là 
dũng mãnh, dũng mãnh 
chưa từng thấy, ha ha 
ha ha. 

- Dừng lại, ngươi có 
muốn giống con hổ kia 
không? 
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- Nhà ngươi làm gì còn 
sừng nữa mà hung hăng 
chứ. Ngươi không biết cái 
xấu xí, sần sùi ấy làm ta 
sợ hãi sao? Còn bây giờ, 
với cái đầu hoàn hảo, 
ngươi chỉ còn làm mồi 
cho ta thôi. Đúng là con 
bò ưa nịnh bợ. 
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- Hừ hừ hừ…ha ha ha…. 
 

 
 

- Trời, sao mình lại ngu 
thế chứ, thế là xong đời. 


