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Một ngày nọ, Thỏ đi dọc bờ sông.
• • •

有⼀⽇，兔仔喺河邊散吓步。
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Hà mã cũng ở đó đi dạo và ăn cỏ xanh.
• • •

河⾺咁啱都喺度，⼀路⾏⾏吓，⼀路搵啲好味嘅野
草嚟⻝。
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Hà mã không thấy Thỏ ở đó và vô tình đạp lên
chân Thỏ. Thỏ bắt đầu quát Hà mã: “Cái bạn Hà
mã kia! Bạn không thấy là bạn đã đạp lên chân
tôi sao?”

• • •

河⾺冇⾒到兔仔，⼀唔⼩⼼就踩親兔仔隻腳。兔仔
鬧住河⾺⼤嗌：「衰河⾺！你冇⾒到你踩親我隻腳
咩？」
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Thỏ hạnh phúc là lông Hà mã bị cháy hết. Và cho
đến bây giờ, vì sợ lửa mà hà mã không bao giờ
đi xa nước cả.

• • •

河⾺嘅⽑燒咗，兔仔就好⾼興。直到今⽇，河⾺都
唔敢離河岸太遠，因為佢驚⼜要被⽕燒啦。
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Hà mã xin lỗi Thỏ: “Mình thành thật xin lỗi. Mình
không thấy bạn. Hãy tha lỗi cho mình nhé!”
Nhưng Thỏ không nghe lời Hà mã và còn quát
Hà mã rằng: “Bạn cố ý làm như thế! Hãy đợi đấy!
Một ngày nào đó bạn sẽ trả giá!”

• • •

河⾺急住同兔仔道歉：「真係唔好意思，⽼友！我
睇唔到你！請原諒我啦！」兔仔唔肯聽河⾺解釋，
好嬲噉鬧河⾺：「你肯定係有⼼踩親我㗎！總有⼀
⽇你會受到懲罰！」
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Hà mã bắt đầu khóc và chạy đi tìm nước. Lông
của bạn ấy đã bị lửa đốt hết. Hà mã cứ khóc:
“Lông tôi đã cháy hết rồi! Lông tôi không còn
nữa rồi! Lông đẹp của tôi!”

• • •

河⾺⼤嗌，急住向河邊⾛去，但係佢嘅⽑已經燒到
冇晒。河⾺好傷⼼噉話：「我嘅⽑全部被⽕燒晒！
你燒晒我啲⽑！全部唔⾒咗！我好靚嘅⽑！」
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Thỏ bèn đi tìm Lửa và nói: “Hay đi đốt Hà mã khi
nó lên bờ ăn cỏ. Nó đã đạp lên mình đấy!”
“Không thành vấn đề, bạn Thỏ của tôi ơi. Tôi sẽ
làm như bạn bảo.”

• • •

兔仔去搵⽕，就對⽕話：「趁河⾺出⽔嚟⻝草嘅時
候，向佢放把⽕啦。佢竟然夠膽踩我隻腳。」⽕回
答佢話：「冇問題，⽼友記！我即刻去照你講嘅
做。」
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Sau đó, Hà mã đang ăn cỏ xa bờ sông thì đột
nhiên lửa cháy ngùn ngụt. Đám cháy ngùn ngụt
này làm cháy lông của Hà mã.

• • •

過咗陣，河⾺正喺離河岸好遠嘅地⽅⻝草。「哄」
嘅⼀聲，⽕突然間燒起上嚟，燒到河⾺⾝上。
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