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Gà và Cuốn chiếu là bạn của nhau. Nhưng lúc nào
họ cũng cạnh tranh với nhau. Một ngày nọ, họ
quyết định chơi đá bóng để xem ai đá hay hơn.

• • •

雞和千⾜蟲是好朋友，但是它們⼜互相競爭。有⼀天，
它們決定進⾏⼀場⾜球⽐賽，看看誰是最棒的球員。
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Họ tới sân bóng đá và bắt đầu trận đấu. Gà nhanh,
nhưng Cuốn chiếu nhanh hơn. Gà đá xa, nhưng
Cuốn chiếu đá xa hơn. Gà bắt đầu bực bội.

• • •

它們去了球場，開始⽐賽。雞跑得⾶快，但是千⾜蟲跑
得更快。雞把球踢得很遠，但是千⾜蟲踢得更遠。雞開
始有點悶悶不樂。
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Họ quyết định đá phạt đền. Đầu tiên, Cuốn chiếu
làm thủ môn. Gà chỉ ghi được một bàn. Sau đó, đến
lượt Gà bảo vệ khung thành.

• • •

最後，它們決定來⼀場點球⼤戰。第⼀輪中，千⾜蟲當
守⾨員，雞只拿到了⼀分。然後，在第⼆輪中，雞做守
⾨員。
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Cuốn chiếu đá và ghi được một bàn. Cuốn chiếu dẫn
bóng và ghi bàn. Cuốn chiếu đội đầu bóng và ghi
bàn. Cuốn chiếu ghi năm bàn.

• • •

千⾜蟲猛地⼀踢，球進了。千⾜蟲運球⾶快，⼜進了⼀
球。千⾜蟲跳起來，打了個頭球，⼜得了⼀分。千⾜蟲
⼀共得了五分。
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Gà tức giận vì bị thua. Gà là người thua xấu tính.
Cuốn chiếu bèn cười vì bạn mình làm to chuyện lên
như vậy.

• • •

雞輸了，它很⽣氣。千⾜蟲哈哈⼤笑，因為它的朋友輸
了球，就無理取鬧。
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Gà tức giận quá đến nổi bạn ấy há to mỏ ra và nuốt
chửng Cuốn chiếu.

• • •

雞⽣氣極了，它張開嘴，⼀⼝把千⾜蟲吞了下去。
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Gà đang đi về nhà thì gặp Cuốn chiếu mẹ. Cuốn
chiếu mẹ hỏi: “Cháu có thấy con của bác đâu
không?” Gà không nói gì cả. Cuốn chiếu mẹ rất lo
lắng.

• • •

雞回家的路上，遇到了千⾜蟲媽媽。千⾜蟲媽媽問
它：“你看⾒我的孩⼦了嗎？”雞什麼都沒說，千⾜蟲媽
媽很擔⼼。
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Sau đó, Cuốn chiếu mẹ nghe một giọng nói khẽ.
Giọng nói ấy kêu rằng: “Mẹ ơi, cứu con với!” Cuốn
chiếu mẹ nhìn quanh và nghe cẩn thận. Giọng nói
ấy xuất phát từ bên trong Gà.

• • •

千⾜蟲媽媽突然聽到了⼀陣微弱的聲⾳：“快幫我，媽
媽！”千⾜蟲媽媽看了看周圍，仔細地聽著，聲⾳是從雞
⾝體裡傳出來的。
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Mẹ Cuốn chiếu kêu lên: “Con hãy dùng sức mạnh
đặc biệt của con đi!” Cuốn chiếu có thể tạo nên mùi
hôi và vị khó chịu. Gà bắt đầu thấy muốn bệnh.

• • •

千⾜蟲媽媽⼤喊道：“快⽤你神奇的能⼒！”千⾜蟲會產
⽣⼀種很難聞的味道，會讓雞覺得很噁⼼。
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Gà ợ lên. Sau đó, Gà nuốt vào và nhổ ra. Sau đó, Gà
hắt xì và ho mãi. Cuốn chiếu thật là ghê tởm!

• • •

雞打了⼀個嗝，咕嚕咕嚕要吐了，⼜是打噴嚏⼜是咳
嗽。千⾜蟲太噁⼼了！
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Gà ho đến khi ho cả Cuốn chiếu trong bụng mình
ra. Cuốn chiếu mẹ và con bò lên cây để trốn.

• • •

雞不停地咳嗽，直到把千⾜蟲從胃裡咳了出來。千⾜蟲
媽媽和孩⼦趕緊爬上樹，藏了起來。
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Từ đó trở đi, Gà và Cuốn chiếu là kẻ thù của nhau.
• • •

從此以後，雞和千⾜蟲就變成了敵⼈。
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