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

One day, Rabbit was walking by the riverside.
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Hà mã cũng ở đó đi dạo và ăn cỏ xanh.
• • •

Hippo was there too, going for a stroll and
eating some nice green grass.
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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?”

• • •

Hippo didn’t see that Rabbit was there and she
accidentally stepped on Rabbit’s foot. Rabbit
started screaming at Hippo, “You Hippo! Can’t
you see that you’re stepping on my foot?”
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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.

• • •

Rabbit was happy that Hippo’s hair was burned.
And to this day, for fear of fire, the hippo never
goes far from the water.
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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!”

• • •

Hippo apologised to Rabbit, “I’m so sorry. I
didn’t see you. Please forgive me!” But Rabbit
wouldn’t listen and he shouted at Hippo, “You
did that on purpose! Someday, you’ll see! You’re
going to pay!”
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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!”

• • •

Hippo started to cry and ran for the water. All
her hair was burned off by the fire. Hippo kept
crying, “My hair has burned in the fire! My hair is
all gone! My beautiful hair!”
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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.”

• • •

Rabbit went to find Fire and said, “Go, burn
Hippo when she comes out of the water to eat
grass. She stepped on me!” Fire answered, “No
problem, Rabbit, my friend. I’ll do just what you
ask.”
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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.

• • •

Later, Hippo was eating grass far from the river
when, “Whoosh!” Fire burst into flame. The
flames began to burn Hippo’s hair.

7


