
Vì sao hà mã không có lông

 Basilio Gimo, David Ker
 Carol Liddiment
 Phuong Nguyen

 Vietnamese
 Level 2

(imageless edition)

⾹港故事書 global-asp.github.io/storybooks-hongkong

Vì sao hà mã không có lông
Written by: Basilio Gimo, David Ker

Illustrated by: Carol Liddiment
Translated by: Phuong Nguyen

This story originates from the African Storybook
( africanstorybook.org) and is brought to you by ⾹
港故事書 in an effort to provide children’s stories in
⾹港’s many languages.

This work is licensed under a Creative Commons 
Attribution 3.0 International License.

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0



Một ngày nọ, Thỏ đi dọc bờ sông.
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Hà mã cũng ở đó đi dạo và ăn cỏ
xanh.
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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?”
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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.
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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!”
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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!”
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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.”
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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.
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