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Một buổi sáng đẹp trời, 
Thỏ tung tăng đi chơi trong 
rừng. 

 
Khỉ con ngồi buồn bã trên 
cây . 
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- Ồ, anh Khỉ đấy à, sao lại 
ngổi thừ mặt ra thế? 
 

 
 

- Anh không thấy sao? 
Chân tôi đang bị thương. 
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- Ồ, chuyện nhỏ mà, chỉ vài 
hôm là khỏi thôi, vui vẻ lên 
nào. 

 
- Đúng lúc vua Sư Tử tổ 
chức cuộc thi chạy thì tôi 
lại bị thương, làm sao mà 
tham gia được chứ! 
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Gì cơ? Cuộc thi chạy nào cơ? 

 
Anh không biết sao? Ba ngày 
nữa là có cuộc thi chạy toàn 
rừng. Tiếc là tôi không thể 
tham gia, nghe nói giải 
thưởng sẽ rất lớn. 
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Thật vậy ư? Ôi, thế thì tôi 
phải tham gia mới được.  
 

 
 

Nói về chạy thì ai nhanh 
được bằng tôi chứ, ha ha. 
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- Hừ, hừ, hừ, hừ… 
 

 
 

- Kìa, anh Rùa. Anh ấy 
đang làm gì mà không ở 
trong hồ nước, lại qua 
đây thế nhỉ? 
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- Ừ, lạ thật. 

 
 

- Chào hai anh. 
- Chào anh Rùa, anh đang 
làm gì thế? 

- Tôi đang tập chạy. 
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Tập chạy ư? Để làm gì? 

 
- Tôi tập chạy để tham gia 
cuộc thi sắp tới. 

- Cái gì! Anh mà cũng muốn 
tham gia thi chạy sao? Thật 
là không biết lượng sức mình. 
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Ha ha ha ha….ha ha ha ha 
Thỏ ôm bụng cười lăn lộn. 

 
Anh đừng nói thế. Tôi biết 
tôi chạy chậm thật, nhưng 
tôi tham gia cuộc thi không 
phải để giành chiến thắng. 
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Ha ha ha, thật là nực cười. 
Thế anh tham gia để làm gì? 
 

 
- Tôi chỉ muốn rèn luyện 
sức khỏe và chạy nhanh 
hơn thôi. 



Traimoxanh.com - 11 

 

 
Anh có tập đến ba đời thì 
cũng không thể chạy nhanh 
được đâu.  

 
 

Họ rùa nhà anh vốn dĩ đã 
chậm chạp rồi.  
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Như tôi đây này, chả cần 
luyện tập, mà vèo một 
cái, đã bằng anh chạy cả 
ngày. Có dám thi với tôi 
không? 
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- Anh muốn thi chạy với 
tôi ư? 
 

 
 

- Sao, không dám à? Sợ tôi 
à? 
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- Ha ha ha ha, ha ha ha 
ha… 

Thỏ ôm bụng lăn ra đất 
cười Rùa. 
 

 
- Tôi, tôi. 
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- Thôi, thôi, đừng cãi nhau 
nữa, anh Rùa cứ thi với 
anh Thỏ đi, tôi sẽ làm 
trọng tài cho.  
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- Đích là cây thông ở ngọn 
đồi kia. 
 

 
 

Ai đến đó trước sẽ là người 
chiến thắng. 



Traimoxanh.com - 17 

 

 
 

- Bắt đầu. 

Rùa cắm đầu chạy nhanh. 
 

 
 

 Thỏ bình thản khoanh tay 
đứng nhìn Rùa chạy. 
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Vút một cái, Thỏ chạy vượt 
qua Rùa.  
 

 

Thỏ quay lại nhìn, Rùa vẫn 
đang cần mẫn chạy. 
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- Tốc độ mình nhanh như 
vậy, mình vừa chạy, vừa 
ngủ, cũng có thể chiến 
thắng Rùa. 
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Nói xong, Thỏ ra gốc cây, 
và ngủ khò khò. 

 
Rùa vẫn cố gắng chay, Khỉ 
chạy theo cổ vũ Rùa: 

- Cố lên, cố lên. 
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Thỏ vẫn ngủ say. Khò, khò, 
khò ... 

 
 

Thỏ mơ thấy mình được vua 
Sư Tử trao giải nhất  cuộc 
thi chạy toàn rừng. 
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Mặt trời lặn xuống núi. 
Rùa vẫn mải miết chạy,  

Khỉ vẫn nhiệt tình cổ vũ 
bạn Rùa. 

- Cố lên, cố lên, sắp tới 
đích rồi. 
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- Cố lên, sắp tới đích rồi. 

Nghe tiếng của Khỉ, Thỏ 
choàng tỉnh dậy. 
 

 
- Thôi chết, trời đã tối rồi 
sao?  
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- Mình ngủ quên mất. 
 

 
 

Thỏ vội lao ra, chạy thục 
mạng. 
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Rùa chạy về tới đích. 
 

 
 

- Uỵch….hừ, hừ, hừ…. 

Thỏ ngã lăn ra đất và rên rỉ 
vì đau. 
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Thế nào anh Thỏ, anh với 
tôi ai chạy nhanh hơn nào? 
 

 
 

Chẳng qua là anh may mắn 
thôi, hứ. 
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- Anh bạn ạ, thực tế là Rùa 
đã thắng, còn anh đã 
thua. Thua vì quá kiêu 
căng, coi thường đối thủ 
và không nỗ lực hết sức. 
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Rùa vui sướng liếc nhìn 
Thỏ. 
 

 
 

còn Thỏ xấu hổ vì đã bị 
thua cuộc với Rùa. 


