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Sói nhỏ sống trong rừng sâu thật  
là sâu, ở một ngôi nhà nhỏ trên cây. 
Một ngày nọ, sói nhỏ có chuyện 
quan trọng muốn cho các bạn biết.

Cậu đã nghe kể về cái hang  
ở phía tây khu rừng – nơi có một 
chú rồng con mới nở ra từ trứng. 

“Chúng ta đến đó xem đi. Chắc sẽ 
vui lắm đấy!”, sói nhỏ rủ các bạn. 

“Vậy thì đi thôi nào! Các cậu  
mau mau chuẩn bị đi, chúng ta sẽ 
lên đường!”, mèo mun giục.
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Thế là cả bọn vội vã nhét đầy đồ ăn, 
nước uống vào túi.
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Chuẩn bị xong xuôi, 
cả bọn liền vội vã 
chạy ra khỏi nhà, 
chỉ mong mau mau, 
chóng chóng nhìn 
thấy rồng con.

Ai ai cũng vội vàng nên quên mất bạn 
sói nhỏ đáng thương đang cố kéo chiếc 
túi nặng trịch của mình ở phía sau.
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Túi nặng quá nên sói nhỏ đi rất chậm.

Nếu không kịp gặp rồng con, thì trời ơi, 
cậu buồn lắm!
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“Các cậu ơi, đợi mình với!”, sói nhỏ cố gọi.

Nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng cậu cả. 
Các bạn đã đi quá xa và sói nhỏ có cố gọi 
thế nào thì tiếng cậu cũng vẫn nhỏ.
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Thế rồi, sói nhỏ vấp vào một hòn đá  
và ngã rất đau.

Trên đầu cậu sưng lên một cục to tướng.
Chắc cậu đau và tủi thân lắm!

Sói nhỏ có rất nhiều nỗi sợ hãi,  
lo lắng. Giống như cậu nhét  
đầy đồ vào chiếc túi to, nỗi lo  
của cậu cũng nặng trĩu trong lòng. 
Và cậu không thể nào làm vơi bớt 
nỗi lo đi được. 

Thế nên cậu đã chọn cách giữ lại 
nỗi sợ cho riêng mình – bạn bè 
đều không ai biết.
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Từ trước đến giờ, sói nhỏ chưa bao giờ 
thấy có nỗi lo lắng, sợ hãi nào trĩu nặng 
trong lòng mình đến thế. Chắc vì vậy mà 
cậu không thể nào đứng dậy đi được nữa.

Thế là cậu nằm xuống thảm cỏ. Đột nhiên, 
cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình, rất nhỏ, 
rất khẽ.
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“Sói nhỏ, sói nhỏ!”, ồ hoá ra là 
một cô nhện đậu tít trên cành 
cây cao, nói vọng xuống. 

“Sói nhỏ à, cô biết bí mật  
của cháu đấy! Nhưng cháu  
yên tâm nhé!

Tất cả chúng ta đều có những 
nỗi lo riêng, có nỗi lo nhỏ,  
có nỗi lo lớn. Nhưng nếu  
chúng ta lo lắng nhiều quá thì 
không tốt chút nào cả!

Cô nhìn là biết cháu không vui 
rồi! Giờ cháu hãy nghỉ ngơi và 
lắng nghe câu thần chú này…



13

Những ngôi sao lấp lánh trong đêm, ở rất gần. 
Các cô tiên đang bay đến gặp chúng ta đấy. 

Giờ bạn hãy nhắm mắt lại và đếm đến 10, 
Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra... 

Khẽ lắc lư ngón chân… và hãy mỉm cười. 
Rồi lặng yên suy nghĩ… 

Bạn thương yêu ai và ai yêu thương bạn? 
Điều bạn thích làm nhất là gì? 

Nơi tuyệt nhất mà bạn từng đến? 
Điều kì diệu nhất mà bạn từng thấy? 

Hãy nghĩ về chúng và khuấy lên! 
Như khuấy một cốc sô-cô-la nóng hổi 

rồi thưởng thức!”.


