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Có một chú Dê Trắng đang đi 

vào khu rừng tìm lá non để 

ăn, và nước suối mát để uống. 

Bỗng nhiên, một con Sói đi 

tới, nó bảo: 

- Dê kia, mày đi đâu? 

- Tôi, tôi, tôi đi tìm lá non để 

ăn và nước suối mát để 

uống. 
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Sói lại hỏi tiếp: 

- Thế dưới chân mày có gì? 

- Dưới chân tôi có móng. 

- Thế, trên đầu mày có gì? 

- Trên đầu tôi có, có sừng ạ. 

- Thế, trái tim mày thế nào? 

- Trái tim tôi, trái tim tôi, 

đang run sợ ạ. 
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Thế rồi, Sói cười vang và nuốt 

chửng luôn Dê Trắng vào 

bụng. 
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Một chú Dê Đen cũng đi vào khu 

rừng tìm lá non để ăn, và nước 

suối mát để uống. Sói đã chờ sẵn 

ở đó, nó bảo: 

- Dê Đen, mày đi đâu? 

- Tao đi tìm kẻ hay gây sự đây. 

- Thế, thế, dưới chân mày có gì? 

- Dưới chân tao có móng bằng 

đồng. 

- Thế, thế, trên đầu mày có gì? 

- Trên đầu tao, có đôi sừng bằng 

kim cương. 
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Sói lại hỏi: 

- Thế, thế, trái tim mày, thế, thế 

nào? 

- Trái tim tao đang mách bảo tao 

rằng, hãy cắm đôi sừng kim cương 

vào bụng mày. Nào Sói, hãy lại đây, 

thử xem. 

Sói sợ quá, há rộng miệng, Dê 

Trắng liền nhảy ra. Sói chạy tít vào 

rừng sâu. Thế là hai bạn Dê Đen và 

Dê Trắng cùng đi vào rừng sâu tìm 

lá non để ăn, và nước suối mát để 

uống. 
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Các em thân mến, qua câu 

chuyện này, chúng mình cùng 

rút ra một điều rằng: Khi gặp 

kẻ ác, không bao giờ được run 

sợ, mà phải dũng cảm và bản 

lĩnh nhé. 


