
Nati sống cùng bà trong một ngôi nhà nhỏ 
xinh xắn cạnh rừng. Một sáng nọ, bà gọi cậu và nói: 

– Nati, cháu yêu của bà! Có một bí mật bây giờ bà mới 
nói cho cháu nghe. Trong khu rừng kia, có một cái cây 
rất đặc biệt với cháu đấy! Đó là món quà mà ông dành 
cho cháu ngày cháu chào đời. Ông còn khắc rõ tên 
cháu lên thân cây.
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Nati vui lắm! 

“Món quà của ông, một cái cây đặc biệt, mình muốn 
nhìn thấy nó quá!”, cậu thì thầm.
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Ngay lập tức, cậu đi vào rừng. Cậu bước dưới tán lá 
cây và cố căng mắt kiếm tìm. Xung quanh cậu, 
rừng cây rậm rạp, u tối khiến cậu hơi lưỡng lự. 
Đột nhiên, cậu nhìn thấy một chú cáo nhỏ đứng gần 
cửa hang.

4



– Xin chào cáo nhỏ! Tớ tên là Nati. Tớ đang đi tìm một cái cây 
nhỏ có khắc tên tớ. Cậu có biết nó ở đâu không? – Nati hỏi. 

– Cây có khắc chữ à? Nhưng mà… tớ không biết đọc! Cậu hãy 
hỏi bác cú già thông thái xem. Bác cú biết tuốt tuồn tuột 
mọi thứ trên đời!
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Nati tiếp tục lên đường. Rồi cậu cũng tìm thấy bác cú già 
thông thái đang đậu trên cành cây.

– Bác cú “biết tuốt” ơi! – Cậu gọi – Bác có thể giúp cháu 
đi tìm cái cây đặc biệt có khắc tên cháu được không?
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Bác cú lắc đầu nói: 

– Trời đất ơi, bác đánh vỡ kính lâu lắm rồi! Cháu hãy đi 
đến bãi đất trống và hỏi anh hươu lớn xem sao!
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Nati tiếp tục lên đường và đi đến một bãi đất trống. 
Dưới ánh mặt trời, cậu nhìn thấy một cây xanh khổng lồ, 
cao ngút ngàn, tưởng như sắp chạm đến cả bầu trời.
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Nati nhìn quanh và lẩm bẩm: “Không biết anh hươu lớn đâu nhỉ…!”. 

Ngay lúc ấy, bỗng có tiếng ầm ầm vang vọng khắp khu rừng. Mặt đất 
bắt đầu rung chuyển…

9


