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Ngày xưa có một người nông dân sống ở túp lều ven rừng để can
nương. Thuở ấy, làm nương để có được hạt thóc ăn thật vất vả khó
nhọc. Dụng cụ trong tay chỉ có một cái rìu lưỡi đá. Đến mùa tra
nương, người cầm que chọc từng lỗ vùi hạt thóc giống xuống đất.
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Một hôm, có một ông lão đi qua, nghỉ chân trước lều. Ông nhìn
anh rồi nói:
− Ta thương anh chịu khó làm mà chẳng đủ ăn. Ta mách cho
anh một việc có thể gỡ được cái nghèo khó. Ngày mai, hay
ngày kia, sẽ có ba người cưỡi ngựa qua đây hỏi ngủ trọ ở
lều anh. Tùy anh nghĩ, anh liệu. Anh mà thông minh đối
xử đúng thì có thể chối bỏ được cái đói khổ đi đấy.
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Quả thật, hôm sau có một người cưỡi ngựa bạch, mặc áo lụa trắng,
đội mũ sáng loáng nhưng gương mặt lại bạch bạc đáng sợ, đến
trước lều anh quát:
− Mau mau dọn nhà cho tao trọ đêm nay.

Hôm sau nữa, một người tướng võ giáp trụ vàng chóe, cưỡi con
ngựa hồng phóng tới lều anh. Người, ngựa rừng rực như lửa cháy.
Anh nông dân không hiểu thế nào, chỉ thấy sợ. Người cưỡi ngựa
hồng hách dịch nói:
− Tao ngủ nhờ nhà mày đêm nay.

Anh nông dân nói:
− Ông trông đấy, cái lều của tôi không có vách, con ngựa của
ông chỉ đụng đầu là thúng mái lều mà ông nằm thì thò chân
ra bãi cỏ, xin ông đi tìm nhà khác.
Người ấy giận dữ phóng ngựa đi thẳng.
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Anh chắp hai tay vái:
− Lạy ông, người ngựa ông như bốc lửa thế kia, cháy cái lều
của tôi mất. Xin ông đi hỏi nhà khác.
Người cưỡi ngựa tức khí lại đi thẳng.
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Một ngày kia thấy một người bé nhỏ, bước lủi thủi, dắt con ngựa
xám gày guộc, còm nhom đến trước lều xin nghỉ trọ một đêm. Lúc
ấy hoàng hôn buông xuống, có một đàn chim bay về tổ hót như
mách bảo: “Khách quý! Khách quý!”

Sáng hôm sau, khi anh trở dậy thì không thấy người khách trọ và
con ngựa nữa. Chỉ thấy trên ổ rơm nơi khách ngủ để lại một cục
đen xì, nhấc lên thấy nặng.

Anh cũng cảm tình với người khách giản dị và đồng ý cho khách
nghỉ trọ. Khách buộc ngựa ngoài gốc cây rồi vào ổ rạ ngủ ngay vì
có lẽ vừa đi quãng đường xa, nhọc mệt quá.

Anh nhớ lời ông già nói hôm trước về ba người khách hỏi trọ khác
nhau. Anh nghĩ có lẽ người khách thứ nhất có bạc, người khách
thứ hai có vàng, còn người khách này để lại cục sắt. Cục sắt thì ví
thế nào được với vàng bạc. Anh tiếc đã để cơ may tuột khỏi tay.
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Anh đốt một đống củi to, lửa cháy đỏ rực, bỏ cục sắt vào nung, mãi
cho đến khi cục sắt đỏ hồng lên rồi chảy ra. Anh rèn thành con
dao, cái búa, lưỡi cày, cái liềm, cái thuổng… Tất cả những thứ ấy
thay được cái rìu đá. Rồi anh thốt lên:
Nhưng kia kìa, đàn chim hôm trước lại bay đến hót ríu ran từ đằng
sau lều sang trước cửa:
− Đừng tiếc! Đừng tiếc!
Một đàn chim khác bay tới gần hót:

− Thần sắt cho ta! Con chim mách ta làm nên các đồ quý giá
này!
Đếm mùa gặt, nương lúa chín vàng, nhờ ông thần sắt, mà người
nông dân bớt được sức lao động, cuộc sống ấm no hơn.

− Cục sắt quý! Cục sắt quý!
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