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Ngày xưa, tại vùng bờ biển hẻo lánh kia, có một ông già sống một
mình trong cái lều rách nát.
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Một hôm trời đất tối sầm, dông bão ầm ầm, sóng biển cao ngang
trời. Không biết đã mấy ngày đêm liền, ông nằm vùi mình trong
hố cát. Đột nhiên, một tiếng động kinh hồn như quả núi đá rơi
xuống, ông lão trông thấy từ ngoài khơi bay vào một con rồng thân
mình và nanh vuốt sáng trắng như ánh chớp nổi lên giữa gió bão
đang gào thét.

Bên bờ biển, một con Rùa Vàng bò lên trước mặt ông lão và nói:
– Thưa lão trượng, tảng đá này là quả trứng thần Rồng mới
sinh trong mưa bão đêm qua, xin lão trượng trông nom chu
đáo.
Ông lão nói:
– Lão già yếu rồi, làm sao mà giữ gìn được quả trứng to thế
này.

Hôm sau, cơn bão tan, trước cửa lều ông xuất hiện một tảng đá
màu trắng hồng long lanh, rực rỡ.

Rùa Vàng lấy ra một chiếc móng đưa cho ông lão và nói:
– Lão hãy cầm chiếc móng này, khi gặp việc khó thì lão
trượng đặt cái móng này lên bên tai, mọi việc sẽ lại dễ
dàng.

2

3

Một hôm có một đoàn người đi qua bãi cát, nhìn thấy một tảng đá
trắng, họ liền reo lên:
–

Tảng đá này đẹp quá, đem đá quý này lên kinh đô chắc bán
được vô số bạc vàng.

Rồi họ vác thuồng, vác cuốc xông đến chỗ tảng đá, để cạy phá.
Thấy thế ông già lấy chiếc móng rùa áp vào tai, lập tức nghe tiếng
nói: “Nằm xuống! Nằm xuống!” Và đột nhiên ông biến thành
con bạch hổ lớn, gầm rung cả mặt đất. Bọn người kia sợ hú vía,
liền bỏ chạy mất.
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Tờ mờ sáng trứng rồng to dần. Lúc mới đầu trứng cao bằng cái gò,
sau thành trái núi lấp lánh như kim cương. Ông lão lại sợ người ta
thấy lạ, rồi lại kéo đến xem nên ngày nào ông cũng vào rừng chặt
cây, chặt cành, bê đất, trồng cỏ để che lấp hòn đá lấp lánh ấy
nhưng hòn đá cứ sừng sững lớn dần, đội cả cái lều của ông lão lên
trên tận đỉnh.
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Một hôm, có một đoàn khách đi qua, họ tò mò định trèo lên tận túp
lều của ông lão. Ông lại áp móng rùa bên tai, lập tức những tảng
đá trước mặt lung lay, rồi nẻ toác khiến họ không sao leo được và
đột nhiên một cửa hang hiện ra trước mặt ông. Ông bước vào hang
thấy có một chiếc giường mây, chăn đệm rực rỡ cùng với một bé
gái mới sinh đang khóc. Ông lão ôm cháu vào lòng và ru cháu
ngủ, rồi hai ông cháu ngủ lúc nào không biết.

Một ngày kia, khi ông lão thức dậy, ông nhìn thấy những con khỉ,
con vượn đang nhảy múa với một cô gái xinh đẹp. Cô gái vừa
nhìn thấy ông, liền nói:
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–

Ông ơi! Con là công chúa con của vua Thủy Tề. Ông đã
cứu mạng con. Bây giờ con xây dinh thự để hai ông con
mình ở với nhau trọn đời nhé! Đó cũng là sự đền ơn đáp
nghĩa của con đối với ông.

Câu chuyện có một biệt thự nguy nga, với một ông lão đầu bạc và
một cô gái đẹp như tiên sa ngày ngày vào rừng hái lá thuốc về
chữa bệnh cho người đau ốm lan tỏa khắp vùng ấy đến tai hoàng
tử.

Hoàng tử trở về kinh đô xin phép vua cha được cưới cô gái ấy.
Đám cưới hoàng tử lấy cô gái được tổ chức linh đình, trịnh trọng.
Mọi người trong vùng đưa tiễn cô gái về kinh đô.

Một hôm, hoàng tử dẫn một đoàn quân từ kinh đô đến tận ngôi
dinh thự để xác minh câu chuyện thật. Vừa mới gặp cô gái, hoàng
tử đã muốn ngỏ lời cầu hôn.

Còn ông lão thì được Rùa Vàng mời ngồi lên lưng và cả hai cùng
rẽ sóng bơi vào lòng biển để về với tổ tiên nhà Rồng.
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Ngày nay, những đỉnh núi đứng sừng sững trên bờ biển Quảng
Nam có tên là núi Ngũ Hành hoặc núi Non Nước. Đá trên núi vẫn
sáng rực như bọc trứng con của Long Vương. Các vùng quanh núi
hành nghề trạm trổ đá, ấy cũng là nghề tổ và theo tích xưa.
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