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Chương 9
Tô Bạch Phong Đánh Đón Cân Não

B

ảy người đều nghĩ thầm trong bụng:

- Không chừng đây là khách võ lâm qua đường lại gặp đúng lúc này!
Nhưng người kia vọt thẳng vào chỗ bảy người ngồi. Khi còn cách chừng
năm trượng, y dừng bước lại chắp tay xá dài hô:
- Đả biến thiên hạ vô địch thủ!
Bảy người kia nghe bảy chữ này biết ngay là nhân vật của Triệu Phụng Hào
gửi tới. Vì ngày trước Triệu Phụng Hào đến đầu núi này cũng hô lên bảy chữ
đó.
Đạo nhân râu quăn hỏi:
- Các hạ! Xin các hạ cho biết có mối liên quan gì với Triệu Phụng Hào?
Người kia đáp:
- Tại hạ họ Tô tên Bạch Phong. Triệu lão gia là chủ nhân của tại hạ!
Đạo trưởng nghe nói đến hai chữ chủ nhân liền ồ lên một tiếng nói:
- Té ra các hạ là giác sư của Triệu giạ. Tô Bạch Phong ngắt lời:
- Không phải. Tại hạ bất quá là kẻ làm công của Triệu lão gia.
Y vừa nói câu này bảy người kia kinh ngạc xuýt nữa bật lên tiếng la.
Tô Bạch Phong thủng thẳng nói tiếp:
- Đạo trưởng đây chắc là Mã đạo trưởng mà võ lâm thường khen là Thần
Phong Kiếm tiên. Tệ chủ nhân mỗi khi nhắc tới kiếm pháp của Mã đạo trưởng
là lại lộ vẻ bâng khuâng thở dài nói:
- Luyện kiếm là phải noi gương Mã Thiên Lý!
Mã đạo trưởng vẫn chưa bớt vẻ kinh ngạc nói:
- Tô huynh dạy quá lời!
Tô Bạch Phong quay lại ngó lão già mặt đỏ như gấc nói:
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- Vị này đúng là Hắc Lâm đại hiệp rồi!
Chàng chắp tay thi lễ.
Lão già ngồi ở mé bắc tiến lên một bước ngắm nghía Tô Bạch Phong chắp
tay nói:
- Tô đại hiệp cùng bọn tại hạ chưa từng quen biết, nhưng Triệu Phụng Hào
đại huynh bạn tại hạ, đã nói chuyện với đại hiệp, vậy xin hỏi!
Tô Bạch Phong mỉm cười ngắt lời:
- Vị này hẳn là Giản đại hiệp!
Lão tên gọi là Giản Công Lâm.
Tô Bạch Phong xoay mình lại chắp tay thi lễ nói:
- Tô mỗ đến chậm một bước còn được gặp các vị y ước tới đây thật lấy làm
hân hạnh...
Chàng đảo mắt ngó thấy một lão già lối năm chục tuổi mà dường như Triệu
Phụng Hào chưa nói tới không biết là ai. Chàng còn đang ngơ ngác thì Hắc Lâm
hỏi ngay:
- Tô đại hiệp có biết vị này là ai không?
Tô Bạch Phong đáp:
- Tô mỗ tuy chưa được gặp các vị bao giờ, nhưng tệ chủ nhân đã mô tả diện
mạo các vị, thoạt trông là biết ngay, chỉ còn vị này...
Hắc Luân ngắt lời:
- Chẳng dấu gì Tô đại hiệp, tại hạ cũng mới biết vị này!
Rồi hắn giới thiệu:
- Mã đạo trưởng thì Tô huynh đã nhận ra rồi. Còn vị này là Giản Công Lâm.
Vị đó là Ngốc Ưng Phương Cang huynh!
Lão vừa nói vừa trỏ vào lão già đầu trọc, Tô Bạch Phong chắp tay thi lễ.
Hắc Lâm trỏ vào lão già gầy khẳng kheo nói:
- Vị này là Diệp Văn Giang!
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Lão già gầy đét mở mắt ra. Tô Bạch Phong thấy lão thần quang lấp loáng
bụng bảo dạ:
- Triệu gia thường nói lão già họ Diệp này nội lực bền dai lắm, không nên
nhìn lão lâu mà tổn hao sức lực.
Hắc Luân lại trỏ vào lão già mập ú nói:
- Vị này là Dương Vi, chắc Tô đại hiệp nhận ra rồi!
Tô Bạch Phong mỉm cười đáp:
- Tô mỗ đã được nghe danh Dương đại hiệp là một quyền lực gia nổi tiếng,
rồi đây có gặp xin nhẹ đòn cho!
Chàng biết ngày trước Triệu Phụng Hào bị Dương Vi đánh một quyền mà
phải thất bại.
Dương Vi lẳng lặng đáp lễ.
Hắc Luân lại trỏ vào lão già mặc áo trắng lối năm chục tuổi giới thiệu:
- Ngày trước Triệu đại hiệp ước hẹn hôm nay còn có Tiền Trọng Hợp đại
huynh, nhưng theo lời Lục huynh đây thì Tiền huynh bất hạnh đã tạ thế từ hai
năm trước nên y thay mặt phó ước. Lục huynh đây đại danh là Lục Kỳ Xương.
Tô Bạch Phong ủa một tiếng, đưa mắt nhìn Lục Kỳ Xương thở dài nói:
- Tiền đại hiệp đi trước một bước, không còn đến đây phó ước, Tô mỗ trong
lòng rất lấy làm tiếc!
Lục Kỳ Xương tiến lên một bước nói:
- Lục mỗ cũng lấy làm tiếc không gặp được Triệu đại hiệp!
Tô Bạch Phong mỉm cười, đột nhiên chàng cảm thấy toàn thân chấn động vì
dường như đã gặp Lục Kỳ Xương ở đâu rồi, nhưng trong lúc thảng thốt chàng
không nghĩ ra được.
Chàng liền hỏi:
- Xin hỏi Lục đại hiệp xưng hô Tiền đại hiệp bằng chi?
Lục Kỳ Xương hai mắt lấp loáng lạnh lùng đáp:
- Là chỗ bạn chơi!
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Y nói câu này chẳng những Tô Bạch Phong kinh ngạc mà bao nhiêu người
trong trường đều sửng sốt.
Nên biết cuộc ước hội này là mọi người đem cả thanh danh một đời ra để
đánh cuộc. Vị nào không may qua đời rồi thì con cháu đi thay thế. Không ngờ
Tiền Trọng Hợp lại ủy thác cho bạn phó ước, mà người bạn này lại chưa thấy
tiếng tăm gì trong võ lâm.
Tô Bạch Phong bận tâm suy nghĩ mà không nhớ ra đã gặp Lục Kỳ Xương ở
đâu! Chàng hắng dặng một tiếng rồi hỏi:
- Chắc Lục tiên sinh là chỗ bạn chơi chí thân với Tiền đại hiệp?
Lục Kỳ Xương gật đầu không nói gì.
Tô Bạch Phong cảm thấy trong lòng hoang mang như một khối chì nặng đeo
trước ngực. Chàng có tiên cảm như sắp có chuyện gì nhưng hiện lâm vào cuộc
đấu sinh tử đến nơi, không rảnh để mà suy nghĩ, chàng ráng trấn tĩnh tinh thần,
miệng lẩm nhẩm:
- Tô Bạch Phong hỡi! Bữa nay người vì đại sự của Triệu gia mà tới đây, vậy
không thể lơ là được!
Chàng từ từ ngẩng đầu lên thấy bọn Mã đạo trưởng Diệp Văn Gia, Dương
Vi, Phương Cang, Hắc Luân, Giản Công Lâm cùng Lục Kỳ Xương đều ngồi
nhắm mắt.
Bầu không khí trong trường im lặng như tờ.
Tô Bạch Phong hít mạnh một hơi chân khí. Đột nhiên một ý niệm lướt qua
trong đầu chàng, chàng liền cảm thấy trái tim đập mạnh, không nhịn được bật
tiếng la hoảng.
Mã đạo trưởng từ từ mở mắt ra. Tô Bạch Phong gắng gượng đè nén tâm tình
xúc động cất tiếng:
- Trước khi Triệu gia bảo Tô mỗ phó ước, có dặn Tô mỗ mấy câu!
Sáu người kia cũng mở mắt ra lắng tai nghe.
Tô Bạch Phong nói tiếp:
- Triệu gia bảo Tô mỗ mà thất bại về tay các vị thì lại ước hẹn đến đại hội kỳ
sau. Trường hợp may mà Tô mỗ thắng...
Chàng cố ý dừng lại một chút rồi trầm giọng nói tiếp:
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- Mời các vị dời gót ngọc đến gặp Triệu gia!
Lục Kỳ Xương đột nhiên cất tiếng hỏi:
- Hiện giờ Triệu đại hiệp ở đâu?
Tô Bạch Phong mỉm cười đáp:
- Nếu Tô mỗ thắng sẽ dẫn đường cho các vị!
Lục Kỳ Xương sa sầm nét mặt nhưng không nói gì.
Tô Bạch Phong cười thầm trong bụng, ngoài miệng nói tiếp:
- Không đó Tô mỗ nói ngay:
Triệu gia! Tiểu nhân may mà thắng được là hay nhất. Bằng không tiểu nhân
thất bại đến bị trọng thương hay uổng mạng thì Triệu gia vì tiểu nhân mà làm
cho công cuộc còn bỏ dở.
Mọi người lắng tai nghe không ai nói gì.
Nên biết công lực bảy người ngồi đây đều rất thâm hậu nhưng bọn họ đều úy
phục Triệu Phụng Hào một cách chân thực, nên chẳng khi nào dám coi thường
Tô Bạch Phong. Họ nghe Tô Bạch Phong nói:
Nếu thắng được... họ cũng tin là có thể như vậy. Ai nấy quyết tâm lúc động
thủ là phải vận toàn lực, chỉ e lỡ tay một chút là sẽ rất nguy hiểm.
Tô Bạch Phong dần dần bình tĩnh trở lại. Chàng lạnh lùng nói tiếp:
- Tô mỗ còn nói:
suốt đời tiểu nhân chỉ thấy có một quái sự đến nay vẫn chưa tìm ra đáp án.
Liệu đại gia có làm ổn thỏa được chăng?
- Lúc đó Triệu gia ngồi nhắm mắt tĩnh tọa không đáp. Hồi lâu đại gia mới
nói:
người không nên tiết lộ trước.
Chàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Tô mỗ liền nói là công việc của mình có quan hệ đến sự hưng vong và vận
mệnh của võ lâm. Nhưng Triệu gia không nói nữa. Tô mỗ liền hỏi:
hiện nay trong võ lâm ai là người bản lĩnh cao cường nhất? Triệu gia ngẫm
nghĩ hồi lâu rồi nói:
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công lực người khá lắm nhưng chưa vào hạng nhất đâu. Nếu lão Tà còn sống
ở dương gian thì người kém lão một bậc.
Tô Bạch Phong tiếp tục thuật lại cuộc đối thoại giữa chàng và Triệu Phụng
Hào.
Tô mỗ hỏi:
- Những nhân vật nào ngang hàng với tiểu nhân?
Triệu gia ồ lên một tiếng rồi gạt đi:
- Người cứ đi đối thủ với bảy vị là biết!
Tô mỗ lại hỏi:
- Còn nhân vật nào khác nữa không?
Triệu gia ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Chắc là còn có nhưng ta không biết!
Tô mỗ nói:
- Nửa tháng trước tiểu nhân có tiếp chưởng của một người công lực của
người đó còn kém tiểu nhân một chút!
Triệu gia hỏi:
- Sao người lại động thủ với người đó?
Tô mỗ đáp:
- Vì tiểu nhân thấy người đó sát hại môn đồ của phái Võ Đương!
Tô Bạch Phong nói đến đây đột nhiên dừng lại. Người chàng chuyển sang
mé tả, bất thình lình phóng chưởng đánh ra. Chưởng phong rít lên veo véo xô về
phía Lục Kỳ Xương.
Lục Kỳ Xương hai mắt trợn tròn xoe quét ngang song chưởng từ trước ngực
hất ra ngoài. Hai luồng lực đạo đụng vào nhau liền tan ngay.
Tô Bạch Phong mặt lạnh như băng thản nhiên hỏi:
- Lục Kỳ Xương! Tuyệt môn nội công của Tiền Trọng Hợp là môn gì?
Lục Kỳ Xương ngập ngừng:
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- Cái đó.. Tô Bạch Phong hắng dặng một tiếng đã thấy sáu người đứng lên
vây chàng vào giữa.
Lục Kỳ Xương cười lạt nói tiếp:
- Cái đó là Thiên cân trảo!
Tô Bạch Phong sắc mặt không trấn tĩnh, hắng dặng một tiếng rồi nói:
- Thiên cố sự vừa rồi Tô mỗ chưa nói hết!
Hắc Luân cười lạt hỏi:
- Tô đại hiệp vừa rồi đánh ra một chưởng là có ý gì?
Tô Bạch Phong dường như muốn nói gì rồi chàng nhẫn nại, cười ha hả đáp:
- Tô mỗ chỉ muốn thử coi Lục huynh đây có đủ tư cách để đại diện cho Tiền
Trọng Hợp lão gia không!
Lục Kỳ Xương cười lạt nói:
- Lục mỗ nhận lời ủy thác của Bắc Ông Tiền lão gia lúc lâm chung căn dặn
đến tương hội với trang hảo hán thứ nhất trong thiên hạ là Triệu Phụng Hào.
Nếu Lục mỗ biết trước Triệu Phụng Hào chỉ phái đầy tớ đến phó ước thì không
đi hay hơn!
Tô Bạch Phong mỉm cười hỏi:
- Lục huynh bảo lúc Bắc Ông qua đời nói vậy, nhưng Tô mỗ biết thế nào
được!
Lục Kỳ Xương lộ vẻ tức giận nhưng chỉ trong giây lát hắn bình tĩnh lại, nở
nụ cười mát rồi ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Đột nhiên cả người hắn bị
luồng lực đạo vô hình đẩy lên cao chừng nửa trượng rồi từ từ hạ xuống, vẫn giữ
nguyên tư thế không thay đổi.
Động tác nhỏ mọn này của Lục Kỳ Xương khiến cho sáu người kia lộ vẻ
kinh dị.
Ngốc Ưng Phương Cang không nhịn được la lên:
- Hoạt phật phi thăng! Đây là thủ thức đầu tiên của Bắc Ông!
Lục Kỳ Xương liền kể lại khi hắn được Bắc Ông Tiền lão gia phái đi hội
diện, hắn đã hỏi lão làm thế nào để cho người ta chịu tin hắn là đại biểu của
Tiền lão?
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Hắn liền được lão truyền cho thân pháp Hoạt phật phi thăng.
Tô Bạch Phong nhìn chằm chằm vào Lục Kỳ Xương, mắt chiếu ra những tia
hàn quang. Dường như chàng đang ngẫm nghĩ một chuyện gì rất kỳ quái, lại tựa
hồ đã phát hiện ra manh mối chuyện gì rất trọng đại, mắt chàng vẫn ngó đăm
đăm vào Lục Kỳ Xương.
Lục Kỳ Xương hắng dặng một tiếng rồi nói:
- Bây giờ chúng ta đã đến đủ rồi!
Tô Bạch Phong bỗng ngắt lời:
- Tuy Tô mỗ không biết rõ Bắc Ông Tiền Trọng Hợp nhưng cũng hiểu y là
một bậc đại hiệp đầu đội trời chân đạp đất. Y xuất thân ở chùa Thiếu Lâm. Ngày
trước tuy y bị phương trượng chùa này đuổi ra khỏi môn tường, nhưng sau
phương trượng bị người Thát Đát vây hãm ở núi Lương Sơn, Tiền Trọng Hợp
đơn thân độc mã xông lên núi phóng ba quyền đả bại bốn tên địch. Thiên cố sự
này truyền khắp võ lâm. Hễ nhắc tới Tiền Trọng Hợp là mọi người ca tụng y là
đại anh hùng đại hào kiệt. Có đúng thế không?
Đạo trưởng râu quăn hỏi lại:
- Tiền Trọng Hợp là con người nghĩa hiệp, điều đó đã hẳn rồi, Tô huynh
nhắc tới chuyện này làm chi?
Tô Bạch Phong không trả lời hỏi lại:
- Sau khi Tiền lão gia cùng với tệ chủ nhân Triệu lão gia chiến đấu ở đây rồi,
các vị còn có ai gặp được Tiền lão gia lần nào không?
Sáu người kia đều lắc đầu. Tô Bạch Phong quay lại hỏi Lục Kỳ Xương:
- Nếu vậy thì khi Tiền lão gia tạ thế, các hạ cũng có mặt tại trường hay sao?
Lục Kỳ Xương đáp:
- Có thì làm sao?
Tô Bạch Phong hỏi vặn:
- Các hạ trông thấy Tiền lão gia tắt thở ư?
Lục Kỳ Xương ngẫm nghĩ rồi hỏi lại:
- Đúng thế thì sao?
Tô Bạch Phong mỉm cười quay lại hỏi sáu người kia:
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- Tô mỗ xin hỏi các vị một câu:
phải chăng Bắc Ông Tiền lão gia là người cao vai rộng, cặp lông mày đi
chênh chếch lên, bàn tay trái chỉ còn hai ngón là ngón trỏ vào ngón cái?
Cả sáu người cùng gật đầu.
Lục Kỳ Xương quát hỏi:
- Vừa rồi người bảo không biết Tiền Trọng Hợp kia mà? Sao bây giờ lại tỏ ra
đã gặp y? Họ Tô kia! Người đừng giở trò gì nữa. Triệu Phụng Hào phái người
đến đây phó ước hay sai người đến đây để nói nhăng?
Tô Bạch Phong không lý gì đến thái độ bất nhã của Lục Kỳ Xương chàng
lạnh lùng đáp:
- Đúng thế! Vừa rồi Tô mỗ không biết Bắc ông nhưng bây giờ thì biết rồi!
Lục Kỳ Xương lại quát hỏi:
- Người nói nhăng thế mà nghe được ư?
Thần Phong Kiếm Mã đạo trưởng nghiêm trang đứng dậy chặn đường Lục
Kỳ Xương:
- Xin Tô huynh giải thích rõ chuyện này!
Tô Bạch Phong đáp:
- Các vị vừa nói sau cuộc chiến giữa Triệu lão gia tử và Tiền lão gia, không
ai gặp được Tiền lão gia đâu nữa. Bây giờ tiểu đệ nhớ tới một thiên cố sự muốn
nói cho các vị nghe...
Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Tô mỗ theo chủ từ thủa nhỏ. Bình nhật thường được coi Triệu lão gia luyện
võ. Có lúc ngấm ngầm học được một chút võ nghệ. Mười năm trôi qua rất mau
lẹ.
Sau khi Triệu lão gia chiến đấu sinh tử cùng các vị một trận trở về...
Chàng liếc mắt nhìn Lục Kỳ Xương nói tiếp:
- Từ đó Triệu lão gia hoàn toàn thay đổi tính tình. Hàng ngày lão gia hai tay
chắp để sau lưng bước đi bước lại trong vườn ra chiều suy nghĩ điều chi rất chật
vật. Lão gia không đi du lịch. Tâm tình lão gia ngày càng trầm trọng, vẻ mặt
ngày càng khó. Một hôm vào buổi tối, Tô mỗ đang ở trong phòng mình lén
luyện cách không chưởng lực...
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Chàng nói đến đây cả bảy người đều ủa lên một tiếng kinh ngạc.
Ngốc Ưng Phương Cang hỏi:
- Đại hiệp bảo không có thầy dậy dỗ mà luyện đến chưởng lực cách không
ư?
Tô Bạch Phong đáp:
- Tại hạ lén lút ngó chủ nhân luyện chiêu thức này rồi theo đó rèn luyện. Ban
đầu không ăn thua gì, sau tại hạ hiểu thấu đạo lý về vận khí cùng phóng chưởng
liền có thể phóng chưởng làm chấn động cây thiết đảm cách xa ngoài ba trượng!
Ngốc Ưng Phương Cang cùng Thần Phong Kiếm Mã đạo trưởng nghe chàng
nói đưa mắt nhìn nhau kinh hãi.
Tô Bạch Phong không để ý đến hai người, liền tiếp tục kể:
- Đêm hôm ấy Triệu lão gia kêu tại hạ vào lộ vẻ vui mừng nói:
- Đi nát đế giầy tìm chẳng thấy, thấy ra chẳng mất chút công phu. Hoàng
thiên còn thương Triệu phụng Hào mới cho ta tìm được người!
Cả bảy người nghe nói đều ngấm ngầm kinh hãi. Mã đạo trưởng bụng bảo
dạ:
- Y không có thầy mà ngấm ngầm luyện được đến trình độ phóng chưởng
cách không thì thực là bậc kỳ tài trăm năm hiếm có. Triệu Phụng Hào được
thượng đế hậu đãi đặc biệt, nên bước đường cùng lại phát giác ra nhân vật kỳ tài
này!
Tô Bạch Phong lại nói tiếp:
- Đến đầu năm thứ tám, Tô mỗ lại phát hiện ra được một chuyện!
Chàng đưa mắt nhìn Lục Kỳ Xương rồi nói tiếp:
- Một hôm Tô mỗ đang bò trên một trái núi cao ngất ở sau nhà nhìn trăng tỏ
mà luyện cách thổ nạp chân khí thượng thặng. Tại hạ dần dần đi vào chỗ quên
mình thì đột nhiên nghe tiếng gầm rất thê thảm ở phía sau!
- Nếu trời có mắt thì họ Dương kia! Người làm thế chẳng được chết yên lành
đâu!
- Tô mỗ giật mình kinh hãi. Ngọn núi này rất hiểm trở, nếu không nhờ khinh
công thượng thặng thì khó lòng trèo lên được. Tô mỗ nghe rõ âm thanh chỉ cách
đó chừng mấy trượng, không nhịn được liền vọt về phía phát ra âm thanh.
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Tô Bạch Phong nói đến đây thêm vào câu chuyện lúc trước chẳng có đầu
đuôi khiến mọi người không sao hiểu được ý chàng, nhưng cũng biết chàng đã
khám phá ra một chuyện bí hiểm trọng đại.
Lại nghe Tô Bạch Phong nói tiếp:
- Giữa lúc Tô mỗ đang tung mình nhảy đi thì thấy một bóng người rú lên
một tiếng vì bị một người khác phóng chưởng đánh rớt xuống vực. Người kia
ngửa mặt lên trời nổi lên tràng cười ha hả rồi cất bước chạy nhanh như tên bắn.
- Tô mỗ lao đến bờ vực, còn nghe người bị rớt xuống gầm lên:
- Đại gia mà không chết thì còn có phen chạm trán!
- Thanh âm rất cấp bách mà Tô mỗ thở đến năm lần mà người kia chưa rớt
xuống đến đáy vực đủ hiểu y đang thi triển môn khinh công cổ quái rất cao
thâm để cho tốc độ rớt xuống giảm bớt. Nhưng đến hơi thở thứ sáu thì dưới vực
sâu nổi lên tiếng hú thê thảm.
Tô Bạch Phong nói đến đây dừng lại hít một hơi dài rồi kể tiếp:
- Khinh công trong thiên hạ chỉ cao thấp ở chỗ chạy nhanh hay chạy chậm
mà thôi, nhưng người này rớt xuống có thể làm cho tốc độ giảm thì không phải
là thứ khinh công thông thường mà phải ỷ vào khí công kinh hãi thế tục mới
làm được như thế. Lúc đó Tô mỗ đứng ngẩn người ra trên sườn núi. Phía dưới
toàn đá mọc lởm chởm, ai đã rớt xuống là sẽ chết chứ không nghi ngờ gì nữa.
Tô Bạch Phong dừng lại một giây rồi tiếp:
- Đến đêm thứ ba Tô mỗ đang ngắm cảnh mưa tuyết ở trước sân nhà thì đột
nhiên trên mặt tuyết có một đại hán mình mẩy đầy thương tích đang bò tới. Tay
mặt đại hán đã gẫy rồi, máu lẫn với bùn đen nhơ nhớp. Đại hán nhích đi từng
chút một đến trước chân Tô mỗ, Tô mỗ giật mình kinh hãi vội hỏi:
- Huynh đài có cần tiểu đệ giúp đỡ điều chi không?
- Đại hán há miệng lắp bắp nói không nên lời. Tô mỗ thấy hơi thở đại hán đã
yếu ớt, xem chừng khó sống được nữa. Y không nói nên lời, liền thò tay trái ra
vạch xuống thềm đá những chữ:
Thuốc chữa nội thương, giải độc!
Mấy chữ này khắc sâu vào thềm đá mấy phân. Bụi đá bay lên tới tấp.
Chỉ lực của đại hán khiến cho Tô mỗ kinh hãi đến ngẩn người.
Tô Bạch Phong nói đến đây dừng lại một chút rồi nhấn mạnh từng chữ.
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- Đến lúc bấy giờ Tô mỗ mới nhìn rõ đại hán chỉ còn lại ngón tay cái và
ngón tay trỏ.
Bảy người kia kinh hãi thở phào một cái.
Tô Bạch Phong lại kể tiếp:
- Tô mỗ vừa toan đi kiếm thuốc trị thương vừa tự hỏi:
tại sao y lại biết chúng ta đây là người võ lâm và có thuốc trị thương?
- Đại hán kia thông minh tuyệt đỉnh. Y liếc mắt nhìn Tô mỗ rồi giơ tay trỏ
lên nóc nhà. Tô mỗ ngẩng đầu ngó lên thấy trong góc nhà có treo tấm thiết bát
quái dùng vào việc luyện Bách Bộ Thần Quyền.
- Tô mỗ vội lấy thuốc giải cho đại hán uống. Thứ thuốc này là linh dược Đại
Hoàn Tán của Triệu lão gia cất dấu. Trong thiên hạ không còn thứ thuốc nào
hay hơn nó. Đại hán uống thuốc trong khoảng thời gian chừng cạn tuần trà thì
thể lực đã khôi phục lại đến phân nửa.
- Tô mỗ cho đại hán biết là không có thuốc giải độc và hỏi là chất độc gì thì
đại hán tựa như người câm không nói ra lời. Đột nhiên y ngẩng đầu trông thấy
ngoài cửa có treo một đôi câu đối:
Cư lộng thất nhi quan thiên hạ Tọa mao ốc dĩ độ càn khôn.
- Ở bên có thự danh:
Thang Âm Triệu Cuồng Nhân.
- Đại hán coi đối liền rồi đột nhiên biến sắc thở dài.
- Tô mỗ còn đang ngơ ngác thì thấy y thò ngón tay vạch xuống thềm đá:
- Cái ơn một giọt nước phải báo đáp cả một giòng suối. Điều ước mười năm
từ đây xóa bỏ.
- Tô mỗ thấy đại hán thần công chỉ lực ghê gớm. Trong lòng vụt nảy một ý
nghĩ liền hỏi:
- Phải chăng các hạ ở trên đỉnh núi bị người phóng chưởng hất xuống vực
thẳm?
- Đại hán hơi lộ vẻ kinh nghi ngó Tô mỗ gật đầu, rồi trở gót bỏ đi.
Tô Bạch Phong nói đến đây quay lại trợn mắt nhìn Lục Kỳ Xương nói:
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- Đại hán kia đã nói điều ước mười năm xóa bỏ rồi. Khi Tô mỗ bái biệt chủ
nhân, Triệu lão gia tử còn dặn:
Bạch Phong! Người đã đi chuyến này chỉ còn có sáu tay địch thủ!
- Bữa nay có bảy vị ngồi đây thì một vị là bạn thân của Tiền lão gia. Vừa rồi
Hắc đại gia có hỏi Tô mỗ tại sao lại đánh Lục lão một chưởng. Bây giờ Tô mỗ
giải thích như vậy đã rõ ràng chưa?
Mọi người đều quay lại ngó Lục Kỳ Xương.
Lục Kỳ Xương bỗng ngửa mặt lên trời cười. Tiếng cười của hắn cực kỳ vang
động làm rung chuyển cả cành lá.
Trong lúc nhất thời quần hùng không hiểu hắn cười gì đều ngẩn người ra.
Lục Kỳ Xương dừng tiếng cười trỏ vào Tô Bạch Phong lớn tiếng:
- Tô huynh đây đối với Lục mỗ là một nhân vật nhân tài kể chuyện cổ tích
giỏi nhất! Ha ha! ha ha! câu chuyện bịa ra đã khéo, bố cục lại càng khéo hơn.
Thật là kín đáo không một kẽ hở.
Hắn nói đến đây quay đầu lại nhìn sáu người kia tiếp:
- Thưa các vị! Lục mỗ cũng có thiên cố sự muốn kể cho các vị nghe!
Hắn không đợi quần hào phúc đáp đã bắt đầu:
- Năm ấy Bắc Ông Tiền huynh chia tay cùng sáu vị rồi trở về nhà cũ ở Lữ
lương sơn. Lục mỗ cùng Tiền huynh đã có mối giao kết từ hai chục năm trước.
Lục mỗ lên bái phỏng Tiền huynh gặp nhau ở chân núi.
- Tiền huynh toan lên núi thì gặp Lục mỗ. Bọn Lục mỗ thương nghị cùng
nhau đi du sơn ngoạn thủy khắp núi to sông lớn trong thiên hạ rồi sẽ trở về.
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