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HỒI 23
MỸ NHÂN CHI ÂN

T

riển Bạch tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên một chiếc giường hoa lệ, cổ

họng nóng rát. hơi nóng vẫn còn nghe lừng lừng trong bụng.
- Nước...
Thái Kim Phụng nghe Triển Bạch lên tiếng vội chạy lại. Hôm nay nàng mặc
áo rộng, đầu không một món trang sức mặt cũng chẳng có phấn son, nhưng như
vậy càng khiến nàng toát lên một vé siêu phàm thoát tục hơn.
Triển Bạch nhắm mắt lại lòng không khỏi thầm khen tạo hóa sao lại khéo tạo
nên một vưu vật thế gian.
Kim Thái Phụng thấy Triển Bạch tỉnh lại vội kêu lên:
- Tiểu Hồng! Rót trà!
Một hồng y nữ tỳ bưng trà vào Triển Bạch vừa nhìn đã nhận ra. chính là nữ
tỳ bị chàng đánh lọt xuống hồ tắm.
Triển Bạch uống hết chén trà càng cảm thấy khát hơn, dùng lưỡi liếm đôi
môi khô rạn của mình.
Kim Thái Phụng mỉm cười:
- Triển thiếu hiệp chắc hãy còn khát? Tiểu Hồng, thêm một chung nữa?
Kim Thái Phụng không những người tuyệt sắc lại cực kỳ thông minh, nhìn
người đối diện hầu như nàng có thể đoán trước được ý nghĩ của họ.
Chỉ một thoáng sau Tiểu Hồng bưng vào cả một bình trà. Sau khi uống mấy
chung trà, cảm thấy bụng bớt nóng hơn, nhưng tay chân vẫn mềm nhũn vô lực.
Ngay lúc đó ngoài rèm cửa xuất hiện bốn thanh y tiểu tỳ, một tiều tỳ đến
trước mặt Thái Kim Phụng báo cáo:
- Tiểu thư! Công tử đến!
Thái Phụng tươi cười:
- Sao đại ca đến vừa kịp lúc.
Dứt lời đã thấy Tường Lân công tử bước vào, hôm nay chàng mặc nho phục
trông rất tao nhã, tiếp sau là Công Tôn Sở cùng Ba Thiên Hách.
- Triển huynh? Đã tỉnh lại rồi!
Tường Lân công tử vừa bước vào đã tỏ vẻ quan tâm hỏi thăm. Nhưng Triển
Bạch vẫn lạnh lùng nhìn lên trần nhà không thèm đáp lại.
Tường Lân công tử không để ý đến thái độ Triển Bạch, điềm nhiên tiếp lời:
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- Triển huynh tắm nhằm Hàn Tuyền thủy, hàn khí phong bế huyệt đạo, lại bị
sức nóng của rượu công kích nên mới bị hôn mê. Nhưng không sao, tuy lúc này
gân cốt châu thân Triển huynh thất tán tạm thời không thề cứ động. nhưng may
trong nhà có thuốc trị hàn, nội tam nhật sẽ khỏi hẳn.
Triển Bạch cười lạnh:
- Quả là xảo hợp!
Câu nói cùng ngữ điệu của chàng nghe rất khó chịu, Tường Lân công tử xưa
nay trầm tĩnh nghe câu nói của chàng cũng không khỏi ngẩn người, nhưng liền
đó mỉm cười đáp:
- Cũng không trách Triển huynh nghi ngờ, câu nói chơi của Công Tôn tiền
bối lại trùng hợp với trường hợp này khiến Triển huynh lầm tưởng rượu có độc.
Đừng nói Triển huynh cả tiểu đệ ngay lúc đó cũng không hiểu ất iáp gì cả. Sau
nghe Tiểu Hồng thuật chuyện mới biết, đã dùng Hàn Thủy thay vì phải dùng Ôn
Thang để tắm.
Công Tôn Sơ cười lớn:
- Nhưng qua việc này mới thấy được tiểu huynh đệ đảm lượng hơn người,
lão phu bội phục!
Ba Thiên Hách cười lạnh nói:
- Ngươi không cần phải lo lắng quá như vậy. Tường Lân công tử một lòng
chiêu hiền đãi sĩ, nếu muốn lấy mạng ngươi thì cũng khòng cần phải cực nhọc
như vậy. Đây hoàn toàn là việc ngẫu nhiên ngươi có không tin cũng phải tin.
Nên biết Công Tôn Sở và Ba Thiên Hách hợp thành Kim Phủ Thiết vệ, địa vị
trong Kim Phủ cực cao, hai người cũng đều là nhân vật vang danh trong giang
hồ, lời nói rất đáng tin.
Triển Bạch vẫn chưa tin lắm, lạnh lùng nói:.
- Lúc đi tắm quả đúng là Triển Bạch không quen người phục thị nên tự tắm
một mình, nhưng việc mở nước Ôn Thang hay Hàn Thủy không phải do Triển
Bạch này tự ý.
Tường Lân công tử lại là chính nhân quân tử xem ra chắc tại Triển mỗ trúng
phong trúng thử hay vì tửu lượng quá kém nên không uống nổi ba chung rượu
của quý phủ.
Lời nói của Triển Bạch tuy không chỉ trích ai, nhưng ý tứ đã rõ ràng, thân
phận của Tường Lân công tử trong võ lâm cực cao, nào chịu để cho người khác
xúc phạm như vậy. Kim Phủ Song Thiết Vệ đồng biến sắc, ai nấy đều định động
thủ trừng trị thiếu niên ngông cuồng.
Nhưng Tường Lân công tử đã giơ tay ngăn lại, quay đầu nhìn Tiêu Hồng
giọng băng lạnh:
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- Nói dối gạt chủ, xúc phạm tân khách, ngươi đã phạm phải sai lầm không
thể tha thứ được, không lẽ còn chờ ta nhắc!
Tiểu Hồng biến sắc, ngẩn người một thoáng rồi quay đầu chạy ra ngoài.
Chỉ nghe "bốp!" một tiếng, tiếp theo là tiếng rơi "bịch" xuống đất.
Triển Bạch nghe âm thanh phát ra đã đoán biết được việc gì. Lòng không
khỏi kinh hãi thầm. Gia pháp của Kim phủ quá hà khắc, chỉ một câu nói nhẹ
nhàng của thiếu chủ đã khiến một nữ tì phải tự tuyệt. Nhưng nhìn lại những
người trong Kim Phủ không một ai tỏ vẻ gì khác lạ, tựa như chưa hề xảy ra
chuyện gì vậy.
Tường Lân công tử ôn tồn:
- Triển huynh an tâm ở đây tịnh dưỡng, bảo đảm ba ngày sau sẽ hoàn toàn
bình phục.
Dứt lời dắt Song Thiết Vệ cùng bốn tì nữ đi ra.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Kim Thái Phụng nhìn Triển Bạch rầu rầu nói:
- Đại ca của ta làm như vậy đối với người khác mà nói là một danh dự lớn
lao, nhưng đối với Triển thiếu hiệp hình như có tác dụng ngược lại.
Triển Bạch vốn đã không có hảo cảm đối với người của Kim phủ, nay thấy
hành động tàn khốc này càng căm phẫn hơn, dù được tiếp chuyện với Giang
Nam đệ nhất mỹ nhân cũng không làm chàng thấy hứng thú, chỉ lạnh lùng nói:
- Xin cho nghe cao luận!
- Tiểu Hồng dù là thân phận tì nữ nhưng địa vị trong Kim phủ không nhỏ,
chỉ vì xúc phạm tân khách mà đại ca xử tội chết, như vậy đã không phải tỏ lòng
vô cùng trọng vọng vị khách đó sao? Lẽ ra người khách đó phải cảm kích vạn
phần, nhưng đối với Triển thiếu hiệp thì...
Triển Bạch cười lạnh tiếp lời:
- Tại hạ thì không phải người mất hết nhân tính, dùng tính mạng người khác
để láy lòng giang hồ hào khách. Đại ca của cô nương tưởng có thể lấy mạng
người khác thì có thể khiến tại hạ cảm kích, ngược lại càng khiến tại hạ thấy ghê
tởm hơn.
Kim Thái Phụng lắc đầu:
- Nhưng đại ca xử sự công bằng, hoàn toàn theo lẽ phải chứ không có ý mua
chuộc hảo ý của Triển thiếu hiệp. Tiểu Hồng nói dối gạt chủ, tội không thể dung
ta. Thị lại có ý ám hại khách đó là tội bất kính. Kẻ bất trung bất kính một khi tội
chứng bị lộ xấu hổ tự tận coi như là chuộc tội. Vậy từ cả hai phía mà xét chẳng
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có gì là không đúng cả. Hơn nữa đây không phải là chủ ý của đại ca. Tại sao
thiếu hiệp lại có ý thù hằn đại ca như vậy? Nếu không phải có nguyên nhân
khác?
Sự tinh tế của Kim Thái Phụng khiến Triển Bạch không khỏi ái ngại.
Chàng không dám nói chuyện với nàng nhiều hơn nữa, e không hiểu biết nội
tình đối phương mà ngược lại còn bị lộ hình tích sớm thì phiền. Nhưng trong
đầu chàng bỗng lóe lên một ý nghĩ liền hỏi:
- Vậy ra Hàn Tuyền Thủy là một loại hàn độc tại sao lại dẫn vào phòng tắm
như vậy?
Kim Thái Phụng tươi cười đáp:
- Kim phủ nếu muốn sắp đặt cơ quan hại người thì cũng đâu cần phải đặt nó
trong nhà tắm. Đó là để phụ thân ta luyện công.
- Phụ thân của cô nương? Tại sao lại không thấy người vậy? Không lẽ lệnh
tôn lại không ở đây Sắc diện nàng thoáng một nét ngạc nhiên:
- Người ở đây, có điều đi đứng không tiện nên ít khi ra mặt tiếp khách. Triển
thiếu hiệp biết phụ thân ta?
Triển Bạch cười như mếu:
- Thanh Phù Thần danh mãn giang hồ, ai mà không biết đại danh.
Kim Thái phụng thở dài:
- Phụ thân ta gần hai mươi năm nay không còn đi lại trên giang hồ nữa.
- Tại sao?
Kim Thái Phụng không giấu vẻ ngạc nhiên:
- Hình như Triển thiếu hiệp quan tâm đến gia phụ lắm?
Triển Bạch đỏ mặt, biết mình hớ lời nên vội lắc đâu nói:
- Chẳng qua tại hạ hiếu kỳ mà thôi. Bằng vào danh vọng của lệnh tôn trên
giang hồ tại sao lại ẩn dật trong nhà lâu như vậy?
Sắc diện mỹ lệ của Kim Thái. Phụng hơi tối lại, thở dài:
- Mười mấy năm trước gia phụ mắc một chứng bệnh nan y, từ đó không còn
đi được nưữa, nên người chỉ ở sau Di Tình Viện nghỉ ngơi, không bước chân ra
khỏi nhà.
Triển Bạch hiểu rõ cái gọi là chứng bệnh nan y khiến lão tặc phải liệt hai
chân.
Chàng ngầm hạ quyết tâm, và cũng không hỏi gì thêm nữa.
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Từ đó Triển Bạch ở Kim phủ dưỡng thương. Kim Thái Phụng thường tới lui
chăm sóc chàng. Riêng Tường Lân công tử vì có giang hồ hào khách đến viếng
nên không có thời gian đến thăm chàng.
Nháy mắt đã hết ba ngày, hoàng hôn ngày thứ ba thương thế của Triển Bạch
đã hoàn toàn hồi phục, vừa định cáo từ ra đi nhưng vì Tường Lân công tử có
việc phải đi ra ngoài, Kim Thái Phụng hết lời cầm khách nhưng Triển Bạch
quyết ý ra đi.
Cứ nhìn thấy thái độ lưu luyến không muốn rời của Kim Thái Phụng cũng có
thể đoán ra chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đó mà lòng của Giang Nam Đệ Nhất
mỹ nhân đã gởi trọn cho Triền Bạch rồi.
Đối với tuyệt thế giai nhân người người đồng ngưỡng mộ nàng. Triển Bạch
Tuy có thầm phục nàng dung nhan diễm tuyệt lại thông minh tuyệt đỉnh, nhưng
từ khi biết được Kim Cửu là cừu gia, chàng đã coi toàn Kim gia là kẻ thù đâu
thế để ái tình vương vấn.
Nhưng chính thái độ lạnh nhạt của Triển Bạch càng khiến Kim Thái Phụng
thấy chàng không giống với những người khác, nên lòng càng say chàng hơn.
Kim Thái Phụng giọng oán trách:
- Làm gì mà vừa hết bệnh đã vội bỏ đi. Không lẽ không ở thêm vài ngày chờ
đại ca về rồi hãy đi sao?
Triển Bạch kiên quyết lắc đầu:
- Không được! Tại hạ còn có việc gấp cần làm ngay!
Kim Thái Phụng nói như sắp khóc:
- Kim phủ chắc là không tốt, hay là...
- Không phải vậy! Có điều tại hạ không thể dừng chân lâu ở quý phủ được.
- Lâu thì không được nhưng không lẽ một đêm cũng không được?
Kim Thái Phụng nói đến đây song mục đã thấy ươn ướt. Triển Bạch nhận
thấy hoa dung ảm dạm, song mục àm lệ. Lòng bỗng cảm thấy ít nhiều bất nhẫn,
thở dài nói:
- Việc này... không thể được!
Dứt lời vác Vô tình bích kiếm lên vai bước đi, không dám ngoái đầu nhìn lại,
bởi chàng biết nếu còn chần chờ thêm chàng sẽ không thể đi được nữa, Và
không biết hậu quả sẽ ra sao khi mà tình cảm giữa chàng và con gái cừu gia tiến
thêm một bước nữa!
Nhưng chàng vừa đi được mấy bước Kim Thái Phụng đã ôm lấy cánh tay
chàng, nói:
- Vậy thì chờ một lát ta nói xong vài câu rồi đi...
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Ngay lúc đó có tiếng áo quần động gió, tiếp theo là một bóng người nhẹ
nhàng đáp xuống, chính là Ngọc Diện tiểu thanh phù Mãnh Như Bình.
Mãnh Như Bình vừa xuất hiện lập tức lạnh lùng lên tiếng:
- Sư muội thả ra cho hắn đi!
Kim Thái Phụng nhíu mày:
- Ai bảo ngươi xen vào chuyện của ta? Tránh ra?
Mãnh Như Bình sững sờ, hắn không thể ngờ được tiểu sư muội lại có thể ăn
nói tuyệt tình với hắn đến như vậy. Nhưng điều đó chỉ làm hắn thêm căm hận
Triển Bạch.
Hắn cất giọng âm trầm:
- Sư ca không có ở nhà, ta không quản ngươi thì ai quản? Không lẽ cứ để
người hạ thấp danh dự của Kim phủ...
Bốp! một tiếng giòn tan, Kim Thái Phụng ra tay nhanh như chớp Mãnh Như
Bình không phòng bị lãnh trọn cái tát như trời giáng.
- Ta làm gì mà mất danh dự Kim phủ? Cả đại ca cũng không dám mắng ta
như vậy!
Mãnh Như Bình giận đến toàn thân run bắn lên nhưng gã không làm gì được
Kim Thái Phụng đành trừng mắt nhìn Triển Bạch nghiến răng nói:
- Xú tiểu tử! Nếu đêm nay ngươi không rời khỏi Kim phủ thì thiếu Thái gia
sẽ cho ngươi chết không có đất chôn.
Nói xong tung người đi ngay.
Triển Bạch. cung động nộ khí. cười lạnh nói:
- Nói vậy Triển Bạch nhất định phải lưu lại Kim Phủ thêm một đêm nữa rồi.
Kim Thái Phụng tươi ngay nét mặt:
- Triển thiếu hiệp yên tâm, có Thái Phụng ở đây hắn không dám làm gì đâu.
Triển Bạch lạnh lùng:
- Tại hạ cùng không muốn dựa vào cô nương. Triển Bạch này tự tin đối phó
nổi!
Kim Thái phụng mở to đôi mắt tuyệt mỹ của nhìn Triển Bạch, một lúc lâu
rồi lắc đầu thở dài:
- Nói không phải tự phụ, người gặp Kim Thái Phụng này không một ai là
không khen ta đẹp, rồi dùng hết cách hòng thân cận, lấy lòng ta. Nhưng ta lại
chưa cảm thấy lòng mình rung động trước bất kỳ ai, nhưng từ khi gặp Triển
thiếu hiệp...
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Kim 'Thái Phụng dù là võ lâm thế gia, có được cái hào phóng của giang hồ
nhi nữ nhưng khi tự thố lộ lòng mình trước một nam nhân cũng không khỏi đó
mặt, không thể nói cho hết lời. Nhưng như vậy cũng đã quá rõ, đặc biệt đôi mắt
nàng còn nói lên được nhiều điều hơn cả lời nói nữa.
Triển Bạch nhìn thấy vẻ hổ thẹn của nàng càng khiến lòng rúng động.
Mỹ nhân thì bất kỳ một biểu cảm nào lộ ra trên nét mặt cũng đẹp, đặc biệt
lúc này hai má nàng đỏ hồng trông như đang tỏa một ánh sáng huyền hoặc làm
say lòng người. Mà nàng lại dâng trọn trái tim cho chàng, có thể nói đó là vận
may phải tu ngàn kiếp trước mới có được trong hiện thế. Nhưng đồng thời
chàng cũng không thể quên được nàng là nữ nhân con của kẻ thù, tạo hóa thật
khéo xếp đặt để trêu người...
Ngay trong lúc hai người chỉ biết im lặng nhìn nhau thì bỗng có tiếng nói
như sấm động.
- Hiền điệt nữ! Nghe nói ngươi đã làm mất mặt Kim phủ ta? Tiểu tử, ngươi...
Kim Thái Phụng biến sắc, phóng một bước ra nưgoài chỉ Mãnh Như Bình
mắng:
- Mãnh Như Bình! Ngươi dám ngậm máu phun người, từ nay ta không nhận
ngươi là sư huynh nữa.
- Triển Bạch chậm rãi bước ra cười lớn nói:
- Ha ha ha! Ta cứ tưởng tiểu tử ngươi có cao chiêu gì mà dám lớn lời như
vậy, nào ngờ cũng chỉ là chó mượn oai hùm.
Mãnh Như Bình vừa bị Kim Thái Phụng mắng lại thêm bị Triển Bạch nói
khích, nghiến răng nói:
- Ta mời hai vị tiền bối đến đây làm chứng, một mình Mãnh thiếu gia cũng
đủ lấy cái mạng chó của ngươi.
Dứt lời không chờ Triển Bạch phản ứng rút xoảng kiếm một chiêu "Thiếu
Long xuất thủy", cả người lẫn kiếm xông vào giữa ngực Triển Bạch.
Triển Bạch bước xéo một bước tránh được đường kiếm, tay chạm vào đốc
kiếm...
Mãnh Như Bình không đợi cho đối phương rút kiếm, vèo! vèo! vèo! Ba
đường kiếm "Ô vân bế nguyệt", "Tiếu chỉ nam thiên", "Đà điểu hoạch sa" đều
nhắm vào các nơi yếu huyệt của Triển Bạch.
Triển Bạch bị mất tiên cơ nên chỉ còn đường sử dụng thân pháp để tránh né,
thân hình phải di chuyển ra xa hơn trượng mới tránh khỏi ba kiếm của đối
phương.
Nhưng cũng bị chậm một chút, vạt áo sau bị kiếm vớt đứt một mảng suýt
nữa thì một chân đã bị chặt đứt. Nhưng cuối cùng thì Vô Tình bích kiếm cũng
đã tuốt khỏi vỏ.
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THIÊN PHẬT QUYỂN

Kim Thái Phụng nhìn thấy ba thế công hiểm ác của Mãnh Như Bình đặc biệt
là chiêu cuối cùng suýt chút nữa chặt đứt chân Triển Bạch lòng không khỏi lo
lắng cho chàng lên tiếng mắng lớn:
- Ngươi ra tay như vậy có phải là làm mất mặt Kim gia không?
Mãnh Như Bình quay lại:
- Ta làm gì mà mất mặt? Ngươi mới làm cho Kim gia mất mặt.
Kim Thái Phụng giận dữ:
- Việc riêng của ta ngươi không được phép xen vào! Nhưng động thủ với
người không chờ đối phương lấy binh khí đã đánh lén như vậy! Kim gia bất
hạnh có một đệ tử vó sỉ như ngươi!
- Câm miệng! Việc này chỉ trách hắn học nghệ không tinh, giao đấu với
người mà cả binh khí cũng không rút ra nổi, không lẽ chờ người ta trao kiếm tận
tay sao?
Lúc này đã sụp tối, đình viện của Kim phủ vốn đèn đuốc thắp khắp nơi, lại
thêm bọn người hầu nghe động cũng xách đèn chạy tới khiến một góc vườn
được chiếu sáng như ban ngày. Mặt mày bọn chúng đều lộ vẻ hưng phấn, xem
ra việc giang hồ hào khách sát phạt nhau trong Kim phủ là chuyện thường ngày
Triển Bạch tay cầm Vô tình bích kiếm lạnh lùng nói:
- Kim tiểu thư, xin tránh ra một bên, đêm nay Triển Bạch này hạnh hội với
cao nhân.
Thiết Bối Đà Long chẳng những không can thiệp mà còn vỗ tay cổ vũ:
- Hay lắm? Vậy mới là hảo hán! Nhào vô đi!
Mãnh Như Bình quát lớn:
- Giờ thì ngươi đã cầm kiếm nơi tay rồi đó, chuẩn bị nạp mạng.
Dứt lời điểm chân một cái thân hình tung lên không trung múa kiếm tạo
thành vô vàn kiếm hoa chụp xuống đầu đối phương.
Triển Bạch thấy thân pháp đối phương nhanh nhẹn, kiếm chiêu lại hiểm ác,
kiếm chưa tới mà đã nghe kiếm khí lạnh toát bức tới vội ngầm vận nội công bảo
vệ khắp các yếu huyệt, dẹp tạp niệm, một chiêu "Quyển địa phiên thiên" đánh
ngược lên.
Vô Tình bích kiếm quá không hổ là thần kiếm, bích quang tỏa sáng cả một
vùng làm át cả kiếm quang của Mãnh Như Bình.
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