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HỒI 2 (B)
HAI ĐỒNG TỬ GIAO CHIẾN THƠ

-V

ậy chủ nhân các ngươi đã đến chưa?

Tiểu đồng đứng bên phải đáp:
- Chủ nhân chúng tôi nói, sẽ đến đúng vào giờ Ngọ. Vì e quý chủ nhân ở đây
phải đợi lâu, nên sai chúng tôi đến trước mạo muội báo tin.
Tiếng nói của tiểu đồng lanh lảnh trong vắt, chưa vỡ giọng.
Bảo Thụ thấy chúng rất đáng yêu, bèn hỏi:
- Các cháu là anh em sinh đôi à?
- Vâng ạ. - Một tiểu đồng trả lời, đồng thời cúi chào và quay người định lui
ra.
Người trung niên nọ bèn nói:
- Hai tiểu đệ hãy nán lại ăn chút ít gì đã rồi hãy đi.
Tiểu đồng đứng bên phải trả lời:
- Ða tạ đại ca. Không được lệnh của chủ nhân không dám ở lại ạ.
Ðiền Thanh Văn lấy trên khay ra mấy thứ hoa quả đưa cho hai tiểu đồng,
tươi cười:
- Vậy thì ăn chút hoa quả vậy!
Tiểu đồng bên trái đón lấy:
- Xin đa tạ cô nương!
Tào Vân Kỳ có máu ghen sằng, lại thêm tính nóng nẩy, không kìm nén nổi
tức giận khi thấy Ðiền Thanh Văn tỏ ra thân mật với hai tiểu đồng. Máu nóng
bốc lên,hắn cười nhạt:
- Bọn nhóc con con mà cũng đeo kiếm dài, chẳng lẽ hai đứa cũng biết kiếm
thuật chăng?
Hai tiểu đồng ngạc nhiên nhìn Tào Vân Kỳ, cùng đáp:
- "Bọn nhóc con" này không biết ạ.
Vân Kỳ quát lên:
- Vậy thì làm bộ tịch đeo kiếm để làm gì? Hãy để kiếm lại cho ta!. Nói rồi,
thò tay ra nắm chuôi kiếm của cả hai.
Hai tiểu đồng hoàn toàn không ngờ rằng lúc này lại có người tước binh khí
của chúng.
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Vân Kỳ hành động mau lẹ, chỉ nghe hai tiếng "soạt, soạt", đã thấy lấp loáng
hai thanh trường kiếm đã bị Vân Kỳ rút ra khỏi vỏ, cầm chặt trong tay rồi.
Vân Kỳ cười ha hả:
- Hai chú nhóc các...
Mới nói được bốn tiếng đó thì hai tiểu đồng vọt tới, một ra tay trái, một ra
tay phải ấn vào cổ Vân Kỳ nhanh như chớp, đồng thời cũng xô hắn về phía
trước.
Vân Kỳ đang định chống trả thì lại bị một chú dùng chân trái, một chú dùng
chân phải cùng lúc ra đòn thúc vào hai chân. Hắn bất ngờ bị lộn trong không
trung nửa vòng,rơi "huỵnh" xuống đất.
Vân Kỳ đoạt kiếm đã nhanh, nhưng cú ngã này còn xảy ra nhanh hơn. Mọi
người đang sửng sốt, thì hai tiểu đồng xông ngay vào định lấy hai thanh kiếm.
Song Vân Kỳ đâu phải hạng xoàng, chẳng qua vừa nãy chưa kịp phòng bị nên
đành chịu ngã,song vừa ngã xuống, hắn đứng phát ngay dậy giơ hai thanh kiếm
lên hù cho bọn nhỏ phải lui. Chẳng ngờ hai tiểu đồng tung người lên, và không
hiểu bằng cách nào, một chú đã tóm lấy cổ Vân Kỳ, vừa bẻ vừa móc, chiêu thức
giống hệt như vừa nãy, làm Vân Kỳ lại ngã "huỵnh" một lần nữa.
Cú ngã trước có thể nói là chưa đề phòng, nhưng cú ngã thứ hai, thì Vân Kỳ
ngã đau hơn. Hắn là chưởng môn của phái Thiên Long Môn, đang ở độ sung
sức, còn hai tiểu đồng chỉ cao tới ngực hắn mà thôi. Thế mà ngã luôn hai lần,
thử hỏi Vân Kỳ còn mặt mũi nào nữa.
Trong lúc nổi giận như điên, hắn thoáng nghĩ phải giết chúng. Tuy còn nằm
chưa dậy, thanh kiếm bên trái còn trúc xuống, hắn lia ngang thanh kiếm bên tay
phải, định chém chết luôn hai đứa nhỏ.
Ðiền Thanh Văn thấy hắn dùng chiêu "Nhị lang đảo sơn" là chiêu hiểm độc
của bản môn, ngay người có võ công cao cường cũng khó đỡ nổi. Thấy hai đứa
bé trắng trẻo đáng yêu sắp uổng mạng đến nơi, nàng vội hô lên:
- Sư huynh! Ðừng ra chiêu giết người đó!
Tào Vân Kỳ vung kiếm chém ra thì nghe tiếng gọi to của Ðiền Thanh Văn.
Hắn vốn nghe lời sư muội, song lần này đã trót ra chiêu, trong lúc vội vàng
không kịp thu kiếm về, đành chững tay lại, thầm nghĩ chỉ để chút dấu vết trên
ngực hai chú tiểu đồng là được. Chẳng đè tiểu đồng bên trái bỗng luồn qua nách
Vân Kỳ chui sang bên phải, tiểu đồng bên phải luồn qua bên trái, thế là Vân Kỳ
lia kiếm vào khoảng không. Hắn đang định thu chiêu chém tiếp, chợt thấy loáng
một cái hai tiểu đồng đã sấn tới.
Vân Kỳ hai lần nếm mùi cay đắng rồi, nhưng kiếm chiêu đi quá đà không kịp
thu kiếm để hồi kích.
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Vân Kỳ thấy chúng lại giở quái chiêu, biết là khó có thể đỡ nổi, liên buông
hai tay kiếm, giơ thẳng hai bàn tay đẩy mạnh,miệng quát "Tới". Mỗi bàn tay
dùng mười phần sức mạnh, hai tiểu đồng chỉ cần bị chưởng lực lướt qua, tất
không tránh khỏi bị thương. Chỉ thấy bóng người lướt qua,hai đứa bé thoắt cái
biến đâu mất.
Vân Kỳ vội quay phát lại thì tiểu đồng bên trái cúi mình luồn sang phải, tiểu
đồng bên phải luồn sang trái khiến hắn hoa cả mắt,cổ đã bị hai tiểu đồng ghì
chặt.
Trong lúc nguy cấp, Vân Kỳ gắng hết sức ưỡn lưng thẳng người ra phía sau
hòng quăng ngã chúng. Vừa mới gắng sức thật mạnh để quăng thì hai tay nhỏ
buông ngay cổ Vân Kỳ ra.
Vân Kỳ phát hoảng biết là nguy rồi định chững ngay lại để đứng lên, song đã
muộn.
Hai tiểu đồng, một dùng chân trái, một dùng chân phải hất tung hai gót chân
của Vân Kỳ.
Vân Kỳ dùng sức quá mạnh, vốn đã đứng không vững, lúc này lại bị như vậy
nên người bị tâng lên rồi ngã vật ngửa xuống đất,trong tiếng văng tục của chính
hắn.
Cú ngã này làm Vân Kỳ thấy như gẫy sống lưng. Hắn định cố đứng lên, song
lưng không còn sức, đành phải ngã vật ra.
Chu Vân Dương dấn bước lên đỡ Vân Kỳ. Nhân lúc đó hai tiểu đồng đã nhặt
lại kiếm dài.
Tào Vân Kỳ vốn thẹn đã đỏ cả mặt, lúc này thì uất đến tím tái, rút kiếm sau
lưng dùng chiêu "Bạch hồng quán nhật", hét một tiếng, đâm thẳng vào tiểu đồng
bên trái.
Chu Vân Dương thấy sư huynh bị ngã liền ba lần thì hiểu ra rằng hai tiểu
đồng này tuy nhỏ tuổi, song thật không dễ gì so tài được. Ðối phương có hai,
nay mình xông vào giúp sức cũng phải lẽ thôi. Nghĩ vậy, Chu Vân Dương bèn
rút kiếm xông vào đâm tiểu đồng đứng bên phải.
Tiểu đồng bên trái đưa mắt ra hiệu, cả hai giơ kiếm đỡ gạt, rồi bỗng nhảy lùi
về phía sau ba bước.
Tiểu đồng đứng bên trái gọi to:
- Thưa đại hoà thượng! Tiểu nhân chỉ vâng mệnh chủ nhân đến đây đưa
thư,không hề đắc tội với hai vị đây, vậy xin hỏi vì sao hai vị cứ quyết nhằm
đánh?
Bảo Thụ mỉm cười:
- Hai vị muốn thử tài nghệ của hai cháu, chứ không có ác ý gì đâu. Các cháu
cùng luyện tập với hai vị đó xem sao.
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Tiểu đồng đứng bên trái bèn nói:
- Ðã vậy mong hai vị chỉ bảo!
Cả hai cùng vung kiếm đấu với Vân Kỳ, Vân Dương.
Tất cả mọi kẻ tôi tớ nam nữ ở trên trang trại này đầu biết võ công. Họ nghe
nói có hai tiểu đồng lên núi đưa thư, đang đấu võ với mấy người trên sảnh bèn
kéo nhau ra xem, đứng chật cả ngoài hành lang.
Họ thấy một chú cầm kiếm tay trái, một chú cầm kiếm tay phải, các động tác
tiến lui né tránh đều giống hệt nhau, đôi trường kiếm tiến đánh liên hoàn vô
cùng kín kẽ. Có lẽ chúng đã được luyện kiếm từ nhỏ và chuyên luyện môn song
kiếm hợp bích này. Cũng lạ là chú tiểu đồng bên trái cầm kiếm tay trái cũng linh
hoạt như chú tiểu đồng bên phải cầm kiếm tay phải, ắt hẳn thuận tay trái từ lúc
trời sinh.
Hai huynh đệ Tào, Chu thay đổi liền mấy chiêu kiếm, vẫn không là gì nổi hai
đứa bé. Phút chốc, hai bên đấu nhau liền mấy chục hiệp, tuy không có vẻ gì nao
núng, song Tào, Chu cũng chẳng tỏ ra trội hơn chút nào.
Nguyễn Sĩ Trung sốt ruột, quan sát kĩ lối đánh của hai tiểu đồng xem thuộc
môn phái nào, thì thấy chẳng qua là kiếm pháp Ðạt Ma của phái Thiếu Lâm mà
thôi,chứ không có gì đặc biệt. Chỉ có điều dù đâm hay đỡ, thì xuất chiêu không
lo ngại gì phía sau lưng, phòng ngự thì thì không nghĩ đến phản công, cho dù
tấn công hay phòng ngự đều dốc được hết sức lực mà thôi. Sĩ Trung nghĩ mình
chỉ cần hai tay không cũng đủ đoạt hai thanh kiếm của hai tiểu đồng.
Thấy Tào, Chu đấu với hai tiểu đồng đã lâu mà không hạ nổi, vậy là uy danh
của phái Thiên Long Môn Bắc Tông sắp đổ vỡ đến nơi, Sĩ Trung bèn kêu to:
- Hai chú bé này quả là lợi hại! Vân Kỳ, Vân Dương hãy lui, để lão phu đùa
vui với chúng một tí!
Nghe sư thúc gọi, Tào, Chu dạ ran và định lui ra. Nào ngờ hai tiểu đồng xuất
chiêu cực nhanh, trong chớp mắt đôi kiếm cùng đâm tới tấp, Tào, Chu buộc
phải giơ kiếm cản phá, song đôi kiếm của hai chú nhỏ cứ chém liên tiếp không
ngớt,phải chống đỡ hơn chục chiêu, không sao thoát thân được.
Ðiền Thanh Văn nghĩ bụng: "Ta phải tiếp ứng cho hai sư huynh, để Nguyễn
sư thúc khống chế hai chú nhỏ này, Nguyễn sư thúc võ công siêu việt, cố nhiên
là sẽ giơ tay tóm được bốn bím tóc của chúng!". Thế rồi, Ðiền Thanh Văn rút
kiếm ra nói:
- Hai vị sư huynh hãy nghỉ tay!
Thanh Văn thấy tiểu dồng bên trái dang tấn công Tào Vân Kỳ liên tục, bèn
vung kiếm chặn được một chiêu. Nào ngờ chiêu kiếm tiếp theo của tiểu đồng là
một chiêu nhằm luôn cả hai, vừa nhằm luôn đuôi mắt của Tào Vân Kỳ lại nhằm
luôn vai trái của Ðiền Thanh Văn. Ðiền Thanh Văn đành phải đỡ đón. Thế là
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không những không giúp đỡ gì dược cho sư huynh mà chính mình cũng bị cuốn
vào vòng.
Tào Vân Kỳ mỗi lúc một thêm nóng giận, nghĩ thầm: "Kiếm thuật của phái
Bắc Tông Thiên Long Môn nổi tiếng xưa nay, thế mà hôm nay cả ba người hợp
lại mà vẫn không hạ nổi hai thằng bé con. Chuyện này lan truyền trong giới
giang hồ thì phái Bắc Tông Thiên Long Môn còn mặt mũi nào nữa?" Nghĩ đến
đây, tay kiếm của hắn càng mạnh mẽ dữ dội.
Tiểu đồng bên phải thấy huynh trưởng bị dồn ép, bèn trở tay kiếm đâm luôn
Tào Vân Kỳ.
Vân Kỳ xoay người đỡ, thì tiểu đồng bên trái lia kiếm vào Chu Vân Dương.
Trong khoảnh khắc, hai tiểu đồng đã đổi đối thủ. Ðiều này diễn ra quá nhanh,
thân pháp lại rất đẹp mắt, làm mọi người đứng xem hò reo khen ngợi.
Ân Cát khẽ nói:
- Mời Nguyễn sư huynh ra tay đi. Cả ba người này không thắng nổi chúng
đâu.
Nguyễn Sĩ Trung gật đầu, thắt chặt thêm thắt lưng:
- Hãy để ta ra đùa một chút nào!
Nói rồi tung người áp sát tiểu đồng bên phải, ngón tay trái điểm vào huyệt
"cự cốt" ở vai, tay phải xông vào đoạt kiếm của tiểu đồng theo thế "Ðại cầm nã
thủ".
Mọi người thấy Sĩ Trung hành động mau lẹ, ra đòn hiểm, đều có ý lo cho
tiểu đồng. Song, một ánh kiếm loáng nhanh, mũi kiếm của tiểu đồng bên trái đã
dí vào lưng Sĩ Trung.
Nguyễn Sĩ Trung chỉ nhằm đoạt kiếm, vẫn nghĩ là có Chu Vân Dương khống
chế tiểu dồng kia rồi, không ngờ mình lại bị đánh lén như vậy. Kịp nghe Ðiền
Thanh Văn hô gấp "sư thúc, phía sau kìa", Sĩ Trung vội né sang trái để tránh, thì
một tiếng "soạt", lưng áo đã bị rạch một đường dài. Tiểu đồng phía trái kêu lên
"Ngài hãy cẩn thận đấy!".
Có vẻ như chú vẫn có ý nhường nhịn.
Sĩ Trung nóng lòng, đỏ mặt tía tai, song đã từng trải nhiều năm chiến đấu với
các cao thủ, nên cú hớ vừa rồi chỉ khiến ông ta thêm bình tĩnh. Lúc này ông ta
không dám mạo hiểm tiến đánh., tiếp tục giở chiêu thức "đại cầm nã", nào
khoá,lừa miếng, chặn, chìa để tìm chỗ sơ hở hòng đoạt lấy binh khí trong tay hai
tiểu đồng.
Sĩ Trung khổ luyện đôi tay suốt mấy chục năm, nên các chiêu thức ra quả là
khác thường. Song kể cũng lạ ở chỗ Tào, Chu hai người đấu với hai chú tiểu
đồng tuy hai chú nhỏ chưa lấn lướt được, nhưng giờ đây thêm cả Sĩ Trung, Ðiền
Thanh Văn nữa, mà tình thế vẫn chỉ là ngang sức ngang tài mà thôi!
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Ân Cát nghĩ bụng: "Bắc Tông, Nam Tông cũng vốn là hai nhánh của cùng
một cánh, nếu Bắc Tông bị mất nhuệ khí thì Nam Tông cũng chẳng vẻ vang gì.
Tình thế hôm nay, thà để cho người ngoài nói là lấy đông đánh ít là còn hơn là
chịu thất bại". Nghĩ vậy, bèn rút trường kiếm ra khỏi vỏ, giở chiêu "Lưu tinh
cản nguyệt" ra,người chưa vào trận mà mũi kiếm đã xốc tới ngực tiểu đồng bên
trái. Tiểu đồng bên phải la lên "lại thêm một nữa đấy" và quay ngang kiếm dí
mũi vào cổ tay Ân Cát.
Ân Cát giật thót mình, thầm nghĩ: "Hai thằng bé này lên hoàn ứng cứu, quả
là đã luyện tới mức xuất quỷ nhập thần rồi đây!".
Ân Cát vội hạ thấp cổ tay tránh mũi kiếm đó. Ðiều này chẳng mấy khó khăn,
song chiêu kiếm Ân Cát đâm về phía
ngực tiểu đồng bên trái đã mất tác dụng.
Thế là giữa đại sảnh có sáu thanh trường kiếm, một đôi tay trần quần nhau
ào ào như gió rít, qua mấy chực hiệp vẫn chưa phân thắng bại!
Ðào Tử An thấy Ðiền Thanh Văn mặt đỏ tưng bừng, đã vài lần đưa tay áo
lau mồ hôi bèn gọi:
- Thanh muội! Hãy nghỉ đi, để huynh vào thay cho!
Nói rồi, Tử An vung đao xông vào. Tào Vân Kỳ gắt:
- Ai cần ngươi lấy lòng thế hả?
Nói rồi giơ thanh trường kiếm chặn đường gươm của tiểu đồng bên phải đâm
tới,tay trái thoi một quyền vào mũi Ðào Tử An.
Tử An cười, né sang bên ba bước,vòng ra phía sau tiểu đồng bên trái. Tử An
tuy bị thương ở đùi, song đao pháp vẫn vô cùng linh hoạt.
Hai tiểu đồng thì kiếm thuật vô cùng quái lạ., đối phương càng đông thì uy
lực của chúng lại mạnh lên theo.
Ðào Tử An vừa phải đề phòng Tào Vân Kỳ đánh lén, lại vừa phải đối phó
với các đường kiếm biến hoá khôn lường của hai tiểu đồng nên chân tay bận rộn
vô cùng.
Ðào Bách Tuế từ từ tiến lại, giơ roi sắt bảo vệ con trai,. Trong ánh lấp loáng
của đao kiếm, Tào Vân Kỳ lia mạnh một đường gươm chém Ðào Tử An.
Ðào Bách Tuế tức giận quát to một tiếng, vung roi sắt chặn lại và xuất chiêu
đánh Tào Vân Kỳ.
Mọi người đứng xem thấy cuộc chiến sôi nổi, ai nấy đều kinh ngạc.
Khi Nguyễn Sĩ Trung lui ra ngoài vòng chiến, Hùng Nguyên Hiến thấy ông
ta ôm cái hộp sắt vào lòng, bèn nghĩ rằng có lẽ mình hãy xông vào trợ chiến,
nhân lúc nhốn nháu sẽ thừa cơ hạ thủ, cướp lại chiếc hộ sắt cũng hay hoặc giết
luôn cha con họ Ðào lại càng tốt. Nghĩ rồi bèn hô lên:
www.vuilen.com

45

Tác Giả: Kim Dung

TUYẾT SƠN PHI HỒ

- Thật là vui vẻ quá! Lưu sư huynh anh em ta cùng ra tay nào!
Lưu Nguyên Hạc và Hùng Nguyên Hiến từ nhỏ cùng theo học một thầy nên
biết ý nhau lắm. Vừa nghe tiếng gọi, Nguyên Hạc đã hiểu rõ ý đồ của Nguyên
Hiến,bèn múa hai gậy sắt áp sát tới Nguyễn Sĩ Trung.
Hai tiểu đồng đâu có ngờ rằng cả đám đông địch thủ lúc này lại đều có mưu
đồ riêng. Chúng thấy Lưu Nguyên Hạc và Hùng Nguyên Hiến nhảy vào tham
chiến bèn ra tay khống chế tấn công hai người luôn!
Tuy hai tiểu đồng có kiếm thuật tài tình thật, song hai chọi với chín thì rõ là
cầm chắc phần thua. May mà chín đối thủ
kia không cùng lòng cùng dạ, nên các chiêu thức của họ nhằm vào hai tiểu
đồng thì ít mà nhằm phòng thân thì nhiều.
Ðiền Thanh Văn thấy Lưu, Hùng cả hai xông vào đấu hai tiểu đồng, thì ánh
mắt không rời sư thúc mình, nàng hiểu rõ ý đồ của họ, bèn gọi:
- Nguyễn sư thúc, chú ý giữ cái hộp sắt!
Nguyễn Sĩ Trung giáp chiến đã lâu mà không hạ nổi hai tiểu đồng, thì sốt
ruột nghĩ thầm: "Bên ta chín người, không thắng nổi hai thằng bé con này, hôm
nay mất thể diện quá rồi. Nếu lại mất cả chiếc hộp sắt nữa thì sau này càng khó
sống!".
Trong một khoảnh khắc sơ ý, Sĩ Trung thấy một luồng gió mạnh rít qua mặt.
Hóa ra là tiểu dồng bên phải sau khi gạt được hai đường kiếm của Vân Kỳ và
Vân Dương bèn thừa cơ phạt luôn Sĩ Trung một kiếm!
Sĩ Trung giật thót tim, thầm nghĩ: "Ðằng não cũng mất thể diện rồi!". Hắn
nghiêng người né tránh, xoay luôn cổ tay rút phát thanh trường kiếm. Trong
chín người này, thì võ công của Sĩ Trung cao cường hơn cả. Kiếm pháp Thiên
Long
Môn vừa tung ra, là loảng xoảng những tiếng binh khí va chạm nhau. Gươm
đao của cha con họ Ðào, của hai huynh đệ Lưu, Hùng đều bị trường kiếm của Sĩ
Trung đánh bật ra.
Ân Cát che chắn cho kín thân, lui về phía sau để nhân cơ hội này ngầm quan
sát cái huyền diệu của kiếm thuật phái Bắc Tông.
Nguyễn Sĩ Trung thấy mọi người đều dần dần lui xa, cách mình có đến vài
thước, thì đường kiếm của ông ta chuyển độnh càng thêm linh hoạt; bèn phấn
chấn tinh thần, dấn thêm hai bước ra chiêu "Vân trung thám trảm" tung ra, bổ
xuống đầu tiểu đồng bên phải. Chiêu này mau lẹ khác thường. Trường kiếm của
tiểu đồng bên phải vừa giao đấu với gậy sắt của Lưu Nguyên Hạc; bỗng thấy
kiếm chém tới;vội vàng khom người tránh thì "soạt" một tiếng, hạt ngọc quý
đính trên bím tóc của chú bé bị kiếm chém lìa hai nửa rơi xuống đất.
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Cả hai tiểu đồng mặt mày đều biến sắc. Tiểu đồng bên phải kêu lên "anh ơi"
mồm mếu máo như muốn khóc.
Nguyễn Sĩ Trung cười ha hả, chợt thấy hai bóng trắng loáng qua, hai tiểu
đồng đã đổi vị trí, mấy tiếng "choang choang" vang lên, binh khí cả Chu Vân
Dương và Hùng Nguyên Hiến đã bị chém gãy. Hai người cả sợ vội nhảy ra
ngoài vòng chiến,nhưng nhìn thấy trong tay mỗi tiểu đồng có thêm một con dao
găm sáng loáng.
Tiểu đồng bên trái hô lên "em hãy tính sổ với hắn" nói rồi vung dao găm lia
sang, hai tiếng "Choang choang", hai thanh trường kiếm trong tay cả Tào Vân
Kỳ và Ân Cát cũng bị gãy luôn. Hóa ra, hai con dao găm ấy vốn là một thanh
bảo đao có thể chặt vàng, chém ngọc.! Vân Kỳ lùi lại hơi chậm, nên "soạt" một
tiếng,thanh bảo kiếm đã lướt qua sườn trái, làm thăt lưng da cùng vỏ kiếm đeo
bên hông bị chém đứt thành mấy đoạn!
Tiểu đồng bên phải cầm thanh kiếm bên phải, cầm dao găm tay trái áp sát uy
hiếp Nguyễn Sĩ Trung. Lúc này hai tay hai kiếm, kiếm pháp của chú tiểu đồng
linh hoạt khác thường.
Sĩ Trung vừa kinh ngạc vừa tức tối, chưa kịp định thần nhìn rõ đường kiếm
của tiểu đồng, mà chỉ cảm thấy hơi lạnh ghê người của lưỡi dao găm mỗi khi
lướt gần mình.
Sĩ Trung không dám giơ kiếm đỡ mà chỉ lùi dần.
Tiểu đồng này chẳng ngó ngàng đến người xung quanh, cứ một mực tấn
công áp sát.
Tiểu đồng bên trái xoay lưng về phía lưng cậu em, một mình chống trả với
tất cả những người còn lại, để cho cậu em một mình đấu với Nguyễn Sĩ Trung.
Chỉ sau vài chiêu nữa, chú đã chém đứt được một đoạn roi sắt của Ðào Bách
Tuế.
Lưu Nguyên Hạc và Ðào Tử An không dám tiếp cận nữa mà chỉ xoay tròn
mà đấu.
Ân Cát, Tào Vân Kỳ, Chu Vân Dương và Ðiền Thanh Văn thấy Nguyễn Sĩ
Trung đang bị dồn vào một góc nhà, không còn đường lui nữa, thì đều rất sốt
ruột, chỉ lăm le được dịp nhảy sang chi viện, song đành bó tay vì binh khí đều bị
gãy, và cũng không sao thoát khỏi tiểu đồng phía bên trái được!
Bảo Thụ đứng ngoài quan sát kiếm thuật của hai tiểu đồng, lòng lấy làm kỳ
lạ.
Thoạt đầu, khi hai chú đấu với Tào Vân Kỳ, thì kiếm pháp cũng bình
thường, song khi đối thủ đông dần lên thì khí thế các chiêu của các chú cũng
mạnh mẽ theo. Lúc này, hai chú rút thêm dao găm nữa, thì tình thế càng biến
đổi lớn. Tiểu đồng bên trái liên tiếp vung kiếm làm đối phương tuy đông mà
phải chịu dồn ép rối loạn,
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chẳng mấy mấy chốc Ðào Tử An cùng Lưu Nguyên Hạc phải chịu gãy binh
khí.
Trong số tám người chỉ còn có trường kiếm trong tay Ðiền Thanh Văn vẫn
còn nguyên lành. Hẳn không phải vì võ công cao siêu, mà chỉ vì tiểu đồng này
có gượng nhẹ bởi cô đã mời ăn hoa quả.
Nguyễn Sĩ Trung tựa lưng vào góc tường ra sức chống trả. Thấy một đường
kiếm của tiểu đồng đâm thẳng vào ngực mình, Sĩ Trung liền giở chiêu "Ðằng
Long Khởi Phong" ra đỡ. Ðó là một chiêu theo thế "xoá"! Bí quyết của kiếm
thuật có nói "xoá nhát cao, đâm nhát thấp, che nhát trong, áp nhát ngoài, xuyên
nhát giữa". Năm chữ "xoá, đâm, che, áp, xuyên" là bí quyết kiếm pháp mà các
thủ đều hiểu rõ.
Nguyễn Sĩ Trung thấy đối phương bổ kiếm từ trên cao xuống, thì đối phó
bằng nhát "xoá" là đúng bài bản. Nào ngờ lúc hai kiếm gặp nhau, Sĩ Trung bỗng
thấy cổ tay nặng trĩu, thì ra kiếm của mình bị kiếm tiểu đồng ép xuống.
Sĩ Trung hồ hởi, nghĩ bụng:
"Kiếm thuật của ngươi tài thực, song sức làm sao bằng ta được?".
Sĩ Trung bèn gồng tay lên phản kích.
Tiểu đồng co kiếm trong tay phải lại, tay trái vung dao găm ra rất lẹ. Lại một
tiếng "choang", thanh kiếm của Sĩ Trung bị chặt gẫy đôi!
Nguyễn Sĩ Trung hoảng quá, vội ném nửa thanh kiếm còn lại vào mặt tiểu
đồng.
Tiểu đồng cúi đầu tránh rồi liên tiếp đâm tới tấp hai bên, nhốt Sĩ Trung ở góc
tường, không sao thoát ra được.
Ân Cát, Tào Vân Kỳ, Chu Vân Dương cùng kêu to,phóng ám khí tới tấp vào
tiểu đồng ấy.
Tiểu đồng bên trái thấy vậy thì nhảy lên cao và sà xuống thấp, tay phải hươi
lên liên tiếp, gạt được hết hơn chục mũi phi tiêu tẩm độc!
Hóa ra, ở chuôi dao găm của chú đã cài sẵn một cái túi lưới nho nhỏ,chuyên
để thu ám khí của địch!
Thất Tinh Thủ Nguyễn Sĩ Trung tuy đã mất binh khí, song tài nghệ về quyền
cước vẫn rất lanh lợi. Là tay giang hồ lão luyện, ở vào thế bại cũng vẫn bình
tĩnh.
Lúc này điềm nhiên đánh lại bằng đôi tay không. Chỉ có điều, đường dao của
tiểu đồng lấp loáng chói mắt, nếu lỡ mà bị dính nhát nào thì chắc hẳn sẽ đứt mất
bàn tay như chơi!
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Sĩ Trung ngán nhất không phải vì võ công đối phương quái dị mà là lưỡi dao
găm kia rõ ràng là vô cùng sắc bén! Bởi thế, Sĩ Trung chỉ còn biết ra sức tránh
đòn chứ không dám xuất chiêu đánh trả.
Tiểu đồng bên phải liên tiếp đòi: "Ðền viên ngọc cho ta! Ðền viên ngọc cho
ta!".
Sĩ Trung thì ngàn lần muốn xin đền lại, song một là kiếm đâu ra mà đền, hai
là liệu mình còn mặt mũi nào nữa không?
Bảo Thụ thấy tình thế vô cùng khó xử, nếu cứ tiếp tục đấu nhau căng thẳng
chút nữa, ngộ nhỡ thằng bé nó điên đầu lên thì chỉ một chiêu dao găm thôi là
Nguyễn Sĩ Trung thủng ngực như chơi!
Sĩ Trung lại là khách mình mời đến, sao lại để tiểu đồng của kẻ địch làm
nhục như thế được?
Có điều võ công của hai tiểu đồng này quả là ghê gớm, nếu chỉ xét từng đứa,
cố nhiên không thể bằng Sĩ Trung mà e rằng không bằng cả Lưu Nguyên Hạc,
Ðào Bách Tuế nữa. Song, nếu hai tiểu đồng liên minh với nhau, rành rành gặp
địch đông thì chúng càng mạnh lên. Nếu mình vào cuộc lại cũng không đối phó
nổi, thì chẳng phải là tự chuốc lấy nhục nhã hay sao?
Trong khi Bảo Thụ còn đang dắn đo suy tính, thì Nguyễn Sĩ Trung càng bị
nguy khốn hơn nữa. Áo quần rách bươm tơi tả, mặt dính đầy máu, trên ngực và
cánh tay đầy những vết thương bởi thanh trường kiếm của tiểu đồng. Có đến
mấy lần, suýt nữa hắn buộc miệng xin tha, may mà còn cố kìm được.
Tiểu đồng bên phải lại đòi:
- Ngươi có đền viên ngọc hay không?
Lúc này, người hầu cổ cao bước đến gần Bảo Thụ, nói khẽ:
- Mong đại sư hãy ra tay đuổi hai thằng bé ấy đi.
Bảo Thụ "ừ" một tiếng, nhưng trong lòng vẫn chưa quyết. Bỗng nghe
"đoàng"một tiếng, một luồng khói xanh bốc lên không trung bên ngoài ngọn
núi.
Người hầu nọ biết ngay là khách mà chủ nhân mình mời đã đến thì mừng
rỡ,nghĩ: "Cái vị hoà thượng này nói thì như rồng leo, khi xảy ra việc thì cứ ấp a
ấp úng!
May là có bạn của chủ nhân đã đến rồi đây". Người ấy vội băng ra cửa, thả
giỏ tre xuống đón khách lên.
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