


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Στάθηκε όρθιος πίσω από την πόρτα της βιβλιοθήκης, 
νιώθοντας τον κόσμο να χάνεται γύρω του. Η όρασή 

του είχε θολώσει, δεν τολμούσε να κινηθεί και να πλησιά
σει στο γραφείο του. Έγειρε την πλάτη στο δοκάρι της 
πόρτας για να στηριχτεί. Έκλεισε τα μάτια κι έφερε αργά 
τα χέρια στο κεφάλι πιέζοντας τους κροτάφους του. Ο δυ
νατός πονοκέφαλος είχε γίνει τώρα ένα υπόκωφο σφυρο
κόπημα μέσα στα μηνίγγια του. Τα αυτιά του σταμάτησαν 
να κουδουνίζουν. Άκουγε από την αυλή στο βάθος του 
σπιτιού τους γνώριμους ήχους των υπηρετριών που κα
ταπιάνονταν ξανά με το νοικοκυριό μετά τη μεσημεριανή 
ανάπαυλα. Σύντομα ο οικονόμος του θα ερχόταν να του 
φέρει το απογευματινό τσάι. 

Με μια τρομακτική προσπάθεια ξαναβρήκε την αυτοκυ
ριαρχία του. Διαπίστωσε με ανακούφιση ότι τα μάτια του 
έβλεπαν καλύτερα. Έφερε τα χέρια του μπροστά στο χα
μηλωμένο του πρόσωπο και τα περιεργάστηκε με αγωνία. 
Δεν είδε πουθενά κηλίδες από αίμα. Σήκωσε το βλέμμα και 
κοίταξε το βαρύ εβένινο γραφείο. Στη γυαλιστερή του επι
φάνεια καθρεφτίζονταν τα λουλούδια που ήταν τοποθε
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τημένα σε ένα βάζο από πράσινο νεφρίτη. Οι μίσχοι τους 
έγερναν μαραμένοι. Σκέφτηκε αφηρημένα ότι η γυναίκα 
του θα τα αντικαθιστούσε· της άρεσε να τα διαλέγει πάντα 
μόνη της από τον κήπο. Ξαφνικά ένιωσε ένα κενό στο στο
μάχι. Πασχίζοντας να σταθεί όρθιος, περπάτησε τρεκλίζο
ντας μέσα στο δωμάτιο μέχρι που έφτασε στο γραφείο του. 
Αγκομαχώντας δυνατά, προχώρησε γύρω από το έπιπλο 
στηριζόμενος στη λεία κόψη της επιφάνειάς του και σω
ριάστηκε στην πολυθρόνα του. 

Γραπώθηκε από τα μπράτσα της καρέκλας προσπαθώ
ντας να αντισταθεί στο νέο κύμα ζάλης που τον κυρίευε. 
Όταν σταμάτησε να ζαλίζεται, άνοιξε τα μάτια του. Το 
ψηλό λακαρισμένο παραβάν δέσποζε στον απέναντι τοίχο. 
Πήρε γρήγορα το βλέμμα του από το αντικείμενο, όμως 
είχε την αίσθηση ότι αυτό συνέχισε να κινείται μαζί με τα 
μάτια του. Ένα δυνατό ρίγος τράνταξε το ψηλόλιγνο κορμί 
του. Τράβηξε ενστικτωδώς τη ρόμπα του σφιχτά πάνω στο 
σώμα του. Αυτό ήταν άραγε το τέλος; Έχανε μια για πάντα 
τα λογικά του; Κρύος ιδρώτας άρχισε να λούζει το μέτωπό 
του, νόμιζε ότι θα καταρρεύσει. Έσκυψε το κεφάλι και στύ
λωσε το βλέμμα στο έγγραφο που είχε αφήσει πάνω στο 
γραφείο ο σύμβουλός του, πασχίζοντας να συγκεντρώσει 
τις σκέψεις του. 

Με την άκρη του ματιού του είδε τον οικονόμο του να 
μπαίνει στο δωμάτιο φέρνοντας τον δίσκο με το τσάι. Θέ
λησε να απαντήσει στον τυπικό χαιρετισμό αλλά ένιωθε το 
στόμα του στεγνό και τη γλώσσα του ξερή και πρησμένη. 
Όταν ο ηλικιωμένος άντρας, ντυμένος με τον καθιερωμέ
νη μακρύ γκρίζο χιτώνα και ένα μαύρο σκουφί στο κεφάλι, 
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του σέρβιρε με όλους τους τύπους ένα φλιτζάνι τσάι, ο επί
τροπος το πήρε στο τρεμάμενο χέρι του και το έφερε στα 
χείλια του. Αν το έπινε μονορούφι, θα ένιωθε σίγουρα κα
λύτερα. Τι ήθελε αυτός ο γεροξεκούτης και στεκόταν πάνω 
από το κεφάλι του; Γιατί δεν έφευγε; Κούνησε τα χείλια 
του έτοιμος να τον επιπλήξει. Τότε το μάτι του έπεσε στον 
μεγάλο φάκελο πάνω στον δίσκο. 

«Μόλις μου παρέδωσαν αυτή την επιστολή, εντιμότα
τε» είπε ο γηραιός οικονόμος. «Την έφερε ένας επισκέπτης, 
κάποιος κύριος Σεν».

Ο επίτροπος κάρφωσε τα μάτια του στην επιστολή χω
ρίς να σαλέψει. Δεν εμπιστευόταν ακόμη το τρεμάμενο 
χέρι του. Διάβασε τα στοιχεία του παραλήπτη, που ήταν 
γραμμένα με έντονο, υπηρεσιακό γραφικό χαρακτήρα: 
«Προς τον Τενγκ Καν, επίτροπο της περιφέρειας του Γουέι
πινγκ. Προσωπικό». Στην κάτω αριστερή γωνία βρισκόταν 
η μεγάλη κόκκινη σφραγίδα της Νομαρχίας.

«Μιας και επρόκειτο για προσωπική επιστολή» είπε ο 
οικονόμος με την απρόσωπη σταθερή φωνή του «σκέφτη
κα να τη φέρω στην εντιμότητά σας αμέσως».

Ο επίτροπος πήρε τον φάκελο και άπλωσε μηχανικά το 
χέρι του για να πιάσει τον μπαμπού χαρτοκόπτη του. Ως 
ένας από τους εκατοντάδες περιφερειακούς επιτρόπους 
της χώρας, δεν ήταν παρά ένα μικρό γρανάζι της κολοσσιαί
ας διοικητικής μηχανής της πανίσχυρης Αυτοκρατορίας των 
Τανγκ. Και παρόλο που στην περιφέρειά του, στο Γουέι
πινγκ, ενσάρκωνε την ύψιστη διοικητική αρχή, στην πραγ
ματικότητα δεν ήταν παρά ένας από τους δώδεκα ή περισ
σότερους επιτρόπους που τελούσαν υπό τη δικαιοδοσία 
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του Νομάρχη που έδρευε στο Πιενφου. Ο οικονόμος είχε 
δίκιο· ένας επισκέπτης που έφερνε μια επιστολή από τον 
Νομάρχη δεν επιτρεπόταν να περιμένει. Δόξα τον Ουρανό, 
μπορούσε να σκεφτεί ξανά λογικά! 

Με μια γρήγορη κίνηση άνοιξε τον φάκελο κι έβγαλε 
από μέσα ένα επίσημο επιστολόχαρτο όπου ήταν γραμμέ
νες μερικές αράδες.

Εμπιστευτικό. Ο φέρων την παρούσα επιστολή, Τι 
Γιεντγιέι, επίτροπος της περιφέρειας του Πενγκλάι, 
επιστρέφοντας στο πόστο του μετά την παρουσία 
του σε μια διάσκεψη στη Νομαρχία, έχει στη διάθεσή 
του μια εβδομάδα άδεια κατά την οποία θα διαμείνει 
στο ΓουέιΠινγκ, αυστηρώς ινκόγκνιτο. Παρακαλώ 
να φροντίσετε για την απρόσκοπτη διαμονή του κυ
ρίου Τι.

Ο Νομάρχης

Ο επίτροπος δίπλωσε αργά την επιστολή. Ο συνάδελ
φος από το Πενγκλάι δεν θα μπορούσε να έρθει σε πιο 
ακατάλληλη στιγμή. Και γιατί άραγε ερχόταν ινκόγκνιτο; 
Μήπως ελλόχευε κάποιος κίνδυνος; Ο Νομάρχης ήταν 
γνωστός για τις αντισυμβατικές του μεθόδους· μπορεί να 
έστελνε αυτόν τον Τι για τη μυστική διερεύνηση κάποιας 
υπόθεσης. Μήπως ήταν καλύτερα να έλεγε ότι δεν μπορεί 
να τον δεχτεί, προφασιζόμενος πως είναι άρρωστος; Όχι, 
γιατί αυτό θα φαινόταν πολύ παράξενο στο οικογενειακό 
του περιβάλλον, αφού το πρωί ήταν μια χαρά. Άδειασε μο
νορούφι το υπόλοιπο τσάι του. 
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Τώρα ένιωθε καλύτερα. Διαπίστωσε πως η φωνή του 
ακουγόταν σχεδόν φυσιολογική όταν είπε στον οικονόμο:

«Βάλε μου ακόμα ένα φλιτζάνι τσάι και φέρε μου το επί
σημο ένδυμά μου».

Ο ηλικιωμένος άντρας βοήθησε τον κύριό του να φο
ρέσει έναν μακρύ καφέ μπροκάρ χιτώνα και του έδωσε ένα 
τετράγωνο καπέλο από μαύρη γάζα. Ο επίτροπος έδεσε τη 
ζώνη γύρω από τη μέση του. 

«Τώρα μπορείς να πεις στον κύριο Σεν να περάσει» είπε. 
«Θα τον δεχτώ εδώ, στη βιβλιοθήκη μου».

Μόλις έφυγε ο οικονόμος, ο Επίτροπος Τενγκ κατευ
θύνθηκε στον φαρδύ εβένινο καναπέ που προοριζόταν για 
την υποδοχή των επισκεπτών. Ο καναπές ήταν τοποθε
τημένος στον πλαϊνό τοίχο, κάτω από μια μεγάλη τοπιο
γραφία, έναν από αυτούς τους πίνακες που ξετυλίγονται 
και κρεμιούνται στον τοίχο ανάλογα με την περίσταση. 
Κάθισε στην αριστερή γωνία και βεβαιώθηκε πως μόνο το 
μισό από το λακαρισμένο παραβάν ήταν ορατό από εκείνο 
το σημείο. Έπειτα γύρισε στο γραφείο του. Δόξα τον Ου
ρανό, μπορούσε να περπατήσει πάλι κανονικά. Το μυαλό 
του όμως θα παρέμενε διαυγές; Ενώ στεκόταν δίπλα στο 
γραφείο βυθισμένος στις σκέψεις του, η πόρτα άνοιξε και 
εμφανίστηκε ο οικονόμος. Έδωσε στον κύριό του μια κόκ
κινη επισκεπτήρια κάρτα με δυο μεγάλους χαρακτήρες 
που έγραφαν το όνομα Σεν Μο. Στην κάτω αριστερή γωνία 
είχαν προστεθεί κάτι μικρότεροι χαρακτήρες που έλεγαν 
«Εμπορικός Αντιπρόσωπος». 

Ένας ψηλός άντρας με φαρδιούς ώμους και μια κυμα
τιστή μαύρη γενειάδα με μακριές φαβορίτες μπήκε στο 
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δωμάτιο και υποκλίθηκε, με τα χέρια διπλωμένα μέσα στα 
φαρδιά μανίκια του ξεθωριασμένου γαλάζιου ενδύματός 
του. Το τριμμένο καπέλο του δεν έφερε διακριτικά αξιώ
ματος. Ο Επίτροπος Τενγκ ανταπέδωσε με μια υπόκλιση 
και διατύπωσε μερικές τυπικές εκφράσεις καλωσορίσμα
τος. Έπειτα ένευσε στον καλεσμένο του να καθίσει στον 
καναπέ, αριστερά από το χαμηλό τραπέζι για το τσάι. Ο 
ίδιος κάθισε στην άλλη πλευρά και με ένα αυστηρό νεύμα 
πρόσταξε τον οικονόμο που είχε κοντοσταθεί και περίμενε 
στην πόρτα να τους αφήσει μόνους. 

Μόλις έκλεισε η πόρτα, ο γενειοφόρος επισκέπτης έρι
ξε ένα διαπεραστικό βλέμμα στον οικοδεσπότη του με τα 
έξυπνα μάτια του και είπε με βαθιά και ευχάριστη φωνή: 

«Χαίρομαι πάρα πολύ γι’ αυτή τη συνάντηση, Τενγκ. 
Είναι καιρός που ήθελα να σε γνωρίσω. Όταν υπηρετούσα 
ακόμη στην πρωτεύουσα, άκουγα να εκθειάζουν το όνομά 
σου. Είσαι ένας από τους καλύτερους ποιητές μας· και εξαι
ρετικά ικανός επίτροπος, φυσικά». 

Ο Επίτροπος Τενγκ έκανε μια υπόκλιση με το κεφάλι 
του. 

«Νομίζω ότι τα παραλές, Τι» είπε. «Απλώς σκαρώνω πού 
και πού μερικά στιχάκια στον ελεύθερο χρόνο μου. Δεν θα 
τολμούσα ποτέ να σκεφτώ πως ένας τόσο πολυάσχολος συ
νάδελφος, εμβριθής γνώστης των γραμμάτων μας και, πολύ 
περισσότερο, αυθεντία στην εξιχνίαση εγκλημάτων θα κα
ταδεχόταν να ασχοληθεί με το ταπεινό μου έργο». Σιώπησε. 
Η ζαλάδα επέστρεφε, του φαινόταν ακατόρθωτο να συνεχί
σει την καθιερωμένη ανταλλαγή φιλοφρονήσεων. Δίστασε 
αλλά συνέχισε λέγοντας: «Η εξοχότης του, ο Νομάρχης, 
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Ο Δικαστής Τι παίρνει το τσάι του με τον Επίτροπο Τενγκ
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γράφει ότι βρίσκεσαι εδώ αυστηρά ινκόγκνιτο. Αυτό ση
μαίνει ότι η επίσκεψή σου συνδέεται με την εξιχνίαση κά
ποιου εγκλήματος; Συγχώρεσέ με που γίνομαι τόσο από
τομος, αλλά…».

«Σε καμία περίπτωση!» αποκρίθηκε ο Δικαστής Τι με 
ένα απολογητικό χαμόγελο. «Δεν ήξερα ότι η επιστολή 
του Νομάρχη ήταν τόσο λακωνικά διατυπωμένη. Ελ
πίζω να μη σε έκανα να ανησυχήσεις άδικα! Η αλήθεια 
είναι ότι έχω κουραστεί πολύ από τα καθήκοντά μου 
στο Πενγκλάι ‒ πράγμα που οφείλεται ασφαλώς στην 
έλλειψη εμπειρίας. Το Πενγκλάι είναι το πρώτο μου 
πόστο ως περιφερειακού επιτρόπου. Γι’ αυτό σκέφτηκα 
να πάρω λίγες μέρες άδεια. Πριν έρθω εδώ, με κάλεσαν 
να συμμετάσχω σε μια σύσκεψη στη Νομαρχία για την 
παράκτια άμυνα. Η περιφέρειά μου βρίσκεται απέναντι 
από τη χερσόνησο της Κορέας και τον τελευταίο καιρό 
παρατηρείται κάποια ανησυχία στην περιοχή. Ο Νομάρ
χης με είχε απασχολημένο από το πρωί μέχρι το βράδυ. 
Ήταν μαζί μας κι ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος από 
την πρωτεύουσα… Και ξέρεις τι σημαίνει να βρίσκεται 
κανείς συνεχώς στη διάθεση αυτών των υψηλά ιστάμε
νων προσώπων! Η διάσκεψη κράτησε τέσσερις μέρες και, 
όπως καταλαβαίνεις, όταν θα επέστρεφα στο Πενγκλάι 
θα με περίμεναν ένα σωρό εκκρεμότητες. Τότε ζήτησα μια 
μικρή άδεια, επιλέγοντας για προορισμό την περιφέρειά 
σου, καθώς πρόκειται για μια περιοχή που φημίζεται για 
τις ιστορικές τοποθεσίες και την ομορφιά των τοπίων της 
‒ τα οποία άλλωστε περιγράφονται τόσο γλαφυρά στην 
ποίησή σου. Αυτός είναι ο λόγος που ζήτησα να έρθω ιν
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κόγκνιτο, με το όνομα Σεν Μο και την ιδιότητα του εμπο
ρικού αντιπροσώπου». 

«Καταλαβαίνω» είπε ο οικοδεσπότης κουνώντας το κε
φάλι και σκέφτηκε ψυχρά: «Διακοπές, μάλιστα! Αν μου το 
είχε διευκρινίσει ο Νομάρχης στην επιστολή, θα μπορούσα 
να καθυστερήσω μια δυο μέρες αυτή την επίσκεψη». Έπει
τα συνέχισε: «Είναι πράγματι μεγάλη ανακούφιση να μπο
ρεί κανείς να ξεχάσει για λίγο τους τύπους και τις επισημό
τητες που επιβάλλει το αξίωμά μας και να περάσει μερικές 
μέρες ανέμελα σαν απλός πολίτης! Τι θα γίνει όμως με τα 
πρόσωπα της συνοδείας σου;». 

«Για να πω την αλήθεια» αποκρίθηκε ο Δικαστής Τι 
«πήρα μαζί μου μόνο έναν αξιωματικό μου, έναν πιστό και 
ικανότατο βοηθό, ονόματι Τσιάο Τάι».

«Μήπως αυτό δημιουργεί κάποια… υπερβολική οικειό
τητα εκ μέρους του υφιστάμενού σου;» ρώτησε ο Τενγκ 
κάπως επιφυλακτικά. 

«Ομολογώ ότι δεν το είχα σκεφτεί!» αποκρίθηκε ο Δι
καστής Τι με ένα πρόσχαρο χαμόγελο. «Μπορείς να μου 
προτείνεις κάποιο ήσυχο και καθαρό πανδοχείο για να μεί
νουμε; Και να μου πεις ποια είναι τα πιο σημαντικά μνη
μεία που πρέπει να επισκεφτεί κανείς;»

Ο Τενγκ ήπιε μια γουλιά από το τσάι του και είπε:
«Με λυπεί αφάνταστα που η επιθυμία σου για ανωνυ

μία μού στερεί τη χαρά να σε φιλοξενήσω εδώ ως επίτιμο 
καλεσμένο μου. Αφού, ωστόσο, επιμένεις, θα σου προτεί
νω το Πανδοχείο του Ιπτάμενου Γερανού, που αφενός έχει 
εξαίρετη φήμη και αφετέρου δεν απέχει πολύ από το δικα
στικό μέγαρο. Όσο για τα αξιοθέατα, θα σε φέρω σε επαφή 
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με τον σύμβουλο και γενικό βοηθό μου, τον Παν Γουτε, 
ο οποίος είναι γέννημα θρέμμα της περιοχής και γνωρίζει 
κάθε γωνιά της πόλης. Επίτρεψέ μου να σου τον συστήσω 
αμέσως. Το γραφείο του βρίσκεται ακριβώς πίσω από το 
αρχειοφυλάκιο».

Ο Επίτροπος Τενγκ σηκώθηκε. Ο Δικαστής Τι τον ακο
λούθησε και τότε είδε τον οικοδεσπότη του ξαφνικά να 
τρεκλίζει και να γραπώνεται με τα δυο του χέρια από το 
μπράτσο του καναπέ προσπαθώντας να κρατηθεί όρθιος. 

«Δεν νιώθεις καλά;» ρώτησε αναστατωμένος ο δικαστής. 
«Δεν είναι τίποτα. Μια ελαφριά ζαλάδα» είπε ο Τενγκ με 

ένα αχνό χαμόγελο. «Είμαι λιγάκι κουρασμένος». Κοίταξε 
θυμωμένα τον οικονόμο, που μόλις είχε μπει στο δωμάτιο. 
Εκείνος έκανε μια βαθιά υπόκλιση και είπε χαμηλόφωνα: 

«Ζητώ συγγνώμη που ενοχλώ την εντιμότητά σας, αλλά 
η καμαριέρα μόλις μου ανακοίνωσε ότι η εξοχότης της, η 
κυρία Τενγκ, δεν έχει εμφανιστεί ακόμη μετά τη μεσημε
ριανή ανάπαυλα και πως η πόρτα της κρεβατοκάμαράς της 
είναι κλειδωμένη».
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«Έχεις δίκιο, ξέχασα να σου το πω» είπε ο επίτροπος. «Η 
κυρία Τενγκ έλαβε μια επείγουσα ειδοποίηση από τη με
γάλη της αδελφή και έφυγε για το εξοχικό τους σπίτι μετά 
το γεύμα. Να ενημερώσεις τους υπηρέτες». Ο οικονόμος 
παρέμεινε στη θέση του κοιτάζοντας διστακτικά και τότε 
ο Τενγκ τού είπε εκνευρισμένα: «Τι περιμένεις λοιπόν; Δεν 
βλέπεις πως έχω δουλειά;».

«Πρέπει επίσης να αναφέρω» ψέλλισε ο ηλικιωμένος 
άντρας εμφανώς ταραγμένος «ότι κάποιος έσπασε το με
γάλο βάζο μπροστά από το υπνοδωμάτιο και…».

«Αργότερα!» τον διέκοψε απότομα ο Επίτροπος Τενγκ 
και συνόδευσε τον Δικαστή Τι στην πόρτα. 

Καθώς διέσχιζαν τον κήπο που χώριζε τα διαμερίσματα 
του επιτρόπου από το δικαστήριο, ο Τενγκ είπε ξαφνικά:

«Θέλω να ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια της διαμονής 
σου στην πόλη μας δεν θα στερηθώ την ευτυχία της συ
νομιλίας μαζί σου, Τι. Μπορείς να με επισκεφτείς ό,τι ώρα 
θέλεις. Έχω ένα πρόβλημα που με βασανίζει πολύ και θα 
ήθελα να το συζητήσω κάποια στιγμή μαζί σου. Αποδώ, 
αριστερά, παρακαλώ».

Διέσχισαν τον μεγάλο αυλόγυρο του δικαστικού μεγά
ρου. Στο απέναντι κτίριο ο Τενγκ οδήγησε τον δικαστή σε 
ένα μικρό αλλά άψογα περιποιημένο γραφείο. Ο ψηλόλι
γνος άντρας που καθόταν πίσω από το φορτωμένο με κρα
τικά έγγραφα και αρχεία γραφείο πετάχτηκε όρθιος μόλις 
είδε τον προϊστάμενό του. Έκανε νόημα σε μια υπηρέτρια, 
η οποία στριμώχτηκε σε μια γωνιά για να κάνει σχεδόν 
αθέατη την παρουσία της και, αφού έκανε μερικά βήμα
τα κουτσαίνοντας, υποκλίθηκε βαθιά μπροστά στους δυο 


