


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Οι δυο άντρες που κάθονταν ο ένας δίπλα στον άλλον 
στο απόμερο δωμάτιο, ψηλά στον πύργο του παλιού 

μοναστηριού, έμειναν για λίγο σιωπηλοί ακούγοντας τον 
βρυχηθμό της καταιγίδας που μαινόταν έξω στα σκοτει-
νά βουνά. Σφοδρές ριπές ανέμου έγδερναν τον πύργο, το 
ψυχρό ρεύμα διαπερνούσε μέχρι και τα συμπαγή ξύλινα 
παντζούρια.

Ο ένας άντρας κοίταξε ανήσυχος την τρεμουλιαστή 
φλόγα του κεριού που πίσω της διαγράφονταν οι δυο αλ-
λόκοτα παραμορφωμένες σκιές τους στον γύψινο τοίχο. 
Ρώτησε ξανά με κουρασμένη φωνή:

«Γιατί επιμένεις να το κάνουμε απόψε;».
«Επειδή έτσι θέλω!» αποκρίθηκε ατάραχα ο δεύτερος. 

«Μη μου πεις ότι η αποψινή γιορτή δεν είναι η πλέον κα-
τάλληλη ευκαιρία».

«Με όλον αυτόν τον κόσμο να περιφέρεται στη μονή;» 
ρώτησε ο πρώτος με δύσπιστο ύφος.

«Δεν πιστεύω να φοβάσαι» είπε o άλλος σαρκαστικά. 
«Την προηγούμενη φορά δεν φοβήθηκες, θυμάσαι;»

Ο συνομιλητής του δεν απάντησε. Δυνατά μπουμπου-
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νητά αντήχησαν στα βουνά στο βάθος. Ξέσπασε δυνατή 
νεροποντή. Η βροχή χτυπούσε με δύναμη στα παραθυρό-
φυλλα κροταλίζοντας σαν χαλάζι. Ξαφνικά είπε:

«Όχι, δεν φοβάμαι. Επαναλαμβάνω όμως ότι το πρό-
σωπο αυτού του σκυθρωπού άντρα μού φαίνεται γνωστό. 
Με φοβίζει που δεν μπορώ να θυμηθώ πότε ή πού τον…».

«Με κουράζεις!» τον διέκοψε ο άντρας απέναντί του με 
έναν τόνο αποδοκιμασίας.

Ο πρώτος έσμιξε τα φρύδια και συνέχισε:
«Απλώς θα ήθελα να μην τη σκοτώσεις αυτή τη φορά. 

Ο κόσμος δεν ξεχνάει και μπορεί να αρχίσει να αναρωτιέ-
ται γιατί τρεις…».

«Από την ίδια εξαρτάται, σωστά;» Τα λεπτά του χείλη 
κύρτωσαν σχηματίζοντας ένα σατανικό χαμόγελο. Σηκώ-
θηκε απότομα και πρόσθεσε: «Ας επιστρέψουμε όμως στην 
αίθουσα· λείπουμε πολλή ώρα και μπορεί να αντιληφθούν 
την απουσία μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε να παίζουμε σω-
στά τον ρόλο μας, φίλε μου!».

Ο άλλος σηκώθηκε. Μουρμούρισε κάτι μισόλογα αλλά 
ένα τρομακτικό βουητό από μπουμπουνητά κατάπιε τις λέ-
ξεις του. Αυτή τη φορά οι βροντές ακούστηκαν πολύ κοντά.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Κάτω χαμηλά στα βουνά, στα νότια σύνορα του Χαν- 
γιουάν, αυτό το βουητό έκανε τον Δικαστή Τι να 

βγάλει το κεφάλι του στην καταρρακτώδη βροχή και να 
επιθεωρήσει ανήσυχα τον σκοτεινό, ανεμόδαρτο ουρανό. 
Καθόταν στριμωγμένος στην άκρη της ψηλής, δίτροχης 
άμαξας που είχε σταματήσει κάτω από έναν βράχο ο οποίος 
προεξείχε πάνω από τον δρόμο στην πλαγιά του βουνού. 
Σκουπίζοντας τη βροχή από τα μάτια του, είπε στους δυο 
αμαξάδες που στέκονταν μπροστά του κουκουλωμένοι 
στους αχυρένιους αδιάβροχους μανδύες τους:

«Αφού δεν μπορούμε να φτάσουμε απόψε στο Χαν-
γιουάν, ίσως είναι καλύτερα να μείνουμε στην άμαξα και 
να περάσουμε τη νύχτα μας εδώ. Θα μπορέσετε, φαντάζο-
μαι, να φέρετε λίγο ρύζι από κάποιο γειτονικό αγρόκτημα 
για να δειπνήσουμε το βράδυ».

Ο πιο ηλικιωμένος αμαξάς κατέβασε το μουσαμαδένιο 
καπέλο του πιο χαμηλά στο κεφάλι του, οι άκρες του πλα-
τάγιζαν στον δυνατό αέρα. Είπε:

«Δεν πρέπει να μείνουμε εδώ, κύριε! Αυτές οι φθινο-
πωρινές καταιγίδες είναι πολύ επικίνδυνες, κι αυτή είναι 
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μόνο η αρχή. Σύντομα θα έχουμε ανεμοθύελλα. Η άμαξα 
κινδυνεύει να πέσει στο φαράγγι στην άλλη πλευρά του 
δρόμου».

«Είμαστε ψηλά στα βουνά» πρόσθεσε ο άλλος αμαξάς. 
«Δεν υπάρχει καλύβα ή αγρόκτημα σε ακτίνα χιλιομέτρων. 
Το μοναδικό κτίσμα εδώ γύρω είναι το παλιό μοναστήρι 
πάνω στα βουνά. Αλλά φυσικά δεν θα θέλατε να…»

Μια αστραπή φώτισε για μια στιγμή το άγριο ορεινό 
τοπίο. Ο Δικαστής Τι πρόλαβε να διακρίνει τα ψηλά πριο-
νωτά βουνά που ορθώνονταν ολόγυρα και τον κόκκινο 
όγκο του παλιού μοναστηριού που δέσποζε επιβλητικά 
πάνω από τα κεφάλια τους, στην άλλη όχθη του φαραγ-
γιού. Ακούστηκε ένα εκκωφαντικό μπουμπουνητό και τα 
πάντα βυθίστηκαν ξανά στο σκοτάδι.

Ο δικαστής δίστασε. Έσπρωξε τη μακριά μαύρη γενειά-
δα του ακόμα πιο μέσα στον γιακά του μουσκεμένου ταξι-
διωτικού του χιτώνα. Έπειτα πήρε την απόφασή του.

«Τρέξτε αμέσως εκεί πάνω» πρόσταξε τους αμαξάδες 
«και ενημερώστε ότι ο επίτροπος της περιφέρειας βρίσκε-
ται εδώ κοντά και επιθυμεί να περάσει τη νύχτα στο μο-
ναστήρι. Πείτε τους να στείλουν καμιά δεκαριά υπηρέτες 
της μονής με σκεπαστά φορεία για να μεταφέρουν τις γυ-
ναίκες μου και τις αποσκευές μου». Ο μεγαλύτερος αμαξάς 
άνοιξε το στόμα για να πει κάτι, αλλά ο Δικαστής Τι φώνα-
ξε άγρια: «Γρήγορα!».

Ο άντρας ανασήκωσε πειθήνια τους ώμους του. Οι 
αμαξάδες ξεκίνησαν με γοργό βήμα, οι φανοί θυέλλης από 
χοντρό λαδόχαρτο που κρατούσαν στα χέρια τους έγιναν 
δυο φωτεινές κηλίδες που χόρευαν στο σκοτάδι. Ο Δικα-
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στής Τι προχώρησε ψηλαφητά δίπλα στην άμαξα μέχρι που 
βρήκε τη μικρή σκάλα που οδηγούσε στο σκεπαστό της 
μέρος. Μπήκε μέσα και έκλεισε γρήγορα το χοντρό πάνινο 
πορτάκι πίσω του. Οι τρεις σύζυγοί του κάθονταν πάνω 
στα ψάθινα στρώματα, με τους χοντρούς ταξιδιωτικούς 
τους χιτώνες τυλιγμένους σφιχτά γύρω από τα κορμιά 
τους. Στο πίσω μέρος οι υπηρέτριες είχαν ζαρώσει ανάμεσα 
στους σάκους και τα κιβώτια. Με πρόσωπα κάτασπρα από 
φόβο, στριμώχνονταν πανικόβλητες η μια πάνω στην άλλη 
σε κάθε μπουμπουνητό. Μέσα ήταν στεγνά αλλά ο ψυχρός 
αέρας διαπερνούσε το χοντρό ύφασμα της κουκούλας.

Τη στιγμή που ο δικαστής κάθισε πάνω σε μια ιματιοθή-
κη η Πρώτη του Σύζυγος είπε: «Δεν έπρεπε να βγεις έξω! 
Έγινες μούσκεμα!».

«Προσπάθησα να βοηθήσω τον Τάο Γκαν και τους αμα-
ξάδες να φτιάξουν τον σπασμένο άξονα του τροχού» είπε 
με ένα άτονο χαμόγελο «αλλά δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει 
να αντικατασταθεί. Τέλος πάντων, τα άλογα είναι κουρα-
σμένα και η καταιγίδα τώρα ξεκινάει. Θα περάσουμε τη 
νύχτα στο Μοναστήρι των Πρωινών Σύννεφων, είναι το 
μόνο κατοικημένο μέρος στη γύρω περιοχή».

«Εννοείς αυτό το πελώριο κόκκινο κτίριο με τα πράσινα 
κεραμίδια στις στέγες του που είδαμε εκεί ψηλά στην πλα-
γιά όταν περνούσαμε αποδώ πριν από δυο εβδομάδες;» 
ρώτησε η Δεύτερη Σύζυγός του.

Ο δικαστής κούνησε το κεφάλι.
«Μη φοβάστε, δεν θα κακοπεράσετε» είπε. «Είναι το με-

γαλύτερο ταοϊστικό μοναστήρι σε ολόκληρη την επαρχία, 
και στις θρησκευτικές εορτές το επισκέπτεται πολύς κόσμος. 
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Είμαι σίγουρος ότι οι ξενώνες τους είναι πολύ αξιοπρεπείς». 
Πήρε την πετσέτα που του έδωσε η Τρίτη του Σύζυγος και 
άρχισε να σκουπίζει τη γενειάδα και τις φαβορίτες του.

«Μια χαρά θα περάσουμε!» συνέχισε η Πρώτη του Σύ-
ζυγος. «Άλλωστε, κακομάθαμε τόσο πολύ στις διακοπές, 
στο αρχοντικό του θείου σου στην πρωτεύουσα, που λίγη 
ταλαιπωρία δεν βλάπτει! Άσε που θα έχουμε την ευκαιρία 
να δούμε από κοντά αυτό το παλιό μοναστήρι!»

«Μπορεί να είναι στοιχειωμένο!» είπε χαμογελώντας η 
Τρίτη του Σύζυγος αφήνοντας ένα προσποιητά υπερβολι-
κό ρίγος να διατρέξει τους καλλίγραμμους ώμους της.

Ο Δικαστής Τι έσμιξε τα πυκνά του φρύδια. «Δεν νομίζω 
να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον» είπε αργά. «Δεν είναι παρά 
ένα παλιό μοναστήρι. Θα δειπνήσουμε στο δωμάτιό μας 
και θα πέσουμε για ύπνο νωρίς. Αν ξεκινήσουμε αύριο το 
πρωί αφού χαράξει, μόλις οι ιπποκόμοι του μοναστηριού 
αντικαταστήσουν τον άξονα, θα είμαστε στο Χαν-γιουάν 
πριν από το μεσημεριανό ρύζι».

«Αναρωτιέμαι τι να κάνουν τα παιδιά!» είπε η Δεύτερη 
Σύζυγός του με ανήσυχο ύφος.

«Ο γερο-Χουνγκ και ο οικονόμος ξέρουν να τα φροντί-
ζουν» είπε καθησυχαστικά ο δικαστής. Συνέχισαν να μι-
λάνε για το σπιτικό τους μέχρι που δυνατές φωνές απέξω 
ανήγγειλαν την άφιξη των αντρών από το μοναστήρι. Ο 
Τάο Γκαν, ένας από τους βοηθούς του Δικαστή Τι, έχωσε 
το μακρύ μελαγχολικό του πρόσωπο μέσα στην κουκούλα 
και ανακοίνωσε ότι τέσσερα φορεία περίμεναν να παραλά-
βουν τις κυρίες.

Καθώς οι τρεις σύζυγοι του Δικαστή Τι και οι υπηρέτριές 
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τους ανέβαιναν στα φορεία, ο δικαστής και ο Τάο Γκαν πα-
ρακολουθούσαν τους υπηρέτες της μονής που κυλούσαν 
κάτι μεγάλες κοτρόνες για να στερεώσουν τους τροχούς 
της άμαξας. Οι αμαξάδες ξέζεψαν τα άλογα και η πομπή 
άρχισε να προχωρά στον φιδωτό δρόμο, με τη βροχή να 
κροταλίζει στις χοντρές πάνινες οροφές των φορείων. Ο 
Δικαστής Τι και ο Τάο Γκαν ακολουθούσαν πεζοί βαδίζο-
ντας με δυσκολία μέσα στη βροχή – έτσι κι αλλιώς ήταν 
βρεγμένοι μέχρι το κόκαλο. Με αυτόν τον δυνατό αέρα 
ήταν ανώφελο να προσπαθήσουν να ανοίξουν τις ομπρέ-
λες τους από διάφανο χαρτί.

Καθώς διέσχιζαν τη φυσική γέφυρα πάνω από το φα-
ράγγι, ο Τάο Γκαν ρώτησε:

«Αυτό δεν είναι το μοναστήρι που σχεδίαζε να επισκε-
φτεί πριν από λίγο καιρό η εντιμότητά σας για να διεξαγά-
γει έρευνες σχετικά με τον θάνατο τριών νεαρών γυναι-
κών που πέθαναν πέρυσι εκεί; Λιου, Χουάνγκ και Γκάο δεν 
ήταν τα ονόματά τους;».

«Αυτό είναι» απάντησε σκεφτικά ο δικαστής. «Δεν θα 
επέλεγα ποτέ ένα τέτοιο μέρος για να περάσω τη νύχτα 
μαζί με τις συζύγους μου, αλλά δεν γίνεται αλλιώς».

Οι βαστάζοι ανέβαιναν με σταθερό και γρήγορο βήμα 
μια σειρά απότομα, γλιστερά σκαλοπάτια που ξεδιπλώνο-
νταν ακανόνιστα ανάμεσα στα ψηλά δέντρα. Ο Δικαστής 
Τι τούς ακολουθούσε καταπόδας πασχίζοντας να προ-
φτάσει τον γρήγορο βηματισμό. Ένιωσε ανακούφιση όταν 
άκουσε από πάνω μια πύλη να ανοίγει με το χαρακτηριστι-
κό τρίξιμο των μεντεσέδων. Μπήκαν σε μια μεγάλη περι-
τοιχισμένη μπροστινή αυλή.
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Οι βαστάζοι μετέφεραν τα φορεία σε μια δεύτερη σειρά 
από σκαλοπάτια στο πίσω μέρος της αυλής και τα ακού-
μπησαν κάτω από μια ψηλή αψιδωτή πύλη που τα τούβλα 
της είχαν μαυρίσει από τα χρόνια. Εκεί τους περίμενε μια 
ομάδα μοναχών με βαθυκίτρινους χιτώνες που κρατούσαν 
στα χέρια τους φανάρια και πυρσούς που κάπνιζαν.

Ο Δικαστής Τι άκουσε την κεντρική πύλη να κλείνει με 
έναν δυνατό γδούπο. Ξαφνικά ένιωσε ένα ρίγος να διαπερ-
νά το κορμί του. Σκέφτηκε ότι πρέπει να είχε αρπάξει γερό 
κρυολόγημα. Ένας κοντός ευτραφής μοναχός τον πλησία-
σε και έκανε μια βαθιά υπόκλιση. Είπε με ζωηρή φωνή:

«Καλωσορίσατε στο Μοναστήρι των Πρωινών Σύννε-
φων, εντιμότατε! Είμαι ο προϊστάμενος της μονής. Στις 
υπηρεσίες σας, εντιμότατε!».

«Ελπίζω αυτή η αναπάντεχη επίσκεψη να μη σας δημιούρ-
γησε αναστάτωση» είπε ευγενικά ο Δικαστής Τι.

«Μεγάλη μας τιμή, κύριε!» αναφώνησε ο προϊστάμενος 
βλεφαρίζοντας τα ελαφρώς πεταχτά μάτια του. «Η παρου-
σία σας θα λαμπρύνει ακόμα περισσότερο αυτή την ξεχω-
ριστή περίσταση! Σήμερα γιορτάζουμε την ίδρυση του μο-
ναστηριού μας, όπως κάνουμε κάθε χρόνο την ίδια μέρα. 
Είναι η διακοσιοστή τρίτη φορά, εντιμότατε!»

«Δεν το ήξερα» είπε ο δικαστής. «Είθε το μοναστήρι 
σας να ευημερεί πάντα!» Μια ριπή κρύου αέρα όρμησε 
μέσα από την πύλη. Ο δικαστής έριξε ένα ανήσυχο βλέμμα 
στις συζύγους του, που κατέβαιναν από τα φορεία με τη 
βοήθεια των υπηρετριών τους, και συνέχισε: «Παρακαλώ, 
οδηγήστε μας στους ξενώνες μας. Πρέπει να αλλάξουμε 
όλοι τα ρούχα μας».
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«Φυσικά, φυσικά!» αναφώνησε ο μικρόσωμος προϊ-
στάμενος. «Ακολουθήστε με, παρακαλώ!» Μπήκε σε έναν 
στενό σκοτεινό διάδρομο και συνέχισε: «Ελπίζω να μη σας 
κουράσουν τα σκαλοπάτια. Θα σας οδηγήσω στην ανατο-
λική πτέρυγα περνώντας μέσα από το μοναστήρι. Θα ανέ-
βουμε πολλά σκαλιά, αλλά τουλάχιστον δεν θα χρειαστεί 
να βγείτε ξανά έξω και να βραχείτε περισσότερο!».

Άρχισε να προχωρά κρατώντας ένα χάρτινο φανάρι 
κοντά στο πάτωμα ώστε ο Δικαστής Τι και ο Τάο Γκαν να 
βλέπουν τα σκαλοπάτια. Από πίσω ερχόταν ένας δόκιμος 
μοναχός με έναν μικρότερο φανό στερεωμένο σε ένα μα-
κρύ κοντάρι και ακολουθούσαν οι σύζυγοι του Δικαστή 
Τι μαζί με έξι υπηρέτες της μονής που μετέφεραν τις απο-
σκευές τους κρεμασμένες σε μπαμπού καλάμια περασμέ-
να στους ώμους τους. Όταν ανέβηκαν την πρώτη σειρά 
από σκαλοπάτια και έστριψαν σε μια γωνία, επικράτησε 
απόλυτη σιγή· δεν άκουγαν τίποτα πια από τη θύελλα 
που μαινόταν έξω.

«Οι τοίχοι αυτοί πρέπει να είναι πολύ χοντροί!» είπε ο 
Δικαστής Τι στον Τάο Γκαν.

«Τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι ήξεραν να χτίζουν! Και 
δεν σκέφτονταν το κόστος!» Κι ενώ άρχιζαν μια ακό-
μα απότομη ανάβαση ο Τάο Γκαν πρόσθεσε: «Μόνο που 
έφτιαχναν πολλά σκαλιά!».

Αφού ανέβηκαν δυο ακόμα σειρές από σκαλοπάτια, ο 
προϊστάμενος έσπρωξε μια βαριά πόρτα. Μπήκαν σε έναν 
μακρύ κρύο διάδρομο, που φωτιζόταν από κάτι λιγοστά φα-
νάρια κρεμασμένα από τα βαριά, μαυρισμένα από τα χρό-
νια, δοκάρια της οροφής. Στα δεξιά τους ήταν ένας τυφλός 
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γύψινος τοίχος, αριστερά μια σειρά από στενόμακρα παρά-
θυρα. Στο σημείο αυτό άκουσαν ξανά τη βοή της θύελ λας.

«Τώρα βρισκόμαστε στο τρίτο πάτωμα της ανατολικής 
πτέρυγας» εξήγησε ο προϊστάμενος. «Τα σκαλοπάτια εκεί 
αριστερά οδηγούν στο ισόγειο, στην αίθουσα συνεστιά-
σεων. Με λίγη προσπάθεια, η εντιμότητά σας μπορεί να 
ακούσει τη μουσική από το θρησκευτικό έργο που παρου-
σιάζεται τώρα!»

Ο δικαστής κοντοστάθηκε και αφουγκράστηκε. Άκου-
σε αμυδρά τον μακρινό ήχο των τυμπάνων που ανέβαινε 
από το ισόγειο. Σύντομα όμως η μουσική χάθηκε μέσα στο 
δυνατό κροτάλισμα της βροχής που χτυπούσε στα παρα-
θυρόφυλλα. Ο άνεμος φυσούσε τώρα μανιασμένα. Ένιωθε 
τυχερός που είχαν καταφέρει να βρουν κατάλυμα.

«Εκεί κάτω, στη γωνία» συνέχισε ο προϊστάμενος με 
τη γρήγορη, κοφτή φωνή του «βρίσκονται οι ξενώνες της 
εντιμότητάς σας. Ελπίζω να μη σας φανούν πολύ άβολοι. 
Τον βοηθό σας θα τον συνοδεύσω στα δωμάτια των ξέ-
νων, στο κάτω πάτωμα, όπου μένουν και οι άλλοι φιλο-
ξενούμενοί μας». Έκανε νόημα στον δόκιμο με το φανάρι 
να ξεκινήσει πρώτος και συνέχισαν να προχωρούν στον 
διάδρομο.
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