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Song Ci, mieszkając w Lin’anie, stolicy Chin,
zakosztował przyjemności zdobywania wie-
dzy i obcowania z uczonymi. Niestety surowo
przestrzegane nakazy związane z żałobą po
bliskich zmuszają go do powrotu na wieś,
gdzie czuje się jak na wygnaniu. Kiedy
znajduje w polu zwłoki z odciętą głową, nie
przypuszcza, że to odkrycie pociągnie za so-
bą lawinę wydarzeń, w wyniku których będzie
musiał uciekać.

Ścigany, po wielu perypetiach dociera do
stolicy. Liczy na to, że uda mu się wrócić na
uczelnię i przystąpić do egzaminów, które za-
pewniłyby mu stanowisko sędziego. Na dro-
dze staje mu jednak nędza, ludzka chciwość
i własna przeszłość. By pomóc umierającej
siostrze, Song Ci przyjmuje posadę pomoc-
nika grabarza na miejscowym cmentarzu. To
tam daje świadectwo niezwykłych umiejęt-
ności badania ludzkich zwłok i poznaje swo-
jego przyszłego mistrza – Monga.

Wieści o tym, że Song Ci potrafi „czytać
umarłych”, szybko się rozchodzą i docierają
aż na cesarski dwór. A władca właśnie po-
trzebuje kogoś, kto rozwikłałby zagadkę serii
tajemniczych mordów. W atmosferze intryg,
lękając się, że dworscy urzędnicy odkryją
jego prawdziwą tożsamość, Song Ci zabiera
się do pracy z nadzieją, że zwłoki odpowie-
dzą mu na pytania: kiedy, jak, dlaczego i –
przede wszystkim – kto?

Thriller rozgrywajacy sie w niepowtarzalnej
scenerii Chin XIII wieku

Świat cesarskich eunuchów i pięknych konkubin, urzędników walczących
o uprzywilejowane pozycje na dworze, bezwzględnych sędziów

i więziennych oprawców, żebraków, ladacznic i drobnych oszustów,
którzy próbują przetrwać w stolicy cesarstwa zmagającego się

z najazdami ludów z północy.

Song Ci, który posiadł niezwykłe umiejętności odczytywania w ciałach
umarłych przyczyn ich śmierci, zostaje ściągnięty na cesarski dwór.

Ma rozwikłać zagadkę brutalnych mordów, mogących zagrozić
ciągłości dynastii. Doskonale wie, jak sobie radzić ze zwłokami, ale jego

racjonalny umysł nie jest w stanie ogarnąć sieci intryg, kłamstw i hipokryzji.

Song Ci, trzynastowieczny chiński uczony pochodzący z Syczuanu,
stworzył podwaliny medycyny sądowej. Niektóre metody badania zwłok

opisane w jego pięciotomowym kompendium wiedzy są stosowane do dziś.
Antonio Garrido uczynił go bohaterem powieści, której pasjonujący

wątek kryminalny wciąga czytelnika równie mocno, jak realia obyczajowe
i historyczne.

To coś więcej niż powieść historyczna
To coś więcej niż powieść detektywistyczna

To coś więcej niż powieść przygodowa

ANTONIO GARRIDO, hiszpański pisarz uro-
dzony w 1963 r., jest wykładowcą na poli-
technice w Walencji. Jego debiutancka po-
wieść, , której akcja rozgrywa się
w VIII wieku, za czasów panowania cesarza
Karola Wielkiego, przetłumaczona na szes-
naście języków, przyniosła pisarzowi mię-
dzynarodowy rozgłos.

Za swoją kolejną książkę,
, Garrido zo-

stał wyróżniony w 2012 roku Premio Interna-
cional de Novela Histórica Cidudad de
Zaragoza, a w roku 2014 Prix Griffe Noire
dla najlepszej powieści historycznej wyda-
nej we Francji. W 2013 roku

został no-
minowany do Edgar Allan Poe Award, co
zdarza się niezwykle rzadko w przypadku
książek nieanglojęzycznych. W tym samym
roku ten tytuł trafił na pierwsze miejsce listy
bestsellerów amerykańskiego Amazona.
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T ego dnia Ci wsta� wcze�nie, by unikn�� spotkania ze swoim
bratem Lu. Zamyka�y mu si� oczy, ale pole ry�owe czeka�o

na niego rozbudzone, jak co rano.
Podniós� si� z pod�ogi i zwin�� mat�, wdychaj�c zapach herbaty,

którym matka nape�ni�a dom. Wszed�szy do g�ównego pomiesz-
czenia, powita� j� skinieniem g�owy, ona za� odpowiedzia�a mu,
skrywaj�c u�miech, który zauwa�y� i odwzajemni�. Uwielbia� matk�
niemal tak jak swoj� ma�� siostrzyczk�, Trzeci�. Jego pozosta�e
siostry, Pierwsza i Druga, zmar�y w dzieci�stwie z powodu dzie-
dzicznej przypad�o�ci. Trzecia, równie� chora, by�a jedyn�, która
mu zosta�a.

Zanim zacz�� je��, skierowa� kroki w stron� o�tarzyka, który
wznie�li przy oknie na cze�� dziadka. Otworzy� okiennice i ode-
tchn�� g��boko. Na dworze pierwsze promienie s�o�ca nie�mia�o
przenika�y przez mg��. Wiatr zako�ysa� chryzantemami stoj�cymi
w naczyniu ofiarnym i rozwia� unosz�ce si� w pokoju spiralne
dymy kadzide�. Ci zamkn�� oczy, by zmówi� modlitw�, ale w jego
g�owie tkwi�a tylko jedna my�l: „Duchy niebios, pozwólcie nam
wróci� do Lin’anu”.

Przypomnia� sobie czasy, kiedy �yli jeszcze dziadkowie. Ich
zabita deskami wioska jawi�a mu si� wówczas jako raj, a Lu, jego
brat, jako bohater, którego pragn��y na�ladowa� wszystkie dzieci.
Lu by� jak wielki wojownik z opowie�ci, które snu� ich ojciec.



Zawsze gotów stan�� w jego obronie, gdy inni ch�opcy próbowali
ukra�� nale�n� mu porcj� owoców, czy przegoni� bezwstydników
pozwalaj�cych sobie na zbyt wiele z ich siostrami. Lu nauczy� go,
jak si� bi�, by przeciwnicy czuli si� bezsilni. Zabiera� go nad
rzek�, �eby popluska� si� pomi�dzy �odziami i na�owi� karpi
i pstr�gów, które potem, w�ród radosnej wrzawy, nie�li do domu.
Pokaza� mu te� najlepsze kryjówki do podgl�dania s�siadek. Jednak
z wiekiem Lu sta� si� pró�ny. Kiedy sko�czy� pi�tna�cie lat, si�a
s�u�y�a mu przede wszystkim do ci�g�ego popisywania si� przed
innymi. 	ywi� pogard� dla wszelkich umiej�tno�ci oprócz tej jednej:
wychodzenia zwyci�sko z ka�dej bójki. Zacz�� organizowa� po-
lowania na koty, �eby zaimponowa� dziewcz�tom, upija� si� ry�ow�
wódk�, któr� podkrada� z kuchni, i uwa�a�, �e jest najsilniejszy
z ca�ej bandy. Zrobi� si� tak zarozumia�y, �e bra� za pochlebstwa
nawet kpiny dziewczyn, nie widz�c, �e w rzeczywisto�ci go unikaj�.
I tak Lu, który jeszcze niedawno by� dla Ci idolem, powoli stawa�
mu si� oboj�tny.

Mimo wszystko do tej pory Lu nigdy nie wpada� w powa�ne
tarapaty, najwy�ej pojawia� si� z podbitym okiem albo zastawia�
nale��cego do wspólnoty bawo�u w zak�adach podczas wy�cigów
na rzece. Kiedy ojciec obwie�ci�, �e zamierza przenie�� si� do
stolicy, Lin’anu, Lu stanowczo odmówi�. Sko�czy� ju� szesna�cie
lat, by� szcz��liwy na wsi i nie chcia� si� st�d rusza�. Dowodzi�,
�e ma tu wszystko, czego mu trzeba: pole ry�owe, swoj� band�
pieniaczy oraz dwie, trzy nierz�dnice z okolic wioski, które �mia�y
si� z jego dowcipów. I chocia� ojciec zagrozi�, �e go wyklnie, Lu
nie ust�pi�. Tamtego roku si� rozstali. Lu zosta� na wsi, a reszta
rodziny w nadziei na lepsz� przysz�o�� wyemigrowa�a do stolicy.

Pocz�tki w Lin’anie by�y dla Ci bardzo ci��kie. Co ranka
wstawa� o �wicie, �eby sprawdzi�, jak czuje si� siostra, przygoto-
wywa� dla niej �niadanie i pilnowa� jej do powrotu matki z tar-
gowiska. Nast�pnie, zapchawszy si� miseczk� ry�u, szed� do szko�y,
a w po�udnie, po lekcjach, bieg� do rze
ni, gdzie pracowa� jego
ojciec, i pomaga� mu przez reszt� dnia. Jako zap�at� otrzymywali
utyt�ane w ziemi flaki. Wieczorem, po posprz�taniu kuchni i od-



mówieniu rytualnej modlitwy za przodków, powtarza� traktaty
konfucja�skie, które nazajutrz mia� recytowa� w szkole. Tak
up�ywa� mu miesi�c za miesi�cem do czasu, kiedy jego ojciec
zdoby� posad� rachmistrza w prefekturze Lin’anu, staj�c si� pod-
w�adnym s�dziego Fenga, jednego z najm�drzejszych przedstawicieli
prawa w stolicy.

Pocz�wszy od tego momentu, sprawy zacz��y si� lepiej uk�a-
da�. Dochody rodziny wzros�y i Ci móg� porzuci� rze
ni�, by
ca�kowicie po�wi�ci� si� nauce. Po czterech latach uniwersytetu
dzi�ki doskona�ym ocenom zdoby� posad� pomocnika Fenga.
Na pocz�tku zajmowa� si� prostymi pracami biurowymi, ale
jego oddanie i sumienno�� zwróci�y uwag� s�dziego, który znalaz�
w tym siedemnastolatku kogo�, kogo móg� wykszta�ci� na swój
obraz i podobie�stwo.

Ci go nie zawiód�. Po kilku miesi�cach rutynowych prac zacz��
przyjmowa� zeznania, uczestniczy� w przes�uchiwaniu podejrza-
nych i pomaga� technikom w przygotowywaniu i myciu zw�ok,
które — je�li wymaga�y tego okoliczno�ci zgonu — musia� obejrze�
Feng. Jego sumienno�� i zr�czno�� sprawi�y, �e szybko sta� si�
nieodzownym asystentem s�dziego, który bez wahania powierza�
mu coraz wi�cej obowi�zków. W ko�cu Ci zacz�� pomaga� Fen-
gowi w badaniu zbrodni i rozstrzyganiu sporów, co pozwoli�o
mu odkry� podstawy praktyk s�dowych, a równocze�nie opanowa�
elementarne poj�cia z dziedziny anatomii.

W trakcie studiów, nieraz zach�cany przez Fenga, Ci wzi��
udzia� w kursie przygotowawczym z medycyny. Wed�ug s�dziego
cz�sto si� zdarza, �e dowody, które mog�yby �wiadczy� o zbrodni,
pozostaj� ukryte w ranach; trzeba je rozpozna� i zbada� nie jak
s�dzia, ale jak chirurg.

Tak up�ywa� mu czas do chwili, gdy pewnej nocy dziadek
Ci nagle zachorowa� i zmar�. Jak nakazywa� �a�obny rytua�, po
pogrzebie ojciec musia� zrezygnowa� z posady rachmistrza i z do-
mu, który wynajmowa�, a straciwszy 
ród�o utrzymania i dach
nad g�ow�, ca�a rodzina, wbrew woli Ci by�a zmuszona powróci�
na wie�.



Po przyje
dzie Ci spostrzeg�, �e brat jeszcze bardziej si� zmieni�.
Mieszka� w nowym, samodzielnie zbudowanym domu, kupi� te�
kawa�ek ziemi, któr� obrabia�o kilku najemnych robotników. Kiedy
zmuszony przez okoliczno�ci ojciec zapuka� do jego drzwi, Lu
kaza� mu prosi� o wybaczenie, zanim wpu�ci� go do �rodka,
i przydzieli� ma�y pokoik zamiast odst�pi� w�asn� sypialni�. M�od-
szego brata traktowa� ze zwyk�� oboj�tno�ci�, ale kiedy si� prze-
kona�, �e ju� nie chodzi za nim krok w krok jak uleg�y pies i �e
interesuj� go wy��cznie ksi��ki, zacz�� wy�adowywa� na nim z�o��.
Tylko na polu m��czyzna pokazuje, ile jest naprawd� wart. Na
wsi ani teksty, ani studia nie zapewni� ry�u i r�k do pracy. Dla
Lu brat by� jedynie dwudziestoletnim darmozjadem. Od tamtej
pory �ycie Ci zamieni�o si� w jedno pasmo upokorze�, które
sprawi�y, �e znienawidzi� t� wiosk�.

Powiew ch�odnego wiatru przywróci� go do rzeczywisto�ci.
Po powrocie do g�ównego pomieszczenia natkn�� si� na Lu,

który g�o�no siorba� herbat� w towarzystwie matki. Na jego widok
brat splun�� na pod�og� i gwa�townie odstawi� czark� na stó�.
Nast�pnie, nie czekaj�c, a� obudzi si� ojciec, wzi�� swój tobo�ek
i wyszed� bez s�owa.

— Powinien nauczy� si� dobrych manier — wymamrota� Ci,
�cieraj�c kawa�kiem p�ótna rozlan� przez brata herbat�.

— A ty nauczy� si� go szanowa�, po to w�a�nie mieszkamy
w jego domu — odpowiedzia�a matka, nie odrywaj�c wzroku od
ognia. — By nasza rodzina by�a silna...

Tak. Silna rodzina to taka, w której ojciec odznacza si� walecz-
no�ci�, matka przezorno�ci�, syn uleg�o�ci�, a brat uczynno�ci�.
Nikt nie musia� mu tego powtarza�. Lu dba�, by przypomina�
mu o tym ka�dego ranka.

Chocia� nie nale�a�o to do jego obowi�zków, Ci roz�o�y� na
stole bambusowe obrusiki. Choroba, która uciska�a klatk� piersiow�
Trzeciej, ostatnio si� pog��bi�a, a jemu nie przeszkadza�o, �e
wykonuje prac� za siostr�. Rozstawi� miseczki, pilnuj�c, by by�y
do pary, i odwróci� dzióbek czajniczka w stron� okna tak, by nie
celowa� w �adnego ze sto�owników. Na �rodku postawi� wino



ry�owe i kaszk�, a obok pulpeciki z karpia. Spojrza� na sczernia��
od w�gla kuchni� i pop�kane koryto. Bardziej ni� mieszkanie
przypomina�o to popadaj�c� w ruin� ku
ni�.

Wkrótce, kulej�c, nadszed� ojciec. Ci poczu� uk�ucie smutku.
Jak�e si� postarza�!
Przygryz� wargi i zacisn�� z�by. Wydawa�o si�, �e ojciec

i Trzecia jednocze�nie podupadaj� na zdrowiu. M��czyzna dr�a�,
nie podnosi� wzroku, jego rzadka broda zwisa�a jak wystrz�piona
jedwabna szmatka. Pozosta� w nim jedynie cie� sumiennego
urz�dnika, który dawniej wpaja� mu mi�o�� do metodyczno�ci
i wytrwa�o�ci. Ci przygl�da� si� jego woskowym d�oniom, niegdy�
tak zadbanym, a teraz topornym i stwardnia�ym. Pomy�la�, �e
ojciec t�skni za dniami, kiedy swoimi d�ugimi paznokciami prze-
rzuca� akta prawnicze.

M��czyzna podszed� do sto�u i przykucn��, opieraj�c si� na
ramieniu syna. Gestem d�oni kaza� usi��� pozosta�ym. Ci wykona�
polecenie. Matka zaj��a miejsce najbli�ej kuchni. Nala�a im ry�o-
wego wina. Trzecia nie wsta�a, le�a�a wyczerpana gor�czk�. Trwa�o
to ju� ca�y tydzie�.

— Przyjdziesz wieczorem na kolacj�? — zapyta�a syna mat-
ka. — Po tylu miesi�cach s�dzia Feng na pewno ucieszy si� na
twój widok.

Ci za nic w �wiecie nie przegapi�by spotkania z Fengiem. Nie
wiedzie� dlaczego, ojciec postanowi� przerwa� �a�ob� i przyspieszy�
swój powrót do Lin’anu, licz�c na to, �e s�dzia zgodzi si� ponownie
przyj�� syna na pomocnika. Nie mia� poj�cia, czy to w�a�nie dlatego
Feng przyjecha� do wioski, ale wszyscy gor�co pragn�li, aby tak by�o.

— Lu kaza� mi zaprowadzi� bawo�u na nowe pole, a potem
chcia�em odwiedzi� Czere�ni�, ale nie spó
ni� si� na kolacj�.

— Trudno uwierzy�, �e masz ju� dwadzie�cia lat. Ta dziew-
czyna zawróci�a ci w g�owie — wtr�ci� ojciec. — Je�li b�dziesz
ci�gle j� widywa�, w ko�cu ci si� znudzi.

— Czere�nia jest jedynym, co w tej wiosce dobre. Poza tym
to wy uzgodnili�cie, �e si� pobierzemy — odpowiedzia� Ci, prze-
�ykaj�c ostatni k�s.



— We
 s�odycze, przygotowa�am je specjalnie dla ciebie —
przypomnia�a matka.

Ci wsta� i w�o�y� je do sakwy. Przed wyj�ciem zajrza� do
pokoju, gdzie drzema�a Trzecia, uca�owa� jej gor�ce policzki
i poprawi� kosmyk w�osów, który wysun�� si� z koka. Dziewczynka
zamruga�a. Wtedy wyj�� s�odycze i w�o�y� je pod koc.

— 	eby tylko matka nie zobaczy�a — szepn�� jej do ucha.
U�miechn��a si�, ale nie by�a w stanie powiedzie� nawet s�owa.

Na bagiennym ry�owisku dopad� go deszcz. M�odzieniec �ci�g-
n�� przemoczon� koszul� i napi�� ramiona, a� stwardnia�y jak
�elazo. Mi��nie i �ci�gna trzeszcza�y, kiedy pogania� batem bawo�u,
który oci�ga� si�, jakby wiedzia�, �e po tej bru
dzie b�dzie nast�pna,
a po niej kolejna, wci�� wi�cej i wi�cej. Ci podniós� wzrok i popa-
trzy� na bagnisko b�d�ce po��czeniem zieleni i wody.

Brat kaza� mu wydr��y� kana�, by osuszy� nowe pole, ale
praca na granicy parceli okaza�a si� trudna z powodu z�ego stanu
kamiennych grobli oddzielaj�cych dzia�ki. Ci spojrza� zniech�cony
na zalane ry�owisko. �wisn�� bat i zwierz� zanurzy�o racice
w b�ocie.

Min��a jedna trzecia dnia, kiedy lemiesz zaczepi� o jak��
przeszkod�.

Znowu korze�, przekl�� Ci.
Próbowa� pop�dzi� bawo�u w strugach deszczu. Zwierz� na-

pi��o kark i zarycza�o z bólu, ale nie ruszy�o z miejsca. Po kolejnych
batach tylko potrz�sn��o rogami, próbuj�c unikn�� kary. Ci usi�owa�
pokierowa� nim tak, by si� wycofa�o, ale p�ug by� ca�kowicie
unieruchomiony. W ko�cu Ci zrezygnowany spojrza� na bawo�u.

To ci� zaboli.
Z góry wiedz�c, �e zada mu cierpienie, poci�gn�� za obr�cz

na pysku zwierz�cia i �ci�gn�� cugle. W rezultacie bawó� skoczy�
do przodu, a p�ug zazgrzyta�. Ci zda� sobie spraw�, �e b�dzie
musia� wyrwa� korze� w�asnymi r�kami.



Je�li z�ama�em p�ug, brat wygrzmoci mnie kijem.
G��boko wci�gn�� powietrze i zanurza� ramiona w b�ocie,

dopóki nie napotka� pl�taniny korzeni. Szarpa� je bezskutecznie;
po kilku próbach postanowi� si�gn�� do sakwy przytroczonej
u boku bawo�u, by poszuka� ostrej pi�y. Ponownie ukl�k� i zacz��
d�uba� pod wod�. Wyci�gn�� kilka korzeni, cisn�� daleko, po czym
uci�� kilka innych, wi�kszych. Kiedy mozoli� si� nad najgrubszym,
poczu� szarpni�cie w palcu.

Ani chybi si� skaleczy�em.
Chocia� nie czu� najmniejszego bólu, uwa�nie obejrza� r�k�.
Przyczyn� jego niepokoju by�a dziwna choroba, któr� bogowie

do�wiadczyli go w chwili narodzin i z której zda� sobie spraw�
w dniu, kiedy matka potkn��a si� i wyla�a na niego kocio�ek
wrz�cego oleju. Mia� zaledwie cztery lata. Poczu� si� tak, jakby
k�pano go w ciep�ej wodzie. Dopiero zapach spalonego cia�a
ostrzeg� Ci. Sta�o si� co� strasznego. Ucierpia�y jego tu�ów i r�ce,
na których na zawsze pozosta�y �lady poparze�. Od tego dnia
blizny przypomina�y mu, �e jego cia�o nie jest takie jak u innych
dzieci i �e cho�by czu� si� wyj�tkowy, nie znaj�c bólu, musi uwa�a�
na najmniejsze obra�enia. Mia� pewno��, �e nie b�dzie cierpia�
z powodu zadawanych mu ciosów, �e ledwie odczuje skutki
zm�czenia, wi�c jest w stanie harowa� a� do utraty si�, ale równie
pewne by�o, �e czasem mo�e przekroczy� granic� i zachorowa�,
a jego cia�o go o tym nie uprzedzi.

Wyj�� r�k� z wody i spostrzeg�, �e jest ca�a we krwi. Zaniepoko-
jony g��boko�ci� ci�cia pobieg� oczy�ci� d�o� kawa�kiem p�ótna.
Jednak po wytarciu r�ki szmat� ledwie dostrzeg� posinia�e dra�ni�cie.

Co u licha...?
Zdziwiony, wróci� w miejsce, gdzie utkn�� lemiesz, rozchyli�

korzenie i spostrzeg�, �e bagienna woda zaczyna barwi� si� na
czerwono. Popu�ci� cugli, �eby uwolni� p�ug, i odegna� zwierz�.
Kiedy ponownie spojrza� na wod�, jego oddech przyspieszy�.
Deszcz drobno sieka� powierzchni� ry�owiska, zag�uszaj�c wszelkie
inne odg�osy.



Ci poczu�, jak kurczy mu si� �o��dek, a w skroniach pulsuje
w rytm uderze� serca. Chcia� odej��, ale opanowa� strach. Zauwa-
�y�, �e z krateru regularnie wydobywaj� si� niewielkie b�belki i ��cz�
si� z ba�kami tworzonymi przez deszcz. Ostro�nie ukl�k�, rozsuwa-
j�c nogi i tym samym odgarniaj�c lepkie grzebienie b�ota. Przybli�y�
twarz do lustra wody, ale dostrzeg� jedynie kolejny krwawy bulgot.
Pomy�la�, �e je�li jeszcze bardziej si� pochyli, w ko�cu jej skosztuje.

Nagle pod wod� co� drgn��o. Zaskoczony Ci odsun�� twarz,
ale odetchn�� z ulg�, kiedy zobaczy�, �e wystraszy�o go machni�cie
p�etwami ma�ego karpia.

G�upie stworzenie.
Wsta� i kopn�� ryb�, próbuj�c si� uspokoi�. Wtedy ujrza�

kolejnego karpia, ze strz�pem mi�sa w pysku.
Co u licha...?
Zacz�� si� cofa�, ale straci� grunt pod nogami i wpad� do

wody, w wir b�ota, nieczysto�ci i krwi. Mimo woli otworzy� oczy,
gdy poczu�, �e twarz smagaj� mu �odygi. To, co ujrza�, sprawi�o,
�e jego serce przesta�o bi�. Naprzeciwko niego, po�ród zaro�li,
unosi�a si� odci�ta ludzka g�owa ze szmat� w ustach.

Krzycza�, a� zdar� sobie gard�o, ale nikt nie pospieszy� mu
z pomoc�.

Dopiero po pewnym czasie przypomnia� sobie, �e pole od
dawna le�a�o od�ogiem i �e wie�niacy pracuj� teraz po drugiej
stronie góry. Usiad� kilka kroków od p�uga i rozejrza� si�. Kiedy
przesta� dygota�, przysz�o mu do g�owy, �e mo�e powinien zostawi�
bawo�u i pój�� po pomoc. Móg� te� zaczeka� na ry�owisku na
powrót brata.

	adne z rozwi�za� mu nie odpowiada�o, ale wiedz�c, �e Lu
nied�ugo przyjdzie, postanowi� czeka�. W tej okolicy roi�o si� od
rozmaitych szubrawców, a ca�y bawó� by� wart tysi�c razy wi�cej
ni� uci�ta ludzka g�owa.

Czekaj�c na brata, sko�czy� odcinanie korzeni i oswobodzi�
p�ug. Lemiesz wygl�da� na ca�y, wi�c przy odrobinie szcz��cia Lu



zarzuci mu jedynie opó
nienie w pracy. Przynajmniej tak� mia�
nadziej�. Kiedy sko�czy�, ponownie zaprz�g� p�ug i wróci� do
orki. Próbowa� gwizda�, �eby zaj�� czym� my�li, ale w g�owie
rozbrzmiewa�y mu tylko s�owa, które co jaki� czas wyg�asza� jego
ojciec: „Problemów nie rozwi��esz, odwracaj�c si� do nich plecami”.

Tak. Ale to nie jest mój problem, odpowiedzia� sam sobie.
Zaora� jeszcze kawa�ek pola, po czym zatrzyma� bawo�u i wróci�

do g�owy.
Przez jaki� czas patrzy� z l�kiem, jak ko�ysze si� na wodzie.

Potem obejrza� j� dok�adniej. Mia�a wgniecione policzki, jak gdyby
kto� depta� je z w�ciek�o�ci�. Na posinia�ej skórze zauwa�y�
malutkie ranki spowodowane ugryzieniami karpi. Nast�pnie obej-
rza� otwarte, obrzmia�e powieki, krwawe strz�py mi�sa zwisaj�ce
z tchawicy... i dziwn� szmat� wystaj�c� z na wpó� otwartych ust.

Nigdy wcze�niej nie widzia� niczego równie przera�aj�cego.
Zamkn�� oczy i zwymiotowa�. Nagle go rozpozna�. Odci�ta g�owa
nale�a�a do starego Shanga. Ojca Czere�ni, dziewczyny, któr� kocha�.

Kiedy doszed� do siebie, jego uwag� zwróci� dziwny grymas,
w jakim zastyg�y usta trupa, otwarte nienaturalnie z powodu
szmaty, która wystawa�a spomi�dzy z�bów. Ostro�nie poci�gn��
za koniec, tkanina wychodzi�a powoli, jakby rozwija� k��bek. Ukry�
j� w r�kawie i spróbowa� zamkn�� szcz�k�, ale nie zdo�a�, bo by�a
wywichni�ta. Znowu zwymiotowa�.

Umy� sobie twarz w b�otnistej wodzie. Potem wsta� i obszed�
zaoran� ziemi� w poszukiwaniu reszty cia�a. Znalaz� je w po�udnie,
na wschodnim kra�cu pola, w odleg�o�ci kilku li od miejsca, gdzie
potkn�� si� bawó�. Tu�ów trupa opasywa�a �ó�ta szarfa, wskazuj�ca,
�e by� szanowanym m��czyzn�, czego dowodzi� równie� zapinany
na pi�� guzików kaftan. Za to niebieska czapka, któr� zawsze
nosi� Shang, znikn��a bez �ladu.

Ci nie móg� kontynuowa� orki. Usiad� na kamiennej grobli
i ugryz� ze wstr�tem kawa�ek chleba ry�owego, ale nie by� w stanie
nic prze�kn��. Popatrzy� na pozbawione g�owy cia�o biednego
Shanga, le��ce w b�ocie niczym porzucone zw�oki straconego
zbrodniarza.



Jak to wyt�umacz� Czere�ni?
Zastanowi� si� nad bezduszno�ci� tego kogo�, kto przeci�� ni�

�ycia cz�owieka tak prawego jak Shang, oddanego swoim bliskim,
szanuj�cego tradycj� i rytua�y. Nie ulega�o w�tpliwo�ci, �e potwór,
który dopu�ci� si� tej zbrodni, nie zas�ugiwa� na pozostanie w �wie-
cie �ywych.

Lu przyszed� na pole w �rodku popo�udnia. Towarzyszy�o mu
trzech najemnych robotników nios�cych sadzonki, co oznacza�o,
�e zmieni� zamiary i chce sadzi� ry�, nie czekaj�c na osuszenie
pola. Ci zostawi� bawo�u i podbieg� do brata. Gdy stan�� przed
Lu, pok�oni� si�, by go powita�.

— Bracie! Nie uwierzysz, co si� wydarzy�o... — Jego serce
bi�o w przyspieszonym rytmie.

— Jak mam nie uwierzy�, skoro widz� to na w�asne oczy? —
zarycza� Lu, wskazuj�c na niezaorane pole.

— To dlatego, �e znalaz�em...
Smagni�cie batem w czo�o powali�o Ci w b�oto.
— Przekl�ty pró�niak! — Lu splun��. — Jak d�ugo b�dziesz

uwa�a� si� za lepszego od innych?
Ci podniós� r�k� do rany, �eby zetrze� krew, która sp�ywa�a

mu z �uku brwiowego. Brat uderzy� go nie pierwszy raz, ale by�
starszy, a prawo konfucja�skie nie pozwala�o buntowa� si� przeciw
starszemu. Ledwo móg� unie�� powiek�, ale nadal próbowa� si�
usprawiedliwi�.

— Przykro mi, bracie. Spó
ni�em si�, bo...
Lu go popchn��.
— Bo delikatny student nie ma odwagi pracowa�! — Ponow-

nie go szturchn��. — Bo delikatny student my�li, �e ry� sadzi
si� sam! — Kolejne pchni�cie, po którym wyl�dowa� w b�ocie. —
Bo delikatny student ma brata Lu, który zgina za niego kark.

Lu wyczy�ci� sobie spodnie i pozwoli� mu wsta�.
— Zna... laz�em tru... pa... — zdo�a� wykrztusi� Ci.
Lu zmarszczy� brew.



— Trupa? O czym ty mówisz?
— Tu... przy grobli... — doda� Ci.
Lu obróci� si� w stron� miejsca, gdzie kilka gawronów dzioba�o

ziemi�. Wzi�� swój bat i nie czekaj�c na dalsze wyja�nienia, poszed�
w kierunku wskazanym przez Ci. Kiedy znalaz� si� przy g�owie,
poruszy� j� nog�. Zmarszczy� brwi i spojrza� na brata.

— A niech to! Tu j� znalaz�e�? — Z�apa� g�ow� za w�osy
i zako�ysa� ni� ze wstr�tem. — Na to wygl�da. Na brod� Kon-
fucjusza! Ale czy to nie jest Shang? A cia�o...?

— Z drugiej strony... Ko�o p�uga.
Lu zacisn�� usta. Nast�pnie zwróci� si� do swoich najemników:
— Wy dwaj, na co czekacie? Przenie�cie go! A ty wy�aduj

sadzonki i w�ó� g�ow� do koszyka. Przekl�ci niech b�d� bogowie!
Wracamy do wioski.

Ci podszed� do bawo�u, by go wyprz�c.
— Mo�na wiedzie�, co ty wyprawiasz? — powstrzyma� go Lu.
— Nie powiedzia�e�, �e wracamy...?
— My. — Splun��. — Ty wrócisz, kiedy sko�czysz prac�.
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C i sp�dzi� reszt� popo�udnia, wdychaj�c smród, jaki wydo-
bywa� si� z ko�ysz�cego si� zadu bawo�u. Ca�y czas za-

stanawia� si�, jakie przest�pstwo pope�ni� stary Shang, �eby sko�-
czy� z obci�t� g�ow�. Z tego, co wiedzia�, Shang nie mia� wrogów
i nigdy nikt mu nie grozi�. Tak naprawd� najgorsz� rzecz�, jaka
mu si� przydarzy�a, by�o sp�odzenie zbyt wielu córek, co zmusi�o
go do harowania jak niewolnik, �eby zebra� posag, który uczyni�by
z nich atrakcyjne partie. Shang zawsze by� uczciwym i szanowanym
cz�owiekiem.

Ostatnia osoba, o której pomy�la�by morderca.
Zanim Ci si� spostrzeg�, zapad� zmierzch.
Oprócz orki Lu zleci� mu rozrzucenie kupy czarnego b�ota,

Ci roztrz�sn�� wi�c kilka �opat mieszanki ludzkich odchodów,
szlamu, popio�u i s�omy, której u�ywali zwykle jako nawozu,
a reszt� sterty sp�aszczy�, by nie rzuca�a si� w oczy. Nast�pnie
pop�dzi� batem zwierz�, które cofn��o si� oci��ale, najwyra	niej
nienawyk�e do takiego polecenia, jednym skokiem wwindowa� si�
na jego grzbiet i skierowa� w stron� wioski.

W czasie drogi Ci porównywa� znalezienie cia�a Shanga z in-
nymi podobnymi przypadkami, z którymi mia� mo�liwo�� zapozna�
si� szczegó�owo podczas pobytu w Lin’anie. Pomaga� wówczas
Fengowi w badaniu wielu brutalnych zbrodni. Mia� nawet do
czynienia z potwornymi mordami rytualnymi, dokonywanymi



przez cz�onków sekt, ale nigdy nie ogl�da� tak bestialsko okale-
czonego cia�a. Na szcz��cie s�dzia by� w wiosce i Ci nie w�tpi�,
�e znajdzie winnego.

Czere�nia mieszka�a z rodzin� w chatce, która ledwo trzyma�a
si� na stoczonych przez robaki drewnianych palach. Dotar� do niej
dr�czony niepokojem. U�o�y� sobie dwa, trzy zdania, by opowie-
dzie� o tym, co zasz�o, ale �adne nie wydawa�o mu si� odpowiednie.
Chocia� la�o, stan�� przed drzwiami, próbuj�c wymy�li�, co powie.

Co� przyjdzie mi do g�owy.
Z��czy� palce, zagryz� wargi i zacisn�� pi��ci. Ramiona dr�a�y

mu bardziej ni� reszta cia�a. Odczeka� chwil� i w ko�cu zapuka�.
Odpowiedzia�a mu tylko cisza. Po trzeciej próbie zrozumia�,

�e nikt mu nie otworzy. Zrezygnowa� ze swojego zamiaru i ruszy�
w drog� powrotn� do domu.

Kiedy tylko wszed� do �rodka, ojciec zasypa� go wymówkami
z powodu spó
nienia. S�dzia Feng przyby� na kolacj� i czekali
na niego ju� od jakiego� czasu. Widz�c go�cia, Ci z��czy� pi��ci
na wysoko�ci piersi i sk�oni� si� przed przybyszem w ge�cie
przeprosin, ale Feng go powstrzyma�.

— Na wszystkie stwory podziemnego �wiata! — powiedzia�
z pob�a�liwym u�miechem. — Có� takiego tutaj jadasz? W zesz�ym
roku wydawa�e� si� jeszcze dzieckiem!

Ci nie zdawa� sobie z tego sprawy, ale w wieku dwudziestu
lat nie by� ju� w�t�ym ch�opcem, z którego w Lin’anie wszyscy
si� �miali. Wie� uczyni�a z tego s�abeusza umi��nionego m�odzie�ca
o musku�ach przypominaj�cych wi�zk� mocno splecionych trzcin.
Ci u�miechn�� si� nie�mia�o, ukazuj�c rz�d idealnie równych z�bów,
i popatrzy� na Fenga. Stary s�dzia niewiele si� zmieni�. Jego
powa�na twarz, usiana drobnymi zmarszczkami, wci�� kontra-
stowa�a z siwymi, starannie utrzymanymi w�sami. G�ow� wie�czy�a
jedwabna czapka ze skrzyde�kami wskazuj�ca na jego rang�.

— Czcigodny s�dzio Feng — powita� go. — Wybaczcie moje
spó
nienie, ale...



— Nie przejmuj si�, synu — przerwa� mu s�dzia. — Daj
spokój, chod
, jeste� przemoczony.

Ci pobieg� w g��b domu i wróci� z ma�� paczuszk� owini�t�
w elegancki czerwony papier. Czeka� na ten moment od miesi�ca.
Dok�adnie odk�d si� dowiedzia�, �e s�dzia Feng odwiedzi ich po
tak d�ugim czasie. Wedle zwyczaju go�� trzykrotnie odmówi�,
zanim zgodzi� si� przyj�� prezent.

— Nie powiniene� by� zadawa� sobie tyle trudu. — Schowa�
paczk�, nie rozwijaj�c jej, w przeciwnym bowiem razie okaza�by,
�e przywi�zuje wi�ksz� wag� do zawarto�ci ni� do samego gestu
obdarowania.

— Urós�, owszem, ale, jak widzicie, nadal jest nieodpowiedzial-
ny — wtr�ci� ojciec Ci.

Ch�opak si� waha�. Zasady grzeczno�ci nie pozwala�y mu
zawraca� go�ciowi g�owy sprawami niemaj�cymi zwi�zku z jego
wizyt�, ale zabójstwo wykracza�o poza wszelki protokó�. Powiedzia�
sobie, �e s�dzia go zrozumie.

— Wybaczcie mi nieuprzejmo��, ale musz� wam zakomuni-
kowa� straszn� nowin�. Shang zosta� zamordowany! Obci�li mu
g�ow�! — Na twarzy Ci malowa�o si� niedowierzanie.

Ojciec spojrza� na niego z powa�n� min�.
— Tak. Twój brat Lu ju� nam o tym opowiedzia�. Teraz

siadaj i zacznijmy wieczerza�. Nie ka�my d�u�ej czeka� naszemu
go�ciowi.

Ci oburzy�a oboj�tno��, z jak� Feng i jego ojciec przyj�li to,
co si� zdarzy�o. Shang by� najlepszym przyjacielem ojca, a mimo
to on i s�dzia jedli tak spokojnie, jakby nic si� nie sta�o. Ci
poszed� w ich �lady, przyprawiaj�c reszt� kolacji w�asn� �ó�ci�.
Ojciec go upomnia�.

— Sko�cz z tymi d�sami. I tak niewiele mo�emy zrobi� —
stwierdzi� w ko�cu patriarcha. — Lu przekaza� zw�oki Shanga
w�adzom, jego bliscy ju� rozpocz�li czuwanie. Poza tym wiesz,
�e kompetencje s�dziego Fenga nie rozci�gaj� si� na t� podprefek-
tur�, tak wi�c pozostaje nam tylko czeka�, a� przy�l� urz�dnika,
który zbada spraw�.



Ci wiedzia� o tym. Wiedzia� równie�, �e do tego czasu morderca
mo�e ulotni� si� jak kamfora. Mimo wszystko najbardziej irytowa�
go spokój ojca. Na szcz��cie Feng zdawa� si� czyta� w jego my�lach.

— Nie przejmuj si� — uspokoi� go s�dzia. — Rozmawia�em
z bliskimi Shanga. Jutro pójd� obejrze� cia�o.

Zacz�li mówi� o innych sprawach. Deszcz zaciekle uderza�
o �upkowy dach. Latem tajfuny cz�sto zaskakiwa�y nieprzezornych
niespodziewanymi ulewami i tego dnia pech dopad� Lu. Przyszed�
przemoczony, cuchn�� wódk� i mia� zamglone spojrzenie. Zaraz
po wej�ciu potkn�� si� o skrzyni� i upad� na twarz, ale szybko
wsta� i kopn�� mebel, jakby to on by� wszystkiemu winien. Wybe�-
kota� co� g�upiego na powitanie i poszed� prosto do swojego pokoju.

— S�dz�, �e na mnie ju� czas — oznajmi� Feng, wycieraj�c
w�sy. — Mam nadziej�, �e przemy�lisz to, o czym rozmawiali�-
my — powiedzia� ojcu Ci. — A je�li chodzi o ciebie... — rzek�
do m�odzie�ca — zobaczymy si� jutro w godzinie smoka, w re-
zydencji naczelnika, u którego przenocuj�.

Po�egnali si� i Feng wyszed�. Kiedy tylko Ci zamkn�� drzwi,
utkwi� spojrzenie w twarzy ojca. Jego serce bi�o wyczekuj�co.

— Zrobi� to? Wspomnia�, kiedy mamy wróci�? — odwa�y�
si� zapyta�, b�bni�c palcami po blacie sto�u.

— Siadaj, synu. Jeszcze fili�ank� herbaty?
Ojciec nala� sobie do pe�na, po czym nape�ni� drug� dla syna.

Popatrzy� na niego ze smutkiem, zanim spu�ci� wzrok.
— Przykro mi, Ci. Wiem, jak bardzo chcia�by� wróci� do

Lin’anu... — G�o�no siorbn�� naparu. — Jednak czasami sprawy
nie wychodz� tak, jak si� planuje.

Ci zatrzyma� fili�ank� w po�owie drogi do ust.
— Nie rozumiem! Co� si� sta�o? Czy� Feng nie proponowa�

nam stanowiska?
— Tak. Zrobi� to wczoraj — ojciec wolno poci�gn�� drugi �yk.
— No wi�c? — Ch�opak wsta�.
— Siadaj, Ci.
— Ale� ojcze... Obiecali�cie... Powiedzieli�cie...
— Powiedzia�em, �eby� usiad�! — Podniós� g�os.



Ci pos�ucha�, ale oczy zasz�y mu mg��. Ojciec dolewa� herbaty,
a� si� przela�a, nie pozwoli� jednak synowi wytrze� plamy.

— S�uchaj, Ci. S� sytuacje, których nie zdo�asz zrozumie�...
M�odzieniec wiedzia�, co takiego ma przyj�� do wiadomo�ci.

	e ka�dego dnia b�dzie musia� znosi� pogard� swojego brata
Lu? 	e powinien dobrowolnie zrezygnowa� z przysz�o�ci, jaka
czeka�a na niego na Cesarskim Uniwersytecie w Lin’anie?

— A nasze plany, ojcze? Co z naszymi...?
Przerwa� mu mocny policzek, ojciec wypr��y� si� jak struna.

Jego g�os dr�a�, ale wzrok miota� ogie�.
— Nasze plany? Od kiedy to syn miewa plany? — krzykn��. —

Pozostaniemy tu, w domu twojego brata! Tak b�dzie a� do mojej
�mierci!

Ci zmusi� si� do milczenia, gdy ojciec odchodzi�. Na chwil�
zatru� go gniew.

A wasza chora córka Trzecia...? Tak ma�o was obchodzi?

Ci pozbiera� fili�anki i poszed� do pokoju, który dzieli� z siostr�.
Gdy tylko si� po�o�y�, poczu� w skroniach bicie serca. Odk�d

zamieszkali w wiosce, marzy� o powrocie do Lin’anu. Jak ka�dej
nocy zamkn�� oczy, �eby powspomina� swoje wcze�niejsze �ycie.
Przypomnia� sobie dawnych kolegów rywalizuj�cych z nim w kon-
kursach z wiedzy, z których cz�sto wychodzi� zwyci�sko; swoich
nauczycieli, których podziwia� za dyscyplin� i upór. Przywo�a�
obraz s�dziego Fenga i dzie�, w którym ten przyj�� go na asystenta
przy dochodzeniach. Gor�co pragn�� by� jak on, przyst�pi� pew-
nego dnia do cesarskich egzaminów i zdoby� stanowisko s�dziego.
Nie tak jak jego ojciec, który po latach stara� doczeka� si� jedynie
skromnej posady urz�dnika.

Zastanawia� si�, dlaczego ojciec nie chce wróci�. Przecie� sam
przyzna�, �e Feng zaproponowa� mu obj�cie wakuj�cego stanowis-
ka, o którym tak marzy�, a jednak z dnia na dzie�, bez wyra
nego
motywu, ca�kowicie zmieni� zdanie. Czy�by zrobi� to z powodu
dziadka? Nie s�dzi�. Prochy zmar�ego mo�na by�o przewie
�, by



w Lin’anie ojciec dalej odprawia� rytua�y dowodz�ce synowskiego
szacunku.

Zaalarmowany kaszlem Trzeciej odwróci� si� w jej stron�.
Dziewczynka spa�a wstrz�sana dreszczami, s�ysza� jej urywany
oddech. Czule pog�aska� j� po w�osach, by�o mu jej �al. Trzecia
okaza�a si� bardziej wytrzyma�a od Drugiej i Pierwszej, czego
potwierdzeniem by�o to, �e sko�czy�a siedem lat, ale s�dzi�, �e
nie do�yje dziesi�ciu, tak jak nie do�y�y jej siostry. Takie b�dzie
zako�czenie tej choroby. Przez chwil� wierzy�, �e w Lin’anie
mia�aby przynajmniej odpowiedni� opiek�...

Zamkn�� oczy i znowu si� odwróci�. Pomy�la� o Czere�ni,
któr� mia� za�lubi�, kiedy tylko zda pa�stwowe egzaminy. Musia�a
by� zdruzgotana po �mierci ojca. Zastanawia� si�, czy zmieni to
jej weselne plany. Nie chcia� sobie odpowiada� na to pytanie.
Nagle poczu� si� ma�oduszny z powodu tak egoistycznych my�li.

Min��o sze�� miesi�cy od niespodziewanej �mierci dziadka...
Zdj�� ubranie, bo dusi� si� z powodu upa�u. �ci�gaj�c kaftan,

znalaz� zakrwawion� szmat�, któr� wyj�� z ust biednego Shanga.
Popatrzy� na ni� ze zdziwieniem i po�o�y� obok kamiennego
podg�ówka. Potem przys�uchiwa� si� j�kom docieraj�cym przez
okno z pobliskiego domu; przypisa� je s�siadowi Pengowi, z�o-
dziejaszkowi, którego od kilku dni bola�y z�by. Drug� noc z rz�du
nie zazna� spoczynku.

Ci wsta� o �wicie. Uzgodnili, �e spotka si� z Fengiem w rezyden-
cji Bao-Pao, gdzie zwykle kwaterowano rz�dowych go�ci, i pomo�e
mu w badaniu zw�ok. W s�siednim pokoju Lu g�o�no chrapa�.
Kiedy wstanie, on b�dzie ju� daleko.

Ubra� si� cicho i wyszed�. Deszcz usta�, ale nocny skwar
zamienia� w par� wod�, która spad�a na pola, ka�dy haust powietrza
by� wi�c niczym �yk wrz�tku. Ci odetchn�� g��boko, zanim zapu�ci�
si� w labirynt uliczek tworz�cych wiosk� — ci�g identycznych,
jakby przekalkowanych chatek, których prze�arte przez robactwo
�ciany tworzy�y powtarzaj�cy si� wzór niczym stare, niedbale



u�o�one kostki domina. Co jaki� czas migoc�ce lampiony barwi�y
swym blaskiem otwarte drzwi, z których dochodzi� zapach herbaty,
i ukazywa�y rz�dy id�cych drog� wie�niaków, wygl�daj�cych jak
fantastyczne zjawy. Mimo to wioska spa�a. S�ycha� by�o jedynie
narzekania psów.

Kiedy dotar� do domu Bao-Pao, wstawa� dzie�.
Dostrzeg� Fenga pod portykiem, ubranego w fartuch ze zgrzeb-

nego p�ótna ufarbowanego na czarno, pod kolor jego czapki. Twarz
mia� jak z kamienia, ale r�ce porusza�y si� niecierpliwie. Po
zwyczajowych pok�onach Ci raz jeszcze wyrazi� wdzi�czno��.

— Tylko rzuc� okiem, wi�c nie przesadzaj. I nie rób takiej
miny — doda� Feng, widz�c rozczarowanie Ci. — To nie moja
jurysdykcja, ponadto wiesz, �e ostatnio nie zajmuj� si� rozwik-
�ywaniem zbrodni. Ale nie martw si�. To ma�a wioska. Wykrycie
mordercy b�dzie równie �atwe, jak wyj�cie kamyka z buta.

Ci poszed� za s�dzi� do szopy, gdzie trzyma� stra� jego osobisty
pomocnik, milcz�cy m��czyzna o mongolskich rysach. Wewn�trz
czeka� naczelnik Bao-Pao w towarzystwie wdowy po Shangu
i m�skich potomków zmar�ego. Kiedy Ci zobaczy� zw�oki Shanga,
zebra�o mu si� na wymioty. Rodzina umie�ci�a nieboszczyka na
drewnianym krze�le, tak jakby jeszcze by� �ywy. Mia� wyprostowane
cia�o, a g�ow� przytwierdzon� do korpusu splecionymi trzcinami.
Chocia� by� umyty, wyperfumowany i ubrany, wygl�da� jak krwawy
strach na wróble. S�dzia z�o�y� wyrazy szacunku i chwil� poroz-
mawia� z rodzin�. Kiedy pierworodny udzieli� mu pozwolenia na
zbadanie zw�ok, Feng powoli zbli�y� si� do zmar�ego.

— Pami�tasz, co masz robi�? — zwróci� si� z pytaniem do Ci.
Ten doskonale pami�ta�. Wyj�� z torby arkusz papieru, kamie�

pisarski i swój najlepszy p�dzelek. Nast�pnie usiad� na ziemi,
blisko cia�a. Feng podszed� do zw�ok, wyra�aj�c ubolewanie, �e
zosta�y umyte, i rozpocz�� prac�.

— Ja, s�dzia Feng, dwudziestego drugiego dnia ksi��ycowego
miesi�ca lotos drugiego roku ery Kaixi, czternastego roku pano-
wania naszego umi�owanego Ningzonga, Syna Niebios i czcigod-
nego cesarza z dynastii Songów, uzyskawszy zezwolenie rodziny,



rozpoczynam wst�pne �ledztwo, pomocnicze w stosunku do ofi-
cjalnego, które powinno zosta� przeprowadzone w ci�gu nie wi�cej
ni� czterech godzin od momentu powiadomienia urz�dnika wy-
znaczonego przez prefektur� Jianningfu. W obecno�ci Li Chenga,
pierworodnego syna zmar�ego, wdowy po tym ostatnim, pani Li,
jej pozosta�ych m�skich potomków, Ze i Xina, oraz Bao-Pao,
naczelnika miejscowo�ci, i mojego pomocnika Ci, bezpo�redniego
�wiadka zdarzenia.

Ci pisa� pod dyktando, powtarzaj�c na g�os ka�de s�owo. Feng
kontynuowa�.

— Nieboszczyk, Li Shang, syn i wnuk Li, który wed�ug jego
pierworodnego mia� w chwili �mierci pi��dziesi�t osiem lat, z za-
wodu rachmistrz, rolnik i cie�la, ostatni raz by� widziany przed-
wczoraj w po�udnie, gdy sko�czy� prac� w magazynie Bao-Pao,
gdzie obecnie si� znajdujemy. Syn o�wiadcza, �e zmar�y nie cierpia�
na �adn� chorob�, nie licz�c schorze� typowych dla jego wieku
i trybu �ycia, oraz �e, o ile mu wiadomo, nie mia� wrogów.

Feng spojrza� na pierworodnego, który skwapliwie potwierdzi�
wszystkie fakty, a nast�pnie na Ci, aby odczyta� to, co zapisa�.

— Jego bliscy w swojej niewiedzy — ci�gn�� Feng, nie kryj�c
dezaprobaty — umyli i przyodziali zw�oki. Twierdz�, �e w momen-
cie, gdy zosta�y im przekazane, nie zauwa�yli innych ran ni�
straszliwe ci�cie, które oddzieli�o g�ow� od tu�owia i bez w�tpienia
zako�czy�o �ywot m��czyzny. Nieboszczyk ma nienaturalnie ot-
warte usta — Feng spróbowa� je zamkn��, bezskutecznie — oraz
zesztywnia�� szcz�k�.

— Nie rozbierzecie go do naga? — zdziwi� si� Ci.
— To nie b�dzie konieczne. — Feng wyci�gn�� r�k� i musn��

ran� na szyi. Pokaza� j� Ci, czekaj�c na jego reakcj�.
— Podwójne ci�cie? — podsun�� m�odzieniec.
— Podwójne ci�cie... Tak zarzyna si� �winie...
Ci obejrza� z uwag� oczyszczon� ze szlamu ran�. Rzeczywi�cie

z przodu, pod miejscem, które wcze�niej zajmowa�a grdyka, wid-
nia�o czyste poziome ci�cie, podobne do tego, jakie robi si�
wieprzom, �eby spu�ci� z nich krew. Rana zajmowa�a ca�y obwód



szyi, jej brzegi wygl�da�y na poszarpane ma�ymi z�bkami pi�y
rze
niczej. Ju� mia� to skomentowa�, kiedy Feng poprosi� go, by
zrelacjonowa� okoliczno�ci swojego odkrycia. Ci pos�ucha� i zre-
ferowa� je ze wszystkimi szczegó�ami, które zapami�ta�. Kiedy
sko�czy�, s�dzia popatrzy� na niego surowo.

— A szmata? — zapyta�.
— Szmata?
Chyba zg�upia�em! Jak mog�em o tym zapomnie�?
— Rozczarowujesz mnie, Ci, a nie zwyk�e� tego robi�... —

S�dzia zamilk� na chwil�. — Jak ju� powiniene� wiedzie�, otwarcie
ust nie zosta�o spowodowane ani wo�aniem o pomoc, ani okrzykiem
bólu, bo wówczas szcz�ki same by si� zamkn��y na skutek zwiot-
czenia mi��ni po zgonie. Nale�y zatem wnioskowa�, �e niechybnie
wetkni�to mu tam przed �mierci� albo bezpo�rednio po niej jaki�
przedmiot, który musia� pozosta� w ustach do czasu, a� mi��nie
zesztywnia�y. Je�li chodzi o rodzaj przedmiotu, zak�adam, �e
mówimy o lnianej szmacie, zwa�ywszy na zakrwawione nitki, które
nadal tkwi� pomi�dzy z�bami.

Ci zabola�a wymówka. Rok wcze�niej by nie zawiód�, ale brak
praktyki uczyni� go niemrawym i powolnym. Zacisn�� usta i po-
szpera� w r�kawie.

— Zamierza�em wam j� przekaza� — usprawiedliwi� si�,
rozk�adaj�c starannie z�o�ony kawa�ek materia�u.

Feng zaraz ostro�nie go zbada�. Tkanina by�a szarawa, z licz-
nymi �ladami zasch�ej krwi; jej wymiary odpowiada�y wielko�ci
chustki u�ywanej do nakrycia g�owy. S�dzia oznaczy� j� jako dowód.

— Sko�cz i odbij moj� piecz��. Zrób potem kopi� dla urz�d-
nika.

Feng po�egna� obecnych i wyszed� z szopy. Znowu si� roz-
pada�o. Ci pospieszy� za nim. Dogoni� go tu� przed wej�ciem do
kwatery, któr� przydzieli� mu Bao-Pao.

— Dokumenty... — wyj�ka�.
— Zostaw je tu, na moim stole.
— S�dzio Feng, ja...


