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PROLOG

Dzieñ bez ¿alu

1966

Wraz z porannym ch³odem przez okna shôji ws¹cza³o siê bia³e
œwiat³o. W jasnym, przestronnym wnêtrzu oprócz futonu, na którym
spa³, i biurka z drewna tekowego nie by³o ¿adnych mebli. Hiroshi Mat-
sumoto wci¹gn¹³ przez nozdrza trawiasty zapach mat tatami, s³odkie,
pobudzaj¹ce lutowe powietrze i przywo³a³ w myœlach obraz kwiatów
wiœni, które niebawem niczym œnieg pokryj¹ ga³êzie drzew. Widzia³
oczyma wyobraŸni szpalery drzew w pe³nym rozkwicie wzd³u¿ ulic
Yanaki, labirynt w¹skich zau³ków, gdzie roje turystów przystaj¹, ¿eby
podziwiaæ pigwowce japoñskie, ¿onkile i niebieskie trójdzielne lilie
kwitn¹ce w niezliczonych skrzynkach w t³ocznych uliczkach. On i jego
brat Kenji jako mali ch³opcy przepychali siê gêsiego przez t³um, mi-
jaj¹c w drodze do parku stare domy z drewna i kamienia. Niewiele z tej
zabudowy ocala³o, gdy¿ w miejscu starych budynków postawiono nowe
z ceg³y i betonu. Mimo wspomnieñ dŸgaj¹cych go ostrym bólem pod
klatk¹ piersiow¹ nadal kocha³ tê porê roku, tak jak kocha³a j¹ Aki –
drzwi do wiosny, z ka¿dym porankiem jaœniej¹cym nowymi mo¿liwo-
œciami.

Niemal dwadzieœcia lat temu jego m³odzieñcza zwinnoœæ podsyci³a
p³omieñ narodowej pasji do zapasów sumo. W kraju zniszczonym przez
bomby atomowe, które zrówna³y z ziemi¹ miasta i pozostawi³y trwa³e
œlady w duszach, szybkoœæ i si³a Hiroshiego pomog³y – wraz z ka¿dym
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jego zwyciêstwem – rozbudziæ na nowo narodow¹ dumê. Rozpiera³a go
radoœæ, gdy pokonywa³ kolejne stopnie zawodniczej kariery, awansuj¹c
w hierarchii sumo. Podobny dreszcz szczêœcia przeszy³ go dopiero wte-
dy, gdy odwa¿y³ siê dotkn¹æ dwoma palcami karku swojej ¿ony Aki.

Hiroshi zrzuci³ ko³drê i wyci¹gn¹³ siê na ca³¹ d³ugoœæ na ekstradu-
¿ym futonie. Nadal, mimo up³ywu lat, mia³ imponuj¹c¹, muskularn¹
sylwetkê. Zawsze ceni³ si³ê i szybkoœæ, bardziej ni¿ niektórzy inni riki-
shi, zapaœnicy sumo, którzy nadmiernie przybierali na wadze, aby po-
tem mas¹ dominowaæ nad przeciwnikiem. W wieku trzydziestu siedmiu
lat by³ o wiele starszy, a tak¿e o piêædziesi¹t kilo l¿ejszy – przy wzro-
œcie ponad metr osiemdziesi¹t – od najciê¿szych zawodników, których
waga dochodzi³a do dwustu kilo. Usiad³ i pomaca³ lekk¹ wypuk³oœæ
blizny biegn¹cej wzd³u¿ linii w³osów i koñcz¹cej siê na prawej skroni,
potem potar³ brzuch i dopchn¹³ szorstkie stopy do skraju futonu. Na-
gniotki by³y pami¹tk¹ po æwiczeniu na bosaka na ziemi i drewnianych
pod³ogach. Tyle lat – pomyœla³, dotykaj¹c na szczêœcie podeszew stóp,
najpierw lewej, potem prawej, tak jak to robi³ ka¿dego ranka. DŸwign¹³
siê z futonu i siêgn¹³ po kimono, czuj¹c siê tak, jakby stawia³ pierwszy
krok na dohyô. G³adka, œwiêta, gliniana powierzchnia na podeœcie
z ubitej s³omy, ring sumo, by³a b³ogos³awieñstwem po latach surowej
dyscypliny, treningów i rytua³ów. Szuranie bosych stóp po matach tata-
mi przypomina³o smutne owadzie granie, a trochê szelest soli rzucanej
na ring, ¿eby przepêdziæ z³e duchy.

Rywalizacja dzia³a³a jak silny narkotyk. Wszyscy i wszystko wokó³
znika³o, gdy tylko wchodzi³ na ring, jakby jego ¿ycie zawê¿a³o siê
do tej krótkiej chwili i nic innego nie mia³o znaczenia. Nic i wszystko.
Kolejny raz zada³ sobie pytanie, czy warto by³o poœwiêciæ dla sportu ro-
dzinê, przyjació³ i kochanki. Dopiero teraz – zbyt póŸno – uzmys³owi³
sobie, jak wysok¹ cenê zap³aci³, gdy mignê³o mu przed oczami oskar-
¿ycielskie spojrzenie Aki.

*
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Gwa³towne pukanie do drzwi shôji wyrwa³o go z zadumy. Szybko
zacisn¹³ pas kimona yukata i burkniêciem da³ pozwolenie na wejœcie.

Drzwi siê odsunê³y. Wesz³a Haru w ciemnoniebieskim ocieplanym
kimonie w bia³e ¿urawie. Wygl¹da³o na nowe, choæ wyda³o mu siê
dziwnie znajome, jakby Aki nosi³a kiedyœ podobne. To w³aœnie Haru
przedstawi³a go swojej siostrze – wieki temu. Nigdy przedtem nie wi-
dzia³ tak piêknej dziewczyny jak Aki – nieskazitelnie mlecznobia³a
cera, g³adka, wyrazista linia szczêki, ukryta kruchoœæ.

Haru porusza³a siê szybko i pewnie, jej ciemne oczy jak zawsze
b³yszcza³y inteligencj¹. Codziennie rano, niezale¿nie od pogody, wy-
chodzi³a na spacer do ogrodu z jego piêcioletni¹ córeczk¹. Takara
odziedziczy³a po matce klasyczn¹ urodê, a przy tym z ka¿dym dniem
widzia³ ujawniaj¹c¹ siê w niej si³ê cioci.

Haru uk³oni³a siê.
– Nied³ugo pojedziemy do hali – powiedzia³a. – Kenji-san zabierze

najpierw twoj¹ obâchan, a potem przyjedzie po nas.
Patrzy³ na znieruchomia³¹ Haru: ten sam prosty nos i cienkie, ³uko-

wate brwi, które dodawa³y tak¿e urody Aki. Wszyscy mieli przyjechaæ
na uroczystoœæ jego po¿egnania z sumo – babcia, brat, Haru i Takara.

– Hai – rzek³ i prze³kn¹³ œlinê.
Haru przesz³a przez pokój, ¿eby otworzyæ okna shôji i wpuœciæ ch³od-

ny powiew z zachodu. Pokój nape³ni³ siê nag³ym powiewem obietnicy.
Hiroshi odchrz¹kn¹³, ale siê nie odezwa³.

To Haru przemówi³a, spogl¹daj¹c na sad drzew sakura.
– Dzieñ bez ¿alu – powiedzia³a, jakby czyta³a w jego myœlach.
Nagle poczu³ w piersi ³agodny ucisk, jakby ca³e ¿ycie skondenso-

wa³o siê w tych kilku ostatnich godzinach. Potar³ oczy i pokiwa³ g³ow¹,
jak zawsze zdumiony jej przenikliwoœci¹.

– Co widzisz? – spyta³.
Odwróci³a siê do niego.
– Takie piêkno... – zaczê³a, lecz nie dokoñczy³a zdania.



Czêœæ pierwsza

Z nadejœciem wiosny
œwiat na nowo
wo³a mnie –
czy jest inny œwiat,
gdzie móg³bym ujrzeæ takie kwiaty?

Fujiwara no Shunzei*

* Fujiwara no Shunzei (1114–1204), wybitny poeta, krytyk, autor antologii poetyckich
(przyp. konsultanta).
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Dziecko dobrego losu

1939

Hiroshi, znów spóŸniony, lawirowa³ w t³umie przed herbaciarni¹
Momiji. Czuj¹c sp³ywaj¹cy po karku pot, poci¹gn¹³ za klej¹cy siê
do pleców podkoszulek i przeciska³ siê dalej przez rój przechod-
niów wype³niaj¹cy labirynt w¹skich uliczek. Ludzie zatrzymywali
siê i podziwiali ciemnoniebieskie i ró¿owe kwiaty wylewaj¹ce siê ze
skrzynek – w ciep³ym powietrzu rozchodzi³y siê odurzaj¹ce wonie.
Jedenastoletni Hiroshi by³ ju¿ spóŸniony na spotkanie z dziadkiem
i m³odszym bratem Kenjim, z którymi umówi³ siê przed œwi¹tyni¹
Keio-ji na drugim koñcu Yanaki. Wybieg³ z otwartej trawiastej prze-
strzeni parku, gdzie razem z kolegami z klasy æwiczy³ popo³udniami
wyuczone w szkole techniki zapaœnicze: oshi – pchniêcie rêkoma,
tsuki – cios, uderzenie w korpus rywala otwartymi d³oñmi, yori –
wypychanie go ku krawêdzi ringu. „To podstawowe ruchy w zapa-
sach sumo – powtarza³ z naciskiem Masuda-san – fundament, na któ-
rym bêdziecie budowaæ”.

Hiroshi nie pierwszy raz straci³ poczucie czasu.
W dzielnicy Yanaka w pó³nocno-wschodnim Tokio strome ulice

bieg³y wzd³u¿ rzêdów tradycyjnych parterowych i piêtrowych drew-
nianych domów. Pomimo panuj¹cego tu t³oku Hiroshi kocha³ Yana-
kê za ¿ycie tocz¹ce siê tam znajomym, powolnym trybem, za kusz¹-
ce wonie grillowanej ryby kushiyaki i s³odkiego kurczaka yakitori
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sprzedawanego z drewnianych wózków. Kiedy mu siê nie spieszy³o,
cieszy³ go nawet ten labirynt krêtych uliczek z kwitn¹cymi ogrodami
kryj¹cymi stare drewniane domy i ma³e skromne sklepiki z wisz¹-
cymi od frontu noren, kurtynkami s³u¿¹cymi za szyldy, przez które
klient, pochylaj¹c g³owê, wchodzi³ do œrodka. Sprzedawano w nich
hanakago, bambusowe koszyczki z kwiatami, rêcznie czerpany pa-
pier washi, miêkkie jedwabiste tofu, które babcia lubi³a jeœæ na zim-
no latem. W¹skie zau³ki œwietnie nadawa³y siê do rozmaitych zabaw,
którym Hiroshi oddawa³ siê wraz z dzieæmi z s¹siedztwa – rozmai-
toœæ tras u³atwia³a ucieczkê, nie brak³o te¿ kryjówek, gdzie siedzia³o
siê i czeka³o, a¿ zostanie siê znalezionym lub nie.

Teraz jednak nie sposób by³o szybko tamtêdy siê przedostaæ.
Mê¿czyŸni w wieku dziadka siedzieli przy poobijanych stolikach
i grali w szachy shôji, rozmyœlaj¹c nad ka¿dym ruchem i nie zwa-
¿aj¹c na ci¿bê. Hiroshi przecisn¹³ siê obok kobiety w kimonie. Przy-
wi¹zane do jej pleców dziecko, pyzata dziewczynka, zapatrzy³o siê
w niego czarnymi oczkami.

Zbli¿aj¹c siê do Ginzy, co krok napotyka³ handlarzy, sprzedaj¹-
cych ró¿noœci – grillowan¹ kukurydzê i bataty, ry¿owe krakersy sem-
bei, pieczone kalmary. Hiroshi nie odwa¿y³ siê zatrzymaæ, mimo ¿e
kusz¹cy aromat krakersów przyprawianych pikantnym sosem sojo-
wym shôyu przypomnia³ mu o pustym ¿o³¹dku. Pokonuj¹c spiesznie
wzniesienie, czu³ w ³ydkach obola³e miêœnie. Zmarszczy³ nos podra¿-
niony ostr¹ woni¹ octu w tsukudani, japoñskim sosie czatni, który
dziadkowie jadali z ry¿em. Przesycaj¹cy powietrze zapach dolatywa³
z pobliskiego sklepu. Mocno zdyszany Hiroshi dotar³ wreszcie do
œwi¹tyni Keio-ji, przed któr¹ czeka³ na niego dziadek z Kenjim.

– O, przyby³ m³ody mistrz – powita³ go ¿artobliwie dziadek.
Siedzia³ na kamiennej ³awce w cieniu mi³orzêbu, z fajk¹ w zêbach

i laseczk¹ opart¹ o kolano. Hiroshi z³o¿y³ niski uk³on.
– Przepraszam za spóŸnienie, ojiichan – rzek³, ³api¹c oddech.
– Sumo, hê?
Hiroshi kiwn¹³ g³ow¹. W wieku jedenastu lat by³ najlepszym za-
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paœnikiem w klasie, a mo¿e nawet w ca³ej szkole. W ci¹gu ostatniego
roku, odk¹d zacz¹³ powa¿nie traktowaæ sport, urós³ i nabra³ si³.

Kenji wyd¹³ usta.
– A czy mo¿e byæ inny powód?
– Straci³em rachubê czasu – wyzna³ Hiroshi, staraj¹c siê udobru-

chaæ brata. W tym miesi¹cu spóŸni³ siê ju¿ kilka razy.
– A czy chocia¿ zwyciê¿y³eœ? – Ojiichan pochyli³ siê, wspieraj¹c

na lasce, i wsta³.
Hiroshi siê wyprostowa³.
– Hai – odpowiedzia³, choæ odniós³ zwyciêstwo na treningu, nie

w prawdziwych zawodach.
Ojiichan wszed³ z uœmiechem na brukowan¹ alejkê.
– Dobrze, dobrze. Hiroshi zostanie kiedyœ mistrzem. A ty, Kenji,

te¿ znajdziesz coœ dla siebie – rzek³ ³agodnie. – To co, ruszamy na
spacer?

Yanaka, jako jedna z niewielu dzielnic Tokio, uniknê³a znisz-
czeñ w wielkim trzêsieniu ziemi w regionie Kanto w 1923 roku. Ojii-
chan w rozmowie z wnukami z dum¹ podkreœla³ ten znamienny fakt.
Wskaza³ lask¹ stare œwi¹tynie, które niegdyœ otacza³y zamek Edo
i zosta³y przeniesione do Yanaki, oszczêdzone przez wielki po¿ar
prawie trzysta lat temu.

– Œwi¹tynie przetrwa³y oba kataklizmy niemal bez uszczerbku –
rzek³ podnios³ym tonem, jakby opowiada³ o jakimœ cudzie. – Spójrz-
cie tam – ci¹gn¹³, kieruj¹c ich spojrzenia na samotny komin, pozo-
sta³oœæ ³aŸni Okiry. – Nie wszystko ocala³o. Okira-san nie odbudo-
wa³ siê po trzêsieniu, ale zostawi³ komin jako symbol si³y i prê¿noœci
Yanaki. Nigdy o tym, ch³opcy, nie zapomnijcie.

Hiroshi wiedzia³, ¿e nie zapomni. Nie tylko dlatego, ¿e przy ka¿-
dej uliczce, któr¹ szed³, co kilkanaœcie kroków widzia³ zabytkow¹
œwi¹tyniê, lecz poniewa¿ sam ojiichan by³ uosobieniem si³y i prê¿-
noœci, o której mówi³. Hiroshi popatrzy³ w oczy dziadka, zagl¹daj¹c
w zamglone ciemne Ÿrenice. Zastanawia³ siê, co tak naprawdê on wi-
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dzi, na ile polega na w³asnej pamiêci. Spróbowa³ sobie wyobraziæ,
jakie to uczucie, gdy gêstniej¹ca mg³a stopniowo przes³ania wzrok,
zacieraj¹c kontury, pogr¹¿aj¹c wszystko w cieniu. Nieraz mia³ ocho-
tê wzi¹æ ojiichana pod rêkê z obawy, ¿eby nie potkn¹³ siê na nierów-
nej œcie¿ce lub na kamiennych stopniach prowadz¹cych na brzeg rze-
ki Sumida, lecz i tym razem siê powstrzyma³, bo ojiichan szed³
szybko, bez wahania stawiaj¹c kroki.

Tego wieczoru po kolacji, gdy pochylony Hiroshi odrabia³ pracê
domow¹, do jadalni wesz³a babcia, usiad³a naprzeciw niego na tata-
mi i nala³a dwie fili¿anki zielonej herbaty. Dziadkowie, Yoshio i Fu-
miko Wada, podtrzymywali pamiêæ o rodzicach, choæ tyle czasu
minê³o od chwili, gdy trzyletni Hiroshi i jego zaledwie pó³toraroczny
brat Kenji zostali osieroceni. Obâchan nieraz odrywa³a siê od swo-
ich zajêæ – czy to od prania, czy od przygotowywania ulubionego
przez dziadka kleistego ry¿u – i opowiada³a Hiroshiemu o rodzicach
i o tym, jak uratowali mu ¿ycie. „Jesteœ dzieckiem dobrego losu –
szepta³a, ¿eby bogowie jej nie us³yszeli i nie powrócili, by równie¿
jego zabraæ. – Rodzice kochali ciebie i twojego ma³ego braciszka
nad ¿ycie”. Zawsze przy tym wzdycha³a, jakby próbowa³a wyrzuciæ
z siebie ból po ich œmierci.

Kiedy zaczê³a mówiæ, podniós³ g³owê znad ksi¹¿ek, wypi³ herbatê
i ws³ucha³ siê w opowieœæ.

– Twoja matka i ojciec tak siê cieszyli, wybieraj¹c siê do Kioto
na dwudniow¹ wycieczkê, pierwszy raz po waszym przyjœciu na
œwiat – zaczê³a obâchan. Jej wyraŸny, lecz spokojny g³os wype³ni³
ma³¹ jadalniê. – A mimo to chcieli was ze sob¹ zabraæ. Ty mia³eœ do-
piero trzy lata, a Kenji osiemnaœcie miesiêcy, wiêc upar³am siê, ¿e
zostanie z ojiichanem i ze mn¹. Zbli¿a³ siê ostatni wieczór festiwalu
lampionów w zatoce Miyazu. Rodzice chcieli ci pokazaæ czerwone
latarnie migocz¹ce na ciemnej wodzie jak robaczki œwiêtojañskie,
tam gdzie ³odzie duchów czekaj¹ na przodków powracaj¹cych do
œwiata ¿ywych. Noc by³a ciep³a, bezwietrzna, a twoja matka ubra³a
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siê w letnie kimono w czerwone kwiaty. Kto móg³ przewidzieæ, ¿e
duchy zabior¹ twoj¹ matkê i ojca ze sob¹, powracaj¹c do swojego
œwiata? – Obâchan prze³knê³a œlinê. Jej krótkie milczenie wype³nia³
nieopisany smutek. – Wszyscy poddali siê radosnemu nastrojowi
œwiêta tej spokojnej, bardzo ciemnej nocy. Woda po³yskiwa³a jak
czarna per³a. Kilku rybaków zaproponowa³o wyp³yniêcie z grupk¹
widzów ³odzi¹ na zatokê pomiêdzy latarnie. Co pcha ludzi do takich,
a nie innych postêpków? Twoja matka i ojciec, trzymaj¹cy ciê w ob-
jêciach, weszli na pok³ad ³odzi. Za póŸno siê zorientowali, ¿e rybacy
s¹ pijani. Przez ca³e popo³udnie popijali sake i nie powinni zabieraæ
ludzi na wodê w tak¹ ciemn¹ noc. Wyp³ynêli za daleko, oddalili siê
od brzegu, od œwiec¹cych latarni i od wszystkiego, co mog³o zapew-
niæ bezpieczeñstwo. By³o ciemno, choæ oko wykol, i ³ódŸ roztrzas-
ka³a siê o ska³y. Pêkaj¹ce drewno rozst¹pi³o siê jak shôji pod sto-
pami twoich rodziców, którzy, rozdzieleni, znaleŸli siê na dwóch
po³ówkach pok³adu. W ci¹gu kilku minut ³ódŸ zatonê³a, ale twój oj-
ciec nie straci³ przytomnoœci umys³u i zd¹¿y³ ciê w³o¿yæ do pustej
beczki na ryby. Unosi³eœ siê na falach i p³aka³eœ za nim, a on zanur-
kowa³ w ciemnej wodzie, szukaj¹c matki, która nie umia³a dobrze
p³ywaæ. Tu¿ za nimi œciana p³ywaj¹cych latarni przes³ania³a rozgry-
waj¹cy siê dramat, a twoje krzyki ginê³y wœród radosnej wrzawy.
Kiedy pojawi³y siê na ratunek inne ³odzie, odnaleziono cia³a oœmior-
ga pasa¿erów. Tamtego wieczoru w zatoce Miyazu utonêli wszyscy
oprócz ciebie, Hiroshi, bo unosi³eœ siê na wodzie w beczce na ryby,
i m³odego kapitana rozbitej ³odzi. Powiedziano nam, ¿e beczka za-
czê³a ju¿ przeciekaæ.

– Co siê sta³o z kapitanem? – spyta³ Hiroshi. Odepchn¹³ na bok
ksi¹¿ki i popatrzy³ na szczup³e, ¿ylaste d³onie babci, nigdy niespo-
czywaj¹ce bezczynnie.

– Znikn¹³ – odpar³a obâchan. Siedzia³a przez chwilê w milcze-
niu. Hiroshi czu³ w powietrzu jej gorycz. – Modli³am siê, ¿eby duchy
zmar³ych zabra³y go tamtej nocy i zapomnia³y zostawiæ cia³o.

*
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Po wys³uchaniu opowieœci babci Hiroshi wsta³ i przeci¹gn¹³ siê.
Odetchn¹³ g³êboko i poszed³ popatrzeæ na czarno-bia³¹ fotografiê ro-
dziców, Kazuo i Misako, stoj¹c¹ w tokonomie*, niszy s³u¿¹cej jako
pó³ka w du¿ym pokoju dziadków. Misako by³a ich jedyn¹ córk¹. Hi-
roshi widzia³ siebie w ojcu, wysokim, potê¿nie zbudowanym mê¿-
czyŸnie o ciemnej cerze i niemal groŸnych rysach, podczas gdy Kenji
nieodmiennie przypomina³ delikatn¹ matkê o jasnym, nieobecnym
spojrzeniu. Zastanawia³ siê, czy rodzice prze¿yliby, gdyby nie zabrali
go ze sob¹ tamtego wieczoru. Poœwiêcone mu bezcenne chwile mog³y
uratowaæ im ¿ycie. Myœl ta k³u³a ch³opca w mózg tak, ¿e rozbola³a go
g³owa. Co by³o gorsze – pyta³ siebie – prze¿yæ ¿al straty czy w ogóle
ich nie pamiêtaæ, tak jak Kenji? OdpowiedŸ przechyla³a siê to na
jedn¹, to na drug¹ szalê, nigdy nie osi¹gaj¹c stanu równowagi.

Gdzie oni teraz s¹? – zastanawia³ siê czasem Hiroshi, choæ nigdy
nie wypowiada³ tych s³ów na g³os. Czy patrzyli na nich z nieba? Czy
wiedzieli, ¿e on i Kenji s¹ Ÿli? Kiedy by³ ma³ym ch³opcem, wszystko
wydawa³o mu siê za du¿e i niezrozumia³e. To, co pamiêta³, stawa³o
siê coraz mniej uchwytne.

Hiroshi rós³, a wspomnienia z tamtej nocy zaciera³y siê i oddala³y
jak sen. Zacz¹³ wy³apywaæ drobne nieœcis³oœci w kolejnych wersjach
opowieœci obâchan. Nigdy nie spyta³, sk¹d tyle wiedzia³a. Nigdy nie
poda³ w w¹tpliwoœæ ¿adnego zmienionego detalu – innej pory, odcie-
nia nocnych ciemnoœci, koloru kimona matki czy butów ojca. Podo-
ba³o mu siê, ¿e od nowa wymyœla³a jego rodziców, ¿e ich o¿ywia³a.
Powraca³y do niego okruchy ich istnienia, obejmuj¹ce go mocno ra-
miona ojca, patrz¹ce na syna œliczne, uœmiechniête oczy matki, mrok
tamtej nocy, czerwone œwiat³a, chlupot otaczaj¹cej go zewsz¹d wo-
dy, na której unosi³ siê lekki i niematerialny. Obâchan zawsze zaczy-
na³a opowiadaæ w nag³ym przyp³ywie energii, jej g³os to wznosi³ siê,
to opada³ niczym fale, które powoli zd¹¿aj¹ do brzegu, i na koniec
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cich³ niemal do szeptu. Hiroshi siedzia³, przykuty do miejsca prag-
nieniem, ¿eby us³yszeæ to jeszcze raz, a m³odszy brat Kenji zakrywa³
uszy albo wychodzi³ z pokoju, jakby chcia³ uciec jak najdalej. Wy-
czerpana obâchan musia³a siê zawsze potem po³o¿yæ.

Co roku w sierpniu, podczas festiwalu O-Bon, kiedy szli razem na
zat³oczony cmentarz w Yanace, ¿eby oddaæ czeœæ duchom zmar³ych,
Hiroshi patrzy³ na dwie kamienne p³yty z namalowanymi na czarno
grub¹ kresk¹ imionami rodziców i nie wierzy³, ¿e tam le¿¹, zakopa-
ni w twardej, zimnej ziemi. Myœla³, ¿e unosz¹ siê gdzieœ – jeœli nie
w wodzie, to w otaczaj¹cym go powietrzu. Snuj¹cy siê dym z ka-
dzide³ek wyciska³ mu ³zy z oczu. Obâchan stawia³a przed grobami
poczêstunek dla duchów: miseczki z ry¿em, warzywami, owocami
i s³odkimi ciastkami. Kenji na widok nagrobków œci¹ga³ wargi, dŸga³
butem ciemn¹ ziemiê i zachowywa³ milczenie, podczas gdy obâchan
odœpiewywa³a modlitwy. Wtedy i tylko wtedy m³odszy brat bra³ Hi-
roshiego za rêkê i œciska³ mocno spocon¹ d³oni¹. Nie puszcza³, a¿
wrócili do domu.

Ulica tysi¹ca kwiatów

Mieszkali na ulicy tysi¹ca kwiatów, w zau³ku nieopodal œwi¹tyni
Kyôô-ji, w rzêdzie podobnych do siebie piêtrowych drewnianych do-
mów z podwórkiem od frontu, z placykiem na ty³ach, ze spadzistymi
dachami i wystaj¹cymi okapami. Pomimo ¿e budynki bezpoœrednio
ze sob¹ s¹siadowa³y, drewniane p³oty i kwitn¹ce œciany gêsto ros-
n¹cego bambusa zapewnia³y ka¿demu zaciszn¹ odrêbnoœæ. Przy furt-
ce wejœciowej domu Hiroshiego, obok wyblak³ej, pomalowanej na
czerwono, metalowej skrzynki pocztowej, wisia³ sznurek dzwonków
wiatrowych, które poruszone ¿ywszym powiewem, wype³nia³y po-
wietrze brzêkliwym chórem pospiesznych g³osów.

Dom dziadków wyró¿nia³ siê w ca³ej Yanace strzelaj¹c¹ w niebo
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