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Windykator odwiedzał sąsiedztwo przez cały czas. Koniec 
roku był więc dla niego jak każdy inny dzień. Nachodził 
sprzedawcę sosu sojowego, sprzedawcę oleju, warzyw, sardy-
nek, sklep spożywczy, sklepy z węglem i ryżem i zawzięcie 
przypominał o konieczności spłaty. Tanekichi, który przy 
bramie wejściowej prowadzącej do alei smażył łopiany, ko-
rzenie lotosu, ziemniaki, natkę dzikiej pietruszki, konjac, 
marynowany imbir oraz sardynki w tempurze, a następnie 
sprzedawał je za grosze, wypatrzył sylwetkę zbliżającego się 
windykatora, po czym spuścił wzrok i udawał, że miesza ciasto.

— Psze pana, usmaży nam pan szybko po łopianie? — za-
pytały zniecierpliwione dzieci z sąsiedztwa. 

— W porządku, już smażę — odpowiedział Tanekichi i za-
brał się do szorowania dna moździerza, nie zwracając uwagi 
na to, że wodnisty katar kapie mu z nosa wprost do naczynia.

Rozmowa z Tanekichim nie wchodziła w rachubę, więc 
windykator minął go i skierował się w głąb alejki, aby po-
prowadzić negocjacje z jego żoną, Otatsu, w przeciwieństwie  
do Tanekichiego, czujnie obserwowała każdy ruch mężczyzny.
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Wystarczyło, że w geście ponaglenia tylko lekko klepnął 
w drewnianą podłogę przedsionka, a Otatsu zaraz zaczerwie-
niła się na twarzy. 

— Hej, ty! Uważasz, że to w porządku klepać deski w czy-
imś domu? W nich mieszka bóg opiekujący się naszym go-
spodarstwem! — krzyknęła.

Otatsu chciała zrobić scenę, była jednak zdenerwowana 
całą sytuacją. Zaskoczyła windykatora tym, że jej głos drżał 
od płaczu. 

— Nie wygaduj bzdur, niczego nie klepnąłem! — zare-
agował walecznie, co doprowadziło do ostrej wymiany zdań. 
Koniec końców Otatsu przegrała tę sprzeczkę, przez co była 
zmuszona się poddać i zapłacić windykatorowi. Konieczność 
oddania jednego jena czy choćby pięćdziesięciu senów 1 była 
dla niej bolesna. Pewnego razu zdarzyło się, że jeden z windy-
katorów, słysząc o bogu przedsionka, tak bardzo się zmartwił, 
że upadł na kolana, po czym zaczął się wycofywać i przepra-
szać. Otatsu zawsze wspominała o nim córce, Chōko, która 
wieczorami musiała wysłuchiwać narzekań matki.

Chōko uważała, że Otatsu jest po prostu żałosna. Dlatego 
trochę ubolewała nad tym, że wymuszała od niej pieniądze, 
które później wydawała na słodycze, oraz że ukradła środki 
ze skarbonki z zyskami ze sprzedaży tempury. Smażona przez 
Tanekichiego tempura smakowała dobrze, była więc dosyć 
popularna, ale z tego też powodu biznes przynosił straty. Ta-
nekichi kroił bowiem zarówno korzenie lotosu, jak i konjac 
na bardzo grube plastry, pomimo tego, że zdaniem Otatsu 
nie było z tego zysków.

1 Sen — dawna jednostka walutowa Japonii, wycofana z obiegu w 1953 roku. 
Sto senów stanowiło jeden jen, jeden sen dzielił się zaś na dziesięć rinów, bę-
dących najmniejszą jednostką monetarną.
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— Nie ma mowy o stratach, skoro składniki za siedem  
rinów sprzedamy za sena! — tłumaczył, kalkulując na liczydle. 

Zasadnym wyjaśnieniem Tanekichiego, dlaczego w domu 
nie ma pieniędzy, było to, że codzienny utarg szedł na spłatę 
zaciągniętego dawno temu długu, jednak nawet dwunasto-
letnia Chōko wiedziała, że jej ojciec w swoich wyliczeniach 
nie bierze pod uwagę ceny węgla czy sosu sojowego. 

Sama sprzedaż tempury nie wystarczyłaby na opłacanie 
rachunków, więc ilekroć w sąsiedztwie odbywała się cere-
monia pogrzebowa, Tanekichi dorabiał jako tragarz lektyki. 
Podczas letnich festiwali na cześć miejscowych bogów Ta-
nekichi zarabiał dziewięćdziesiąt senów na dzień, zakłada-
jąc kąpielówki i idąc w paradzie, nosząc na barkach wielkie 
papierowe lampiony z szintoistycznego chramu. Gdy przy-
wdziewał do tego tradycyjną zbroję, płacili mu dodatkowe 
trzydzieści senów. Podczas nieobecności Tanekichiego obo-
wiązek smażenia tempury spadał na Otatsu. A ponieważ 
oszczędzała na składnikach, jak tylko mogła, gdy w dzień 
festiwalu Tanekichi przechodził obok domu w paradzie, ze 
wstydu pot spływał mu pod zbroją.

Rodzina była bardzo uboga, tak więc kiedy tylko Chōko 
ukończyła szkołę podstawową, od razu rozpoczęła pracę 
jako pomoc domowa. Uzgodnili tak dobre warunki z wła-
ścicielem składu drewna znajdującego się w alejce zwanej 
Gataro, że Otatsu nabrała rumieńców. Tanekichi domyślił 
się jednak intencji właściciela, który chciał uczynić pewnego 
dnia z Chōko swoją konkubinę, i bez słowa wyjaśnienia 
posłał córkę do sklepu z używaną odzieżą, znajdującego się 
w trzecim dystrykcie dzielnicy Nipponbashi, gdzie miała 
pracować jako pomoc domowa w tragicznie złych warun-
kach. Mówiono, że dawno temu w alejce Gataro mieszkały 
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kappy 2 i że przodkowie właściciela składu drewna kupili tę 
omijaną przez ludzi ziemię za grosze, po czym wybudowali 
na niej dom na wynajem i dorobili się, pobierając niebywale 
wysoki czynsz. Krążyły złośliwe plotki, że właściciel składu 
sam jest kappą, sugerowano też, że miał wiele konkubin i wy-
sysał z nich młodą krew. Chōko stawała się kobietą o coraz 
bardziej atrakcyjnych rysach, co tylko potwierdzało, że wła-
ściciel sklepu z drewnem miał bystre oko.

Przez ponad pół roku Chōko cierpliwie znosiła pracę 
w sklepie z używaną odzieżą. Pewnego zimowego poranka 
Tanekichi, który szedł po sprawunki na targ Kuromon 3, zbo-
czył z trasy i przechodząc obok sklepu, zauważył, że dłonie 
Chōko, która sprzątała witrynę sklepową, są czerwone i po-
pękane aż do krwi. Widząc to, natychmiast wszedł do środka, 
rozmówił się z właścicielem i wrócił do domu razem z córką. 
Niedługo potem Chōko została zaproszona i zaczęła pracę 
w herbaciarni w dzielnicy Sonezaki Shinchi 4 jako ochobo, 
praktykantka na gejszę. 

Pięćdziesiąt jenów, które Tanekichi dostał do ręki, oddając 
Chōko do herbaciarni, w mgnieniu oka poszło na spłatę dłu-
gów; nie otrzymał on już nigdy więcej tak dużej sumy. Ani 

2 Kappa — występujący w japońskich tradycjach ludowych złośliwy demon 
wodny łączący w sobie cechy żółwia i człowieka. We współczesnej Japonii 
kappy mają dosyć życzliwy wizerunek, w przeszłości obwiniano je o pory-
wanie dzieci. Inna nazwa na kappę to gataro, oba te słowa zapisuje się tymi 
samymi znakami.
3 Targ Kuromon — popularny targ uliczny w centrum Osaki, o długości 
niemalże 600 metrów i z ponad 170 stoiskami, specjalizującymi się głównie 
w owocach morza. Wiele z nich również oferuje uliczne jedzenie.
4 Sonezaki Shinchi — dzielnica rozrywkowa Osaki, współcześnie nazy-
wana Kita Shinchi. Obecnie pełna barów i klubów, w dawnych czasach była 
dzielnicą gejsz.


