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Proloog

SUUR TATSUMASA

Rengaõhtu

Tatsumasa ärkas mõni minut varem kui tavaliselt – sääsk 

pinises kõrva kohal. Suvi ongi käes, tuleb kuivatatud krüsan-

teemiõisi põletada, mõtles meister. Ta ei sallinud moskiito-

võrke, need ei lase õhul liikuda.

Väike vereimeja sättis end lamaja ninaotsa peale istuma, 

valmis astelt sisse suskama. Tatsumasa puhus putuka ettevaat-

likult minema, sest mitte kelleltki ei tohi elu võtta, isegi sää-

selt mitte. Haigutas, ringutas mõnuga. Aastaaegade vaheldu-

mine – see on nii meeldiv. Varsti saab loodus ploomivihmades 

kümmelda, seejärel aga kattub palavusehigiga, mis on samuti 

omamoodi kaunis, kuna soodustab raugust.

Mõnda aega Tatsumasa lihtsalt imetles varjude mängu 

kasvas kask ning õhtune tuul õõtsutas kergelt selle oksi. Ha-

ruldane valgetüveline puu, mille kunagi ammu kinkis üks sa-

murai Matsumae aladelt, oli üle katuse kerkinud ja saanud 

-

berit kutsuti nüüd Kasealuseks Majaks ning selle peremeest 

Shirakaba-no Tatsumasaks ehk Kase-Tatsumasaks. See nimi 

meeldis talle.

Ent juba kostis tänavalt pleki kolksumist. Piirkonna ban-

-

kele teada kuketunni saabumisest.
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Oli aeg üles tõusta.

tippivate sammude all laulma. Eriline laudkate, millel ei olnud 

võimalik hääletult astuda, ümbritses magamiskambrit igast 

küljest. Mitte keegi poleks saanud majaperemehele märkama-

tult ligi hiilida.

delikaatselt, enne kui lükandukse lahti lükkas. Kui ta kummar-

dusest end sirgu ajas, istus Tatsumasa juba futonil.

Tatsumasa.

See oli tõsi. Ta rõõmustas alati, kui naist nägi. Abikaasad 

-

Tatsumasa ei vaadanud teda kunagi ereda päevavalguse käes, 

siis olid kortsukesed naise näol peaaegu olematud, vaod kaelal 

vaevu nähtavad ning naine näis olevat ikka sama noor. Ome-

tigi oli ta mehest kaks aastat vanem. Nad olid koos elanud 

peaaegu kolmkümmend aastat.

pärimist. „Te ju mäletate, et täna on meil rengaõhtu. Soovite 

Ta asetas tatamile lakeeritud veekausi ning Tatsumasa asus 

ettevalmistused, olgu need tehtud ükskõik milleks, olid alati 

laitmatud.

ka pilved, mille vahelt taevalik valgus nii lummavalt immitseb. 

Tatsumasa rõõmustas igasuguse ilma üle. Muidugi, kui tege-

mist polnud taifuuni või tsunamiga.
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-

tas neid pühi veel ka seetõttu, et need võimaldasid tavalisest 

„Kinnituse saatsid Orin-san ja Sayama-sensei. Ning ma 

jätsin igaks juhuks ühe koha ka mõne ootamatu külalise 

-

„Tubli, et oskasid selle peale mõelda, kuid siiski päris tae-

on õpilased vahis. Küll nad hoiatavad. Mis päeva jooksul ka 

Nagu kombeks, jutustas naine kõigepealt ebaolulisest – 

igasugustest kodustest, majapidamisega seotud pisiasjadest. 

Tatsumasa esitas küsimusi, teda huvitas kõik, aga üle kõige 

-

tuks olulise: lõpuks ometi on lapsel hakanud esimene hammas 

tulema. Ammu aeg, pisike on ju juba aastane. Vaeseke pahur-

dab, peksab rusikakesega oma põske.

-

äratavalt, aga vaat ei nuta. Kui maimuke oli kuuekuune, tegi 

isa talle kõhukese peale suguvõsa tätoveeringu, punase draa-

Iseloom!

Meister siirdus väljakäiku, kuid õiendas häda ilma tavalise 

pikalisuseta, aia ilu imetlemiseta, vaid kiirustamisi. Kibeles 

põnni vaatama.

Poiss magas, karvutud kulmud kipras. Ta oli täiuslikkuse 

kehastus, lihtsalt pisike Buddha.
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„Vasak põseke on tõesti paremast veelgi ümaramaks muu-

kiita on sündmatu, lisas: „Varemalt ta näis mulle inetu. Kuid 

nüüd läheb poiss aina kenamaks, sest on järjest rohkem sinu 

Ainus laps, kes elusalt sündis, väga hilises eas, peibutas õn-

nega, ent tõi hoopis südamevalu. Kolme aasta tagune koolera-

taud viis ta hauda. Ning Tatsumasa leppis saatusega. Tema 

naine jõudis sünnituseast välja. Pärijat, kes oleks oma liha ja 

veri, ei saa Tatsumasal olema. Mis siis ikka, tuleb lapsendada 

õpib hoolega, kuid mantlipärijat temast ei tule. Tehnikat 

kui oleks oma veri. Ja mantlipärijat tuleb kasvatada päris väi-

vaistlikult aimanud – naistel ei tee ju vahet) enne Tatsumasat. 

Ta tundis ka ise, et Dankichi pole see, kellele võiks koolkonna 

korjanud puutumatute asundusest – julguse eest, krantsiliku 

haarde eest, silmade ahne läike eest. Kahjuks kümneaastast 

oli juba hilja ümber kasvatada. Krants on nii mõndagi õppi-

nud, kuid siiski krantsiks jäänud.

-

naine nõndamoodi kõneleb, ju siis on juba välja mõelnud.
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Veidi aega hiljem, kui Tatsumasa ühel külmal talvehommi-

naist – ja põrkas tagasi, sest käed olid kombanud võõrast keha, 

kuuma ja prinki. Keegi lõõtsutas pimedas hirmunult, välgutas 

niiskeid silmi.

Tatsumasa tormas kohkumuses – ega voodisse ole ometi  

otsa.

kolm, kuuajaste vahedega. Seejärel ütles abikaasa:

„Kõik on hästi. Nüüd tuleb ainult jumalanna Kannonit 

Neiu, kelle nägu Tatsumasa ei näinudki ja nime teada ei 

saanudki, sünnitas kaksteist kuud tagasi, Man’eni ajastu esi-

mesel aastal. Nurganaisele maimukest ei näidatud, et mitte te-

kitada talle liigseid kannatusi, vaid viidi kohe ära ja anti amme 

tasu – tervelt viis kuldmünti, mis tegi temast rikka pruudi. 

Kasealusesse Majja aga asus õnn elama.

Tatsumasa paotas hellalt lapsukese huuli, pistis oma sõrme 

suukesse, katsus iget. Kui pojake magas, oli teda võimatu üles 

ajada.

„Ara!

tohmakas, unustasin hambad mustaks teha! Ja teie peate ka 

-


