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XXV
Córka samuraja

Ż

yła raz piękna i dobra dziewczyna z samurajskiego rodu,
a na imię miała O’Chō-san. Kiedy jej ojciec zmarł, musiała ciężko pracować, by móc utrzymać chorą matkę. Ponieważ była dobrze wychowana i miała odpowiednie wykształcenie,
bez trudu znalazła pracę – pewien szlachetnie urodzony człowiek
potrzebował właśnie służącej, dlatego zaproponował jej posadę.
– Na czym będą polegały moje obowiązki? – spytała dziewczyna, z szacunkiem skłaniając się przed mężczyzną aż do ziemi.
– Dopiero kiedy je poznam, będę mogła odpowiedzieć, czy zdołam je wykonywać.
– To zwykłe powinności służącej – odpowiedział ów człowiek. – Poza jedną, dość osobliwą. Będziesz musiała dbać o porcelanowe talerze po moich przodkach.
– To żadne osobliwe zadanie dla służącej – odrzekła
O’Chō-san, uśmiechając się i pokazując śliczne białe zęby oraz
dołeczki w policzkach. – Miałam już okazję myć porcelanę i zawsze robię to bardzo ostrożnie.
– Mimo to bardzo trudno jest znaleźć służącą, która mogłaby dbać o te talerze – przyznał mężczyzna. – Bo musisz wie-
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dzieć, O’Chō-san, że ta porcelana jest bezcenna. W komplecie
jest dwanaście talerzy i wszystkie są bez skazy. Są tak stare, że
wykonane są w stylu owego artysty z Owari, który poznał sekrety ceramiki z Karatsu i oddał na nich stado żurawi na tle błękitnego nieba. Ta porcelana ma tak wielką wartość, że mój przodek
ustanowił prawo, iż ktokolwiek stłucze talerz, ma zostać natychmiast pozbawiony palca. Rozumiesz więc chyba, że należy myć
je z największą ostrożnością.
O’Chō-san zwinęła i rozprostowała nerwowo swoje smukłe
palce, po czym schowała je całkiem w rękawach kimona. Pobladła lekko, ale odparła dzielnie:
– Przyjmę tę posadę, czcigodny panie, i postaram się zachować wszystkie palce.
Pomyślała przy tym:
„To raczej nie jest wymarzone miejsce pracy, skoro można tu stracić palec za kawałek porcelany, ale też płacą więcej
niż gdziekolwiek indziej, a muszę przecież za coś kupić mojej
ukochanej matce herbatę i ryż. Poza tym mało prawdopodobne, aby tak droga zastawa była często używana, a kiedy już ktoś
zechce na niej podawać posiłki, będę się gorąco modliła o jej
bezpieczeństwo”.
Tak oto O’Chō-san wstąpiła na służbę do owego mężczyzny i pracowała dla niego z wielkim oddaniem. Szybko stała się
ulubienicą całego domostwa, bo miała nienaganne maniery i tak
ujmującą osobowość, że wszyscy z miejsca ją pokochali. Początkowo było jej miło z tego powodu, jednak kiedy zorientowała się,
że zakochał się w niej syn właściciela posiadłości, przestało jej być
do śmiechu.
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Baśnie japońskie tom 3
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