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Нацуме Сосеки
(1867–1916)

Повестта „Момчето“ („Ботчан“1) излиза от печат през 
1907  г. и е посрещната с одобрение както от критиците, 

така и от читателите. В своите спомени Нацуме пише, че невед-
нъж са го разпитвали за персонажите в това произведение и за 
тяхната по-нататъшна съдба, смятайки, че всеки от тях е реално 
съществуващо лице. Действието на повестта се развива в първите 
години след Руско-японската война. Повестта ни разказва исто-
рията на честен и искрен младеж, който не подозира, че в обкръ-
жаващата го действителност честността и благородството се смя-
тат за недалновидност, а понякога дори и за глупост.

След като завършва училището по естествени науки, „момче-
то“ заминава за дълбоката провинция като учител по математика 
в средно училище. Тук той се сблъсква отблизо с провинциалния 
живот. Неговите идеали, вярата в справедливостта, както и искре-
ността и безкористността му се оказват неразбираеми за хората, с 
които се сблъсква. Той не може да свикне с тази враждебна среда, 

 1 Думата „ботчан“ означава „млади господарю“. Така прислужниците са 
се обръщали към сина на своя господар. Така се обръща и прислужни-
цата Кийо към героя. За българския превод най-подходяща е думата 
„момчето“ или „моето момче“. – Б.пр.
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където господстват интригите, подмазвачеството и користта, а 
човекът се оценява по това, колко пари печели.

Кажете тогава – попитах аз хазайката, – кой от двамата 
е по-добър – Бодливеца или Червената риза?

– Какъв Бодливец? – попита тя.
– Бодливеца е Хотта. Аз го наричам така.
– Така ли? Ако става дума за сила, Хотта изглежда е по-

здрав. Червената риза обаче е доктор по филология, следо-
вателно е по-умен. Ако пък помислим кой е по-симпатичен, 
Червената риза ми е по-симпатичен. Учениците обаче обичат 
повече Хотта.

– В крайна сметка кой е по-добър?
– В крайна сметка по-добър е този, който има по-голяма за-

плата.

След редица несполуки героят не успява да издържи на тази 
действителност и се връща в Токио.

Неведнъж Момчето разсъждава над по-нататъшната съдба на 
учениците от местното училище, възпитанието на които се нами-
ра в ръцете на хора с нисък морал. Той разбира, че такива възпи-
татели не могат да научат своите ученици нито на уважение към 
обществото, нито на порядъчност.

В по-късните си произведения Нацуме неведнъж се връща към 
темите за възпитанието на по-младите поколения, за задачите на 
литературата в тази насока и за правилния избор на книги за мла-
дежи.

Повестта „Момчето“ е едно от най-добрите постижения на 
японския критически реализъм, но тъй като е автобиографична, 
в нея присъстват и елементи на егобелетристика. За това гово-
рят както по-късните биографи на Нацуме, така и самият автор. 
Повествованието се води от името на автора, като характерът на 
„момчето“ и вътрешният му облик се разкриват пред читателите 
чрез неговите постъпки, сблъсъците му с неприятелите, отно-
шението му към приятелите, както и чрез топлите му спомени 
за прислужницата Кийо, която го е отгледала. Оценка на обкръ-
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жаващата го среда се дава и чрез възприятията на главния герой. 
Всички симпатии на автора са на страната на „момчето“ и него-
вите приятели, а враговете му Нацуме изобразява като особено 
непривлекателни и неморални. Според автора причината за зло-
то се корени не в отделните хора, а в социалните условия, с кои-
то сам човек трудно може да се пребори. Повестта „Момчето“ е 
сатирично произведение, което изобличава социалните пороци. 
Сатиричните похвати, с които са описани образите и социални-
те явления, са характерни за творчеството на Нацуме Сосеки. 
Особено внимание заслужават тези моменти от произведение-
то, в които се проявява отрицателното отношение на автора към 
официалната преса („Смачках вестника и го изхвърлих в гради-
ната, но това не ме задоволи и затова го взех обратно, отидох до 
тоалетната и го хвърлих в дупката“), към чиновничеството, олице-
творено в образа на директора на училището, Енота, и към парад-
ната шумотевица по случай празнуването на Деня на победата в 
Руско-японската война. Това е ирония на наблюдателен и много 
умен човек:

„След малко се издигна още един аеростат. С бели букви 
на червен фон беше написано: „Армия и флот – БАНДЗАЙ!“ 
Аеростатът се разлюля от вятъра и полетя към селото Аиои. 
Сигурно се е спуснал някъде около храма на богинята на мило-
сърдието Каннон...“

Творчеството на Нацуме Сосеки без съмнение е част от кул-
турното наследство на Япония. Той е високо ценен от японските 
читатели като най-великия съвременен писател на Япония. Все 
нови и нови преводи на повестта „Момчето“ се появяват в различ-
ни страни. На български език повестта е преведена за първи път.
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Глава 1

От малък бях калпазанин и постоянно се забърквах в раз-
лични неприятности. Веднъж, когато бях в началното 

училище, скочих от втория етаж на училищната сграда и близо 
седмица не можех да се движа. Може би някой ще ме попита защо 
направих тази глупост. Честно казано, сега не бих могъл да от-
говоря. В онзи ден бях подал главата си от прозореца на втория 
етаж, а един съученик започна нарочно да ми вика:

– Страхливец! Страхливец! Само се перчиш, но няма да по-
смееш да скочиш!

Аз набрах кураж и без да мисля, скочих.
Когато училищният пазач ме занесе на гръб до вкъщи, баща ми 

ме видя и се опули:
– Как можа така да се удариш! Та ти си скочил само от втория 

етаж!
Отговорих му, че следващия път няма да се пребия така, когато 

скачам.
Един наш роднина ми беше подарил европейско ножче. 

Показах на приятелите си колко хубаво блести острието му на 
слънцето. Един от тях каза, че наистина блести хубаво, но не му се 
вярва да реже добре.

– Как така не реже! – казах аз. – Всичко може да разреже!
– Пробвай го тогава върху пръста си!
Аз ужасно се ядосах и срязах палеца на дясната си ръка. За 

щастие ножчето беше малко, а и костта бе твърда, така че и до 
днес палецът ми си стои където трябва, но белегът явно ще остане 
за цял живот.

От южната страна на двора ни имаше възвишение, на което 
бяха посадени зеленчуци, а в средата растеше кестен. Аз много 
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обичах кестени и когато започваха да зреят, всяка сутрин тичах 
до там и събирах опадалите. После ги носех в училище и там ги 
ядях.

От едната страна на зеленчуковата градина беше дворът на 
заложната къща „Ямашироя“. Собственикът на заложната къща 
имаше син на име Кантаро – хлапе на тринадесет години. Той, 
разбира се, беше страхливец, но все пак имаше достатъчно кураж 
да се катери по плетената ограда, за да влиза в нашия двор и да 
краде кестени. Една нощ се скрих в сянката на оградата и най-
сетне успях да хвана Кантаро. Виждайки, че не може да избяга, 
той се нахвърли върху мен с всички сили. Кантаро беше с две го-
дини по-голям от мен, но макар и страхлив, беше по-силен. Той се 
опита да ме блъсне в гърдите с ръбестата си кратуна, но незнайно 
как, тя се завря в ръкава на моето авасе2. Аз опитах да се освободя 
и размахах ръка, но главата на Кантаро остана в ръкава ми и взе да 
се мята насам-натам. Накрая Кантаро ми захапа ръката. Много ме 
заболя и го притиснах до оградата, подсякох му краката и го из-
бутах по нанадолнището, защото градината на Ямашироя беше с 
два метра по-ниско от нашата. Кантаро се претърколи, срути част 
от оградата и с рев се строполи на земята. Когато падаше, откъсна 
и ръкава ми, след което си освободих ръката. Вечерта майка ми 
отиде при съседите да се извини и се върна с откъснатия ръкав.

По онова време правех и много други бели. С Канеко, сина на 
дърводелеца, и с момчето на бакалина, Каку, опустошихме зася-
тата с моркови градина на един съсед. Морковите тъкмо бяха по-
кълнали и бяха покрити със слама, а ние тримата половин ден се 
борихме върху сламата и изпотъпкахме всичко.

Освен това доста си изпатих, задето бях запушил кладенеца на 
съседа Фурукава. Кладенецът представляваше дълбоко забита в 
земята бамбукова тръба, от която бликаше вода за напояване на 
ориза. Аз не знаех за какво служи тази тръба и я натъпках с ка-
мъни и пръчки – и чак когато се уверих, че водата вече не тече, 
се прибрах! Тъкмо вечерях, когато в къщата ни влетя съседът 

 2 Авасе – горна дреха без подплата. – Б.пр.
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Фурукава. Беше почервенял от яд. Доколкото си спомням, тогава 
се наложи да платим нещо, за да уредим проблема.

Баща ми никак не ме харесваше, а пък майка ми харесваше по-
вече брат ми. Брат ми имаше бяло лице и много обичаше да под-
ражава на артистите от кабуки3, изпълняващи женски роли.

Винаги когато ме видеше, баща ми все повтаряше:
– От него нищо няма да стане!
– Толкова е палав! Тревожа се за бъдещето му – казваше и май-

ка ми.
Наистина, както смятаха майка ми и баща ми, нищо не стана от 

мен! Притесненията им бяха напълно основателни. Единствено в 
затвора не успях да вляза!

Няколко дни преди да почине майка ми, правех салта в кухнята 
и случайно си ударих ребрата в ъгъла на огнището. Много ме за-
боля. Майка ми страшно се ядоса:

– Не искам да те виждам повече! – извика тя. Аз много се раз-
строих и реших да се преместя при едни наши роднини. След ня-
колко дни разбрах, че майка ми е починала. Не съм и предполагал, 
че може да се случи толкова внезапно!

Ако знаех, че болестта е била толкова сериозна, щях да се дър-
жа по-добре, мислех си аз, докато вървях към вкъщи. По-късно 
брат ми каза, че съм бил непочтителен син и че заради мен мама 
е починала толкова внезапно. Стана ми много мъчно и му ударих 
шамар.

След като майка ми почина, останахме да живеем само с баща 
ми. Баща ми не работеше и имаше лошия навик да обижда хората, 
казвайки им, че не стават за нищо. И до днес не мога да разбера 
какво е имал предвид. Баща ми просто беше много странен човек...

Брат ми искаше да стане търговец и усърдно учеше английски. 
Имаше лукав характер, като на жена, и затова бяхме в лоши отноше-
ния. Почти всяка седмица се карахме и се биехме. Веднъж, когато 
играехме шоги4, брат ми направи нечестен ход и заядливо започна 

 3 Кабуки – класически японски театър. – Б.пр.
 4 Шоги – японски шах. – Б.пр.
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да ми се присмива. Страшно се ядосах и го ударих с пула между веж-
дите. Ударих го толкова силно, че му потече кръв. Брат ми се оплака 
на баща ми, който пък ме заплаши, че ще ме лиши от наследство.

Бях се примирил и с това, но Кийо, прислужницата, която ра-
ботеше при нас повече от десет години, през сълзи започна от 
мое име да моли баща ми за прошка и в крайна сметка успя да го 
умилостиви. Въпреки това не бях особено изплашен от баща ми. 
По-скоро ми беше жал за Кийо.

Чувал съм, че Кийо е от добро семейство, което обаче е запад-
нало по времето на Реставрацията Мейджи5 и затова тя е била 
принудена да работи като прислужница. Кийо беше вече възраст-
на. Тази стара жена по необясними причини ме обичаше много. 
Странно нещо! Дори майка ми, три дни преди да почине, беше 
напълно отвратена от мен. Баща ми също не знаеше какво да ме 
прави. Хората от квартала ме наричаха „бандит“ и „лошо момче“, 
но въпреки това Кийо не спираше да ме обича. Бях се примирил 
с мисълта, че не съм човек, който заслужава обич, и вече не ме 
учудваше, че хората говорят лошо за мен. По-скоро вниманието 
на Кийо ми се струваше странно. Понякога, когато бяхме сами в 
кухнята, тя ме хвалеше.

– Ти имаш честен и добър характер! – казваше тя, но не разби-
рах какво точно има предвид. Ако наистина имах такъв добър ха-
рактер, и други освен Кийо би трябвало да се отнасят поне малко 
по-добре с мен, мислех си аз.

Когато Кийо ми говореше тези неща, обикновено ѝ казвах, че 
мразя да ми се подмазват. Тогава старата жена ми отвръщаше ра-
достно, че затова характерът ми е добър, и с усмивка се взираше 
в лицето ми. Изглежда сама си беше създала този мой прехвален 
образ и по този начин често ме караше да се чувствам неловко.

След като почина майка ми, Кийо започна да ме глези още по-
вече. Често детското ми съзнание се чудеше защо ме обича тол-

 5 Реставрацията Мейджи е процес на политически и обществени про-
мени в Япония, довели до падането на шогуната и установяването на 
конституционна монархия през 1868 г. – Б.пр.
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кова. Понякога започваше да ми досажда и ѝ казвах да спре, но 
въпреки това тя продължаваше да ме глези. Купуваше ми сладки и 
соленки със собствените си пари. В студени вечери тихичко оста-
вяше до възглавницата ми топла каша от елда, направена от отдав-
на купено брашно. Освен неща за ядене, тя ми купуваше и чорапи, 
моливи и тетрадки. Години по-късно тя даже ми даде назаем три 
йени. Аз не ѝ ги бях искал! Тя самата ми ги донесе в стаята и каза:

– Сигурно нямаш джобни пари. Ето, вземи!
Аз естествено ѝ казах, че не ми трябват, но тя настоя и аз ги 

взех. Всъщност много се зарадвах. Сложих трите йени в една ке-
сия, която напъхах в пазвата си, и отидох до тоалетната. Там оба-
че, без да искам, изтървах кесията в дупката. Много се засрамих 
и бавно излязох от тоалетната. Наложи се да кажа на Кийо какво 
се беше случило. Тя бързо отиде и взе една бамбукова пръчка, за 
да извади кесията. След малко чух плясък на вода откъм кладене-
ца. Излязох и видях как тя мие кесията, закачена на края на една 
пръчка. Когато отворихме кесията, банкнотите бяха станали ка-
феникави, а образът на тях бе избледнял. Кийо ги изсуши на ман-
гала и ми ги даде отново.

– Май малко миришат – казах аз.
– Ще отида да ги сменя – отвърна тя.
Не знам как ги е сменила, но ми донесе три сребърни монети 

вместо банкнотите. Какво направих с тези йени, вече не си спом-
ням, но сега ми се иска да ѝ ги върна, въпреки че вече не мога... За 
съжаление вече няма как да ѝ се отблагодаря!

Кийо ми подаряваше неща само в отсъствието на баща ми и 
брат ми. За мен беше много неприятно да получавам тези неща 
скришно от другите. С брат ми не се обичахме, но въпреки това 
не исках да получавам тайно неща.

Попитах я:
– Защо само на мен даваш, а на брат ми не?
Тя невъзмутимо ми отговори:
– На брат ти му купува баща ти!
Според мен това не беше честно. Баща ми беше инат, но спра-

ведлив човек. Вероятно обаче в очите на Кийо нещата изглежда-
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ха по съвсем друг начин. Старата жена може и да е имала някога 
високо положение в обществото, но не беше образована. Тя беше 
заслепена от обичта си към мен. Пристрастието ѝ бе много силно. 
Беше си втълпила, че в бъдеще ме чакат големи успехи и че ще ста-
на велик човек. Беше решила, че брат ми няма да постигне нищо 
в живота, въпреки че залягаше много усърдно над учебниците. 
Вярваше, че тези, които тя обича, със сигурност ще станат велики 
хора, а тези, които не харесва, няма да сполучат.

По онова време нямах никаква идея какъв искам да стана, но 
Кийо все казваше: „Ще станеш, ще станеш“ – и някак си започ-
нах да вярвам, че все нещо ще стане от мен. Сега като се замисля, 
всичко това ми се струва доста глупаво!

Понякога я питах:
– Според теб какъв ще стана, когато порасна?
Между другото, и самата Кийо май нямаше ясна представа как-

во точно ще се случи и казваше само, че без съмнение ще се возя 
с рикша и ще живея в къща с много красив вход. Освен това Кийо 
си мислеше, че когато си купя собствена къща и стана независим, 
ще живеем заедно. Няколко пъти се случваше да ме моли:

– Моето момче, намери ми местенце при теб, каквото и да е то.
Аз също започвах да вярвам, че някога ще си имам собствена 

къща, и се съгласявах:
– Да, ще бъдеш винаги с мен – казвах аз.
Кийо имаше доста развито въображение и често съчиняваше 

всякакви невероятни планове:
– Къде предпочиташ – в предградията в Коджимачи6 или в цен-

търа, в Адзабу7? Хубаво е да имаш люлка в градината. Една стая в 
западен стил е напълно достатъчна – казваше тя.

По онова време не бях мислил за никакви къщи, нито за запад-
ни, нито за японски. Къща не ми беше нужна и винаги казвах на 

 6 Коджимачи – квартал в Токио, където някога живеели заможни хора. 
– Б.пр.

 7 Адзабу – квартал близо до императорския дворец. – Б.пр.
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Кийо, че още ми е рано да мисля за такива неща, а тя пак продъл-
жаваше да ме хвали:

– Това, че не искаш много, доказва, че сърцето ти е чисто – каз-
ваше Кийо.

Животът вървеше еднообразно пет-шест години след смъртта 
на майка ми. Татко ме хокаше редовно, а с брат ми все се карах-
ме, но Кийо продължаваше да ми носи сладки и често ме хвалеше. 
Тъй като не бях капризен, смятах, че това ми е предостатъчно. Бях 
уверен, че почти всички други деца са като мен.

Кийо обаче продължаваше да повтаря:
– Горкичкият ти, колко си нещастен! – а аз си мислех, че веро-

ятно наистина съм нещастен и достоен за съжаление, щом толко-
ва често ми казва това.

Като изключим приказките на Кийо, други особени грижи 
нямах. Единственото нещо, което ми липсваше, бяха джобните 
пари. Баща ми никога не ми даваше.

Шест години след смъртта на майка ми, точно на Нова година, 
баща ми почина от инсулт. През април същата година завърших 
едно частно средно училище, а през юни брат ми завърши тър-
говското училище. Той се готвеше да замине да работи в клона 
на една фирма на остров Кюшю8, където се беше появила свобод-
на длъжност. Аз обаче трябваше да продължа образованието си 
в Токио. Брат ми предложи да продадем къщата и имуществото, 
преди да замине за Кюшю. Аз му отговорих, че ми е все едно, и му 
казах да прави каквото реши. Нямах желание да му преча. Всеки 
път, когато се опитваше да се грижи за мен, ние се карахме, така че 
беше ясно, че рано или късно ще предложи да продадем къщата.

Винаги когато приемах неговата помощ, трябваше да прекла-
ням глава и затова предпочитах да разнасям мляко, за да изкарвам 
някакви пари. Нямах никакво желание да му се покланям! Преди 
да замине, брат ми повика търговец на мебели и разпродаде за 
дребни пари натрупаните от поколения вещи, а къщата продаде 
чрез посредник на някакви заможни хора. Той май успя да вземе 

 8 Кюшю – третият по големина остров в Япония. – Б.пр.
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доста пари, но колко точно – не знам. Месец по-рано вече се бях 
изнесъл на квартира в квартал Огава9 в Канда10. Кийо много съжа-
ляваше, че къщата, в която е живяла повече от десет години, беше 
продадена, но нямаше какво да направи, тъй като не беше нейна.

– Ако беше малко по-голям, ти щеше да наследиш къщата – 
убедено говореше тя.

– Ако наистина можех да наследя къщата, щеше да стане и сега, 
независимо че не съм достатъчно голям! – ѝ казах аз. Старата 
жена не знаеше нищо и затова вярваше, че истинската причина да 
не наследя семейната ни къща е възрастта ми.

Така брат ми и аз се разделихме. Остана ми обаче една голяма 
грижа. Кийо нямаше къде да отиде. Брат ми естествено нямаше 
как да я вземе със себе си, а и Кийо нямаше никакво желание да 
ходи с него чак до Кюшю. Аз пък живеех в малка стаичка, около 
пет квадратни метра, от която на всичкото отгоре имаше опас-
ност всеки момент да ме изгонят. Нямаше как да ѝ помогна.

Питах Кийо:
– Не искаш ли да работиш в някое друго семейство?
– Докато не си намериш къща и не се ожениш, няма как да бъда 

с теб. Ще се наложи да отида при племенника ми.
Нейният племенник беше писар в съда и бе добре подсигурен. 

Той няколко пъти беше канил Кийо да живее при него, но тя ви-
наги казваше, че ѝ е по-добре да живее в дома, в който е свикнала, 
макар и да работи като прислужница. Сега обаче нямаше избор 
и реши, че е по-добре да отиде при племенника си, отколкото да 
слугува при непознати хора. Тя все пак ми каза:

– Търси начин да си вземеш къща и да се ожениш, а пък аз ще 
дойда да се грижа за теб.

Явно предпочиташе мен – чуждия човек – пред племенника си, 
който ѝ беше роднина.

Два дни преди да замине за Кюшю, брат ми дойде в квартирата 
ми, извади шестстотин йени и каза:

 9 Огава – квартал в Токио. – Б.пр.
 10 Канда – район в Токио. – Б.пр.
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– Давам ти ги, за да започнеш някаква търговия, или пък ако 
искаш, ги ползвай за обучение. Прави каквото решиш с тези пари 
и повече не ме търси!

Бях трогнат от постъпката на брат ми. Помислих си, че тези 
пари няма да са ми нужни, но честната му постъпка на брат ми 
ме учуди и аз реших да приема парите. След това той извади пет-
десет йени и каза да ги предам на Кийо. Тези пари наистина ги 
взех с благодарност. Два дни по-късно ние се разделихме на гара 
Шинбаши11 и повече никога не го видях.

Лежах и размишлявах как да използвам шестстотинте йени. 
Да започна търговия беше трудно, а и нямаше да се справя добре. 
Освен това шестстотин йени не бяха достатъчни, за да започна 
истинска търговия. Дори да бях решил да се захвана с това, като 
нямам образование и достатъчно пари, само щях да си навлека не-
приятности.

Отказах се от идеята да ставам търговец и реших да ги използ-
вам за образование. Ако разделя шестстотин йени на три и използ-
вам по двеста йени на година, ще ми стигнат за три години обу-
чение, а ако уча три години усърдно, все нещо ще постигна. След 
това мислих в какво училище мога да постъпя, но открай време 
нито един предмет не ми беше особено интересен. Най-вече не 
ми се учеха езици и литература. Не разбирам нито ред от новата 
японска поезия12. Бях решил, че няма нещо, което да ми е приятно 
да уча, и е все едно какво точно ще бъде то. Един ден минавах по-
край едно училище по естествени науки, където имаше залепена 
обява, че набират нови ученици, и реших, че това може да е знак на 
съдбата. Влязох вътре. Там ми дадоха правилника и попълних фор-
мулярите за кандидатстване. Сега като се замисля, това беше го-
ляма грешка, станала отново поради вроденото ми безразсъдство.

Три години прекарах в това училище. Много се стараех да уча, 
но винаги бях на средно ниво. Ученето никак не ми се удаваше и 

 11 Шинбаши – гара в Токио. – Б.пр.
 12 Нова японска поезия (шинтайши) – нови поетични жанрове, които се 

появяват в края на XIX в. под влиянието на европейската поезия. – Б.пр.
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затова името ми лесно се откриваше в долния край на списъка с 
оценки13. Учудващо беше, че на третата година някак си успях да 
завърша. Бях много изненадан, когато получих дипломата си!

Осем дни след дипломирането директорът на училището ме 
повика и ми каза, че едно средно училище на остров Шикоку14 
търси учител по математика. Заплатата била четиридесет йени. 
Директорът ме попита дали не искам да отида. Бях учил три го-
дини, но честно да си призная, нямах желание нито да ставам 
учител, нито да се местя в провинцията. За съжаление обаче, не 
си представях какво друго бих могъл да работя освен учител и 
затова, без много да се замислям, отговорих, че съм съгласен да 
замина. Това беше поредното ми прибързано решение, отново 
резултат от вроденото ми безразсъдство.

След като вече бях приел предложението, трябваше да замина. 
През трите години на обучение бях живял в малката си стаичка 
и нямах конфликти с никого, за разлика от годините, през кои-
то живеех вкъщи. Това беше един сравнително безгрижен и лек 
период от моя живот. Сега обаче дойде момент, в който се нало-
жи да напусна квартирата си. През живота си само веднъж бях 
излизал извън Токио. Тогава със съучениците ми ходихме на екс-
курзия в Камакура15. Сега обаче беше по-различно. Налагаше се 
да замина доста далеч. На картата това място изглеждаше малко, 
като връх на топлийка някъде на морския бряг. Започнах да съжа-
лявам за решението си. Едва ли си струваше да ходя там! Не знаех 
що за град беше това и що за хора живееха там, но в крайна сметка 
реших, че няма какво толкова да се притеснявам. Налагаше се да 
тръгна. Избор нямах!

След като продадохме къщата, от време на време ходех да на-
вестявам Кийо. Племенникът ѝ се оказа много свестен човек. 

 13 В Япония имената в списъците с оценки се подреждат не по азбучен 
ред, а по успех. – Б.пр.

 14 Шикоку – най-малкият от четирите големи острова в Япония. – Б.пр.
 15 Камакура – един от най-старите градове близо до Токио, известен с 

голямата статуя на Буда. – Б.пр.


