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<Saya, én
Emikóm.>*

*Japánból fordítva.

<Annyira
hiányoztál.>

<Távol,
azon a
szörnyű
helyen…>

<Én sem
ezt akartam.>

<Apád nem
ezt szánta
neked.>
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<Bár
amilyen állapotban visszakerült
hozzám a lányom,
ez sajnos nem
valószínű.>

<Ha elég
sokáig élsz, Saya,
egyvalami teljesen világossá
válik…>

<Talán
a sors keze
van a dologban…>

<„A legtöbb
dolog ok nélkül
történik.”>

Azt
mondják,
ha egy kard
elég vért
iszik…

…lassan
saját lelke
lesz.

Sőt, vérszomjassá válik.
A szépanyád
forgatta ezt a
katanát, miután
a férje elesett egy
ostromban,
Saya.
A kard a te
örökséged.
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Apa.
Eto úr.

Bár sok
jakuza állítja,
hogy szamurájok
leszármazottja, a
mi két családunk
tényleg az.

De a jakuzák
a legalacsonyabb
társadalmi rétegek
szélhámosai és
zsarolói közül
kerültek ki…

Eto úr
a Taira-klán leszármazottja. Ezért
tudnak a családjaink
olyan jól együttműködni.

De azóta
sokkal többé
váltunk, drága
lányom.
A jakuza
mindenhol
gyökeret
eresztett.

Azok vagyunk.
De törődünk az
emberekkel, ahogy
az igazi szamurájok tették.
Megvédjük őket, és a
környék rendfenntartó erejeként
működünk.

A Kurokik
évszázadok
óta élnek itt.
Ez az otthonunk.

Segítettünk
az embereknek
túlélni a sógunátus
bukását, Japán megnyitását, az 1923-as
földrengést és a
második világháborút.
Azt mondják,
gengszterek
vagyunk.

Többek

között.

Bűnözők

De azért
nézzük
reálisan.

A kormány
hiénáit is
sakkban
tartjátok.

vagyunk,
Saya.

Ha kell,
vagyunk.

Valahogy pénzhez kell
jutni.

kegyetlenek
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igen.

Az emberek
kockáznak,
verekednek,
és… nos, sok
züllött dolgot
tesznek.

Elég
nagy vagyok,
hogy segítsek, apa.

Mi
gondoskodunk arról, hogy
e sötét hajlamok
bizonyos helyeken
megnyilvánulhassanak.

Elszigeteljük

őket.
Megóvjuk
tőlük a többi
embert.

Hadd bizonyítsam be. Küldj
el kiképzésre az
igazi iskolába.
Büszke leszel
rám.

Én
Emikóm…

Nem.

Én azért
úszom cápákkal, hogy neked
ne kelljen.

Csak
folytasd a
tanulmányaidat, és tartsd
távol magad
a családi
üzlettől.

Ez rendkívül nehéz
élet, amelytől
szeretnélek
megóvni.

Nem diáklány vagyok,
apa. Hadd
Ez az én
próbáljam
otthonom,
meg…
az én családom.

A jakuza
szindikátus
egyébként is
szinte kizárólag férfiakból
áll, Saya.
De nők
is vannak
köztük. Onészanok.
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És ha
kudarcot
vallasz?

Ő vállalná a
te tetteid következményeit.

Minden
baklövésért
áldozatot
követelnénk
tőle.

Csak
egy magasabb
rangú taggal
szembeni puszta
tiszteletlenség is
egy ujjába
kerülne.

Tudod, mit
kellene tennie az
apádnak minden
egyes hibád
után?

Készen

állsz
erre?

De…

Te vagy az örömöm,
a napvilágom.

Kell az
összes ujjam,
hogy csikizhesselek!

Ne kövess
engem a
sötétbe.

Odakint
szétmarcangolnának.

…jobban
illenek hozzád
a könnyű és
biztonságos
feladatok,
Saya.

Atyám,
Eto úr,
köszönöm,
hogy fogadnak.

Ki vele, Kenji.
Mímelt tiszteleted
nem tudja leplezni
arcátlanságodat.
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Életemet
a családom
szolgálatának
szentelem.

Mégis megszégyeníted és
kigúnyolod
a saját
véredet.

Mit
akarsz,
Kenji?
A nemzetünk virágzik. Munkásokat, akik
Sok az új építkezés, ami kurvákra, szerencsejátékra, és
rengeteg munkást
tetszik vagy
jelent.
sem…

Drogra
vágynak.

Drogra,
amelyet a
többi családtól vásárolnak.

Apának igaza
van…

Ezeket az
igényeket a
riválisaink
elégítik ki,
akik egyre

De gondoskodhaTávol
tunk róla, hogy
emberséges tarthatjuk a
saját környélegyen.
künktől…

Nem vethetünk gátat
a drogfogyasztásnak
vagy a prostitúció fenntartásához szükséges
emberkereskedeerősödlemnek.
nek.
Mi pedig
lemaradunk,
és elgyen-

Ezeket
a tevékenységeket nem lehet
„emberségesen”
űzni.

gülünk.

Mi is
e közösség része Nem fogunk
vagyunk. hozzájárulni
a saját otthonunk tönkretételéhez.

Megmutatom,
hogy számíthatsz
rám, és egy nap
Tudom,
átvehetem az
miről beszéüzletet…
lek! Most az
egyszer bízz

Apám,

kérlek!

bennem… bebizonyí tom
neked!

Egyetlen
szót se
többet!

Nem rántasz le
minket a mocsokba,
csak hogy jobban
tiszteljenek téged
a klubokban,
kisfiú!
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Akkor beszélj
a saját fiaddal,
vaksi Eto.
Ő nem
hagyja, hogy
elherdáld az
ő születési
előjogát.

Minden
adandó
alkalommal
becsmérled
a húgodat,
Kenji.
De
egyvalamit
mondhatok…

…Saya
jobb fiam,
mint te
valaha
leszel.

