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En Senkichi és aprenent en una botiga de bàscules del barri
de Kanda.
Era un dia qualsevol de la tardor. La llum suau i transparent
típica d’aquesta estació entrava al rebedor de la botiga per sota
de la cortina noren1, que havia perdut força el color blau marí
original. No hi havia ni un client. El cap dels empleats, que fumava assegut darrere de la reixa de la caixa amb l’aire d’estar
avorrit, va dirigir la paraula a l’altre cap dels empleats, un jove
que llegia el diari al costat del braser:
—Ei, Kō, ja ha arribat l’època de la ventresca de tonyina que
t’agrada tant, oi?
—Sí.
—Per què no anem a menjar-ne aquesta nit, un cop hàgim
tancat la botiga?
—No és mala idea.
—Si anem pel Fossat Exterior, trigarem només un quart
d’hora.
—Sí, estaria bé.
—Si has tastat la ventresca d’aquell restaurant un cop, no pots
conformar-te amb la que serveixen els restaurants d’aquests
voltants, no creus?
—Hi estic totalment d’acord.

1 Noren és una cortina més o menys curta que es penja a l’entrada
d’una botiga o d’un restaurant. Normalment hi ha estampat el nom
o l’emblema de l’establiment.
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En Senkichi, que estava assegut correctament amb les mans
sota el davantal al darrere del cap jove, deixant un espai respectuós de marge, tal com havia de fer un aprenent, va pensar, “Ah,
estan parlant del restaurant de sushi”. Al barri del Kyōbashi hi ha
una botiga anomenada S, rival de la seva botiga. Hi anava sovint
per fer encàrrecs i per això sabia bé on es trobava aquell restaurant de sushi. En Senkichi va pensar que ell voldria ser també
cap d’empleats per poder anar a un d’aquells restaurants quan
volgués i poder parlar com un gurmet, com feien ells.
—He sentit dir que el fill del restaurant Yohei ha obert un altre
restaurant a prop del gran magatzem Matsuya. Que el coneixes?
—No. A prop de quin Matsuya?
—No ho sé ben bé, deu ser el Matsuya de l’Imagawabashi.
—Ah sí? I és bo?
—Diuen que sí.
—Es diu Yohei, també?
—No, era un altre nom. A veure... Ho he sentit, però ara no
me’n recordo.
En Senkichi els escoltava tot recordant que n’hi havia alguns
de renom. Va pensar: ”Diuen que és bo, però què vol dir ser bo,
en realitat?”, i s’empassava la salivera que li venia tractant de no
fer soroll, dissimulant tant com podia.
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