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Seijun, ik weet
dat het al lang
geleden is...

en geloof me,
wij waren niet
veel wijzer.

maar wij
zijn ook
jong
geweest.

Ik

weet waarover
ik praat, ik was
erbij. we hebben
fouten begaan!

belet hem
die nu zelf
te begaan.

het is nog
niet te laat.

alsjeblieft,
laat yoshi bij
je wonen...

laat hem
niet eindigen
zoals wij...
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vanavond
is het grote
moment!
we ruimen
de spekters
eindelijk op
in deze stad!

kras luid
en duidelijk,
mijn raven,
kras luid!

wie me de helm
van fukusha brengt,
mag een nieuwe badge
op zijn kamikaze*
spelden!

* alle woorden met een sterretje staan uitgelegd op pagina 49.
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aargh!

yoshi!! door
die klootzak
te achtervolgen,
raakten we
de groep kwijt.

we kunnen hen
inhalen via
banshoji-dori.
volg me!
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maar masaru,
op dit uur loopt
het vol mensen
in banshoji!

ah!
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hij mag
blijven...

heeft je
grootvader je
uitgelegd wat je
hier te wachten
staat?

nee, hij zei
me enkel dat u
een oude vriend
bent.

heb je
een tatoe
age?

aan mijn
zijde zal je de
ware betekenis
van tatoeages
begrijpen.
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Ik liet er
een zetten
toen ik bij
de bende kwam.

geno
teerd!

Is dat
alles voor
vandaag?

kom volgende
week langs
en we werken
de tatoeage af.

ja, dat
was de
laatste.

ga je nog
naar horiseijun*
voor je ver
trekt?

gelukkig,
m'n rug doet
pijn!
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ja, zoals
elke dag.
waarom
vraag je dat,
chiaki?

verschillende
van mijn leerlingen
hebben jaren ge
wacht voor ze
met hem kennismaakten. jij bent

Ik vroeg me af
of ik hem vandaag eindelijk
zou kunnen
ontmoeten.

zeg me dan
gewoon of
de geruchten
kloppen.

hier pas drie
weken...

ben je
klaar met je
oefeningen?

naar verluidt
tatoeëert hij
enkel vips en is
hij een van de
zeven.

ja, ja, ik heb
ze op de tafel
van je kantoor
gelegd.

ja, hij is
een van de
grootmees
ters.
en hij werkt
enkel tatoeages
af die hij jaren
geleden is
begonnen.

ja, ze zijn
net weg.

mag ik
binnen?

Ik ben aan
het opruimen.

Ik ben
ook
klaar.
Ik dacht
iets te gaan
drinken met
de jongens.
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uitstekend idee!
je moet kunnen
loslaten.
en de nieuwe?
je maakt 'r bang
door haar te blijven
herhalen om niet in de
ogen van de meester
te kijken...

de stakker,
ze durft zelfs
niet naar boven
komen!
maar ze heeft
talent. was ik even
naïef als zij toen
ik hier kwam?

jij was
nog naïever,
hahaha!

hebt u me
nog nodig,
meester?
voor ik ga
slapen, kijk
ik nog
naar een gevecht
van harumafuji dat
je voor me hebt
opgenomen.

nee, je
kan gaan.
het kostte me
veel moeite om
iemand te vinden
die dit werk
serieus neemt.

tot
morgen.

de wagen stond
weer geparkeerd
in het steegje.

de wereld is
veranderd.
maar de boom
die zijn wortels
verliest, valt
altijd om...

nee, be
dankt, ik
ben moe.

bovendien
zou ik je cor
recties graag
lezen tegen
morgen.

haha!
dat be
twijfel
ik.

de klanten van de
meester komen in zijn
studio via de buitentrap.
dat is een persoonlijk
ritueel.

het is al eeuwen
geleden dat
tatoeages enkel
zijn voorbehouden
voor yakuza.
maar ik zal
het doorgeven
aan de meester, hij
zal erom lachen.

Ik verbied je
me belachelijk
te maken bij de
meester, senpai!!*

Ik ga naar
de jongens in
het centrum.

een luxewagen,
een lijfwacht...
volgens mij
zijn het
yakuza.*

tot
morgen
dan.
veel
plezier.

kom je
met me mee?
je kent hen
bijna allen.

red
de Isebaai!!! de Isebaai is
in gevaar!
red
de baai!!

"red de

we moeten
handelen voor
het te laat is,
vriend.

Isebaai!"

"voorkom
de ramp. zeg
nee tegen het
nieuwe vast
goedproject!"

en voor hij het
werk verlaat, moet
hij de meester nog
instoppen, haha!

fuck, yoshi,
jij bent altijd
te laat!
het spijt
me, ik heb
het druk.
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