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DRIVE MY CAR
Kafuku havde tit kørt i bil med en kvinde ved rattet, og efter
hans mening kunne kvindelige chauffører groft sagt inddeles
i to kategorier: Dem, der kørte for aggressivt, og dem, der
kørte for forsigtigt. De sidste var der absolut flest af, hvilket
man nok burde være taknemmelig for. Generelt ville han dog
sige, at kvinder kørte mere hensynsfuldt og forsigtigere end
mænd, og det var der ingen grund til at klage over, selvom
det indimellem kunne virke irriterende.
De fleste kvinder fra den ‘aggressive gruppe’ mente på
den ene side, at de var gode til at køre bil, og gjorde tit grin
med de forsigtige bilister, mens de pralede af, at de ikke var
sådan, og på den anden side var de slet ikke klar over, at
deres hurtige skift mellem vognbanerne forårsagede dybe
suk, bandeord og hårde opbremsninger hos andre bilister.
Selvfølgelig var der også kvinder, der ikke tilhørte nogen
af kategorierne. De kørte hverken for aggressivt eller for
forsigtigt, bare normalt. Blandt dem var der tilmed nogle,
der var temmelig dygtige til at køre bil. Alligevel fornemmede Kafuku altid, at de blev lidt anspændte, når de kørte
med ham. Han kunne ikke lige sætte fingeren på, hvad det
var, men når han satte sig ved siden af dem, mærkede han
straks en manglende afslappethed, og så kunne han heller
ikke selv slappe af. Enten blev han ubehageligt tør i halsen,
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eller han forsøgte at fylde tavsheden ud med unødvendig
og ligegyldig snak.
På samme måde var der selvfølgelig mænd, der var gode
til at køre bil, og mænd, der ikke var det, men ingen af dem
udviste samme anspændthed under kørslen. Dermed ikke
være sagt, at de ikke var nervøse, det var de sikkert, men
af en eller anden grund abstraherede de helt naturligt – og
sikkert ubevidst – fra nervøsiteten. De kunne sagtens føre en
normal samtale, mens de koncentrerede sig om at køre, og
dermed gøre både det ene og det andet. Kafuku kunne ikke
gennemskue, hvad forskellen bundede i.
I det daglige skelnede han sjældent mellem mænd og
kvinder. Han følte egentlig ikke, at der var den store forskel
på, hvad de to køn kunne. På arbejde havde han lige mange
mandlige og kvindelige kolleger og slappede faktisk bedst
af sammen med kvinderne. De havde sans for detaljer og var
bedre til at lytte. Det var kun, når han kørte i bil, og der sad en
kvinde ved rattet, at han blev opmærksom på forskellen. Det
holdt han dog for sig selv. Den slags talte man ikke højt om.
Derfor så Kafuku heller ikke ligefrem begejstret ud, den
dag han spurgte Oba, sin mekaniker, om han kendte en god
privatchauffør, og han foreslog en kvindelig chauffør. Oba
smilede forstående. “Hr. Kafuku, hun kører virkelig godt. Det
kan jeg godt garantere Dem for. Kunne De ikke bare prøve
at møde hende?”
“Jo, hvis De synes,” svarede Kafuku. Han skulle bruge en
chauffør hurtigst muligt, og han stolede på Oba, som han havde
kendt i femten år. Oba havde stift, strittende hår og lignede en
trold, men han var usvigelig sikker, når det gjaldt biler.
“Jeg tjekker lige styretøjet for en sikkerheds skyld, og hvis
ikke der er problemer, kan bilen være så god som ny torsdag
klokken fjorten. Jeg beder hende komme herhen samtidig, så
kan hun køre Dem en tur i nabolaget. Hvis ikke det fungerer,
siger De bare til. De skal ikke holde Dem tilbage.”
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“Hvor gammel er hun?”
“Midt i tyverne, vil jeg tro, men jeg har aldrig spurgt
hende,” svarede Oba og rynkede panden let. “Som sagt, så
kører hun virkelig godt, men …”
“Men?”
“Hun er nok lidt excentrisk.”
“Hvordan det?”
“Hun er brysk og ordknap, og så ryger hun hele tiden,”
sagde Oba. “Hun er ikke den yndige, pigede type, men det
får De at se, når De møder hende. Hun er ikke til at slå et smil
af, og hvis jeg skal være ærlig, så er hun faktisk lidt grim.”
“Det generer mig ikke. Hvis hun er alt for køn, er det svært
at slappe af, og der skulle nødig opstå kedelige rygter.”
“Så er hun nok den helt rigtige.”
“Og hun kører godt, ikke?”
“Det kan De være helt sikker på. Hun kører ikke bare godt
af en kvinde at være, hun kører simpelthen godt.”
“Hvad laver hun ellers?”
“Det ved jeg ikke rigtig. Hun har vist forskellige småjobs
som kassedame eller bud, men hvis der dukker noget bedre
op, kan hun holde op med det samme. Det var en af mine
venner, der præsenterede hende for mig. Forretningen går
ikke så godt for tiden, så jeg kan ikke ansætte hende her på
fuld tid, men vi ringer efter hende, når vi har brug for en
ekstra hånd. Hun er virkelig en god pige, og så rører hun
ikke alkohol.”
Da alkohol blev nævnt, gled der en mørk sky hen over
Kafukus ansigt, og han førte uvilkårligt højre hånd op til
munden. “Så lad mig møde hende i overmorgen klokken
fjorten,” sagde han. Den bryske, fåmælte og ikke særligt
pigede pige havde vakt hans nysgerrighed.
Klokken to om eftermiddagen to dage senere stod den gule
Saab 9000 med soltag klar på værkstedet. En bule i højre side
var blevet udbedret og lakeret så fint, at man næsten ikke
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kunne se den mere. Motoren havde fået et rutinetjek, gearene
var justeret, bremseklodser og vinduesviskere udskiftet.
Desuden var bilen blevet vasket og poleret, og hjulkapslerne
pudset. Som sædvanlig var Obas arbejde upåklageligt. Kafuku
havde haft Saab’en i tolv år, og den havde kørt over 100.000
km. Kanvastaget var temmelig slidt, og der kom lidt vand ind,
når det regnede meget, men han havde ikke i sinde at skifte
bilen ud med en nyere model foreløbig. Indtil videre havde
der ikke været nogen alvorlige problemer. Han var glad for
den og nød at køre med kalechen slået ned både vinter og
sommer. Om vinteren sad han bag rattet med tyk frakke og
halstørklæde på, om sommeren med hat og mørke solbriller.
Han nød at skifte gear, mens han kørte gennem byens gader,
og når han holdt for rødt, slappede han af og sad og kiggede
op på himlen. Han betragtede skyerne, der svævede forbi,
og fuglene på el-ledningerne. Bilen var en uundværlig del af
hans livsstil. Han gik langsomt rundt om den og studerede
hver eneste lille detalje som en, der inspicerer sin hest før et
væddeløb.
Da han købte bilen, levede hans kone stadig. Det var hende,
der havde valgt den gule farve. De første år kørte de tit ture
i den. Hans kone kunne ikke køre, så det var altid ham, der
sad bag rattet. De tog også af sted på længere ture til Izu,
Hakone og Nasu, men efter ti år var det nærmest kun ham,
der kørte i bilen. Efter hendes død havde han haft forhold til
flere forskellige kvinder, men ingen af dem havde nogensinde
fået lov til at sidde ved hans side i bilen. Han kørte heller
aldrig ud af byen på længere ture mere, medmindre arbejdet
absolut krævede det.
“Den er da lidt slidt hist og pist, men det er stadig en god
bil,” sagde Oba og strøg kærligt hen over instrumentbrættet,
som var det halsen på en hund. “Det er en pålidelig bil.
Dengang lavede de gode biler i Sverige. Elektronikken skal
vedligeholdes, men det mekaniske er der ingen problemer
med. De har virkelig passet godt på den, hr. Kafuku.”
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Kafuku var ved at skrive under på forskellige papirer og
få gennemgået den udspecificerede regning, da pigen kom.
Hun var en meter og femogtres, ikke tyk, men bredskuldret
og tætbygget. Hun havde et ovalt, violet modermærke på
størrelse med en oliven på højre side af halsen, som det
tilsyneladende ikke generede hende at vise frem. Hendes
tykke, kulsorte hår var bundet i nakken, så det ikke kom i
vejen. Lige meget hvordan man så på det, kunne man ikke
kalde hende smuk, og som Oba havde sagt, virkede hun
temmelig brysk. Hun havde ar efter akne på kinderne, øjnene
var store og meget mørke, blikket skarpt og mistroisk. Ørerne
var også store og strittede ud til siden som parabolantenner.
Hun var iført en sildebensvævet herrejakke, der var alt for
tyk til maj måned, brune bomuldsbukser og sorte Converse.
Under jakken bar hun en hvid T-shirt med lange ærmer, og
hendes bryster var pænt store.
Oba præsenterede Kafuku for hende. Hun hed Watari,
Misaki Watari.
“Misaki skrives med hiragana, og jeg har et cv, hvis du
vil se det,” sagde hun i et tonefald, der ikke ligefrem var
høfligt.
Kafuku rystede på hovedet. “Indtil videre behøver jeg ikke
dit cv. Kan du køre bil med manuelt gear?”
“Det foretrækker jeg,” sagde hun koldt, som en svoren
vegetar, der blev spurgt, om hun spiste icebergsalat.
“Det er en gammel bil, så der er ingen GPS.”
“Det behøver jeg ikke. Jeg har arbejdet som bud og kender
byen ud og ind.”
“Kunne du så ikke køre mig en tur her i kvarteret? Vejret
er dejligt, så vi kan køre med soltaget nede.”
“Hvor skal jeg køre hen?”
Kafuku tænkte sig om. De befandt sig i nærheden af Shinohashi. “Lad os køre til højre i krydset ved Tengen-templet,
så kan du holde i parkeringskælderen under Meidi-Ya,
mens jeg køber ind. Bagefter kan vi køre op ad bakken mod
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Arisugawa-parken, forbi den franske ambassade, ind på
Meiji-dori og så tilbage hertil.”
“Okay,” sagde hun uden at bede om at få det gentaget.
Hun fik nøglerne af Oba, skubbede hurtigt sædet på plads
og indstillede spejlene. Det lod til, at hun havde helt styr på
instrumentbrættet. Hun trådte koblingen i bund og prøvede
gearene, hvorefter hun fandt et par grønne Ray-Ban-solbriller
frem fra brystlommen i jakken og tog dem på. Så vendte hun
sig om mod Kafuku og nikkede let som for at spørge, om
han var klar.
“Kassettebånd,” sagde hun nærmest til sig selv, da hun så
kassettebåndoptageren.
“Jeg kan godt lide kassettebånd,” sagde Kafuku. “De er
lettere at have med at gøre end cd’er. Jeg bruger dem, når
jeg øver mine replikker.”
“Det er længe siden, jeg har set sådan en.”
“Da jeg begyndte at køre bil, brugte man 8-spors-båndoptagere.” Misaki sagde ingenting, men hendes ansigtsudtryk
afslørede, at hun ikke anede, hvad en 8-spors-båndoptager var.
Som Oba havde lovet, var hun en fremragende chauffør.
Hun kørte glidende og uden pludselige ryk. Selvom der var
megen trafik, og de ofte skulle holde for rødt, sørgede hun for
at holde motorens omdrejningstal stabilt. Det kunne han se,
når han fulgte hendes blik, men lukkede han øjnene, kunne
han nærmest ikke mærke, at hun skiftede gear. Kun når han
lyttede nøje til motoren, kunne han høre, at de kørte i et andet
gear. Hendes måde at træde på både gaspedal og bremse var
jævn og behersket. Det, han satte mest pris på, var dog, at hun
fra første øjeblik var helt afslappet, når hun kørte. Faktisk var
hun langt mere afslappet, når hun kørte bil, end når hun ikke
gjorde det. Hendes bryske udtryk forsvandt, og blikket blev
blødere. Det eneste, der ikke ændrede sig, var fåmæltheden;
hun sagde intet, medmindre hun blev spurgt.
Det generede ikke Kafuku, der heller ikke var særlig god
til smalltalk. Han havde selvfølgelig intet imod meningsfulde
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samtaler med nære venner, men ellers foretrak han tavshed.
Han sank ned i passagersædet og betragtede fraværende
bylandskabet, der gled forbi udenfor. For ham, der ellers
altid selv sad bag rattet, gav det ændrede perspektiv et helt
nyt syn på udsigten.
Kafuku afprøvede Misaki ved at lade hende udføre flere
baglæns parkeringer på den befærdede Gaien-nishi-dori,
hvilket hun klarede gnidningsfrit. Hun havde virkelig sans
for det og gode reflekser. Når der var lang ventetid for rødt
lys, tændte hun en cigaret. Marlboro var åbenbart hendes
mærke. Så snart det blev grønt, slukkede hun cigaretten igen,
og hun røg aldrig, mens hun kørte. Der var ingen mærker
efter læbestift på cigaretskoddene, hun havde ikke neglelak
på og brugte næsten ingen makeup.
“Jeg har et par ting, jeg gerne vil spørge dig om,” sagde
Kafuku, da de nærmede sig Arisugawa-parken.
“Spørg endelig,” sagde Misaki Watari.
“Hvor har du lært at køre bil?”
“Jeg er vokset op i bjergene på Hokkaido. Jeg kørte bil,
allerede fra jeg var omkring femten år. Det er helt umuligt
at bo der, hvis ikke man kan køre. Jeg boede i en by i en dal,
hvor solen sjældent nåede ned, så halvdelen af året var vejene
dækket af is. Selv en dårlig bilist bliver god til at køre der.”
“Man lærer vel ikke at parallelparkere oppe i bjergene?”
Det svarede hun ikke på. Så dumt et spørgsmål fortjente
åbenbart ikke et svar.
“Har Oba fortalt dig, hvorfor jeg pludselig har brug for
en chauffør?”
Misaki så lige ud og svarede tonløst: “De er skuespiller og
optræder seks aftener om ugen på teateret. De kører derhen i
bil og bryder Dem ikke om at tage med metro eller taxi, fordi
De øver Dem på Deres replikker på vejen. For nylig var De
ude for et mindre trafikuheld, hvor De mistede kørekortet.
Både fordi De havde drukket lidt, men også fordi der er noget
galt med Deres syn.”
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Kafuku nikkede. Det var næsten som at høre nogen genfortælle en drøm, de havde haft.
“Jeg blev undersøgt af den øjenlæge, politiet henviste mig til,
og det viste sig, at jeg har grøn stær og en blind plet i synsfeltet.
Ude i siden af højre øje. Det var jeg slet ikke klar over.”
Det var lykkedes Kafuku at få dem til at frafalde anklagen
for kørsel i alkoholpåvirket tilstand, fordi han havde haft
meget lidt alkohol i blodet. Han var også undsluppet pressens årvågenhed, men problemet med synet kunne han ikke
skjule for sin agent. Som det var nu, risikerede han at overse
eventuelle biler, der kom kørende bagfra og ind i hans blinde
vinkel i højre side, og han havde fået besked på ikke at køre
bil, før prøverne viste, at hans synsproblem var blevet løst.
“Hr. Kafuku,” sagde Misaki.“Må jeg godt kalde Dem det?
Er det Deres rigtige navn?”
“Ja, det er det,” svarede han. “Det betyder velstand og lykke
for familien, men det har vi altså ikke profiteret af. Jeg kender
i hvert fald ikke nogen i vores slægt, som er blevet rige.”
De sad lidt uden at sige noget, før Kafuku oplyste, hvor
meget agentbureauet kunne betale hende om måneden for at
være hans privatchauffør. Det var ikke meget, men ikke desto
mindre lige i overkanten af, hvad de havde råd til. Selvom
Kafuku var kendt, havde han ingen hovedroller i tv-serier eller
biograffilm, og det var begrænset, hvad han tjente på teateret.
For en skuespiller af hans kaliber var det en usædvanlig luksus
at have privatchauffør, også selvom det kun var i nogle måneder.
“Dine arbejdstider vil skifte alt efter mine opgaver. For
tiden er jeg mest på teateret, så du vil generelt have fri om
formiddagen, så du kan sove indtil middagstid. Om aftenen
er jeg færdig senest klokken treogtyve, og hvis jeg har brug
for at blive kørt senere end det, tager jeg en taxi. Du får en
ugentlig fridag.”
“Det er fint med mig,” sagde Misaki med det samme.
“Arbejdet er jo ikke som sådan hårdt. Det værste er den
tid, hvor der ikke er andet at lave end at vente.”
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Det sagde Misaki ikke noget til, kneb bare læberne tæt
sammen, som om hun havde prøvet masser af jobs, der var
meget værre.
“Når soltaget er nede, må du gerne ryge, men ellers vil jeg
bede dig lade være,” sagde Kafuku.
“Det er i orden.”
“Har du nogen særlige ønsker?”
“Næ, det har jeg ikke,” sagde hun, kneb øjnene sammen
og trak vejret dybt, mens hun skiftede gear og fortsatte: “Jeg
kan godt lide den her bil.”
Resten af turen sagde de ingenting. Da de nåede tilbage til
værkstedet, trak han Oba til side og sagde: “Jeg hyrer hende.”
Næste dag begyndte Misaki som Kafukus privatchauffør.
Klokken halv fire om eftermiddagen mødte hun op ved hans
lejlighed i Ebisu, hentede den gule Saab i parkeringskælderen
og kørte ham hen til teateret i Ginza. Når det ikke regnede,
kørte de med kalechen slået ned. På vejen derhen sad Kafuku
altid ved siden af hende og hørte kassettebånd, mens han
fremsagde sine replikker. Det var Tjekhovs stykke Onkel Vanja,
der var tilpasset, så det foregik i Japan i Meiji-perioden. Han
spillede onkel Vanja og kunne replikkerne udenad, men han
øvede sig alligevel hver dag for at føle sig tryg i rollen. Det
var blevet en indgroet vane.
På vejen hjem hørte de ofte en af Beethovens strygekvartetter.
Kafuku holdt meget af strygekvartetterne, fordi man aldrig blev
træt af dem, og fordi man både kunne tænke over tingene eller
helt lade være med at tænke, mens man lyttede til dem. Når
han havde lyst til at høre noget lettere musik, blev det gammel
amerikansk rock. Beach Boys, The Rascals, Creedence Clearwater Revival eller The Temptations; musik, der var populær,
da han var ung. Misaki udtalte sig aldrig om den musik, han
hørte, og Kafuku kunne ikke finde ud af, om hun kunne lide
den, om hun hadede den, eller om hun bare ikke hørte efter.
Hun var ikke en pige, der gav udtryk for sine følelser.
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Normalt blev han anspændt, når der sad nogen ved siden af
ham, og kunne overhovedet ikke øve sig på sine replikker,
men sådan var det ikke med Misaki. Her var han taknemmelig
for hendes udtryksløse ansigt og bryske opførsel. Lige meget
hvor højt han fremsagde sine replikker, lod hun, som om hun
intet hørte. Eller måske hørte hun faktisk ingenting. Hun var
altid dybt koncentreret om at køre bilen. Ja, måske hensatte
det at køre hende i en næsten zen-lignende tilstand.
Kafuku havde heller ingen anelse om, hvad Misaki syntes
om ham. Han vidste ikke, om hun kunne lide ham bare en
lille smule, om hun var fuldstændig ligeglad og uinteresseret,
eller om hun hadede ham inderligt og kun holdt ham ud,
fordi hun havde brug for jobbet. Dybest set betød det heller
ikke noget. Han kunne godt lide hendes smidige og præcise
kørsel, at hun ikke sagde mere end absolut nødvendigt og
ikke gav udtryk for sine følelser.
Så snart teaterstykket var slut, fjernede Kafuku teatersminken, skiftede tøj og forlod teateret. Han brød sig ikke om at
blive og sludre med de andre bagefter, og han så ikke de andre
skuespillere privat. Han ringede til Misaki på mobiltelefonen
og bad hende komme, så den gule Saab holdt foran teateret,
når han kom ud, og han var hjemme i sin lejlighed i Ebisu
ved halvellevetiden. Nogenlunde samme mønster gentog
sig hver aften.
Nogle dage havde han særlige opgaver. En gang om ugen
skulle han hen i et filmstudie midt i Tokyo for at medvirke i
nogle optagelser til en tv-serie. Det var en banal krimiserie,
men den havde et højt seertal, og han havde en god rolle. Han
spillede en spåmand, der hjalp den kvindelige kriminalkommissær. For at komme ind i rollen havde han flere gange
klædt sig ud som spåmand, sat sig på gaden og spået folk, der
kom forbi, som om han var spåmand. Faktisk fik han ry for
at spå rigtigt. Optagelserne varede til hen under aften, hvor
han så skyndte sig hen til teateret til fods. Det var den mest
risikable del af ugen. Efter weekendens matiné-forestilling
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underviste han på en teaterskole om aftenen. Han kunne godt
lide at undervise unge mennesker. Også ved de lejligheder
kørte Misaki for ham. Kafuku vænnede sig til at sidde i passagersædet ved siden af hende, som altid mødte til tiden og
uden at stille spørgsmål kørte ham til og fra de steder, han
skulle hen. Det skete tilmed, at han faldt i en dyb søvn ved
siden af hende.
Da vejret blev varmere, skiftede Misaki den sildebensvævede herrejakke ud med en lettere sommerjakke. Når
hun kørte for ham, bar hun altid jakke, måske som en slags
erstatning for en uniform. Da regntiden kom, kørte de næsten
altid med kalechen oppe.
Når Kafuku sad i passagersædet, tænkte han ofte på sin
afdøde hustru. Siden han havde ansat Misaki som chauffør,
tænkte han af en eller anden grund oftere på sin kone. Hun
havde også været skuespiller, to år yngre end ham og smuk.
Kafuku havde altid været karakterskuespiller, og hans roller
var for det meste biroller af den mere kuriøse slags. Hans
ansigt var aflangt, og allerede som ung var han blevet lidt
tyndhåret. Det gik ikke rigtig til hovedroller. Hans kone
derimod var en klassisk skønhed, og det afspejlede sig i de
roller og den løn, hun fik. Efterhånden vandt Kafuku dog stor
anerkendelse for sin personlige fortolkning af karakterroller,
og de havde altid respekteret hinandens position, og forskellen i succes og indkomst kom aldrig imellem dem.
Kafuku elskede hende. Lige fra første gang han så hende
(da var han niogtyve), havde han været stærkt tiltrukket af
hende, og den følelse varede ved, til hun døde (da han var
niogfyrre). Mens de var gift, var han ikke sammen med en
anden kvinde én eneste gang, ikke fordi lejligheden ikke
havde budt sig, men fordi han ikke havde haft lyst til det.
Hans kone derimod gik fra tid til anden i seng med andre
mænd. Så vidt Kafuku vidste, havde hun været sammen
med i alt fire mænd, eller hun havde i hvert fald haft mindst
fire længerevarende forhold. Det var selvfølgelig ikke noget,
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hun havde fortalt ham, men han havde altid vidst, når hun
havde en anden. Han havde en god intuition, og når man
virkelig elsker en anden, kan man mærke den slags, også
selvom man helst er fri for det. Han kunne også straks ud
fra hendes tonefald regne ud, hvem det drejede sig om. Det
var altid en mand, hun spillede sammen med i en film, og
han var oftest yngre end hende selv. Forholdet holdt i de
måneder, optagelserne varede, men når filmen var færdig,
klingede det lige så langsomt af for til sidst helt at ophøre.
Det samme mønster gentog sig fire gange.
Kafuku havde aldrig forstået, hvorfor hun absolut skulle gå
i seng med andre mænd, og det gjorde han stadig ikke. Efter
at de var blevet gift, havde de altid forsøgt at bevare et godt
forhold til hinanden både ægteskabeligt og venskabeligt. Når
de havde tid, snakkede de lidenskabeligt og ærligt sammen
om alt mellem himmel og jord, og de havde gjort alt for at
bevare den gensidige tillid. Kafuku syntes, de passede godt
sammen, både mentalt og fysisk, og deres omgivelser betragtede dem også som et harmonisk og næsten forbilledligt par.
Kafuku ønskede ofte, at han havde taget sig sammen til at
spørge hende, mens hun levede, hvorfor hun havde brug for at
gå i seng med andre mænd. Én enkelt gang havde han været lige
ved at spørge. “Hvad var det, du søgte hos dem? Hvad er det,
jeg ikke kan give dig?” Det var nogle få måneder, før hun døde.
Men så havde han alligevel ikke kunnet få det over sine læber,
fordi hun lå for døden og havde de mest forfærdelige smerter.
Og derfor havde hun forladt hans verden uden nogensinde at
fortælle ham det. Uudtalte spørgsmål, manglende svar. Selv da
han tavst løftede hendes knogler op i urnen efter kremeringen,
plagede spørgsmålene ham. Faktisk så meget, at han slet ikke
hørte folks kondolencer til begravelsen.
Det pinte ham at forestille sig hende i andres arme. Selvfølgelig gjorde det det. Når han lukkede øjnene, kunne han se det
hele ganske tydeligt for sit indre blik. Han havde ikke lyst til
at forestille sig det, men han kunne ikke lade være. Fantasierne
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var som en skarp kniv, der nådesløst og uophørligt flåede ham
i stumper og stykker. Selvom han helst havde været fri for
at vide det, mente han i bund og grund, at viden var bedre
end uvidenhed. Og lige meget hvor smertefuldt det var, var
han nødt til at kende sandheden. Han var overbevist om, at
det gjorde ham stærkere.
Endnu mere smertefuldt end fantasierne var det at opretholde et normalt liv, når han kendte sin kones hemmelighed
og ikke kunne tale med hende om den. Udadtil smilede han,
mens hans bryst blev flået i stykker, og blodet brusede usynligt
gennem hans krop. Han passede de daglige sysler, som om
intet var sket, snakkede afslappet med sin kone og gik i seng
med hende. Det var ikke noget, almindelige mennesker ville
kunne klare, men Kafuku var professionel skuespiller. Det
var hans arbejde at distancere sig fra sin egen krop og spille
en rolle, og han lagde alle kræfter i skuespillet, selvom han
ikke havde noget publikum.
Bortset fra det – altså at hun indimellem havde en anden
mand – havde de et tilfredsstillende ægteskab uden den
store dramatik. De havde begge to succes på arbejdet, og de
havde en god økonomi. Igennem deres næsten tyve år lange
ægteskab havde de sex et utal af gange og efter Kafukus
mening til begges tilfredshed. Et stykke tid efter at hans kone
var død af livmoderkræft, havde han mødt andre kvinder,
og han havde også været i seng med nogle af dem, men han
følte ikke samme nærhed og glæde med dem som sammen
med sin kone. Han oplevede blot en mild form for deja-vu
af noget, han havde prøvet før.
Kafuku bad Misaki udfylde et skema med adresse, fødested,
fødselsdato og nummeret på sit kørekort, så agenturet kunne
udbetale hendes løn. Hun boede i en lejlighed i Akabane i
Kita, det nordlige Tokyo, kom fra Kamijunitakicho på Hokkaido og var lige fyldt fireogtyve. Kafuku anede ikke, hvor
Kamijunitakicho lå, hvor stor byen var, eller hvilken slags
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mennesker der boede der, men det ramte ham hårdt, at Misaki
var fireogtyve år gammel.
Kafuku havde haft et barn, der kun levede i tre dage. Det
havde været en pige, og hun døde om natten efter tre dage
på hospitalets barselsafdeling. Hendes hjerte var uden varsel
holdt op med at slå, og da det blev morgen, var hun død.
Hospitalet forklarede det med, at der nok havde været en
medfødt fejl på hjerteklappen, og Kafuku og hans kone havde
ikke bedt om at få det yderligere undersøgt, da det alligevel
ikke ville bringe barnet tilbage. Heldigvis, eller måske ikke,
havde de ikke nået at give barnet et navn. Hvis hun stadig
havde levet, ville hun have været fireogtyve år gammel nu.
Hvert år på hendes fødselsdag foldede Kafuku hænderne
og bad for hende, mens han tænkte på, hvilken alder hun
nu ville have haft.
Det pludselig tab var selvfølgelig meget traumatisk for
dem begge to. Det tomrum, barnet efterlod sig, var tungt og
mørkt, og de havde brug for lang tid til at komme ovenpå
igen. De lukkede sig inde derhjemme, og for det meste sagde
de ingenting, som om alt, hvad de kunne finde på at sige, var
meningsløst. Hun begyndte at drikke alt for meget vin, mens
han for en tid kastede sig lidenskabeligt over kalligrafi. Det
var, som om det at male de sorte skrifttegn på det hvide papir
gjorde det lettere for ham at se ind i sit eget hjerte.
Ved hinandens hjælp kæmpede de sig dog ud af sorgen
og kom igennem den vanskelige tid. Bagefter gik de endnu
mere ivrigt op i deres respektive opgaver og kastede sig
grådigt over de roller, de fik, og arbejdede flittigt med at
udvikle dem. “Jeg er ked af det, men jeg har ikke lyst til at få
et barn igen,” sagde hun, og han føjede hende. “Det forstår
jeg godt. Vi lader bare være med at forsøge, hvis du mener,
det er bedst sådan.”
Når han tænkte tilbage, kunne han godt se, at det var på
det tidspunkt, at hans kone begyndte at have forhold til andre
mænd. Måske havde det at miste et barn vakt dette behov
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i hende. Det forblev dog spekulationer og kun noget, han
kunne gisne om.
“Må jeg spørge Dem om noget?” sagde Misaki.
Kafuku, som havde siddet og kigget ud ad vinduet hensunket i sine egne tanker, kiggede overrasket over på hende.
I de to måneder, de havde kørt sammen, havde hun nærmest
intet sagt af sig selv.
“Selvfølgelig,” sagde han.
“Hvorfor blev De skuespiller?”
“Da jeg gik på universitetet, var der nogle piger, som
spurgte, om jeg ville være med i en teaterklub. Jeg var ikke
specielt interesseret i skuespil, ville meget hellere spille
baseball. I gymnasiet var jeg short stop på baseballholdet og
rigtig god i marken, men da jeg kom på universitetet, var mit
niveau ikke højt nok til at komme på baseballholdet, så jeg
tænkte: Hvorfor ikke? Jeg havde også lyst til at være sammen
med pigerne. Da jeg havde været med et stykke tid, gik det
op for mig, at jeg godt kunne lide at spille skuespil. Når jeg
gjorde det, kunne jeg blive en anden i et stykke tid og så blive
mig selv igen bagefter. Det kunne jeg godt lide.”
“Kan De godt lide at være en anden end Dem selv?”
“Ja, så længe jeg ved, at jeg kan blive mig selv igen.”
“Har De aldrig haft lyst til ikke at blive Dem selv igen?”
Det spekulerede Kafuku lidt over. Det var første gang,
nogen havde spurgt ham om det. Der var kø på motorvejen,
og de var på vej mod afkørslen ved Takebashi.
“Hvad skulle jeg ellers vende tilbage til?” spurgte han.
Det svarede Misaki ikke på.
Stilheden sænkede sig over dem. Kafuku tog sin baseballkasket af, tjekkede dens facon og tog den på igen. De holdt
ved siden af en anhænger med en lang række store hjul, og
den gule Saab cabriolet virkede skrøbelig ved siden af den
som en lille turistbåd, der vipper i vandet ved siden af en
supertanker.
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“Det kommer jo ikke mig ved,” sagde Misaki lidt efter,
“men jeg kunne alligevel godt tænke mig at vide det.”
“Hvad?” spurgte Kafuku.
“Hvordan kan det være, at De ikke har nogen venner?”
Han kiggede nysgerrigt over på hende. “Hvorfra ved du,
at jeg ikke har nogen venner?”
Hun trak let på skuldrene. “Når man har kørt for nogen
hver dag i to måneder, ved man sådan noget.”
Kafuku studerede interesseret de store hjul på anhængeren
ved siden af dem. Så sagde han: “Jeg har aldrig rigtig haft
venner.”
“Heller ikke da De var barn?”
“Jo, da jeg var barn, havde jeg selvfølgelig nogle gode
venner. Vi spillede baseball og svømmede sammen. Men
efter at jeg blev voksen, har jeg ikke haft det store behov for
venner. Især ikke efter at jeg blev gift.”
“Så De har ikke haft brug for venner, fordi De havde Deres
kone?”
“Det kan godt være. Vi var også hinandens bedste venner.”
“Hvor gammel var De, da De blev gift?”
“Jeg var tredive. Vi spillede med i den samme film og mødte
hinanden der. Hun havde den kvindelige hovedrolle, og jeg
havde en birolle.”
Bilen bevægede sig langsomt frem gennem den tætte trafik.
Kalechen var oppe, som den altid var, når de kørte på motorvejen.
“Er det sandt, at du aldrig drikker alkohol?” spurgte Kafuku
for at skifte emne.
“Jeg kan ikke tåle det,” sagde Misaki. “Og min mor drak,
hvilket var ret problematisk, så det har måske også noget
med det at gøre.”
“Er det stadig problematisk?”
Misaki rystede flere gange på hovedet. “Hun er død. Hun kørte
bil i påvirket tilstand, mistede kontrollen, røg ud i grøftekanten
og ramte et træ. Jeg tror, hun døde på stedet. Jeg var sytten år.”
“Det var da trist,” sagde Kafuku.
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“Det var hendes egen skyld,” sagde Misaki kort for hovedet.
“Det måtte ske, det var bare et spørgsmål om tid.”
Der blev stille.
“Hvad med din far?”
“Jeg ved ikke, hvor han er. Han forlod os, da jeg var otte,
og jeg har ikke set ham siden. Han har aldrig kontaktet os.
Min mor sagde, at det var min skyld.”
“Hvorfor det?”
“Jeg er enebarn. Hvis jeg havde været et kønnere barn, ville
min far ikke være gået sin vej, sagde mor altid. Han ville ikke
kendes ved mig, fordi jeg var så hæslig.”
“Du er da ikke hæslig,” sagde Kafuku lavmælt. “Det ville
din mor bare have dig til at tro.”
Misaki trak let på skuldrene. “Hun var ikke altid sådan,
men når hun blev fuld, blev hun aggressiv. Hun gentog det
samme igen og igen, og det gjorde ondt. Jeg ved godt, at det
er strengt at sige, men jeg var faktisk lettet, da hun døde.”
Denne gang varede stilheden længere end før.
“Har du nogen venner?” spurgte Kafuku.
Misaki rystede på hovedet. “Nej, det har jeg ikke.”
“Hvorfor ikke?”
Det svarede hun ikke på, kneb bare øjnene sammen og
stirrede frem for sig.
Kafuku lukkede øjnene for at blunde lidt, men kunne ikke.
De stoppede, kørte, stoppede, kørte, og hver gang skiftede
hun umærkeligt gear. Anhængeren ved siden af Saab’en
fulgte dem, enten lidt foran eller lidt bagved, som en stor,
skæbnesvanger skygge.
“Det er ti år siden, jeg sidst havde en ven,” sagde Kafuku
opgivende og åbnede øjnene. “Eller rettere sagt en, der kunne
minde om en ven. Han var seks-syv år yngre end mig og en
flink fyr. Han kunne godt lide at drikke, så vi gik på værtshus
sammen og drak og snakkede.”
Misaki nikkede let og ventede på, at han skulle fortælle
videre. Kafuku tøvede, men besluttede sig så for at fortsætte.
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“Faktisk havde han en overgang et forhold til min kone,
men han vidste ikke, at jeg vidste det.”
Misaki skulle lige fordøje det, han sagde, før hun spurgte:
“Vil det sige, at han gik i seng med Deres kone?”
“Ja, jeg tror, at han gik i seng med min kone igennem
tre-fire måneder.”
“Hvordan fandt De ud af det?”
“Hun skjulte det selvfølgelig, men jeg kunne mærke det.
Det er for besværligt at forklare hvorfor, men jeg var helt
sikker. Det var ikke noget, jeg bildte mig ind.”
Mens de holdt stille, rettede Misaki på bakspejlet med begge
hænder. “Man skulle ellers tro, at det, at han gik i seng med
Deres kone, ville forhindre Dem i at blive venner. ”
“Det var faktisk stik modsat,” sagde Kafuku. “Det var
netop, fordi han havde været i seng med hende, at jeg ville
være venner med ham.”
Misaki sagde ingenting; hun ventede på en forklaring.
“Hvordan skal jeg sige det? Jeg havde brug for at forstå
det. Jeg ville vide, hvorfor hun gik i seng med ham, hvorfor
hun ikke kunne lade være med at gå i seng med ham. Det
var i hvert fald den umiddelbare grund.”
Misaki trak vejret dybt. Hendes bryst hævede og sænkede sig
under jakken. “Var det ikke svært? Altså at gå i byen og drikke
sammen med en mand, som gik i seng med Deres kone?”
“Jo, selvfølgelig var det svært,” sagde Kafuku. “Jeg tænkte
hele tiden på ting, jeg ikke havde lyst til at tænke på. Og jeg
huskede hele tiden det, jeg ikke havde lyst til at huske. Men
jeg spillede skuespil. Det er jo mit arbejde.”
“At være en anden person?” spurgte Misaki.
“Netop.”
“Og så blev De Dem selv igen.”
“Netop,” sagde Kafuku, “selvom jeg ikke havde lyst til
det. Men når man vender tilbage, er man altid en lille smule
anderledes, end man var før. Sådan er det. Man kan ikke blive
helt den samme igen.”
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En let regn var begyndt at falde, og Misaki lod vinduesviskerne køre et par gange. “Fandt De så ud af det? Hvorfor
Deres kone gik i seng med ham?”
Kafuku rystede på hovedet. “Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg
kunne godt se, at han havde noget, jeg ikke har. Faktisk
temmelig meget, men jeg ved ikke, hvad det var, der tiltrak
hende. Den slags kan man ikke præcisere. Forholdet mellem
mennesker, især mellem en mand og kvinde, skal forstås
- hvad skal jeg sige? – mere som en helhed. Det er mere vagt,
egoistisk, trist og smertefuldt.”
Misaki tænkte lidt over det, han havde sagt, og spurgte
så: “Selvom De ikke fandt ud af det, blev De så ved med at
være venner med ham?”
Kafuku tog baseballkasketten af igen; denne gang lagde
han den i skødet. Så gned han sig med håndfladen oven på
hovedet. “Hvordan skal jeg udtrykke det? Når man seriøst
har kastet sig ud i en bestemt rolle, er det meget svært at
finde det rette tidspunkt at lægge den fra sig igen. Selvom
det piner en rent psykisk, kan man ikke uden videre afbryde
flowet, medmindre der opstår en passende lejlighed. Det er
det samme med musik, hvor man ikke kan nå til en harmonisk
afslutning, medmindre man rammer en bestemt akkord …
Forstår du, hvad jeg mener?”
Misaki tog en Marlboro ud af pakken og stak den i munden
uden at tænde den. Hun røg aldrig, når taget var oppe; hun
havde den bare i munden. “Og samtidig gik han i seng med
Deres kone?”
“Nej, det gjorde han ikke,” sagde Kafuku. “Det ville have
været … for kunstigt. Vi blev først venner et stykke tid efter,
at min kone var død.”
“Blev han virkelig Deres ven, eller var det hele bare
skuespil?”
Kafuku tænkte sig om. “Begge dele. Efterhånden vidste jeg
dårligt nok selv, hvor grænsen gik. Det er jo det, der sker, når
man tager sin rolle alvorligt.”
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Kafuku havde følt sympati for manden, allerede første gang
de mødtes. Han hed Takatsuki, var høj, flot og en rigtig hjerteknuser. Han var i begyndelsen af fyrrerne og ikke nogen
særlig god skuespiller. Han havde ingen karisma, og det
var begrænset, hvilke roller han kunne spille. For det meste
spillede han den sympatiske, ikke helt unge mand. Han var
smilende, men der var noget melankolsk over ham i profil,
hvilket var utrolig populært hos de ældre kvinder. Kafuku
mødte ham tilfældigt i tv-studiets venteværelse. Et halvt år
efter konens død var Takatsuki kommet hen til ham, havde
præsenteret sig selv og kondoleret. Han havde spillet sammen
med Kafukus kone i en film, og hun havde været meget
venlig, forklarede han ydmygt. Kafuku takkede ham. Så vidt
han vidste, havde Takatsuki været den sidste på listen over
de mænd, hans kone havde været i seng med. Det var umiddelbart efter deres forhold, at hun fik konstateret fremskreden
livmoderkræft ved en undersøgelse på hospitalet.
“Der er noget, jeg gerne vil spørge dig om,” sagde Kafuku,
da den formelle præsentation var overstået.
“Hvad er det?”
“Jeg tænkte, om du vil give mig lidt af din tid. Jeg vil gerne
høre, hvordan du husker min kone. Måske over en drink.
Hun talte tit om dig.”
Takatsuki virkede overrasket, eller chokeret var måske
et mere rammende ord. Hans smukke øjenbryn trak sig let
sammen, og han kiggede meget skeptisk på Kafuku. Som
om han fornemmede, at der lå noget bag denne anmodning.
Men det lod nu ikke til, at Kafuku havde skumle hensigter.
Hans rolige ansigt ledte tankerne hen på en mand, der lige
havde mistet sin hustru gennem lang tid, og det lignede
vandoverfladen på en sø, hvor krusningerne lige er aftaget.
“Jeg trænger bare til at være sammen med en, der kan tale
med mig om min kone,” tilføjede han. “Nogle gange kan jeg
næsten ikke holde ud at være alene derhjemme. Men jeg vil
selvfølgelig ikke trænge mig på.”
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Da Takatsuki hørte det, åndede han lettet op. Kafuku havde
åbenbart ingen mistanke om deres affære.
“Det gør du på ingen måde. Det vil jeg meget gerne finde
tid til, selvom jeg nok ikke er særlig interessant at høre på,”
sagde Takatsuki med et let smil om munden, der bredte sig
som små rynker i øjenkrogene. Et meget charmerende smil.
Hvis jeg havde været en midaldrende kvinde, ville jeg helt
sikkert have fået røde kinder, tænkte Kafuku.
Takatsuki løb hurtigt sin kalender igennem i hovedet.
“Jeg kan godt mødes med dig i morgen aften. Vil det passe,
Kafuku?”
“Hvis det er om aftenen, skal jeg ikke noget,” sagde Kafuku noget forundret over, hvor let det var at gennemskue
Takatsukis følelser. Når han så ham ind i øjnene, var det
nærmest, som om han kunne se alt, hvad der foregik på den
anden side. Han virkede ukompliceret og uden bagtanker.
Han var næppe typen, der gravede dybe huller om natten og
ventede på, at folk skulle gå forbi og falde ned i dem. Og han
var i hvert fald ikke nogen særlig god skuespiller.
“Hvor skal vi mødes?” spurgte Takatsuki.
“Det må du meget gerne bestemme. Bare nævn et sted, så
kommer jeg,” sagde Kafuku.
Takatsuki foreslog en kendt bar i Ginza. Hvis de bestilte
deres egen bås, kunne de tale sammen i fred og ro, uden at
nogen kunne høre dem, sagde han. Kafuku vidste godt, hvor
baren lå. De gav hinanden hånden og skiltes. Takatsukis hånd
var blød med lange, slanke fingre. Håndfladen var varm og
lettere svedig, måske fordi han var nervøs.
Da Takatsuki var gået, satte Kafuku sig på en stol i venteværelset, vendte håndfladen på hånden, som han havde givet
Takatsuki, opad og studerede den nøje. Han kunne stadig
tydeligt mærke hans håndtryk. Den hånd og de fingre havde
kærtegnet hans kones nøgne krop, tænkte han. Den havde
givet sig god tid og havde kærtegnet hver en centimeter af
hendes krop. Han lukkede øjnene og sukkede dybt. Hvad
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er det lige, jeg har gang i? tænkte han. Men han kunne ikke
lade være.
Det var, da Kafuku sad i det stille, private aflukke i baren
og vendte og drejede glasset med maltwhisky, at det gik op
for ham. Takatsuki var stadig dybt forelsket i hans kone.
Han havde endnu ikke fattet, at hun virkelig var død, at
hendes krop var brændt og blevet til knogler og aske. Det
kunne Kafuku sagtens sætte sig ind i. Mens de sad og talte
om hans kone, fik Takatsuki flere gange tårer i øjnene, og det
var lige før, at Kafuku fik lyst til at række hånden ud og tørre
dem væk. Takatsuki kunne slet ikke skjule sine følelser. Det
mindste pres, og han ville have tilstået alt.
Så vidt Kafuku kunne forstå på det, Takatsuki sagde, var
det hans kone, der havde stoppet forholdet. Hun havde sikkert sagt til Takatsuki, at det var bedst, de ikke sås mere, og
så havde hun ladet være med at kontakte ham igen. Deres
forhold havde varet nogle måneder, og så var det slut. Der var
ikke noget med at trække det i langdrag. Så vidt han vidste,
fulgte hendes kærlighedsaffærer (hvis man kunne kalde dem
det) altid det mønster. Takatsuki havde åbenbart ikke været
klar til at skilles og ville gerne have haft et længerevarende
forhold til hende.
Da kræftsygdommen gik ind i den terminale fase, og hun
blev flyttet til hospitalets hospice, kontaktede Takatsuki hende
og spurgte, om han måtte besøge hende, men det afviste
hun pure. Efter at hun blev indlagt, ville hun næsten ikke
se nogen. Ud over hospitalspersonalet var det kun hendes
mor, hendes lillesøster og Kafuku, der fik lov til at komme
ind på stuen. Takatsuki virkede ulykkelig over ikke at have
fået lov til at besøge hende én eneste gang. Han havde først
fået at vide, at hun havde kræft, nogle få uger før hun døde.
Nyheden måtte være kommet som et lyn fra en klar himmel,
og han havde stadig svært ved at fatte, hvad der var sket.
Kafuku kunne sagtens sætte sig ind i hans følelser, men de
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havde intet at gøre med hans egne. Han havde været der de
sidste uger, hvor hun sygnede hen, og han havde løftet hendes
kridhvide knogler op i urnen. Han havde været gennem de
forskellige faser, så han kunne acceptere hendes død, og det
gjorde en stor forskel.
“Det er jo nærmest mig, der trøster ham,” tænkte Kafuku,
mens de sad og snakkede om hans kone. “Gad vide, hvad hun
ville tænke, hvis hun så os sammen.” Kafuku fik det underligt
over sine egne tanker. Døde mennesker tænker jo ingenting,
ligesom de heller ikke føler noget. Efter hans mening måtte
det være en af de bedste ting ved døden.
Der var en ting mere, der gik op for Kafuku. Takatsuki
var tilbøjelig til at drikke for meget. Kafuku oplevede tit,
at der blev drukket meget inden for hans branche (hvorfor
drak skuespillere egentlig så meget?), og Takatsukis måde
at drikke på var hverken særlig sund eller fornuftig. Efter
Kafukus mening fandtes der to måder at drikke på: Der var
mennesker, der drak, fordi de savnede noget, og der var
mennesker, der drak for at slippe væk fra noget. Takatsuki
hørte tydeligvis til de sidste.
Kafuku vidste ikke, hvad den anden ville væk fra. Måske
drak han for at slippe væk fra sin egen svaghed eller for at
glemme, at han engang var blevet såret dybt. Måske havde
han bare problemer. Eller også var det en blanding af det
hele. Uanset hvad det måtte være, var der noget inde i ham,
han helst ville glemme, og for at glemme det eller for at
dulme den smerte, det vakte i ham, var han nødt til at drikke.
Takatsuki nåede at drikke to glas, mens Kafuku drak ét, så
der var knald på.
Eller måske drak han bare hurtigt, fordi han var nervøs. Han sad trods alt over for den mand, hvis kone han
havde haft en affære med. Det ville være underligt, hvis
ikke han var lidt nervøs. Men det kunne ikke kun være
derfor, tænkte Kafuku. Han kunne nok ikke drikke på nogen
anden måde.
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Kafuku var meget opmærksom på den anden, mens han
nippede til sin drink i ro og mag. Da Takatsuki havde fået
nogle glas indenbords og begyndte at slappe af, spurgte
Kafuku ham, om han var gift. Takatsuki svarede, at han
havde været gift i ti år og havde en søn på syv, men at han
og hans kone af forskellige årsager var flyttet fra hinanden
et år tidligere. De skulle skilles, men der var problemer med
forældremyndigheden. Han ville gøre alt for at kunne blive
ved med at se sin søn, når han havde lyst til det, kunne ikke
leve uden ham. Han viste Kafuku et billede af en køn dreng,
der så meget velopdragen ud.
Alkoholen løsnede Takatsukis tunge, som man ofte ser
det hos folk, der drikker for meget, og selvom han ikke blev
spurgt, fortalte han ting, han burde have holdt for sig selv.
Kafuku endte meget hurtigt som en tilhører, der blot nikkede
og kom med trøstende ord undervejs, mens han prøvede
at finde ud af så meget som muligt om Takatsuki. Han lod,
som om han godt kunne lide ham, hvilket slet ikke faldt ham
svært. Han havde altid været god til at lytte til andre, og han
følte rent faktisk sympati for den anden mand. De havde
også én vigtig ting til fælles. De elskede stadig denne smukke
kvinde, der nu var død. Selvom de gjorde det ud fra hvert
deres ståsted, kunne ingen af dem komme sig over tabet, så
de havde meget at tale om.
“Takatsuki, skal vi ikke mødes igen? Det er længe siden,
jeg har nydt det så meget at være sammen med et andet menneske,” sagde Kafuku, da de skiltes. Han havde allerede betalt
regningen, mens Takatsuki ikke syntes at have skænket det
en tanke, at der var en regning, der skulle betales. Alkoholen
fik ham åbenbart til at glemme alt muligt, sikkert også langt
vigtigere ting.
“Selvfølgelig,” udbrød Takatsuki og løftede hovedet fra
glasset. “Jeg vil meget gerne mødes igen. Det har virkelig
lettet mit hjerte at tale med dig.”
“Det må være skæbnen, at jeg mødte dig,” sagde Kafuku.
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“Måske er det min afdøde hustru, der har bragt os sammen.”
Og det var jo på sin vis sandt.
De udvekslede telefonnumre, gav hinanden hånden og
skiltes.
På den måde blev de to mænd gode venner eller rettere
sagt gode svirebrødre. De ringede til hinanden og mødtes
på forskellige barer rundtomkring i byen, hvor de snakkede om løst og fast. De spiste aldrig sammen, mødtes kun
på værtshuse, og Kafuku havde aldrig set Takatsuki spise
andet end beskedne snacks. Faktisk spekulerede han på,
om Takatsuki overhovedet spiste rigtig mad. Bortset fra en
enkelt øl i ny og næ drak han aldrig andet end whisky, og
han foretrak single malt.
De talte om alt muligt, men før eller siden kom de uvægerligt til at tale om Kafukus afdøde hustru. Når Kafuku
fortalte om oplevelser, de havde haft sammen som yngre,
lyttede Takatsuki opmærksomt som en, der indsamlede og
organiserede andres minder. Og Kafuku opdagede, at han
faktisk nød at fortælle disse historier.
En aften mødtes de på en lille bar i Aoyama. Det var et
beskedent sted, der lå gemt væk i en af de små gader bag
Nezu-museet. Bartenderen var en tavs mand i begyndelsen
af fyrrerne, og en grå, mager kat lå sammenrullet og sov
på en hylde i hjørnet af baren. Det var tilsyneladende en af
kvarterets hjemløse katte, der havde slået sig ned der. Der lå
altid gamle jazzplader på pladespilleren. De kunne begge to
godt lide stemningen og havde været der flere gange før. Af
en eller anden grund regnede det næsten altid, når de mødtes
der, og også denne aften faldt der en let støvregn.
“Hun var virkelig en fantastisk kvinde,” sagde Takatsuki
og kiggede ned på sine hænder på bordet. Af en midaldrende
mand at være havde han smukke hænder. De var næsten ikke
rynkede, og neglene var velplejede. “Du er heldig at have
boet sammen med hende.”
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“Ja,” sagde Kafuku. “Det har du ret i. Jeg har været heldig,
men det var ikke altid lige let.”
“Hvorfor ikke?”
Kafuku tog glasset med whisky og slyngede isterningerne
rundt. “Jeg frygtede altid at miste hende, og alene tanken
gjorde ondt i mit hjerte.”
“Den følelse kan jeg sagtens sætte mig ind i,” sagde Takatsuki.
“Hvordan det?”
“Altså …” sagde han og ledte efter ordene,“… at miste så
smukt et menneske.”
“Sådan generelt?”
“Ja,” sagde Takatsuki og nikkede voldsomt som for at
overbevise sig selv. “Ja, jeg kan jo som sagt kun forestille mig,
hvordan det må være.”
Kafuku sagde ikke noget og trak tavsheden ud, så længe
han overhovedet kunne, før han sagde: “Det endte jo også
med, at jeg mistede hende. Livet sivede ud af hende, indtil der
ikke var mere tilbage. Det var, som om hun blev eroderet væk
for øjnene af mig for til sidst at blive revet op med rode af en
kæmpestor bølge ... Forstår du, hvad jeg prøver på at sige?”
“Ja, det tror jeg da.”
Nej, det forstår du overhovedet ikke, tænkte Kafuku ved
sig selv. “Det værste af det hele var dog,” fortsatte han, “at
der var en vigtig del af hende – en meget vigtig del – jeg aldrig
rigtig forstod. Og nu hvor hun er død, kommer jeg aldrig
nogensinde til at forstå det. Det er, som om den del af hende
er lukket inde i et pengeskab, der ligger dybt nede på havets
bund, og det gør helt ondt i brystet at tænke på det.”
Det tænkte Takatsuki lidt over. Så sagde han: “Men forstår
man nogensinde et andet menneske fuldt ud? Også selvom
man elsker det inderligt?”
Kafuku svarede: “Vi levede sammen i næsten tyve år, og
vi var meget tæt forbundet både som ægtefolk og fortrolige
venner. Vi kunne tale med hinanden om alt. Eller det troede
jeg i hvert fald. Måske var det ikke sådan. Jeg ved ikke,
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hvordan jeg skal udtrykke det … Måske har jeg et fatalt
blindt punkt.”
“Et blindt punkt?” udbrød Takatsuki.
“Ja, det er, som om der var noget vigtigt i hende, jeg ikke
kunne se. Det fandtes lige for øjnene af mig, men jeg kunne
ikke se det.”
Takatsuki bed sig i læben, drak resten af sin whisky og bad
bartenderen om en ny.
“Jeg forstår godt, hvad du mener,” sagde han så.
Kafuku fastholdt hans blik. Takatsuki holdt ud i et stykke
tid, men kiggede så væk.
“Hvordan kan du vide, hvad jeg mener?” spurgte Kafuku
lavmælt.
Bartenderen kom med en ny whisky med is og skiftede
den våde ølbrik ud med en tør. De sagde ikke noget imens.
“Hvordan kan du vide, hvad jeg mener?” gentog Kafuku,
da bartenderen var gået.
Takatsuki tænkte sig om. Hans øjne flakkede lidt. Kafuku
kunne se, at han tøvede, at han kæmpede voldsomt med
trangen til at betro sig, men til sidst formåede han alligevel
at undertrykke det og sagde: “Man ved jo aldrig, hvad der
foregår i en kvindes hoved, vel? Det er bare det, jeg mener.
Og det gælder alle kvinder. Jeg tror ikke, at det kun er dig,
der har et blindt punkt. Hvis der er tale om et blindt punkt, så
har alle mænd det nok. Så jeg synes ikke, at du skal bebrejde
dig selv på den måde.”
Kafuku tænkte over det, Takatsuki havde sagt, og svarede:
“Nu generaliserer du jo.”
“Ja, det gør jeg,” erkendte Takatsuki.
“Men jeg taler om min afdøde hustru, og jeg bryder mig
ikke om, at du generaliserer, når det handler om hende.”
Der gik nogen tid, uden at Takatsuki sagde noget. Endelig
svarede han: “Så vidt jeg ved, var din kone en usædvanlig
dejlig kvinde. Jeg ved godt, at du kendte hende hundrede
gange bedre end mig, men jeg er alligevel sikker i min sag.
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Du bør være dybt taknemmelig for, at du har haft næsten
tyve år sammen med sådan en kvinde. Det er min ærlige
mening. Men lige meget hvor godt man kender et andet
menneske, og lige meget hvor højt man elsker det, kan man
ikke se ind i dets hjerte. Prøver man på det, gør det bare
ondt. Vi kan kun se ind i vores eget hjerte, og det kan vi
kun, hvis vi virkelig ønsker det og virkelig anstrenger os.
Der er altså ikke andet at gøre end at få styr på, hvad man
rummer i sit eget hjerte. Hvis man virkelig vil lære andre at
kende, er man nødt til at kende sig selv til bunds først. Det
mener jeg i hvert fald.”
Takatsukis ord synes at udspringe fra et særligt sted dybt
inde i ham. Selvom det kun varede et kort øjeblik, havde en
hemmelig dør åbnet sig, og ordene sprang klart og tydeligt
frem fra hans hjerte. Det var tydeligt, at det ikke var skuespil,
for så godt kunne han slet ikke spille. Kafuku kiggede tavst
den anden ind i øjnene, og denne gang trak han ikke blikket
til sig. De sad længe og så hinanden dybt ind i øjnene, indtil
de begge så noget, der mindede om det klare lys fra en fjern
fiksstjerne.
De gav hinanden hånden til afsked. Udenfor regnede det let.
Takatsuki forsvandt ud i regnen i sin beige regnfrakke og uden
at slå paraplyen op. Kafuku løftede som altid højre hånd og
betragtede håndfladen, mens han tænkte på, at den andens
hånd havde kærtegnet hans hustrus nøgne krop.
Denne aften var tanken dog ikke ved at kvæle ham; han
tænkte blot: Den slags sker. Ja, det gjorde det. Og det var jo
bare hendes krop, sagde han til sig selv. Den krop, der kort
tid efter var blevet til aske og små, hvide knogler.
Hvis der er tale om et blindt punkt, så har alle mænd det vist.
Takatsukis ord blev ved med at genlyde i hans ører.
“Var De venner med ham i lang tid?” spurgte Misaki med
blikket rettet mod køen foran dem.
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“Vi var venner i et halvt års tid, hvor vi mødtes på forskellige barer og drak sammen et par gange om måneden,” sagde
Kafuku. “Men så holdt vi helt op med at ses. Jeg ignorerede
hans opkald og ringede ikke længere til ham. Til sidst holdt
han også op med at ringe.”
“Det må da have undret ham.”
“Det kan godt være.”
“Måske har De såret ham.”
“Hvem ved?”
“Hvordan kan det være, at De pludselig holdt op med at
se hinanden?”
“Fordi vi ikke længere behøvede at spille skuespil.”
“Og når De ikke længere behøvede at spille skuespil, var
der ingen grund til at være venner?”
“Til dels,” svarede Kafuku, “men der var også noget andet.”
“Hvad var det?”
Kafuku var tavs i lang tid. Misaki skævede til Kafuku med
den utændte cigaret i munden.
“Hvis du har lyst til at ryge, så værsgo,” sagde han.
“Hvad?”
“Du må godt tænde din cigaret.”
“Men taget er jo oppe.”
“Det gør ikke noget.”
Misaki rullede vinduet ned og tændte sin Marlboro med billighteren. Hun sugede dybt ind og lukkede nydende øjnene.
Hun holdt røgen inde lidt, før hun langsomt pustede den ud
gennem vinduet.
“Det er livsfarligt at ryge,” sagde han.
“Nu De siger det, så er det faktisk livsfarligt at leve,” sagde
hun.
Kafuku grinede. “Sådan kan man også se på det.”
“Det er første gang, jeg har set Dem grine,” sagde hun.
Det var der noget om, tænkte han. Det var meget længe
siden, at han havde grinet, når det ikke lige var en rolle, han
spillede.
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“Der er noget, jeg har villet sige i et stykke tid,” sagde han.
“Hvis man ser godt efter, så er du faktisk ret køn. Du er på
ingen måde grim.”
“Mange tak. Jeg føler mig heller ikke grim, jeg er bare ikke
smuk. Det er ligesom med Sonja.”
Kafuku kiggede lettere overrasket over på Misaki. “Har
du læst Onkel Vanja?”
“Jeg har hørt Dem fremsige replikker fra stykket hver
dag, så jeg fik lyst til at kende historien. Jeg er faktisk også
nysgerrig,” sagde hun. “‘Åh, hvor er det forfærdeligt, at jeg
er grim! Hvor er det forfærdeligt! Og jeg ved, at jeg er grim,
jeg ved det ...’ Det er ikke noget muntert stykke.”
“¨Nej, det er en trist historie,” sagde Kafuku. “‘Åh gud ...
jeg er syvogfyrre år. Hvis vi antager, at jeg lever, til jeg bliver
tres, så har jeg stadig tretten år tilbage. Det er meget! Hvordan
skal jeg kunne leve i de tretten år? Hvad skal jeg lave, hvordan
skal jeg udfylde dem?’ Dengang blev folk kun tres år gamle,
så onkel Vanja var faktisk heldig, at han ikke var født i dag.”
“Jeg har slået Dem op, og jeg kan se, at De er født samme
år som min far.”
Det svarede Kafuku ikke på. Han fandt flere kassettebånd
frem og læste, hvad der stod på mærkaterne, men satte ikke
noget på alligevel. Misaki rakte venstre hånd, som holdt
den tændte cigaret, ud ad vinduet. Rækken af biler fortsatte
langsomt fremad, og det var kun, når hun skulle skifte gear,
at hun kortvarigt tog cigaretten i munden, så hun kunne
bruge begge hænder.
“Faktisk havde jeg en idé om, at jeg ville straffe ham,”
afslørede Kafuku. “Han havde jo været i seng med min kone.”
Han lagde kassettebåndene på plads igen.
“Straffe ham?”
“Ja, han skulle lide. Jeg ville blive gode venner med ham,
så jeg kunne finde et fatalt svagt punkt og såre ham.”
Misaki rynkede panden og tænkte sig om. “Et svagt punkt.
Hvad skulle det være?”
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“Det vidste jeg ikke. Men når han drak, plaprede han løs
om alt muligt, så jeg var sikker på, at jeg nok skulle finde
noget. Jeg ville sagtens kunne have forårsaget en skandale,
der ville have ødelagt hans troværdighed udadtil, så han
mistede forældremyndigheden over sin søn ved skilsmissen,
og det ville virkelig have gjort ondt. Det ville han sikkert
aldrig være kommet sig over.”
“Det lyder grusomt.”
“Det var det også.”
“De ville hævne Dem, fordi han havde haft et forhold til
Deres kone?”
“Nej, det var ikke som sådan hævn,” sagde Kafuku. “Jeg
kunne simpelthen ikke glemme, hvad der var sket, selvom jeg
virkelig gjorde mit bedste. Jeg kunne ikke. Jeg blev ved med at
forestille mig, hvordan min kone havde ligget i en anden mands
arme. Det blev ved med at spøge i mine tanker. Det var som en
hjemløs ånd, der sad fastklæbet oppe i hjørnet af loftet og holdt
øje med mig, uanset hvor jeg befandt mig. Jeg havde forventet, at
den gradvist ville forsvinde, efter at hun var død, men det gjorde
den ikke. Faktisk blev dens tilstedeværelse endnu tydeligere,
og jeg var nødt til at komme af med den. Men hvis det skulle
ske, var jeg nødt til at komme vreden inde i mig selv til livs.”
Hvorfor fortæller jeg alt det her til en pige fra Kamijunitakicho på Hokkaido, som er på nogenlunde samme alder,
som min egen datter ville have været nu? tænkte Kafuku,
men da han først var begyndt, kunne han ikke stoppe igen.
“Og derfor ville De straffe ham?” sagde Misaki.
“Ja.”
“Men i virkeligheden gjorde De aldrig noget, vel?”
“Nej, det gjorde jeg ikke,” sagde Kafuku.
Misaki så helt lettet ud. Hun sukkede og smed resten af
den tændte cigaret ud ad vinduet. Det var måske sådan, man
gjorde i Kamijunitakicho, hvor hun kom fra.
“Jeg kan ikke forklare det, men på et eller andet tidspunkt
var det, som om det hele pludselig blev ligegyldigt. Som om
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det, der havde hængt på ryggen af mig, pludselig havde givet
slip,” sagde han. “Jeg var ikke længere vred. Eller måske
havde det slet ikke været rigtig vrede, men noget andet.”
“Uanset hvad det var, kan De da være glad for, at det forsvandt, og at De slap for at gøre et andet menneske fortræd.”
“Det er jeg skam også.”
“Men De har stadig ikke fundet ud af, hvorfor Deres kone
gik i seng med ham, eller hvorfor det lige netop var ham, hun
gik i seng med, vel?”
“Nej, det har jeg ikke. Det hænger stadig som et spørgsmålstegn inde i mig. Han var en hæderlig og sympatisk fyr.
Han var tilsyneladende oprigtigt forelsket i hende og gik
ikke bare i seng med hende som tidsfordriv. Og han var dybt
rystet over hendes død. Han var også såret over, at hun ikke
ville have besøg af ham, da hun lå på hospitalet. Jeg kunne
ikke andet end at holde af ham, og jeg havde næsten lyst til
at være hans ven.”
Kafuku holdt op med at fortælle og lod tankerne strømme
frit, som forsøgte han at finde ord, der kunne beskrive
sandheden.
“Helt ærligt, så var han ikke noget rigtigt mandfolk. Han
var sympatisk, så godt ud og havde et indtagende smil. Han
var ikke noget dårligt menneske, men han var ikke en person,
man respekterede. Han var ærlig, men savnede dybde, han
havde masser af svagheder, og så var han en andenrangs
skuespiller. I forhold til ham var min kone både viljestærk
og dyb. Hun tænkte virkelig over tingene. Og det er stadig
som en torn i hjertet på mig, at hun kunne falde for sådan
en slapsvans af en mand og ovenikøbet gå i seng med ham.”
“Det lyder næsten, som om De føler, at hun gjorde det for
at genere Dem. Er det ikke rigtigt?”
Kafuku tænkte over det og gav hende ret. “Det kan godt
være.”
“Deres kone var slet ikke forelsket i ham,” sagde Misaki
ligefremt. “Det var derfor, hun gik i seng med ham.”
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Kafuku stirrede på Misakis profil, som betragtede han et
landskab langt borte. Hun lod vinduesviskerne køre hurtigt
frem og tilbage nogle gange for at fjerne regndråberne på
forruden. De to nye vinduesviskere hvinede som utilfredse
tvillinger.
“Sådan noget kan kvinder godt finde på,” tilføjede Misaki.
Kafuku vidste ikke, hvad han skulle sige, så han tav.
“Det er næsten som en sygdom, hr. Kafuku. Det er ikke
noget, man kan forstå. Det er ligesom min far, der forlod
mig og min mor, og min mor, der nedgjorde mig. Det var
også noget, de gjorde, fordi de var syge. Det findes der ingen
fornuftig forklaring på. Man er bare nødt til at acceptere det
og komme videre. ”
“Så vi spiller alle sammen skuespil?” sagde Kafuku.
“Ja, det synes jeg. I større eller mindre grad.”
Kafuku sank dybere ned i lædersædet, lukkede øjnene
for at koncentrere sig og fornemme, når hun skiftede gear.
Det kunne han selvfølgelig ikke. Det foregik alt for smidigt
og umærkeligt. Det eneste, han fornemmede, var en svag
ændring i motorlyden som lyden fra et lille insekts vinger,
når det nærmer sig og flyver væk igen.
Han besluttede sig for at sove lidt. En kort, men dyb søvn.
Ti-femten minutter måske, før han atter skulle stå på scenen
og spille skuespil. Før han atter skulle stå i projektørlyset og
fremsige de sædvanlige replikker. Før publikum ville klappe,
og tæppet gå ned. Før han ville forlade sig selv og vende
tilbage til sig selv igen dog uden helt at være den samme.
“Jeg tager lige en lur,” sagde han.
Misaki svarede ikke, fortsatte bare tavst med at køre.
Kafuku var taknemmelig for hendes tavshed.

