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Elevator, lydløshed, overvægt …
Elevatoren var på vej op i ekstremt langsomt tempo. Eller det forestillede
jeg mig i det mindste. Jeg var ikke sikker. Det gik så langsomt, at jeg
havde mistet orienteringen. Det kunne lige så godt være, at den var på
vej ned, eller at den slet ikke bevægede sig. Jeg havde sådan set bare
besluttet, at den kørte op, fordi det var det mest sandsynlige, men det
var rent gætteværk, og jeg havde intet grundlag for at tro det. Måske
var den kørt tolv etager op, tre etager ned og en enkelt gang rundt om
Jorden. Jeg anede det ikke.
Elevatoren adskilte sig på alle punkter fra elevatoren i min egen
ejendom, der var så primitiv, at den mindede lidt om en videreudviklet
brøndspand. Faktisk var de to elevatorer så forskellige, at man ikke
skulle tro, at der var tale om en anordning, der var udviklet med det
samme formål for øje, og som bar det samme navn. De to elevatorer
var faktisk så forskellige, som det overhovedet kunne tænkes.
For det første var der størrelsen. Elevatoren, jeg befandt mig i, var
stor nok til, at man kunne indrette et hyggeligt, lille kontor i den. Selv
om man anbragte både et skrivebord, et arkivskab og et skuffemøbel,
ja, tilmed et tekøkken, ville der formodentlig stadig være plads til tre
kameler og en mellemstor palme. For det andet var den ren, lige så
ren som en splinterny kiste. Vægge og loft var af funklende, nypudset
rustfrit stål, og på gulvet var der et langluvet, mosgrønt tæppe. For
det tredje var den uhyggelig stille. Da jeg gik ind, lukkede dørene sig
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lydløst – i ordets bogstaveligste forstand – bag mig, og derefter var der
så stille, at jeg ikke vidste, om den bevægede sig, eller om den stod
stille. Den dybe flod, det stille vand.
Og så var der intet af det udstyr, der plejer at være i en elevator. Der
var ikke noget panel med knapper og kontakter, så man kunne vælge
etage, åbne eller lukke dørene eller trykke på nødstop. Der var kort
sagt ingenting, og jeg følte mig fuldstændig hjælpeløs. Det var ikke
kun knapperne, der manglede. Der var heller ikke noget display, der
viste, hvilken etage man var på, intet skilt med regler for benyttelse
af elevatoren og angivelse af, hvor mange der måtte være i den. Ikke
engang fabrikantens navn kunne jeg få øje på. Eller en nødudgang. Det
var faktisk en regulær kiste. Jeg kunne ikke forestille mig, at den var
blevet godkendt af arbejdstilsynet. Der må da være visse sikkerhedskrav,
en elevator skal overholde.
Mens jeg stirrede ind i de fire nøgne stålvægge, kom jeg til at tænke
på et af Houdinis store udbrydernumre, jeg havde set på film som barn.
Han var blevet bundet med reb og kæder, lagt i en stor kuffert, som også
var blevet stramt omviklet med tunge kæder, hvorefter den var blevet
kastet ud over Niagara Falls, eller måske var det ud mellem isflagerne
i Det Nordlige Ishav. Jeg trak vejret dybt og overvejede nøgternt, hvad
forskellen på hans og min situation var. Jeg var ikke bundet, og det
var en fordel, men til gengæld vidste jeg ikke, hvad tricket gik ud på,
og det var en ulempe.
Jeg vidste jo ikke engang, om elevatoren bevægede sig, eller om
den stod stille. Jeg rømmede mig, men det lød underligt, slet ikke
som en rømmen. Det lød fladt, som blødt ler, der klaskes mod en glat
betonmur. Jeg kunne ikke begribe, at den lyd kom fra min krop. For en
sikkerheds skyld rømmede jeg mig igen, men resultatet var det samme.
Jeg resignerede og holdt op med at rømme mig.
Jeg stod meget længe ubevægelig i samme stilling, men dørene gik
ikke op. Vi stod bomstille, elevatoren og jeg, som et stilleben med titlen
‘Mand og elevator’. Jeg blev mere og mere bekymret.
Måske var elevatoren gået i stykker, eller også var elevatorføreren
– hvis der altså var sådan en – uopmærksom og havde glemt, at jeg
befandt mig inden i kassen. Det skete faktisk af og til, at folk glemte
min eksistens. Uanset hvordan det forholdt sig, var jeg fanget i det
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hermetisk lukkede stålrum. Jeg spidsede ører, men hørte ikke en lyd.
Selv når jeg lagde øret helt ind mod stålvæggen, kunne jeg ikke høre
noget. Der kom bare et hvidt aftryk efter mit øre på stålet. Elevatoren
var som en specialkonstrueret metalboks, der opslugte alle lyde. Jeg
prøvede at fløjte Danny Boy, men det lød som suk fra en hund med
lungebetændelse.
Modløst lænede jeg mig op ad væggen og talte de mønter, jeg havde
i lommerne, for at få tiden til at gå. Eller det var måske ikke så meget
tidsfordriv som en vigtig form for træning i mit erhverv, lidt på samme
måde som professionelle boksere altid går rundt og klemmer en gummibold. Det var altså ikke tidsfordriv i ordets egentlige forstand, for
kun gennem gentagne handlinger kan man normalisere ubalancerede
tilbøjeligheder.
Jeg sørgede i hvert fald altid for at have en masse småmønter i lommerne. I højre lomme havde jeg 100 og 500 yen-mønter, og i venstre
lomme havde jeg 50 og 10 yen-mønter. 1 og 5 yen-mønterne havde jeg
i baglommen, dem talte jeg ikke med. Jeg stak en hånd i hver lomme
og talte 500 og 100 yen-mønter med den ene og 50 og 10 yen-mønter
med den anden.
Det er nok svært at forestille sig, hvordan man gør, hvis man aldrig
har prøvet at tælle på den måde, og i begyndelsen er det ret svært.
Højre og venstre hjernehalvdel fører hver sit uafhængige regnskab,
og til sidst lægges de sammen som to halve vandmeloner. Det kræver
virkelig øvelse.
Jeg ved ikke, om jeg rent faktisk deler hjernen op i venstre og højre
halvdel for at gøre det. En hjernespecialist ville nok formulere det på
en anden måde, men jeg er ikke hjernespecialist, og det føles i hvert
fald, som om jeg tæller forskelligt med henholdsvis højre og venstre
hjernehalvdel. Når jeg har talt på den måde, bliver jeg også træt på
en helt anden måde, end når jeg tæller normalt. For nemheds skyld
tænker jeg på det som højre hjernehalvdels højrelommesum og venstre
hjernehalvdels venstrelommesum.
I det hele taget er jeg nok typen, der ser ret praktisk på diverse
fænomener, begivenheder og tilværelsen i al almindelighed. Hermed
ikke være sagt, at jeg er en praktisk gris – selv om jeg måske er lidt
til den side – jeg har bare tit erfaret, at man kommer tættere på en
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erkendelse af tingenes sande natur ved at gribe dem praktisk an end
ved en mere traditionel indfaldsvinkel.
Hvis man nu forestillede sig, at Jorden ikke var en rund kugle, men
et gigantisk sofabord, ville det så være et problem i vores hverdag? Det
er selvfølgelig et ekstremt eksempel, og jeg kan jo ikke bare lave om
på virkeligheden, men hvis man for sjov forestillede sig det, ville alle
de banale problemer forårsaget af, at Jorden er rund – fuldstændig
ligegyldige ting som tyngdekraften, den internationale datolinje og
ækvator – forsvinde. Og hvor tit får ækvator egentlig betydning i et
helt almindeligt menneskes liv?
Det er derfor, jeg så vidt muligt bestræber mig på at se praktisk på
tingene. Efter min mening er verden i bogstaveligste forstand skabt
af et uendeligt antal muligheder. Og alle disse muligheder og valg er
overdraget til de individer, der udgør verden. På den måde kan man
godt sige, at verden er et sofabord fuldt af kondenserede muligheder.
Men lad os vende tilbage til emnet; for det er på ingen måde nemt at
lade højre og venstre hånd foretage en parallel optælling. Det tog mig i
hvert fald virkelig lang tid at mestre det, men har man først fået det lært
eller fået grebet om det, er det ikke noget, man glemmer igen. Det er
ligesom at cykle og svømme, men det betyder ikke, at man ikke behøver
at øve sig. Kun gennem konstant øvelse kan man skærpe sine evner og
forfine teknikken, og det er derfor, jeg altid har mønter i lommerne og
bestræber mig på at tælle dem, når jeg ikke har andet at lave.
På det tidspunkt havde jeg tre 500 yen-mønter, atten 100 yen-mønter,
syv 50 yen-mønter og seksten 10 yen-mønter i lommerne. Sammenlagt
gav det 3810 yen. Det var ikke så svært. Det var faktisk lettere end at
tælle fingrene på hænderne. Tilfreds lænede jeg mig op ad den rustfri
stålvæg, mens jeg holdt øje med dørene foran mig. De gik stadig ikke op.
Hvorfor tog det så lang tid, før de gik op? Efter at have tænkt mig
lidt om, blev jeg nødt til at afskrive mine to teorier om, at elevatoren
enten var i stykker, eller at elevatorføreren havde glemt mig. Ingen af
dem var sandsynlige. Hermed ikke være sagt, at der ikke kunne være
driftsproblemer, eller at elevatorføreren ikke kunne have glemt mig. Jeg
var godt klar over, at den slags uheld kun sker alt for ofte i den virkelige
verden. Jeg mente bare, at jeg i denne særdeles usædvanlige virkelighed – altså den her nærmest latterlig flotte elevator – for nemheds
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skyld måtte afskrive det ikke-usædvanlige som værende paradoksalt
usædvanligt. For ville en person, der er i stand til at konstruere en
elevator, der er så excentrisk og sofistikeret, overhovedet kunne glemme
at vedligeholde den endsige at sætte den i gang, når nogen gik ind i den?
Svaret var selvfølgelig no.
Det ville aldrig ske.
Indtil videre havde de været frygtelig nervøse og så utrolig forsigtige
og metodiske helt ned til mindste detalje, at man nærmest skulle
tro, at de udmålte hvert skridt, de tog, med en lineal. Da jeg trådte
ind i bygningen, var jeg blevet standset af to vagter, som spurgte, om
jeg havde en aftale, kontrollerede det på en besøgsliste, bad om mit
kørekort, så de kunne logge ind i en database og tjekke min identitet,
kropsvisiterede mig med en metaldetektor for så endelig at skubbe mig
ind i elevatoren. Ikke engang hos den japanske nationalbank bliver man
tjekket så grundigt. Det var utænkeligt, at folk, der var så overdrevent
omhyggelige, pludselig skulle miste årvågenheden.
Der var kun én mulighed tilbage, nemlig at de havde anbragt mig i
denne situation med vilje. De ville simpelthen ikke have, at jeg skulle
kunne aflæse elevatorens bevægelser, og derfor lod de den køre så
langsomt, at jeg ikke kunne mærke, om det gik op eller ned. Måske var
der endda et overvågningskamera i elevatoren. Det skulle ikke undre
mig, hvis en af de mange skærme i vagtmændenes stue viste billeder
fra den.
Som et værn mod kedsomheden overvejede jeg at lede efter det
skjulte kamera, men tænkte så, at jeg alligevel ikke ville få noget ud af
det, hvis jeg fandt det. Det ville bare sætte dem i alarmberedskab, så
de måske fik den til at køre endnu langsommere. Det havde jeg ikke
lyst til, for jeg var allerede sent på den.
Jeg besluttede mig for ikke at gøre noget som helst og bare tage den
med ro. Jeg var der for at udføre en helt legitim opgave, så der var ikke
noget at være bange for, ingen grund til nervøsitet.
Jeg lænede mig op ad væggen, stak hænderne i lommerne og talte
mønterne igen. 3750 yen. Det var ingen sag. Det tog kun et øjeblik.
3750 yen?
Summen havde ændret sig.
Jeg havde talt forkert.
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Jeg kunne mærke sveden pible frem i håndfladerne. I de tre år jeg
havde talt mønter i lommerne, var det aldrig sket. Ikke en eneste gang.
Det var helt sikkert et dårligt varsel. Jeg blev nødt til at generobre det
tabte terræn, inden det dårlige varsel udviklede sig til en katastrofe.
Jeg lukkede øjnene og rensede højre og venstre hjernehalvdel, ligesom
man pudser briller. Jeg trak begge hænder op af lommerne, vendte
håndfladerne opad, så sveden kunne tørre. Jeg foretog en masse små
forberedelser, lidt ligesom Henry Fonda før duellen i Vestens hårde halse;
hvilket egentlig ikke har noget med sagen at gøre; jeg elsker bare den film.
Da jeg havde sikret mig, at begge håndflader var tørre, stak jeg
hænderne i lommerne igen og gik i gang med tredje optælling. Hvis
jeg nåede frem til samme sum som en af de forrige, ville der ikke være
noget problem. Enhver kan regne forkert. Jeg var sikkert nervøs, fordi
jeg befandt mig i en usædvanlig situation, eller også var jeg for selvsikker,
og det havde fået mig til at begå så elementær en fejl. Nu skulle jeg
bare have bekræftet det rigtige tal, så jeg kunne ånde lettet op. Men
før jeg nåede at udstøde et lettelsens suk, gik elevatordørene op. Uden
det mindste varsel, uden en lyd, gled de til hver sin side.
Jeg havde været så optaget af at tælle mønterne i mine lommer, at jeg
ikke umiddelbart lagde mærke til det. Eller rettere sagt, jeg så dørene
gå op, men forstod bare ikke, hvad det betød. Det betød selvfølgelig,
at de to rum, som dørene havde holdt adskilt, nu hang sammen. Og
så betød det, at elevatoren havde nået sit mål.
Jeg afbrød mine fingres bevægelser og kiggede ud mellem dørene.
Udenfor var der en gang, og i gangen stod der en kvinde. En tyk, ung
kvinde i pink spadseredragt og pink, højhælede sko. Dragten sad godt,
og stoffet var uden en rynke, nøjagtig ligesom hendes ansigt. Hun
kiggede undersøgende på mig og nikkede så bekræftende. Det var,
som om hun sagde: “Kom med mig.” Jeg opgav at tælle mønterne, tog
hænderne op af lommerne og gik ud af elevatoren. Det var næsten,
som om den havde ventet på det, for dørene lukkede sig straks bag mig.
Da jeg kom ud i gangen, så jeg mig om, men der var intet, der røbede,
hvor jeg var. Jeg kunne se, at jeg formodentlig befandt mig i en gang
i en bygning, men det ville selv et skolebarn kunne se.
Bygningens indre var bemærkelsesværdig neutralt, fuldstændig
ligesom elevatoren. Materialerne var af høj kvalitet og viste ingen tegn
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på slitage. Gulvet var blankpoleret, skinnende marmor, og væggene
var æggeskalshvide ligesom mine morgenmadsboller. På begge sider
af gangen var der høje, bastante trædøre med messingskilte med tal i
vilkårlig rækkefølge. Ved siden af nummer ‘936’ var nummer ‘1213’,
og så kom nummer ‘26’. Det var en absurd måde at nummerere på.
Det virkede skørt.
Den unge kvinde sagde næsten ikke noget. Hun havde vendt sig
om mod mig og sagt: <Denne vej>, men hendes læber havde bare
formet ordene, der kom ingen lyde ud. Før jeg fik mit nuværende job,
havde jeg taget et par måneders kursus i mundaflæsning, så jeg forstod
nogenlunde, hvad hun sagde. Først spekulerede jeg på, om det var mine
ører, der var noget galt med. Efter den lammende stilhed i elevatoren,
og mit forgæves forsøg på at rømme mig og fløjte en melodi tænkte
jeg, at der måske var noget galt med min hørelse.
Jeg rømmede mig igen. Det lød hæst, men mere normalt end inden
i elevatoren. Jeg åndede lettet op og fik tilliden til mine ører tilbage.
Så var der alligevel ikke noget galt med dem. Mine ører fungerede;
det var kvindens mund, der var noget galt med.
Jeg fulgte efter hende. Hendes spidse, høje hæle mod gulvet rungede i den tomme gang, så det lød ligesom i et stenbrud en tidlig
eftermiddag. De nylonstrømpeklædte lægge spejlede sig klart og
tydeligt i marmoret.
Kvinden var godt i stand. Hun var ung og smuk, men man kunne
ikke komme udenom, at hun var tyk. Det virkede underligt, at så ung
og smuk en kvinde var tyk. Mens jeg gik bag ved hende, betragtede jeg
hendes nakke, arme og ben. Der var masser af kød på hendes krop,
som sne, der var faldet lydløst og i store mængder hele natten.
Jeg bliver altid forvirret, når jeg er sammen med unge, smukke
kvinder, der er tykke. Jeg ved ikke rigtig hvorfor. Måske fordi jeg
uvilkårligt begynder at fantasere om deres spisevaner. Når jeg ser en tyk
kvinde, forestiller jeg mig uvilkårligt, hvordan hun knaser den sidste
rest brøndkarse fra tallerkenen mellem tænderne eller tager et stykke
brød og tørrer den sidste dråbe flødesauce op. Jeg kan ikke lade være.
Ligesom syre, der eroderer metal, invaderer den spisende kvinde min
bevidsthed og lammer mig.
Hvis hun bare er tyk, sker der ikke noget. Den slags kvinder er som
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skyer på himlen. De svæver rundt derude, men har intet med mig at
gøre. Men hvis det er unge og smukke kvinder, der er tykke, så er det
en anden snak. Så forventes det ligesom af mig, at jeg forholder mig
til dem. Eller at jeg på et eller andet tidspunkt måske endda går i seng
med dem. Det må være det, der forvirrer mig. Og det er ikke let at gå
i seng med en kvinde, hvis ens hoved ikke fungerer ordentligt.
Dermed ikke være sagt at jeg føler afsky for tykke kvinder. Forvirring
og afsmag er to forskellige ting. Jeg har været i seng med flere tykke,
unge og smukke kvinder, og det har alt i alt ikke været dårligt. Hvis min
forvirring har ført mig i den rigtige retning, har det endda været en
rigtig smuk oplevelse. Selvfølgelig kan det også gå den anden vej. Sex er
jo meget subtilt og ikke det samme som at gå hen i et stormagasin om
søndagen for at købe en termokande. Selv hos unge og smukke kvinder,
der er lige overvægtige, har fedtet det med at fordele sig forskelligt,
og nogle fordelinger fører mig på rette vej, mens andre fører mig ud
i den yderste forvirring.
Det er derfor, at det er en udfordring for mig at gå i seng med tykke
kvinder. Mennesker kan være tykke på lige så mange måder, som man
kan dø på.
Det var nogenlunde de tanker, der for gennem mit hoved, mens jeg
fulgte efter den unge og smukke, tykke kvinde hen ad gangen. Hun
havde bundet et hvidt tørklæde om halsen over den elegante, pink
spadseredragt, og i de buttede øreflipper hang lange guldøreringe, der
glimtede som små lyssignaler, når hun gik. Tykkelsen taget i betragtning
var hendes gang let. Det kunne meget vel være, at hun havde shapewear
på for at se bedre ud, men selv om jeg tog det med i mine betragtninger,
var hendes svingende hofter faste og dejlige at se på. Hun var tyk på
den måde, jeg godt kunne lide.
Jeg prøver ikke at retfærdiggøre mig selv, men jeg bliver ikke tiltrukket af ret mange kvinder. Det modsatte er faktisk tilfældet. Når det så
endelig sker, bliver jeg nødt til at afprøve det med det samme. Jeg vil
gerne være helt sikker på, at der er tale om ægte tiltrækning, og finde
ud af, hvordan den virker.
Jeg gik derfor op ved siden af hende og undskyldte, at jeg var kommet
otte-ni minutter for sent til min aftale.
“Jeg vidste ikke, at sikkerhedskontrollen ved indgangen var så
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tidskrævende,” sagde jeg. “Og at elevatoren kørte så langsomt. Jeg var
her faktisk ti minutter før det aftalte tidspunkt.”
Hun nikkede kort som for at sige: “Det ved jeg godt,” og jeg mærkede duften af eau de cologne fra hendes hals. Hun duftede som en
melonmark en tidlig sommermorgen. Duften påvirkede mig på en
underlig måde. Jeg fik en sælsom og vemodig fornemmelse af, at to
umage minder havde viklet sig ind i hinanden i en ukendt afkrog af
mit sind. Det sker af og til, at jeg overvældes af sådan en følelse, og som
oftest skyldes det en særlig duft. Jeg kan ikke forklare, hvorfor det sker.
“Det er søreme en lang gang,” sagde jeg til hende for at sige noget.
Hun kiggede på mig, mens hun gik. Jeg antog, at hun måtte være
tyve-enogtyve år gammel. Hun havde markerede træk, bred pande og
smuk hud.
Hun blev ved med at kigge på mig og sagde: <Proust>, Jeg kan
selvfølgelig ikke vide, om hun sagde ‘Proust’, men det så ud, som om
det var det ord, hendes læber formede. Der kom stadig ikke en lyd
frem. Jeg kunne ikke engang høre hende trække vejret. Det var, som
om hun talte gennem en tyk glasrude.
Proust?
“Marcel Proust?” spurgte jeg.
Hun kiggede forundret på mig, men gentog så sit <Proust>. Jeg gav
op og indtog min plads bag ved hende igen, mens jeg forsøgte at finde
ud af, om hendes mundbevægelse kunne betyde andet end Proust.
‘Provst’ eller ‘brønd’ eller måske ‘blæst’? Lige meget hvad jeg forsøgte
mig med, passede det ikke rigtig. Der var vist ingen tvivl om, at hun
havde sagt ‘Proust’. Jeg fattede bare ikke, hvilken forbindelse der var
mellem den lange gang og Proust.
Måske havde hun valgt at sige Marcel Proust som en metafor for den
lange gang. Men hvis det var tilfældet, var det så ikke lidt malplaceret
eller ligefrem uvenligt at sige sådan? Hvis hun refererede til Marcel
Prousts samlede værker som en metafor for den lange gang, kunne jeg
godt følge hende, men det modsatte virkede bizart.
En gang så lang som Marcel Proust?
Under alle omstændigheder fulgte jeg efter hende ned gennem den
lange gang. Det var virkelig en meget lang gang. Vi drejede om adskillige
hjørner, og fem-seks gange gik vi op eller ned ad små trappeløb. Vi
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måtte have tilbagelagt en strækning, der svarede til mindst fem-seks
almindelige bygninger. Eller også gik vi måske bare rundt og rundt i
et af Eschers trompe l’oeil-billeder. Lige meget hvor længe vi gik, var
omgivelserne de samme. Marmorgulve, æggeskalshvide vægge og trædøre
med stålhåndtag og numre i vilkårlig rækkefølge. Jeg så ikke et eneste
vindue. Hele tiden hørtes staccatolyden fra hendes højhælede sko mod
marmorgulvet efterfulgt af den slubrende, smeltende gummilyd fra mine
kondisko. Lyden af mine fodtrin var så gennemtrængende, at jeg blev helt
bange for, at gummisålerne rent faktisk var ved at smelte. Det var første
gang i mit liv, jeg gik på marmorgulve med kondisko, så jeg kunne ikke
vurdere, om de lød, som de skulle, eller om der var noget helt galt. Jeg
forestillede mig, at mine fodtrin lød halvt normalt og halvt unormalt. Jeg
havde nemlig indtryk af, at alt forholdt sig sådan på stedet her.
Pludselig standsede hun, men jeg var så opslugt af lyden af mine
egne gummisko, at jeg ikke opdagede det og bumpede ind i hende.
Hendes ryg var blød som en tæt regnsky, og fra hendes nakke udgik der
som tidligere beskrevet en duft af melon-eau de cologne. Hun var ved
at falde forover på grund af sammenstødet, så jeg greb fat om hendes
skuldre og trak hende op igen.
“Undskyld,” udbrød jeg. “Jeg gik i mine egne tanker.”
Den tykke pige rødmede let og kiggede på mig. Jeg var ikke helt
sikker, men hun så ikke vred ud. <Tasseru> sagde hun og smilede næsten
umærkeligt. Så trak hun på skuldrene og tilføjede: <Sera> Selvfølgelig
sagde hun det ikke rigtigt – undskyld, jeg gentager mig selv – men det
var nogenlunde de lyde, hendes læber formede.
“Tasseru?” gentog jeg for at høre lyden. “Sera?”
<Sera> gentog hun med overbevisning.
Det lød lidt som tyrkisk, men problemet var, at jeg aldrig havde hørt
tyrkisk i virkeligheden, så måske var det slet ikke tyrkisk. Jeg blev mere
og mere forvirret og opgav at føre en samtale med hende. Jeg var ikke
så erfaren i mundaflæsning, hvilket jo er en kompliceret kunst og ikke
noget, man mestrer til fulde efter blot to måneders aftenskolekursus.
Hun tog et lille, ovalt elektronisk nøglekort op af jakkelommen og
stak det vandret ind i sprækken i en dør med et nummerskilt, hvorpå
der stod ‘728’. Kortet passede præcist, og låsen gik op med et lille klik.
Meget tjekket.
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Hun åbnede døren, og med hånden på håndtaget vendte hun sig
om mod mig i døråbningen og sagde: <Somuto, sera>.
Og selvfølgelig nikkede jeg og gik ind.
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2
Gyldne dyr
Når efteråret kommer, dækkes deres kroppe af lang, gylden pels.
Farven er indbegrebet af guld og ikke iblandet andre farvetoner. Den
kommer til verden som guld og eksisterer i verden som sådan. Midt
mellem himmel og jord står de hyllet i det pureste guld.
Lige da jeg kommer til Byen – det er om foråret – er dyrene dækket af
kort pels i mange forskellige farver. Sort, mørkebrun, hvid og rødbrun
og nogle gange flere farver på samme tid. I alle disse mangefarvede
afskygninger svæver de sagte som drevet frem af vinden hen over de
sart lysegrønne enge. De er så stille, at man forledes til at tro, at de
mediterer, og selv deres åndedrag er tyst som morgenduggen. De æder
lydløst af det grønne græs, og når de har fået nok, folder de benene
ind under sig, lægger sig ned og sover lidt.
Nu hvor foråret er forbi, sommeren er slut, lyset er ved at blive
gennemsigtigt, og den første efterårsblæst skaber små bølger på flodens
stillestående vand, kan man følge deres forvandling. Først er de gyldne
hår sparsomme, som når en plante ved et skæbnens lune begynder at
spire på den forkerte årstid, men snart begynder utallige gyldne følere
at bane sig vej ud gennem den korte pels, og til sidst er dyret helt
dækket af en skinnende, gylden pels. Der går kun en uge, fra ritualet
begynder, til det er tilendebragt. Metamorfosen starter nogenlunde
samtidig hos dem alle og slutter også nogenlunde samtidig. Efter en
uge er de alle dækket af den samme gyldne pels, og når morgensolen
står op og bader verden i nyt guld, er efteråret kommet.
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Kun det ene lange, slanke horn, der rejser sig fra deres pande, er
perfekt og lydefrit hvidt. I al sin skrøbelige slankhed ligner det mindre
et horn end et stykke knogle, der er vokset ud gennem skindet og har
fæstnet sig der. Bortset fra det hvide horn og de blå øjne har dyrene
forvandlet sig til rent guld. De slår med hovederne som for at få den
ny klædedragt til at falde på plads og stanger med deres ene horn op
mod den høje efterårshimmel. De bader hovene i den kølige bæk og
strækker halsen for at nippe til efterårets røde bær.
Når den blå time sænker sig over Byens huse, klatrer jeg op i vestmurens
vagttårn for at se portvagten blæse i sit horn og genne dyrene sammen.
Han blæser én lang tone og tre korte, for det skal han ifølge forskrifterne. Når jeg hører hornet, lukker jeg altid øjnene og lader de blide
toner trænge ind i kroppen. Tonerne lyder som intet andet og glider
sagte ind og ud mellem den dunkle bys mure, ad brolagte gader og
forbi flodens stengærder som svagt blålige, gennemsigtige fisk og mætter
alt med deres klang. Stille klinger de ud i Byens allerfjerneste afkroge,
som trænger de igennem usynlige tidsforskydninger i atmosfæren.
Når hornet gjalder gennem Byen, løfter dyrene hovederne, som
om de mindes noget fra svundne tider. Og som var de én krop, drejer
de over tusinde dyr hovederne efter tonerne. Nogle standser deres
møjsommelige gumlen på bladene fra de røde gyvelbuske, andre ligger
stille på de brolagte gader og holder op med at klapre med hovene,
atter andre vågner op af deres lur i solens sidste stråler; og alle løfter
de hovederne.
Alle standser op på samme tid. Det eneste, der bevæger sig, er
deres gyldne pelse i aftenbrisen. Jeg aner ikke, hvilke tanker der går
gennem deres hoveder, eller hvad de stirrer på. Alle drejer halsen i
samme vinkel, vender hovedet i samme retning og stirrer fuldstændig
ubevægelige ud i luften. Så vender de ørerne mod hornet, indtil ekkoet
af de sidste toner opsluges af det blege tusmørke, og rejser sig så som
drevet af én tanke og begynder at gå i samme retning. Den kortvarige
fortryllelse ophæves, og Byen genlyder nu af mange hovslag. Lyden af
deres hovslag fremmaner billeder inde i mit hoved, billeder af boblende
skum, der vælder frem fra Jordens indre og fylder gaderne, kravler op
over husmurene for til sidst at dække selv klokketårnet.
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Men det er ikke andet end en skumringsfantasi, og så snart jeg åbner
øjnene, forsvinder skummet. Der er blot lyden af dyrenes hovslag tilbage,
og Byen har ikke ændret sig. Rækken af dyr bevæger sig som en flod
ned gennem Byens kringlede, brolagte gader. Ingen går i spidsen for de
andre, ingen fører an. De sænker blot blikket og følger med let skælvende
skuldre den tavse flods løb. Alle synes forbundet af et indre, ubrydeligt
bånd af fælles minder, der ikke er synligt for det menneskelige øje.
De kommer ned oppe nordfra, går over den gamle bro til flodens
sydlige bred, hvor de slutter sig til deres artsfæller, som kommer østfra,
hvorefter de sammen følger kanalen gennem Industrikvarteret og drejer
vestpå neden for Støberiet, så de kommer ud ved foden af veståsen.
Her venter de gamle og helt unge dyr, som ikke kan bevæge sig så langt
væk fra porten, for at slutte sig til flokken. Alle bevæger sig nu nordpå
igen, går over vestbroen og når frem til porten.
Så snart de første dyr når frem, lukker portvagten porten op. Den
er forstærket med tykke jernplader fra øverst til nederst og ser tung
og solid ud. Den er fire-fem meter høj, og foroven er der en nålepude
af spidse, skarpe pigge, så folk ikke kan klatre over den. Portvagten
trækker ubesværet den tunge port hen mod sig og lukker dyreflokken
ud. Porten er todelt, men han åbner altid kun den ene side; venstre
side er altid lukket helt i. Når alle dyrene er kommet igennem, lukker
han porten igen og skyder slåen for.
Så vidt jeg ved, er vestporten det eneste sted, man kan komme ind
og ud. Byen er omgivet af en imponerende, syv-otte meter høj mur,
som kun fuglene kan komme over.
Når det bliver morgen, åbner portvagten porten igen, blæser i hornet
og lukker dyrene ind. Når alle dyr er inde, lukker han atter porten og
skyder slåen for.
“I virkeligheden behøver jeg ikke skyde slåen for,” forklarer han mig.
“Selv om porten ikke er låst, er den så tung, at der næppe er andre
end mig, der kan åbne den. Ikke engang hvis de er flere om det. Jeg
gør det bare, fordi forskrifterne kræver det.”
Efter at have forklaret dette, trækker han den uldne hue ned til
øjenbrynene og siger ikke mere. Jeg har aldrig set en mand, der er så
stor som portvagten. Han er godt polstret, og hans muskler svulmer, så
både skjorte og jakke er ved at sprænges. Indimellem lukker han øjnene
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og synker hen i dyb tavshed som nu. Jeg kan ikke finde ud af, om han
overvældes af tungsind, eller om der bare er en funktion inde i ham,
der lukker ned. Når tavsheden falder over ham, er der ikke andet at
gøre end tålmodigt at vente på, at han kommer til bevidsthed igen. Når
det endelig sker, åbner han langsomt øjnene og kigger fraværende på
mig, mens han gnubber sig flere gange på knæene og prøver at finde
ud af, hvad jeg egentlig laver der.
“Hvordan kan det være, at du altid samler dyrene ved aftenstid og
genner dem ud af Byen for så at lukke dem ind igen om morgenen?”
spørger jeg, da jeg endelig har fået hans opmærksomhed igen.
Portvagten ser længe på mig med fuldstændig udtryksløse øjne.
“Det kræver forskrifterne,” svarer han. “Derfor. Nøjagtig ligesom
solen altid står op i øst og går ned i vest.”
Når han ikke lige åbner og lukker porten, bruger portvagten tilsyne
ladende al sin tid på at vedligeholde sine redskaber. I den lille portnerbolig har han et stort udvalg af skarøkser, håndøkser og knive, og
så snart han har et ledigt øjeblik, hvæsser han dem på sin slibesten. De
slebne blade udsender et uhyggeligt og isnende hvidt skær, og jeg har
på fornemmelsen, at de snarere end at afspejle det ydre lys rummer en
indre, skjult lyskilde.
Når jeg betragter udvalget af redskaber, vogter portvagten over mig
med et selvtilfreds smil på læberne.
“Pas nu på, du kan skære dig voldsomt, hvis du rører ved dem,” siger
han, mens han peger på dem med en finger, der er kroget som en
gammel trærod. “De er ikke som de der massefremstillede redskaber,
man ser overalt. Jeg har lavet dem alle sammen selv. Jeg har været smed,
og det var mit speciale at lave den slags. Jeg bruger meget tid på dem,
og de ligger godt i hånden. Det er ikke let at finde et skaft, der passer
perfekt til en klinges vægt. Prøv at tage en økse i hånden, men lad være
med at røre ved æggen.”
Jeg vælger den mindste af håndøkserne blandt de udstillede redskaber, tager den op og svinger let med den nogle gange. Jeg behøver
knap nok at bevæge håndleddet – ja, ikke engang at tænke på det – før
den reagerer livligt som en veldresseret jagthund og kløver luften i to
med en tør lyd. Portvagten har god grund til at være stolt.
30

“Jeg har også selv lavet håndtaget. Det er skåret ud af træ fra en ti år
gammel ask. Det er forskelligt, hvilket materiale folk bedst kan lide,
men jeg foretrækker tiårige asketræer. Hvis de er yngre, dur de ikke,
og hvis de bliver meget ældre heller ikke. Et ti år gammelt asketræ
er ideelt. Det er stærkt, har den nødvendige fugtighed, og så har det
energi. Man kan finde gode asketræer ude i østskoven.”
“Hvad bruger du alle de redskaber til?”
“Alt muligt,” svarer portvagten. “Når det bliver vinter, bruger jeg dem
hele tiden. Men det finder du ud af, når den tid kommer. Og vinteren
her er lang, meget lang.”
Uden for porten er der et sted, hvor dyrene sover om natten. Der løber
en flod gennem området, hvor de kan slukke tørsten, og på den anden
side af floden strækker en æblelund sig ud i horisonten som et stort
hav, så langt øjet rækker.
Vestmuren er forsynet med tre vagttårne, som man klatrer op i ved
hjælp af stiger. Nødtørftige tage værner mod regnen, og gennem
vinduer med gitter for kan man se ned på dyrene.
“Der er ingen andre end dig, der kommer for at se på dyrene,”
siger portvagten. “Men det er vel, fordi du lige er kommet. Når du har
været her et stykke tid og er faldet til, mister du sikkert også interessen
ligesom alle de andre. Altså lige med undtagelse af den allerførste uge
i foråret. Der er det anderledes.”
Portvagten fortæller, at folk i forårets første uge klatrer op i vagttårnene for at se dyrene slås. Det er kun i denne periode – lige efter at
de har smidt vinterpelsen, og nøjagtig en uge før hunnerne foler – at
hannerne, der ellers er yderst fredelige, bliver ufattelig brutale og
skader hinanden voldsomt. Og fra de enorme mængder af blod, der
udgydes, opstår en ny orden og nyt liv.
Men her om efteråret ligger dyrene roligt hver for sig og lader deres
lange, gyldne pels stråle i aftensolen. Ubevægelige som statuer fæstnet
til jorden ligger de med strakt hals og venter på, at dagens sidste lys
skal blive opslugt af æblelundens grønne hav. Snart går solen ned,
og skumringens blå skær lægger sig over deres kroppe. De sænker
hovederne, lader de hvide horn hvile mod jorden og lukker øjnene.
Og således slutter dagen i Byen.
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