
中もの多い料理店

Der var to gentlemen, som lignede engelske soldater på en prik og gik med deres 

glitrende våben på skuldrene og havde to hunde der lignede isbjørne med, og de gik dybt 
inde i bjergene, mellem træernes raslende blade og sagde: Det er nogle forbandede 

bjerge. Der er ikke en eneste ugle  eller bæst at finde jeg er ligeglad med hvad det er, 
bare jeg snart kunne få lov til at lave noget "skyde støj".  Hvis jeg kunne få lov til at putte 

2 -3 skud i flanken på en hjort, så ville jeg være overlykkeligt, så ville de spinde rundt og 
derefter falde ned til Jorden. 

Dette var virkelig inde i bjergene. De var så meget inde i bjergene at selv deres 
professionelle guide som have ledt dem var blevet forvirret og var forsvundet et eller 

andet sted hen. Derudover så var bjergene så frygtelige at deres to isbjørne hunde de 
blev svimle og gøede lidt og derefter fik de fråde i munden og døde. ‘Der røg mine 2.400 

ryou’, sagde den ene gentlemen mens han løftede op i hundens øjenlåg.  ‘Det var 
sørgeligt’, sagde den anden bitterligt og hang med hovedet. Den første gentlemen blev 

bleg i ansigtet, og den anden gentlemen kiggede omhyggeligt på ham. ‘Nu vil jeg gerne 
tilbage.’ ‘Jeg er også blevet kold og sulten, så jeg vil også gerne tilbage’.‘Nuvel. lad os 

holde med det her. Hva så, skal vi på tilbagevejen stoppe og købe nogle fasaner for nogle 
skillinger. De sælger også kaniner ikke? I så tilfælde vil det være det samme, skal vi så 

ikke bare tage hjem’.

Men det, der bekymrede dem, var, at de ikke havde den fjerneste ide om hvilken retning 

de skulle gå for at komme hjem.

Vinden hujede, græsset hviskede, løvet raslede og træerne knirkede. ‘Jeg er meget sulten. 

I noget tid har jeg haft meget ondt i siden’. ‘Også mig, jeg har slet ikke lyst til at gå 
længere’. ‘Det har jeg heller ikke’. ‘Ahh altså, jeg vil så gerne spise noget’. ‘Jeg vil også 

gerne spise noget’.

Sådan talte de to gentlemen, midt i det hviskende græs.

På det tidspunkt kiggede de rundt, og så pludselig et imponerende hus i vestlig stil og 
ved indgangen var der et skilt hvor der stod: 

  Restaurant WIldcat House

‘Så lad os da gå ind. Hvis jeg ikke får ngt at spise så falder jeg nok om’.



De stod i indgangen, Indgangen var bygget af hvide fliser, det så splendid ud. Der var en 
vestlig glasdør, og på den stod der med guldbogstaver: ‘Hvem du end er, kom endelig 
ind! Hold dig ikke tilbage!’

Det blev de svært fornøjede over og sagde:

‘Hvad siger du - verden er jo godt skruet sammen. Vi har haft besvær og lidelser hele 
dagen, og så finder vi sådan et god sted.Her giver de gratis mad, selv om de er et 
restaurant.’

‘Ja, det ser virkelig sådan ud! Det er det det betyder, ‘hold jer endelig ikke tilbage’’  

De skubbede til døren og gik direkte ind i en gang. På bagsiden af glasdøren stod der 
med guldbogstaver:

‘Vi siger især velkommen til de tykke og de unge’

De to blev meget glade på grund af den hjertelige velkomst og sagde:

”Hey – den hjertelige velkomst gælder os”

”Fordi vi er begge dele”

Da de gik ned ad gangen kom de til en blåmalet dør.

”Det er virkelig et mærkeligt hus. Jeg kunne godt tænke mig at vide hvorfor der er så 
mange dør.”

”Det er den russiske stil. Alle huse er sådan på kolde steder eller midt i bjergene.”

Da de to var ved at åbne døren bemærkede noget skrevet i gule tegn:

”Fordi det er et restaurant med mange bestillinger, vær venlig at være tålmodig”

”De har så travlt? Midt i bjergene?”

”Hm. Selv i Tokyo er de store restauranter ikke på hovedgaden.”

Mens de to talte åbnede de hoveddøren. På den anden side stod der:

”Vi har virkelig mange bestillinger. Vær venlig at være tålmodig med hver enkel af dem”

”Hvad det mon betyder”. Den ene af dem lavede en grimasse.

”Det betyder vel at de virkelig har mange ordre og hver enkel af dem tage tid at tilberede 
og derfor skal man være tålmodig”.

‘Det siger du ikke. Jeg kun godt tænke mig snart at komme ind i et værelse. Så har jeg lyst 
til at sætte mig ved et bord’.



Det er godt nok møgirriterende. Der kommer endnu et dør. Ved siden af døren var der et 
spejl. Under det var der en børste med et langt håndtag. På døren stod der med røde 
bogstaver:
‘Kære gæster, her skal I ordne håret og derefter skal I børste mudderet fra tøjet af.’

‘Det giver mening. Før, der vi stod ved indgange tænkte jeg at det var et bjergsted, så jeg 
var undervurderede det. Det er et hus med strikse manerer. Der kommer garanteret ofte 
fine mennesker her’.

Så trimmede de håret pænt og de fjernede mudderet fra deres sko.

Og hvad siger du så! I det øjeblik hvor de stillede børste på hylden svandt den bort og så 
susende der en vind ind i rummet.


