
Englefisse

Tab er lille. Så lille at hun kun fylder fodenden ud af sig selv.
Når hun ruller sig sammen, kan hun være inde i sin julekagedåse.
Der gemmer hun sine bedste yndlingsting. Når hun bliver bange,
tager hun låget af dåsen og kigger ned på tingene. Og så er hun
slet ikke bange mere.

Nogen gange banker Tager på. Han venter ikke før hun siger kom
ind, før han kommer ind. Og hun siger ikke kom ind. Tager er stor.
Så stor at han ikke kan være i sin krop. Og han vokser sig større
og større når han går hen imod hende. Han kalder hende
Englefissen.

---

Tager: Du er heldig at jeg er her.
Tab:   Ja...  Tak...
Tager: Slik.
Tab:   Ja...
Tager: (synger) Ingen kender vejen til himlen...
Tab:   Inge.
Tager: Hvad?
Tab:   (synger) Inge kender vejen til himlen...
Tager: Nej. Ingen. (synger) Ingen kender vejen til himlen...
Tab:   Nu er jeg Inge. Så er du Gud.

---

Inge: Jeg kender vejen til himlen.
Gud: Okay. Hvilken vej skal man?
Inge: Man skal igennem Englefissen. Det er den eneste vej.
Gud: Men hvordan finder man vej igennem Englefissen?
Inge: Man går efter smerten.
Gud: Smerten?
Inge: Det bløde. Det blødende. Inderst inde. Der er en 

åbning.
Gud: Som fører til himlen?
Inge: For nogen.
Gud: Og for andre?
Inge: Til fortabelsen.
Gud: Jeg tilgiver alt.
Inge: Det gør Englefissen ikke.
Gud: Jeg vil finde Englefissen.
Inge: Gud finder aldrig Englefissen. Men det gør 

mennesket.

---

Mennesket: Jeg fandt dig. Nu er jeg frelst.
Englefissen: Du er fordømt til evig tid.
Mennesket: Tilgiv mig, thi jeg ved ikke hvad jeg gør.
Englefissen: Selvfølgelig gør du det.



Mennesket: Jeg er kun et menneske.
Englefissen: Et voksent menneske.
Mennesket: Men indeni er jeg stadig et barn.
Englefissen: Du knepper med en voksen mands pik.
Mennesket: Jeg er kommer med kærlighed.
Englefissen: Ingen kommer til mig med kærlighed. Kun vold 

kan åbne Englefissen.
Mennesket: Jeg er inde i dig. Her kan jeg blive jeg renset 

for mine synder.
Englefissen: Her renser vi med knive. Blodet flyder allerede. 
Mennesket: Har du ingen nåde til mig?
Englefissen: Jeg er englefissen. Gennem mig går vejen til himlen.

Men her er ingen nåde.
Mennesket: Det bestemmer jeg. Nu er jeg Tager. Så er du Tab.

… 

Tager: Hvad siger man så?
Tab:   Tak...
Tager: Hvad mere?
Tab:   Tak fordi du tog min mødom. Jeg ville slet ikke have den 
       længere.
Tager: (synger) Ingen kender vejen til Himlen...
Tab:   Men jeg er nødt til at tage noget fra dig til gengæld.
Tager: Ikke flere lege.
Tab:   Nej. Ikke flere lege. Jeg er stor nu.
Tager: Du er kun et barn.
Tab:   Men indeni er jeg blevet voksen.
Tager: Åh, det føles... 

(Tager bliver afbrudt midt i sætningen. Mærker noget skære.
Tager siger ikke mere.)

Tab:  (synger) Ingen kender vejen til Himlen...

Tab folder sig ud i sin store krop. Hun lirker langsomt låget af
julekagedåsen. Det er som at kigge ned i en dyb brønd. På bunden
ligger alle hendes bedste yndlingsting. Der er mange. Når hun
kigger derned, er hun slet ikke bange længere. Tager kigger op
dernedefra. Hun har skåret ham helt lille. Han ligner slet ikke
Tager længere. Hun vinker til ham. Han ser på hende med store,
bange øjne. Tab smiler og lukker låget i. 


