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Indledning 
 
Henrik betragtede silhuetterne, der svævede rundt udenfor 
de oplyste vinduer, der lyste så kraftigt som den reneste 
sommersol. Deres fredfyldte cirkulerende bevægelser 
smittede af på ham. Det fik ham til at tænke på de stunder, 
hvor han som barn jagtede sommerfugle, mens de familiære 
dufte fra grillen krillede i hans næse. Det var en god tid, en 
tid i familiens skød, hvor trygheden var så omfavnende som 
rummet, han sad i nu. Han følte velbehag og en lyst til livet, 
som han havde haft det tidligere i sit liv, men som han ikke 

havde følt længe. Der, hvor han ikke før havde sat sine ben, 
der sad han og lod blikket vandre i loftet, der i det øjeblik 
syntes mere farverig, end når den nedgående sol smeltede 
himmel og jord sammen i en suppe af alle farver, som havde 
fænomenologien været i tvivl om, hvem af de to, den ville gå 
i alliance med. 
 Som Henrik sad der, med blikket flydende over de hvide 
vatrondelagtige vægge, følte han det, som var han landet i en 
evighedsboble, der var designet således, at den, der befandt 
sig i den, netop ville føle og smage på evigheden, som han 
selv havde afvist som noget pjat, der var opfundet af de, der 
ikke jagtede succes i livet. 
 Han havde god tid, da han sad der. Det havde han ikke 
altid haft, men det havde han til netop det møde, som han 
med en vis nervøsitet havde set frem til, og han kunne 
mærke det risle i sin aldrende krop. Han var klar over, at 
dette møde – af alle møder han havde deltaget i – var 
uundgåeligt, og selv om han havde gjort sit yderste for at 
udsætte det, så var det med hans altid klippefaste attitude 
af sindsro, at han havde entreret. Det havde han lært, altid 
indgød respekt i sin modpart. Han var sikker på, at det ville 
også være tilfældet nu. Det skabte respekt at vise, hvem der 

havde det mentale overskud. Og det havde han. De kunne 
komme an. Til hvor mange bestyrelsesmøder, direktions-
møder og andre møder havde han ikke selv været det levende 
bevis på netop det faktum. Han havde ikke engang selv tal 
på det, men det var mange. Når han viste sig til et møde, gik 



2 

der et sus gennem lokalet. Det havde der ikke gjort til dette 
møde. Men det skulle nok komme, det var Henrik sikker på. 
 Men det var anderledes, end han havde forventet. Han 
følte sig privilegeret, at netop han var blevet inviteret til 
mødet, men han følte også skuffelse over, at han ikke var 
blevet budt velkommen på behørig vis. Det havde han 
fortjent, for han havde gjort alt, der kunne forventes af ham, 
i den position der var ham blevet stillet til rette. Han var 
faktisk irriteret, og i sit indre forberedte han instinktivt en 
irettesættelse af de, der ikke viste ham respekt. Det virkede 
altid, det vidste han, men han besluttede at vente, indtil alle 

mødedeltagere var tilstede. Og da han tænkte den tanke, blev 
han pludselig klar over, at han ikke vidste, hvem der ville 
deltage i mødet, eller hvor mange der ville deltage. Ville der 
være en? Ville der være to? Ville der være flere? Det vidste 
han ikke, det havde ingen fortalt ham. 
 Henrik kiggede på den anden stol, der stod overfor ham. 
Han kunne ikke præcist vurdere afstanden, men det var et 
par meter, gættede han på. Det var fint, for så kunne han 
have øjenkontakt med sin opponent under mødet, og var der 
noget, han mestrede til perfektion, så var det, blot ved sit 
dikterende blik, at dirigere et møde til sin egen fordel. Han 
smilede igen, og denne gang undertrykte han ikke 
smilehullerne i kinderne. Han følte sig kampklar – lad dem 
bare komme an. 
 Silhuetterne udenfor dansede afslappende og 
tidsfornægtende rundt. Irritationen over det evidente 
tidsfordriv kunne Henrik ikke skjule, han forsøgte det heller 
ikke. De to arrige rynker i hver mundvig trak i huden under 
den bævrende underlæbe. Mange havde genkendt denne 
reaktion som starten på hans tordenvrede. Den var han 
kendt og frygtet for, men der i vatboblen var der ingen, der 
tog notits af det. Alle dansede, smilede og udtrykte en ikke 

verdslig glæde. Det irriterede ham, men han undertrykte det, 
for nysgerrigheden for det kommende møde havde alligevel 
det største tag i ham. De små væsener, som snefnug 
svævende opad, blafrede omkring ham, og et enkelt fnug 
måtte føle hans vrede, da han puffede til det med en håndryg, 
der var så rynket som læderhuden i ansigtet. Fnugget blev 
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ikke vred men dalede bare til gulvet, materialiserede sig 
foran ham og gled stille gennem et vindue, hvor den sluttede 
sig til den dansende flok af silhuetter udenfor. 
 ”Sikke idioti,” mumlede Henrik, mens han stirrede olmt 
ud af vinduet. 
 Det var de dansende silhuetter indifferente overfor. De 
dansede videre og svævede rundt i deres eget univers. 

 
Henrik var blevet en aldrende mand. Det vidste han godt 
selv, og han vidste, at tiden for mødet havde nærmet sig. Men 
han var beredt. Det havde han været længe inden mødet, 

ligesom han havde været det til alle de andre møder, han 
havde deltaget i. Der var ikke noget, der ville kunne 
overraske ham. Det var han sikker på. I hans optik kunne 
en klippe ikke rokkes, og han betragtede sig selv som et bjerg 
af granit, der kunne modstå alt. Han sad således i en 
afslappet position og betragtede de omgivelser, der var det 
miljø, han nu måtte navigere i. Det havde han ingen 
bekymringer over. De kunne bare komme an. Han var beredt 
på alt, der kunne og måtte ske. 
 Det var ikke så meget, fordi Henrik var spændt på mødets 
indhold, men mere fordi han i sin glorværdige karriere endnu 
ikke havde deltaget i et møde af denne karakter. Det ville 
være en ny oplevelse for ham. Og han mente, det havde han 
altid været overbevist om, at ny læring kommer af nye 
udfordringer, af oplevelser man ikke har prøvet før. Det var 
derfor, han var nået så langt, som han var nået. 
 Henrik havde endnu aldrig været nervøs til et møde. Det 
var blot et spørgsmål om planlægning og strukturering af 
tingene. 
 

Hippien 
 

Så kom en anden mødedeltager ind i rummet. Ud, som af 
intetheden og dog som af alting, tonede en gennemsigtig 
skikkelse frem. Henrik kunne ikke se, om det var en mand 
eller en kvinde, ej heller om det var et menneske eller noget 
andet. Han kneb øjnene sammen, men han kunne ikke 
bestemme nøjagtigt, hvem det var, eller hvad det var. Men 
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det skulle han nok finde ud af. Det følte han sig sikker på. 
Det så ud, som om skikkelsen bar en slags gennemsigtig 
kjole. Henrik tænkte tilbage på dengang, i sin ungdoms vår, 
hvor hans jævnaldrende havde båret lignende klædedragter. 
Det mindede ham om den slags hippietøj, som de, der ikke 
gad arbejde, kunne finde på at bære. Han kneb øjnene 
sammen til små sprækker og fnysede instinktivt. Han var 
ikke imponeret over mødedeltagerens valg af påklædning. 
 ”Tss…” hørte Henrik lyden fra sin egen mund. 
 Udenfor vinduerne blev silhuetternes dans mere intens, jo 
mere skikkelsen tonede frem foran ham. Henrik følte det, 

som blev dansen forstærket, for hvert skridt, skikkelsen tog, 
men han var i tvivl, om skikkelsen tog skridt. Det så ud, som 
om den svævede gennem luften. Men man kan da ikke 
svæve. Det er umuligt. Han kiggede på den anden trebenede 
taburet foran ham. Det måtte være der, skikkelsen ville tage 
plads lige om lidt. Så ville han kunne kigge direkte i øjnene 
foran ham. Det havde han det godt med. Det var hans 
foretrukne måde at møde sin modstander. Der var han 
stærk, og han havde endnu ikke mødt én, der kunne matche 
hans naglende blik, når han fastholdt det. Men skikkelsen 
tog ikke plads på taburetten. Den stod bare og kiggede på 
ham. De blide øjne var så gennemtrængende, at han følte 
det, som rislede der en varm strøm af omsorg og kærlighed 
gennem ham. 
 Sin bedstemor, som for længst var gået bort, så Henrik 
pludselig for sig. Han mærkede hendes varme omsorgsfulde 
hænder stryge ham over håret, og i et øjebliksglimt var han 
tilbage i kolonihaven, hvor der var hjertevarme, og han følte 
sit hjerte fyldes med kærlighed. Han sad på gyngen, mens 
blomsternes kærlige duft fyldte luften. Det var en god tid i 
hans liv. Om lidt ville hans bedstemor som altid kalde på 
ham, så han kunne nyde sin yndlingsret, som boblede i den 

store støbejernsgryde. 
 ”Bedstemor,” hørte han sig selv mumle, men det var ikke 
hans stemme. Det var den lyse infantile stemme, han havde 
haft som dreng, og som havde været årsag til meget drilleri i 
skolen. 
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 Henrik glippede med sine øjenlåg. De vibrerede. Så 
mærkede han sine øjne blive våde. Det var tårer. De trillede 
stille ned ad kinderne, før de ramte hans overlæbe. Det 
smagte af salt. Han havde ikke smagt en tåre længe. Var han 
ked af det? Havde han fået noget i øjet? Han var forvirret. 
 Så tog Henrik sig sammen, slikkede sig om munden, 
tørrede sine øjne, fokuserede sit blik og stirrede nagelfast på 
skikkelsen foran ham. Sikke noget pjat at sidde og tude før 
et møde, tænkte han. Det ville en opponent straks få øje på 
og bruge det imod ham. Men det skulle være anderledes. Det 
var han sikker på. Han stirrede tilbage, det bedste han havde 

lært. Men han kunne ikke fastholde blikket. Han forsøgte 
ihærdigt, med det lykkedes ikke. Skikkelsen stod bare og 
kiggede på ham. Det kærlige blik var så intenst, at Henrik 
blev tvunget til at kigge ned i gulvet. Det havde han aldrig 
prøvet før. 
 Der var ikke noget gulv. Men det kunne da ikke være 
sandt. Mennesker kan da ikke svæve. Han forsøgte endnu 
engang at fastholde sit blik, men måtte igen nødtvungent 
sende sit blik ned i gulvet, som ikke var der, under 
taburetten med de tre fragile ben. Ind imellem kiggede han 
op, med et underdanigt blik, som han ikke kendte til, før i 
det øjeblik. Hvem var det, der stod foran ham? 
 Tiden stod stille. Sådan følte Henrik det. Men tiden kan jo 
ikke stå stille, tænkte han. Tid er jo penge. Tid må udnyttes 
bedst muligt. Det er slendrian, bare at lade tiden gå, uden at 
bruge den effektivt. Tankerne fløj gennem Henriks hoved, og 
han kunne ikke tænke klart. Hvad skete der? Han forsøgte 
at rejse sig, men det kunne han ikke. Han sad bare på 
taburetten. Det var, som var han naglet fast, mens tiden stod 
stille. Han begyndte at trippe med tæerne for at holde sig 
beskæftiget, for at få tankerne et andet sted hen. Det havde 
han aldrig gjort før. Det havde ikke været nødvendigt. Han 

undrede sig. Ville der kun være én udover ham med til 
mødet? Det kunne da ikke passe. Det var jo ham, der var 
blevet inviteret til mødet. Det var lang tid siden, der kun 
havde været én med til et møde, når han havde afset tid til 
det, i sin travle kalender. Pludselig kunne han ikke erindre 
sin kalender, og om der var andre møder, han skulle deltage 
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i den dag? Det kunne da ikke passe. Han havde altid hele 
kalenderen fyldt med møder: møder, hvor mennesker 
afventede hans deltagelse. Men han kunne ikke komme i 
tanker om andre møder. Han kunne ikke huske det. Det var 
som om, det var slettet fra hans hukommelse. 
 

Habitten 
 
 Så dukkede der en anden skikkelse op. Henrik smilede, 
for denne skikkelse så helt anderledes ud end den flagrende 
hvide hippie, der irriterede ham voldsomt. Det var en flot 

mand, som var iklædt en nydelig habit, skjorte og slips, og 
skjorten var nystrøget. Henrik kunne godt lide blå skjorter 
med store stive kraver. Det udstrålede professionalitet og 
engagement og dygtighed. Det havde han altid troet på, og 
det havde han altid insisteret på. Han mindedes dengang, 
han havde sendt tre topchefer hjem for at skifte skjorte. Det 
var rigtig ledelse, og de tre chefer havde efter deres 
tilbagekomst takket ham for at rette op på den uorden, de 
uforvarende havde været årsag til. Og de havde bøjet hovedet 
i taknemlighed, men det manglede da også bare, for hvad 
havde de bildt sig ind. Det havde vist, hvem han var, sat hans 
integritet til test, og han bestod testen til fulde, og alle 
medarbejderne under de tre topchefer havde kigget på ham 
med stor respekt. 
 Henrik var overbevist om, at den anden skikkelses sko var 
af italiensk design. De er gode til at lave sko i Italien, tænkte 
han og mindedes alle de italienske sko, han selv havde. Han 
kunne bedst lide de sko, der var håndlavede. Jakkesættet 
var syet ud af den fineste metervare. Der måtte være silke i 
det. Det kunne Henrik selv have fundet på at vælge til et 
jakkesæt – ja, faktisk var flere af hans jakkesæt med silke. 
 Henrik kiggede respektfuld på den nyankomne. Endelig 

var der én, der forstod at klæde sig ordentligt på til et møde 
med ham. Han smilede høfligt til den nyankomne skikkelse 
og nikkede anerkendende med hovedet. Det fortjente 
respekt, når man viste, at man kendte til de regler, der gjaldt 
i professionelle sammenhænge. Det skulle nok blive et godt 
møde. Det følte han sig nu sikker på. Nu havde han en 
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allieret. De kunne danne fælles front mod den lyse skikkelse 
i det hippieflagrende tøj. 
 I et refleksivt øjeblik tænkte han pludselig på, om han 
mon havde taget sine italienske designersko på til dette 
møde. Han kiggede ned på sine fødder, men de var nøgne. 
Han undrede sig. Han ville da aldrig glemme sine sko, men 
de var der ikke. Der var kun to svævende fødder, som han 
ikke kunne genkende. De var sprukne og tørre, og de hævede 
blodårer på fødderne lignede små lilla orme, der kravlede 
under huden. Var det hans fødder? Det kunne da ikke 
passe? Han havde altid passet og plejet sine fødder. Det er 

vigtigt at passe på sine fødder. Han havde engang fået ros af 
sin fodterapeut, som havde sagt, at han havde smukke 
fødder. Det var han blevet glad for, men det var jo også 
hendes job at fetere sine kunder, og han var en fast en af 
slagsen. Men hvad var det nu med hans fødder? Hvorfor var 
de så grå og kedelige og grimme og ulækre. Han mindedes 
dengang, han var faret vild og var endt i en slags gyde, hvor 
de hjemløse holdt til. De havde haft de samme grimme og 
ulækre fødder, som svævede rundt under ham nu. Henrik 
foragtede mennesker, der ikke tog sig af deres krop, deres 
fødder. Han havde givet de hjemløse ti Globaler og sagt, at 
de skulle bruge dem til strømper, men de havde nok købt en 
flaske spiritus for pengene. De hjemløse havde ikke engang 
sagt tak, de havde bare kigget underligt på ham. 
Utaknemlighed er samaritanerens usle løn, havde han tænkt 
dengang. Han gav aldrig siden almisser til hjemløse. De var 
utaknemlige skarn. Selvforskyldt i deres kaotiske liv. 
 Han savnede sine sorte italienske sko. De stod nok 
nypudsede i garderoben. Hans butler Michael stillede dem 
altid lige under det jakkesæt, som matchede dem. Sådan 
stod alle hans sko – lige under det sæt tøj, som matchede 
skoene. Det havde ikke altid været let at kommunikere 

opgaver og ansvar til Michael, men det havde Henrik gennem 
tiden fået lært ham, og det var butleren glad for. Michael, 
butleren gennem godt og vel tredive år, kunne godt lide ham. 
Det var Henrik sikker på, selv om butleren aldrig rigtig havde 
udtrykt det. Tankerne fløj gennem ham. Hvorfor tænkte han 
på det nu? Han måtte fokusere – det var mødet, det drejede 
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sig om. Han måtte koncentrere sig. Dette var åbenbart et 
vigtigt møde. Det var så småt ved at gå op for ham, selv om 
han ikke havde den fjerneste ide om, hvad mødet gik ud på? 
Men det skulle nok gå godt – det var han sikker på. 
 Han kiggede stift på begge skikkelser, der nu stod foran 
ham, og han smilede til manden i jakkesættet og nikkede 
stift til den flagrende hippie. Henrik kunne godt lide den 
pæne mand i habitten. De lignede hinanden. De var allierede. 
Sådan følte han det. 
 
Henrik havde, i tiden som ung fremadstormende komet i 

forretningslivets jetset, gjort det godt, og han havde gjort sit 
yderste for at komplimentere den tillid, som andre havde vist 
ham, men naturligvis fulgte honorering den indsats, man 
selv gjorde på vegne af egne ambitioner. Sådan havde han 
altid selv haft det, og det havde været hans styrke, når han 
havde været med til at effektivisere det, der var hans at 
kontrollere. Han var stolt over sine resultater, og, uden at 
virke ophøjet over andre, var han da taknemlig til de, der 
havde været behjælpelige med at kaste terningerne, men 
succesen var hans alene, og han var, i det øjeblik hvor han 
sad på den ydmyge træstol, sikker på, at det ville komme 
ham til gode under dette møde. Henrik smilede og forsøgte 
at skjule de fede smilerynker, der gemte sig bedre, da han 
var i sit livs vår mange år tidligere, end da han sad der på 
taburetten. 
 Henrik ville normalt være den, man ventede på med stor 
spænding. Hvilke nye beretninger kunne han dele, og hvilke 
nye perspektiver kunne han bidrage med, ville folk tænke, 
når hans navn stod øverst på agendaen. Den tanke havde 
altid tændt ham og givet ham energi. Det gav ham en ekstra 
drivkraft, når han spredte sine hænder og gjorde klar til at 
tale til tilhørerne, der ivrigt afventede hans budskab. Han 

undrede sig pludselig over, om han havde modtaget en 
agenda til dette møde. Det kunne han ikke huske noget om. 
Sikke en uorden. Der må da altid være en agenda for et 
møde. Ellers ville det blive ustruktureret, usammen-
hængende, ufrugtbart. Det ville være spild af folks tid, spild 
af hans tid. Og tid var penge, det vidste alle da. Også den 
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flagrende hippie, hvis nonchalante og indifferente smil 
irriterede Henrik. Da han tænkte den tanke, kiggede hippien 
på ham. Det var et intenst og gennemtrængende blik, der 
rystede Henrik i en sådan grad, at han for første gang 
mærkede nervøsitet over at være med til dette møde. 
Pludselig ville han slet ikke være der mere. Han ville bare 
væk. Ud derfra. Være et andet sted, et hvilket som helst 
andet sted – bare ikke være der. Han forsøgte at kigge væk, 
men det kunne han ikke. Så forsøge han at rejse sig fra den 
trebenede taburet, det kunne han heller ikke. Så forsøgte 
han at gengælde det intense blik fra hippien, men den eneste 

følelse, han kunne mærke var magen til den, han som dreng 
havde haft i skolegården, da skolens bøller endnu engang 
havde udset sig ham som dén, der skulle have tæsk. 
 Henrik var ude af stand til at kontrollere sin krop. Han var 
ikke længere herre over sine reaktioner, og de små fimrehår 
under øjnene dirrede, da skikkelsen begyndte at tale til ham. 
Det var ikke konkrete ord, men mere en ikke-verdslig 
hymnen, der lød som en art musisk klang, der fyldte boblen 
som en patriarkalsk sonate. Det lød på samme tider smukt 
og dog intimiderende, for det var noget af det smukkeste, 
Henrik nogen sinde havde hørt, men han var på samme tid 
skræmt, og dog lyttede han og flød blot i ét med klangen, der 
omfavnede ham, indesluttede ham og gav ham en ro, han 
ikke havde følt længe. 
 Det ville normalt være hans rolle at få mennesker til at 
føle, som han selv gjorde det nu, men det var som om, verden 
var vendt på hovedet. Han var ikke den alvidende patriark, 
som nød respekt og underdanighed fra andre. Han følte sig 
underdanig, ydmyg og kampkraften var væk. Hans autoritet 
var ikke eksisterende – det var, som om den aldrig havde 
været der. Han var tilbage på gyngen i bedstemors 
kolonihave, men dette var ikke den samme rare 

fornemmelse. Det gjorde ondt. Han sitrede, han var ked af 
det. Følelsen af en altomsluttende intethed gennemtrængte 
hans korpus, som blot var en skal, og han sad indeni og 
kiggede ud af dét, som måtte være kraniets kighuller. Han 
var på en rutsjetur i noget, der var alt, men samtidigt var 
intet. Der var intet. Henrik sad bare og stirrede – ude af stand 
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til at agere på nogen som helst måde. Han var paralyseret, 
fanget i sit eget legeme. Han var spærret inde i sin krop, der 
blot var et hylster, som han følte som et fængsel, han ikke 
kunne slippe ud af. Han følte en trang til at slippe væk, slippe 
ud. Han følte angst. Angst. Henrik havde aldrig følt angst til 
et møde. 
 Så kom habitten ham til undsætning. Han hævede roligt 
hånden mod hippien, kiggede på Henrik, smilede venligt og 
forsøgte at berolige ham. 
 ”Han er min,” sagde habitten roligt og smilede stift men 
bestemt til den flagrende hippie. ”Han valgte mig.” 

 Henrik kunne høre habittens stemme, men det var som 
om, han ikke havde nogen mund. Hvor kom stemmen så fra? 
Hvordan kunne det lade sig gøre? Man kan da ikke tale uden 
mund. 
 Hippien kiggede på habitten og smilede så, først til 
habitten og så til Henrik, der var ude af stand til at tale, at 
røre sig, at blande sig i hippiens og habittens samtale. Han 
var naglet fast til taburetten. Angsten spredte sig i hans krop 
– hvad foregik der? 
 ”HAN ER MIIIIIIN,” råbte habitten, nu med en raspende 
hæs stemme, som Henrik ikke kunne genkende, men det 
sendte en rædsel, som han aldrig havde mærket før, gennem 
hele kroppen, lige fra de lilla orme under huden i fødderne, 
over den krogede ryg og op i den skaldede isse med de mørke 
leverpletter. 
 Var det den pæne mand i italienske design sko og 
nystrøget blå skjorte? Var det den mand, som han godt 
kunne lide. Henrik var forvirret. Det kunne da ikke passe. 
 Så begyndte habittens øjne at lyse. Det var som to stykker 
kul, der med lysets hast forandrede sig fra kulsort til 
glødende rødt. Flammerne, der skød ud fra øjnene, slikkede 
op af de hvide vatrondelagtige vægge og henad gulvet. De 

forandrede sig til monstre af ild, der som en ni-halet pisk 
snertede mod den flagrende hippie, der blot kiggede tilbage, 
mens flammerne dansede omkring. 
 ”Han er MIIIIN,” hvæsede habitten igen, og denne gang var 
stemmen forandret til det mest vederstyggelige, som Henrik 
nogensinde havde hørt. 
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 Angsten, følelsen der fryser enhver knogle i kroppen, 
havde Henrik aldrig kendt til. Han havde været nervøs, 
måske tangerende til bange engang imellem. Men angst 
havde han aldrig været. Angst var noget, den svage i sin 
usikre skal ville føle. Ikke ham. Det var et spørgsmål om 
planlægning, at være beredt. Den følelse var for tøsedrenge, 
og de burde holde sig væk fra seriøse møder og forhandlinger. 
 ”Han VALGTE mig,” brølede habitten igen. ”Han er MIIIN.” 
 Hippien stod, som den havde stået hele tiden, indifferent. 
Det var som om, den smilede, i refleksionens stilhed. 
 ’Den kamp er afgjort på forhånd, der er ikke et match 

mellem dem,’ tænkte Henrik og kiggede med slet skjult 
beundring på sin allierede – den pæne mand i habitten. 
 Så vendte habitten sig mod Henrik og stirrede med de røde 
øjne, så Henrik følte, at hans øjeæbler var ved at smelte. 
 ”DU er Miiiiin,” brølede habitten, og i det øjeblik gik det op 
for Henrik, hvad mødet egentligt drejede sig om. 
 
 

Den sidste faktura 
 
Henrik var død. Det vidste han nu. Han befandt sig i 
ingenmandsland imellem himmel og helvede, mellem lyset og 
mørket, det gode og det onde. De to væsener foran ham 
repræsenterede hver sit. Det var ikke fordi, det skræmte 
ham, for han havde besluttet sig for, ikke at ville lade sig 
skræmme.  Men erkendelsen af ikke selv at skulle have 
indflydelse på den sidste opgørelse i livets store regnskab, 
det skræmte ham. Han var umyndiggjort, overladt til dette 
sted, med en flagrende hippie som irriterede ham og en 
mand, han kunne lide men som stille og roligt begyndte at 
gøre ham bange. Følelsen, én som han aldrig havde oplevet 
før, sendte hele repertoiret af følelser igennem ham. Henrik 

vidste nu, at dette var hans sidste møde. Det var nu, den 
sidste faktura ville blive skrevet. Og fakturaen ville have 
hans navn påskrevet. Men han vidste ikke, hvilke plusser og 
hvilke minusser der ville være på fakturaen. Han kendte nu 
årsagen til, at han var blevet indkaldt til mødet. Og han 
vidste, at han aldrig ville have kunne frabedt sig sin 
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deltagelse i dette møde. Det var det uransagelige møde. Det 
endegyldige møde. Det sidste møde. Dette var den sidste 
faktura, han ville få. Og det var fakturaen for hans verdslige 
liv. Så kiggede Henrik ned. Men han kunne ikke se sin krop, 
kun omridset af den. Det var som om den var usynlig og blot 
svævede over det gulv, der ikke var der. Midt i noget 
uendeligt, noget evigt, noget han ikke forstod. 
 Da kiggede han længselsfuldt ud af vinduet, på de lyse 
skygger, der dansede. Han syntes pludselig, det så ud, som 
om de hyggede sig. Han ville gerne danse med, selv om han 
aldrig havde brudt sig om at danse. Det var tidsfordriv, 

mente han. Men der fyldtes Henrik med en længsel efter at 
blive budt ind i legen. Trangen til at trygle om at blive budt 
ind i dansen undertrykte han. Det var under hans værdighed 
at bede om noget. Alt havde han altid selv skaffet til veje. 
Sine fornødenheder var ikke kommet af ingenting, kun ved 
hårdt arbejde. 
 Så begyndte rummet at bevæge sig. Det var, som om det 
blev levende. Pludselig syntes hele rummet at ligne et 
kæmpestort spejl, der fyldte alt. Det omfavnede ham. Det var 
som om væggene blafrede som den hede luft på en varm 
sommerdag. Han kunne se sig selv i alle udgaver af sit liv. 
Hele hans liv kværnede forbi, som på et stort biograflærred, 
der var snoet omkring ham. Men filmen bestod af 
fragmenterede og iturevne billeder, som ikke gav mening, for 
de fór bare rundt om ham, over ham, under ham, som i en 
af de surrealistiske oplevelser i planetarium, men her var det 
hele smadret, tiden var opløst, erstattet af nuet, der flød 
sammen i en miskmask af ukendelighed, synlighed blandet 
med usynlighed, tiden var erstattet af evigheden, der var 
blended sammen med intetheden, og hans liv flød bare 
rundt, i kaos, som skibbrudne isflager, der nægtede at 
smelte i et varmt lavahav, der syntes uendeligt. Og rundt om 

det glohede hav af smeltet masse svævede de lyse silhuetter 
afslappede rundt og syntes guddommeligt ligeglade med 
varmen under dem. De nynnede sammen, i harmoni og 
synkroni, og den fredfyldte nynnende klang gik over i sang. 
Det var den smukkeste lyd, han nogensinde havde hørt. Han 
begyndte at græde. Så smukt lød det. Henrik tænkte på 
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harper. Han havde aldrig lyttet til harpemusik før. Så blev 
gulvet levende, det bevægede sig. Han kiggede ned. Der var 
flydende lava under ham. Han blev bange, og han forsøgte at 
løfte sine fødder, væk − i sikkerhed for den glødende masse 
under ham. Men det kunne han ikke, for hans fødder var 
naglet fast til taburetbenene. Naglerne var synlige, og han 
kunne se blodet strømme ud fra hullerne i benet. Men det 
kunne da ikke passe? Det kan ikke lade sig gøre. Is smelter 
da i lava, hvordan kan isflager flyde oven på glohed lava? Så 
smelter isen? Og hvor var vandet? Der var ikke noget vand. 
Der kan da ikke være is uden vand? Det kom i det samme 

øjeblik, han tænkte tanken. Vandet skyllede ind over ham, 
dækkede ham og rummet, der lignede et kæmpestort spejl, 
før det trak sig sammen om ham som en lille pose, han kun 
lige kunne bevæge sig i. Det var en tryg fornemmelse, han 
mærkede varmen strømme igennem hans krop, omfavne 
ham, beskytte ham. Var det fostervand?  Han kiggede på sine 
hænder, sine fingre, drejede dem og begyndte at tælle dem, 
men han kunne ikke huske tallene. Han kunne ikke huske 
noget som helst. Det var, som om han var helt blank. Et 
blankt stykke papir. Så begyndte han at sutte på sin 
tommeltot, men der kom ingen lyde, som når han havde gjort 
det i skjul, når ingen havde kigget på ham. Der var kun 
lydene udenfor den vandfyldte pose, der var gennemsigtig og 
omklamrede ham som en vakuumpakket hamburgerryg, der 
kunne holde i 100 dage, inden den ville blive kasseret og 
brugt til at fodre svin med, hvis den ikke var solgt forinden. 
 Så sprang posen, vandet væltede ud, det samme gjorde 
Henrik, og han landede på et koldt betongulv. Der kunne han 
mærke smerten af det stenede og ru gulv, der rev i hans hud. 
Han forsøgte at hyle, at åbne sin mund for at skrige af sine 
lungers fulde kraft, men det kunne han ikke. Hans mund var 
fyldt med en klæbrig væske, og hans lunger ville ikke adlyde 

ham, som resten af hans krop ikke ville det. Hvad skete der? 
Hvor var han? Han holdt sine hænder op for sig, kiggede på 
sine fingre, det var babyfingre: umodne, infantile små fingre, 
der forsøgte at føle sig frem, at mærke og røre og fornemme 
verden. Instinktivt førte han sin tommelfinger til munden, 
det ville give ham tryghed. Ro som i hans moders mave. Var 
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han blevet født igen? Havde den omfavnende pose været den 
livmoder, der havde passet på ham inden fødslen? Var han 
blevet født igen, på ny. Startede hans liv igen? Hvad ville der 
ske nu? Og hvor var hans tommeltot? Den var ved at ramme 
plet, han åbnede munden i en infantil længsel efter den 
tryghedsgivende finger. 
 Men så kom klasket i bagdelen, og straks var det som om 
han slugte alverdens luft, klemte det som et big-bang i sine 
lunger, og så kom skriget. Det var lungerne, der klappede sig 
ud, og det var den værste smerte, han nogensinde havde følt, 
som en genfødsel, som en ny start på noget, han ikke vidste 

noget som helst om. Han skreg så højt, som han kunne, og 
han mærkede åndedrættet gå i gang, bringe ilt til hans 
legeme, hans nyfødte krop. Smerten stoppede – åh, der var 
hans tommeltot. Han suttede lystigt, det var tryghed. Så 
forsvandt vandet. Det var en befrielse, han følte sig klar til at 
erobre verden. Livet rullede forbi ham, i fragmenter af livets 
cyklus. Tiden som barn i bedstemors kolonihave. Skolen og 
tævene i skolegården og mobningen. Teenageårene med den 
ranglede krop og den bumsede hud, som pigerne blot havde 
grinet af og bespottet. Uddannelsen med latterliggørelsen og 
den manglende anerkendelse af ham som person. Den 
kometagtige karriere med anerkendelse, status og den 
respekt, som han i den grad fortjente. Alle stillingerne som 
topchef og bestyrelsesposter, dem havde der været mange af, 
og han havde fortjent dem alle. Der kunne han betale tilbage 
på den faktura af ydmygelser, som han selv havde stået 
model til igennem livet. 
 Så pludselig som det hele var begyndt, sluttede det. 
Billederne i planetarium forsvandt, der blev stille og udenfor 
fortsatte silhuetterne deres glade dans. Han ville gerne være 
med. Han suttede igen på sin tommelfinger, men det var ikke 
længere den infantile finger med babyhud, men en aldrende 

rynket finger, der sad på en aldrene hånd fyldt med 
leverpletter og lilla orme under huden. Vatrondellen var igen 
som før. Billederne i planetarium ændrede sig til rolige 
farver, der omfavnede ham som foråret i hans bedstemors 
kolonihavehus. Han sad på den gule gynge i pæretræet, 
mens hans bedstemor kiggede på ham med det blik, der 



15 

sendte hjertevarme igennem ham. Det var en dejlig tid. De 
bedste erindringer han havde. 
 Men det var kun den ene halvdel af rondellen, der var fyldt 
med lys og glæde og kærlighed. Den anden halvdel var i en 
farve, han aldrig havde set før. Rød. Djævlerød. Det samme 
var den skikkelse, der stod ved siden af den flagrende hippie. 
Manden i habitten. Hans allierede. 
 ”Han er min,” sagde habitten, med en kølig stemme, der 
var så dyb og dyster, at det løb Henrik koldt ned ad ryggen. 
 Hippien svarede ikke, men kiggede blot tilbage med et 
tilgivende blik. Han sad foran repræsentanterne fra himmel 

og helvede. Hippien og habitten. De var i færd med at gøre 
fakturaen færdig – den sidste faktura. 
 Så skiltes vatrondellen i to lige store dele. På den ene side, 
i hippiens del, var alt lyst og godt og trygt. Silhuetterne 
dansede, og der lød den smukkeste musik, han nogensinde 
havde hørt. Det ville han gerne være en del af. Det var et 
landskab med bakker og dale og en frodighed, der strakte sig 
uendeligt. Mennesker og dyr og andre skabninger var i 
harmoni med hinanden, med naturen, med universet. Det 
var himlen, den lyse side, som han fik et glimt af. På den 
anden side, i habittens del, gennemtrængte den røde farve 
alt. Det var vederstyggeligheden, Henrik så, og han kneb 
øjnene sammen, mens han mærkede iskold sved trænge sig 
igennem huden overalt på hans krop. 
 Mennesker blev grillet over sagte ild, og huden dryppede 
af dem som stearin. Rundt om dem fløj udefinerbare 
monstre, som hakkede og flåede i huden på de individer, der 
skreg. Det var ikke enkelte skrig, men konstante monotone 
skrig, der blev ved og ved og ved. Henrik mærkede det isne i 
kroppen, og skrigene fra monstrene og menneskene på 
ildspyd skar sig som en lavastrøm igennem ham. Det var 
angsten, han mærkede. Angsten fra helvede, hvor der ikke 

kan købes aflad, der er ingen tilgivelse, ingen tryghed, ingen 
forbarmelse, kun afdrag og betaling for sine synder. Og det i 
al evighed. Tanken var bevidst for Henrik, og den skræmte 
ham i en grad, han aldrig havde prøvet før. 
 Det var helvede, han så? Var det det, han havde fortjent?  
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”Han er min,” råbte habitten og sendte lynende lava-kugler 
afsted mod den lysende hippie, som blot viftede med hånden, 
og kuglerne af ild faldt til jorden som det hvideste pulver. 
 ”Vi lavede en aftale! Jeg får dem, der følger mine bud,” 
snerrede habitten igen, løftede sine hænder og sendte en 
bredside af ild afsted, mens monstre baskede med vingerne 
og spyede ild mod det lyse univers bag ved hippien. Atter 
viftede hippien blot med hånden og ilden forandrede sig til 
hvidt pulver, der dryssede som nyfalden sne, mens 
monstrene fortrak sig. 
 ”Du vil jo ikke have ham alligevel,” sagde habitten, nu i en 

rolig og imødekommende tone. ”Han vil forstyrre dig 
’derovre’. Giv ham til mig.” 
 Hippien drejede hovedet og kiggede direkte på Henrik, 
inspicerende og undersøgende, som om han var i tvivl om 
noget. 
 ”Du kan ikke tage ham. Jeg har gjort det hele klart til 
ham,”” fortsatte habitten og smilede venligt til Henrik, så han 
atter følte alliancens stærke bånd. ”Vi kan jo spørge ham, 
hvad han helst vil? Over til dig med de latterlige engle eller 
over til mig, hvor der er plads og magt til de, der har gjort sig 
fortjent til det.” 
 ”Det er aldrig et valg,” afbrød hippien. ”Det er min 
beslutning, hvem der tager hvorhen − det ved du udmærket 
godt. Sådan har det været siden begyndelsen.” 
 Habitten fnysede og sendte endnu en regn af ildkugler 
mod hippien, som affærdigede det med et vip med hånden. 
 ”Han har ikke været et ondt menneske,” sagde hippien. 
 ”Sikke noget forbandet vrøvl,” råbte habitten. ”Han har 
fulgt mit mindste bud − hele sit liv, i sin ungdom, i sin 
uddannelse, gennem alle posterne jeg gav ham, i sit 
ægteskab, sine egne børn har han gjort til skamme. Alt har 
han gjort efter mine bud.” 

 ”Han kan være forledt af dig. Måske har han et godt 
hjerte,” svarede hippien, igen kiggende inspicerende på 
Henrik. 
 I et reflekterende deja-vu flakkede Henriks øjne, da han i 
sit indre blik så billederne med det, som habitten talte om. 
Han så sin datter med tårer i øjnene, da hun havde kigget på 
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ham for sidste gang, inden hun havde smækket døren i bag 
sig. Han så sin søn, der uden at kigge tilbage, havde forladt 
det store hus på Strandvejen. Det var jo ikke Henriks skyld; 
alle har brug for at blive irettesat, at blive guidet på bedste 
vis, for at klare sig i konkurrencen, blive den bedste, at vinde, 
at slå de andre. Han havde jo elsket sine børn, mere end livet 
selv, og alligevel havde de slået hånden af ham. Det var da 
ikke hans skyld, at deres mor, hans elskede hustru, valgte 
at hoppe ud fra Vejlefjordbroen. Hun havde fået alt, hvad 
hun havde peget på, alt hvad en kvinde kunne begære. 
 Den lysende hippie kiggede intenst på Henrik. Det var 

første gang, Henrik ikke følte irritation over den flagrende 
lyse skikkelse. Han følte kun omsorg, kærlighed og 
omfavnelse. 
 ”Hvad vil du helst?” spurgte hippien. ”Hvor ønsker du at 
komme hen? Til det lyse – eller over til den anden side?” 
 Henrik blev i vildrede over at blive spurgt, hvad han måtte 
ønske. Han begyndte at stamme, på samme måde, som han 
havde gjort det i sine tidlige teenageår. Nu var det blot med 
en gammel rusten stemme, brugt og slidt gennem et langt 
liv. Han kiggede på hippien og kunne mærke sine øjne fyldes 
med vand, inden tårerne begyndte at trille ned ad kinderne 
på ham. Hvad ville han selv gerne? Han vidste det ikke. Han 
havde aldrig været i tvivl om noget før. Det var han nu. Ville 
han over til den flagrende hippie, eller ville han med habitten, 
som han både beundrede og følte frygt for, uden at vide hvor 
frygten kom fra. Den slags havde han aldrig forholdt sig til. 
Alt kunne jo forhandles. 
 ”Det…” begyndte Henrik med hakkende stemme. ”Jeg ved 
det ikke – jeg kan ikke forstå det her! Jeg vil bare gerne 
fortsætte det jeg gør,” fik han sagt, men det var med en 
vævende stemme, som Henrik ikke selv kunne genkende. 
”Jeg vil gerne være med til at bestemme, men jeg synes også, 

det ser hyggeligt ud ovre ved dig,” fortsatte han og skulede 
fortrøstningsfuldt over mod de blafrende skygger, der stadig 
dansede til musikken, som var den smukkeste, Henrik 
nogensinde havde hørt. 
 ”Det kan jeg godt forstå,” svarede hippien, og nu stod han 
pludselig lige overfor Henrik og havde en hånd på hans 
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skulder. ”Det er ikke alle, der får en chance for selv at ønske 
– at bestemme, hvor man gerne vil hen,” sagde hippien og 
aede nænsomt Henrik på kinden. 
 Henrik løftede sine sprukne hænder op til øjnene, hvor 
tårerne trillede. Han forsøgte at tørre sine øjne, men jo mere 
han gned sine hænder i ansigtet, desto flere tårer kom der. 
Han rakte hænderne frem, instinktivt ville han gribe efter 
hippien, som stod foran ham. Men der var ingenting, han 
kunne holde i, hans hænder gik igennem den lysende 
skikkelse, som blot stod og betragtede ham, med en hånd på 
skulderen. 

 ”Jeg vil vise dig, hvordan det er på den anden side,” sagde 
hippien med en omsorgsfuld stemme, der til forveksling 
mindede Henrik om hans bedstemors stemme. 
 Habitten, som havde forholdt sig tavs, reagerede: 
 ”NEJ! Det er ikke aftalen – ingen får lov at se, ingen får lov 
at føle, før de er valgt til eller valgt fra. Det er aftalen,” råbte 
habitten vredt, vendte sine håndflader mod hippien og 
sendte en mur af ildkugler afsted mod Henrik og den 
flagrende lysende skikkelse. 
 Henrik vred forskrækket hovedet bagover og forsøgte at 
beskytte sit ansigt mod de enorme flammer, der slikkede op 
af stolebenene og op ad hans krop. 
 ”STILLE,” tordnede Hippien tilbage med en sådan kraft, at 
ilden fortrak sig, og habitten så ud til selv at blive en smule 
forskrækket. 
 Så smilede hippien til Henrik og spredte sine 
gennemsigtige hænder ud foran ham. I det samme begyndte 
lyset at sprede sig, og de syngende og dansende silhuetter 
udenfor kom svævende og cirkulerede rundt om Henrik og 
hippien, hvorefter de formede en halvcirkel foran dem, 
skærmende mod det mørke univers, og dog uden at bevæge 
sig ind på habittens område. Der var utallige lysende 

silhuetter, tusinder og atter tusinder, der stod som en 
uendelig hær af lysende tropper, som kunne holde mørket i 
ave. 
 ”Kom!” sagde hippien og tog Henriks hånd – og pludselig 
kunne Henrik komme fri af stolen. 
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 Der var ingen gammel krop mere, Henrik var ung igen. Det 
var, som om han svævede, som en af silhuetterne, let og 
ubesværet. Det var som en dans, i lyset, fri af alt, ingen 
forpligtelser, intet ansvar. Han gled, på samme tid, let og 
elegant gennem evigheden- og intetheden. Så svævede 
Henrik afsted, siddende på hippiens lysende hænder, der var 
som et gennemsigtigt flyvende tæppe. De bevægede sig hen 
over halvcirklen af lysende silhuetter, forbi dem og bevægede 
sig ind på området, der var bag habitten. Lyset bag dem trak 
sig sammen som en kile, og i det samme, de entrerede den 
mørke side, dannede silhuetterne en spidsrod af lys omkring 

dem, og alle de mørke væsener blev holdt ude. Der startede 
mørkets univers. Lyset bag dem svandt, som de bevægede 
sig fremad, ind i mørket, men dog med spidsroden af lys 
beskyttende dem mod det, der var omkring dem, så langt 
man kunne ane det. 
 Henrik sad som forstenet, betragtende og observerende 
det inferno, der omgav ham nu. Flammehavet af flydende 
lava under ham syntes at strække sig uendeligt. I havet af 
rødglødende smeltet masse var der askegrå øer, hvor mørke 
skygge-væsener blev udsat for det mest vederstyggelige, 
Henrik havde set, men han følte ingen angst, han var blot 
indifferent, som han sad der og betragtede, på sit flyvende 
tæppe formet af hippiens skålformede hænder. Habitterne, 
dem var der én af på hver af de mørke dystre øer, svingede 
en flammende pisk over de underdanige dystre skygger, der 
skreg hjerteskærende, hver gang de slikkende flammer 
flåede dem fra hinanden, hvorefter de igen materialiserede 
sig som menneskelignende væsener. Henrik kiggede 
nysgerrigt. Han var ikke bange, følte ikke angst, ikke en 
følelse eksisterede i hans krop. Han betragtede bare. 
 Hver gang det usynlige tæppe passerede en ø, holdt den 
ansvarlige habit op med at piske og kiggede op på kilen af 

lys. Det var som om de smilede til Henrik. På et tidspunkt 
smilte han tilbage. Var det den position, han ville indtage i 
habittens herredømme? Eller ville han være en af de mørke 
sjæle, der igen og igen blev flået fra hinanden af den 
smældende pisk. 
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 ’De måtte jo have fortjent det,’ hørte han sin egen stemme 
i sit indre. 
 Pludselig stod det flyvende tæppe stille, og den lysende 
kortege dannede en ring om hænderne, hvorpå Henrik sad 
og betragtede. Der var et kaotisk inferno omkring dem. De 
mørke habitter på øerne forandrede sig, og vingerne der 
materialiserede sig på ryggen på hver af dem, udfoldede sig 
og syntes blot at blive større og større, indtil de som 
dragevinger baskede og løftede habitterne op fra øen, med 
retning mod det flyvende tæppe og Henrik. 
 ”Det er de sorte engle,” lød hippiens stemme i Henriks 

indre. ”Nu har du set dem,” fortsatte den blide stemme, alt 
imens mængden af sorte engle steg i antal – der kom flere og 
flere, og de havde alle retning mod den lysende cirkel, hvor 
Henrik sad midt i. 
 Ansigterne på habitterne, der for Henrik havde syntes som 
menneskelige ansigter, forandrede sig og det lange hår, 
øjnene og de flagrende vinger var sorte som kul. Ansigterne 
ændrede form og de skingre skrig fra munde med sylespidse 
tænder frembragte en reaktion fra Henrik. Han følte, for 
første gang på det lysende flyvende tæppe, angst. Utallige af 
sorte engle flagrede omkring dem og udspyede flammer mod 
dem, mens lavahavet under dem begyndte at sende 
sprudlende kaskader af glohede masser opad, mod dem. De 
lysende silhuetter syntes ikke at være påvirket af det, og alle 
de milde ansigter i ringen af lys smilede blot mod de sorte 
engle, der hvæsede og forsøgte at flå ringen af lys, med 
Henrik midt i, itu. Det lykkedes ikke, de kunne ikke trænge 
igennem lyset, der som en bastant mur holdt de mørke 
væsener ude. 
 Med ét begyndte tæppet igen at bevæge sig. Det svævede 
gennem de uendelige rækker af sorte engle, som skreg og 
hvæsede, når de blev fortrængt af kortegen af det reneste lys, 

der skar sig ubesværet gennem de mørke horder. Tæppet 
ændrede kurs, modsat retningen af uendeligt mørke, og da 
det var på vej tilbage i modsat retning, kunne Henrik skimte 
en lille prik af lys, langt væk. Det var prikken, som tæppet 
og kortegen havde retning imod. Jo nærmere tæppet kom, 
desto større blev prikken af lys, og da de var nået helt derhen, 
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havde prikken udvidet sig og viste sig som en mur af 
uendeligt lys. Henrik var stadig indifferent, og han flød blot 
med i det scenario, der udspillede sig. Han følte behag ved 
begge steder: det lyse og det mørke. Så svævede tæppet 
gennem muren af lys, de lysende gennemsigtige hænder der 
bar Henrik forsvandt, og han sad igen på den spinkle taburet 
med tre ben. Han var tilbage, og udenfor vinduerne dansede 
de lyse silhuetter atter, og den smukkeste musik hørtes 
overalt. Henrik smilede saligt og tænkte tilbage, på dengang 
i bedstemors kolonihavehus. Foran ham, foran væggen af det 
reneste lys, stod hippien og betragtede ham. Med ryggen mod 

den mørke væg stod habitten. Den så ikke begejstret ud. 
 ’Så har du set det,’ sagde hippien. ’Nu er valget dit.’ 
 ”NEJ,” hvæsede habitten, mens hæren af sorte engle 
begyndte at presse sig gennem muren bag den og udspyede 
flammer imod hippien og den lyse mur bag det. ”Sådan har 
det aldrig været – det har aldrig været aftalen. De får aldrig 
lov at vælge selv.” 
 Det så ud, som ville den mørke hær af engle sprænge 
muren. Det gjorde de, og så gik de til angreb, mens habitten 
ændrede form til et dragelignende monster, der udspyede 
flydende brændende masse mod hippien og mod den lyse 
væg. 
 ”Det er du aldrig blevet tilladt – nu knuser jeg dig, ALT 
tilhører mig,” hvæsede den gigantiske drage og førte an i 
angrebet, og bag sig havde den hæren af mørke engle. 
 Hippien, der gennem hele scenariet havde virket mild og 
barmhjertig, ændrede nu også form og udvidede sig til at 
fylde hele boblen, og samtidigt ændrede de lyse silhuetter 
form til hvide engle, der stadig var milde og blide, men nu 
havde markante ansigter, der var frygtindgydende og 
kampberedte, og antallet af hvide engle eskalerede på et 
splitsekund til en uendelig hær, der strømmede ud gennem 
den lyse væg, der opløste sig selv og forandrede sig til et 
kosmisk inferno af det reneste lys. 
 Det var en ulige kamp, og de mørke engle og habitten blev 
kastet tilbage med en sådan kraft, at de hvæsende og 
skrattende fortrak sig og i en lysende centrifugal tragt blev 
de sendt tilbage i mørket, hvor de kom fra. 
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 ”Du bestemmer intet,” brølede hippien med de 
gennemsigtige hænder dækkende hele den sorte mur og det 
dragelignende monster, der nu mindede mest om en døende 
ildflue. ”Henrik beslutter selv.” 
 ”Ok … ok,” lød det sagte fra habitten, som nu igen havde 
antaget sin tidligere form, mens den skulede på Henrik, der 
indifferent sad på sin trebenede taburet og iagttog, hvad der 
skete. 
 Så ændrede habitten attitude. Den smilede venligt og 
imødekommende til Henrik. 
 ”Henrik …” startede den sit reklamelignende indslag ”Du 

vil jo gerne over til mig – der hører du til; ved mig kan du få 
den magt, du altid har drømt om.” 
 I det rådvilde øjeblik, som Henrik befandt sig i, begyndte 
hans krop at krakelere, at gå i opløsning. De blå orme under 
hans hud begyndte at gnave i ham, vred sig ud gennem 
huden, hvor de begyndte at æde løs. Der kom flere og flere, 
startende ved fødderne, hvorefter de bevægede sig op af 
underbenene, hvor ormene nu blev ledsaget af mider, små 
billelignende dyr og andre smådyr. Alle var i gang med at 
fortære hud, sener og muskler i Henriks ben. 
 Synet af de små knogler, der blev synlige, hvor der 
tidligere havde været tæer, fremkaldte skræk i Henriks sjæl, 
hvilken han ikke engang vidste, han var i besiddelse af. 
 ”Alle har en af dem,” sagde hippien og kiggede mildt på 
Henrik, som sad og kiggede på sine halvt opløste tæer og de 
synlige knogler. 
 Han kunne blot kigge til, mens alle de ivrige småkravl 
fortærede hans krop: bid for bid, sene for sene, muskel for 
muskel og hudflage for hudflage. 
 Henrik var rådvild, ude af stand til at tænke klart. Det 
havde han nu ikke kunnet, siden han var ankommet til 
mødet. Nu kværnede tankerne rundt i ham, i hans sjæl, i den 

resterende del af den fysiske aldrende krop, der var ved at 
blive fortæret, gå i forrådnelse, forgå som en jordisk krop. 
Han kiggede på sine knæ, hvor de rå knæskaller stille og 
roligt kom til syne, mens småkravlene fortsatte deres 
fortæringsorgie på hans krop. Benene var væk nu, og der var 
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kun knogler tilbage, og de begyndte at falde ned i dybet 
under. 
    ”Jeg ved ikke …,” sagde Henrik og kiggede længselsfuldt 
på habitten og på den mørke væg af mørke bag ham. ”Jeg vil 
gerne være med til at bestemme – det er jo dét, jeg er god til. 
Jeg kan vise de mørke sjæle vej til lyset, til at være gode og 
barmhjertige …,” fortsatte han, men blev afbrudt af et vredt 
fnys fra habitten, som sagde: 
 ”Ja, nemlig – kom så med mig,” sagde habitten 
indbydende og strakte sin hånd frem mod Henrik, som med 
tårerne løbende ned af kinderne tøvende strakte sin hånd 

frem mod habitten, som smilede tilbage. 
 Så skete det, at hippien endnu engang udvidede sig til at 
fylde alt, og mødelokalet blev oplyst af det kraftige lys, der 
hører evigheden og kærligheden til. 
 ”Han kommer ikke med dig. Henrik kommer med mig – 
hans sjæl har du vildledt, men den hører til i Lyset,” sagde 
hippien mildt, men med en attitude, der ikke var til at 
misforstå, eller til at blive udfordret. 
 Habitten nikkede resignerende, vidende at denne 
beslutning var ikke op til mørket at beslutte. 
 ”Tag ham – han er alligevel ikke noget værd; en taber – og 
dem har jeg rigeligt af i forvejen,” brummede habitten og 
forandrede sig igen til dragemonsteret, der én sidste gang 
udspyede flammer mod Lyset, før de sorte vinger foldede sig 
ud og blafrede et par gange, før habitten i monsterform 
drejede rundt og baskede gennem den sorte væg, som 
derefter fortonede sig som en sort plet i Lyset. Nu var der kun 
Lys – mørket var ikke mere. 
 
 ”Kom Henrik,” sagde Hippien, der nu havde taget 
menneskelig form, og det kunne havde været hvilken som 
helst person af kærlighed i Henriks liv. ”Du har været ledt på 

afveje af mørket. Det var din menneskelige krop, der gjorde 
det – ikke din sjæl.” 
 Henrik, hvor kun hoved og ansigt var tilbage af den 
jordiske krop, glippede med øjnene, nikkede og sagde: 
 ”Tak, jeg er klar til at lære kærlighed, barmhjertighed og 
Lyset at kende.” 
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 ”Du vil være i Lyset, så længe der er brug for det,” svarede 
hippien, og derefter vil du tage tilbage til den planet, hvor du 
var sidst, og der vil du udbrede Lyset og kærligheden til de 
fortabte sjæle, som længes efter det.” 
 Så tog hippien Henrik i hånden, og sammen svævede de 
gennem den uendelige dør af evig kærlighed og Lys, og de 
blev mødt af lysende silhuetter, mens universets smukke 
musik omfavnede dem og bød den nyankomne velkommen. 
 ”Tak,” sagde den nye hjemkomne sjæl, mens den 
mærkede vingerne folde sig ud på ryggen, da den svævede 
ind i det evige Lys af kærlighed. 

 
 
 
 


