
TILGIVELSE
Far:
Kaffe?

Søn:
Nej.... 
Jo. Bare en lille kop.

Far:
Sæt dig ned. 
(Far tænder en pibe. Hælder kaffen op. Lytter.)

Søn:
Jeg savner hende.

Far:
Det ved jeg.

Søn:
Det er som et sort hul indeni mig.

Far:
Drik din kaffe.

Søn:
Jeg kan huske hendes duft. Jeg tænker nogen gange på...

Far:
Du tænker for meget, min dreng. Man kan ikke ændre på fortiden. 
Sket er sket. 
(Far mener det.)

Søn:
Hvis vi bare havde... Hvis jeg...

Far:
Livet går videre.

Søn:
Det passer ikke. Livet går nemlig ikke videre. Det stoppede den 
aften. Det blev aldrig morgen igen, det er en evig nat, der bliver 
ved og ved. Et skrattende loop, der kører nonstop inde i hovedet 
på mig.

Far:
Det tager bare tid. Tiden læger alle sår. Du må give slip. Og 
glemme. 
(Far ved, hvad han snakker om.)
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Søn:
Jeg kan ikke glemme. Det ændrede alt. Der vil altid være et før og 
et efter.  

Far:
Du må lære at tilgive. Det er en af de største udfordringer i 
livet. At tilgive andre. Og sig selv. 
(Far sidder på et støvet fotografi. Han smiler ungdomsforelsket 
til kameraet og mor, som står bag det.)

Søn:
Hvordan? Hvordan tilgiver man, far?

Far:
Man giver slip. Man sætter sin lid til, at der er en mening med 
alting. Og at mennesker gør deres bedste, trods alle deres 
forfærdelige fejltagelser. Man accepterer, at man ikke er perfekt. 
Og at andre heller ikke er det. 
(Far ved alting. Far er den klogeste i verden.)

Søn:
Men jeg har ikke lyst til at tilgive. At give slip. For hvis jeg 
gør det, er det ligesom at sige, at det var okay, Og det var ikke 
okay.

Far:
Det ved jeg godt. Men hvad får du ud af, at holde fast i din 
vrede? 
(Far er bekymret. Det kan man mærke.)

Søn:
Vreden er alt, hvad jeg har tilbage. Det er det fundament, jeg har 
bygget min verden på. Hvis jeg slipper den, har jeg ikke noget 
tilbage at tro på længere. Det er vreden, der giver mig styrke til 
at blive ved med at stå oprejst. Det er vreden, der hjælper mig 
med at skelne mellem hvad der er rigtigt og forkert.

Far:
Det må du ikke gøre, søn. Du må ikke lade det, der er sket, 
ødelægge resten af dit liv. 
(Far ved noget om livet. Han suger i sin pibe, mens røgen siver ud 
af et hul i hans kind.)

Søn:
Jeg har mistet evnen til at elske andre. Jeg kan ikke finde ud af 
at stole på nogen. Jeg smiler, men jeg mener det ikke. Jeg lever, 
men jeg mener det ikke. 

Far:
Smerte gør os til stærkere og klogere mennesker. Vi må tage det, 
livet byder os, med oprejst pande. 
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(Far er en stolt mand. Han står ved sine principper.)

Søn:
Jeg kan ikke forstå mig selv længere. Jeg gør ting, jeg ikke vil 
gøre. Jeg sårer andre. Jeg er bange for, at jeg ikke kan klare 
det. At jeg vil svigte.

Far:
Du er en stærk og god dreng. Du skal nok klare dig. 
(Far står på et billede fra hospitalet. Holder om mor, der har 
lige født. Lykkelige og stolte.)

Søn:
Jeg er selv far nu. Jeg har en søn. Han er så lille. Jeg har lyst 
til at beskytte ham. 

Far:
Jeg er sikker på, at du er en fantastisk far.

Søn:
Jeg forstår ikke, hvordan kunne jeg betyde så lidt?

Far:
Det havde ikke noget med dig at gøre.

Søn:
Selvfølgelig havde det noget med mig at gøre. 

Far:
Man kan ikke ændre fortiden. Sket er sket. Du må finde en måde at 
lære at leve med det på. 
(Far vil helst ikke snakke mere. Han er træt nu, kan man mærke.)

Søn:  
Men jeg har brug for svar. Jeg har brug for at forstå.

Far:
Du leder efter svar, der ikke findes. 

Søn:
Hvorfor? Hvorfor gjorde du det, far?

Far:
Jeg er træt.

Søn:
Prøv.

Far:
Jeg kunne ikke leve uden hende. 
(Far har slukket piben nu. Han ser mindre ud end før. Utydelig)
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Søn:
Men hvad med mig? Tænkte du slet ikke på, at jeg skulle leve uden 
jer begge to?

Far:
Jo. Men jeg kunne ikke leve uden hende. 

Søn:
Jeg har lyst til at skrige nogen gange. Dit egoistiske røvhul, har 
jeg lyst til at skrige. Du smiler på alle dine billeder. Jeg 
elskede dig så højt. Hvordan tror du det var for mig? En knægt med 
en syg mor, og en far, der ikke kunne se andet end sin egen sorg. 
Jeg havde brug for dig.

Far:
Jeg kunne ikke.

Søn:
Du prøvede ikke.

Far:
Jeg prøvede.

Søn:
Du elskede mig ikke.

Far:
Selvfølgelig gjorde jeg det.

Søn:
Det var mig, der fandt dig. Vidste du godt det? 

Far:
Nej, det vidste jeg ikke. 
(Far græder. Det bløder ud af hullet i hans kind.)

Søn:
Mor bad mig om at passe på dig. Det sagde hun. Lige inden hun 
døde.

Far:
Det er sent, min dreng. Jeg må gå nu. 
(Far rejser sig fra stolen.)

Søn:
Hør nu efter! Man kan ikke ændre fortiden, men fortiden har ændret 
mig. Det du gjorde ændrede mig, og jeg kan ikke tilgive dig. Og du 
er her ikke til at slå på. Du er her ikke til at tilgive. 
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Far:
Du gentager dig selv. Dette her fører ingen vegne. Sket er sket, 
min dreng. 
(Far forsvinder. Han er støv i stuen. Klokken slår. Far står med 
mor på bryllupsbilledet. Hun rækker hånden ud. De smiler til 
hinanden. Verdens lykkeligste mand.)

Søn:
Det skulle ikke være sket... Kom tilbage... Jeg ved godt, at jeg 
lovede... Hvis bare vi havde... Jeg burde... Jeg er så ked af det, 
far...
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