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PO TRAUMIE

Ma³gorzata Sikorska-Miszczuk

WALIZKA

S£UCHOWISKO

OSOBY:

NARRATOR
AUTOMATYCZNA SEKRETARKA / ¯AKLIN
FRANSUA
PRZEWODNICZKA
POETA
PANTOFELNIK

1.

N a r r a t o r  z a c h ê c a  d o  s w o j s k i c h  h i s t o r i i ,  a l e  z a c z y n a
i   k o ñ c z y  n a  f r a n c u s k i e j

NARRATOR (nuci)
Szabadabada szabadabada tabada
szabadabada szabadabada tababada�
Szabadabada jest po francusku, jakby kto� nie wiedzia³, szabadabadaaaa zanuci³em,
¿eby w atmosferê francusk¹ jako� wprowadziæ, zanêciæ. Poniewa¿ jak w Ameryce
ulice s¹ wybrukowane z³otem, tak u nas, w naszym kraju, jest mnóstwo ciekawych
historii do opowiedzenia, prostych i swojskich, mnóstwo� Na przyk³ad historia o pani
burmistrz z Barcina, która przysz³a do urzêdu z mieczem samurajskim i tym mieczem
grozi³a pani wiceburmistrz, albo historia o proboszczu, który chcia³ zlikwidowaæ zoo

Pani Ma³gorzacie Semil
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pobliskie, bo os³y i lwy rycza³y podczas mszy� Albo historia o rze�bie go³ej, któr¹ �
jak ju¿ j¹ zabrano z Gorzowa � to potem na pustym postumencie �wieczki palili, bo
jednak ¿al by³o niektórym golasa� Historii jest bez liku, a ja jednak bêdê opowiada³
historiê francusk¹, a dlaczego nie polsk¹�? Mo¿e zagraniczna lepsza?
Szabadabada szabadabada�
To bêdzie historia o Fransua ¯ako i na dok³adkê � ha, ha � nie wiem, jak ja sobie z tym
poradzê, ta historia bêdzie mia³a momenty powa¿ne, ale niektóre momenty powa¿ne
bêd¹ przedstawione w zabawny sposób, i prawdopodobnie bêdê �piewa³ w najbardziej
nieoczekiwanych momentach. A teraz pan ̄ ako wyrusza z domu do muzeum. To zmie-
ni jego ¿ycie, ale nie wiem, czy ju¿ wyszed³, wiêc na wszelki wypadek zadzwoniê do
niego. Je�li odbierze, to po prostu nic nie powiem, a je�li nie odbierze, to znaczy, ¿e
wyszed³. (zaczyna wybieraæ numer i przestaje) Chcia³bym dodaæ, ¿e jest jeszcze histo-
ria o tym, jak alianci zbombardowali Helgoland. To by³a niemiecka wyspa. Zaraz po
wojnie alianci postanowili j¹ zatopiæ. Odpalili ca³y niesamowity arsena³, no i�. nie
uda³o siê! (wybiera numer) To by by³a historia o zem�cie, która siê na szczê�cie nie
powiod³a.

2.

F r a n s u a  ¯ a k o  w y s z e d ³  d o  m u z e u m, a   w  j e g o  d o m u  d z i e -
j ¹  s i ê  d z i w n e  r z e c z y
Dzwoni telefon.

AUTOMATYCZNA SEKRETARKA Tu automatyczna sekretarka Fransua ̄ ako. Nie ma
go w domu, poniewa¿ wyruszy³ do muzeum, nie wiedz¹c po co i dlaczego, choæ g³os
wewnêtrzny podpowiada mu, ¿e w poszukiwaniu Prawdy. Fransua ¯ako od dawna
têskni za Prawd¹, têskni jak dziecko. Nikt z was nie wie, drodzy przyjaciele, jak bar-
dzo ta Prawda jest mu droga� Wiem, ¿e dzwonicie do niego w innej sprawie, ale
Prawda, kiedy ju¿ siê do niej dotrze, to jest�
Odnosi siê wra¿enie, ¿e Automatyczna Sekretarka w miarê mówienia u�wiadamia so-
bie, ¿e Fransua ¯ako nie ma w domu, a to sprawia, ¿e czuje siê swobodniej.

AUTOMATYCZNA SEKRETARKA �och, jest g³adka i ciep³a, aksamitna i zaokr¹glona,
pachnie bazyli¹ cytrynow¹, �Kodem� Armaniego i pieczonymi kasztanami� Bo jest ta
Prawda jak nadgryziona brzoskwinia, która kapie, a pierwsza kropla ma tak s³odki smak,
¿e wydaje siê, ¿e nie mo¿e w brzoskwini byæ wiêcej s³odyczy, a to nieprawda, dlatego
mówi siê: �lizn¹³ trochê Prawdy�� Bez Prawdy b³¹kamy siê po �wiecie jak nietoperze
z zepsutym aparatem do ultrad�wiêków albo jak ³ososie, które nie wiedz¹, czy na tar³o
p³ynie siê pod pr¹d, czy z pr¹dem. Kto raz poczu³ smak Prawdy, ten ju¿ nie chce bez niej
¿yæ, ale takich jest ma³o, dramatycznie ma³o� Dlatego szukajmy Prawdy nieustannie,
samotnie albo razem, szukajmy, zanim bêdzie za pó�no, zanim zajd¹ nam oczy, a jêzyk
opadnie i zwi�nie bez si³y, tak ¿e nawet polizaæ Prawdy nie damy ju¿ rady!

3.

N a r r a t o r  p o r z ¹ d k u j e  h i s t o r i ê  i   z a k o c h u j e  s i ê
NARRATOR Fransua ¯ako idzie teraz bardzo wolno do muzeum na spotkanie swojego

Przeznaczenia. Jego Automatyczna Sekretarka powiedzia³a nam przed chwil¹ co� wa¿-
nego: ¿e szuka on Prawdy � i doda³a co� od siebie. To �co�� sprawi³o, ¿e serce wyry-
wa mi siê z piersi. Czy¿bym spotka³ kobietê swego ¿ycia?

AUTOMATYCZNA SEKRETARKA Wszystko s³ysza³am. Przejdê do pana po kablu.
Przechodzi po kablu.

AUTOMATYCZNA SEKRETARKA ¯aklin.
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NARRATOR ̄ aklin, nie przyznam siê i nigdy pani tego nie powiem, ale uton¹³em w bez-

miarze pani oczu. W szuwarach pani rzês le¿ê trupem.
¯AKLIN Proszê siê za szybko nie rozk³adaæ. Po co pan dzwoni³ do Fransua ¯ako?
NARRATOR Dzwoni³em, by sprawdziæ, czy wyszed³ ju¿ z domu do muzeum� Co mnie

przywraca rzeczywisto�ci. S³ysza³em, ¿e Francja nie mog³a siê obyæ bez tego mu-
zeum. Dlaczego?

¯AKLIN Odpowied� jest smutna.
NARRATORTo proszê poczekaæ.

Uruchamia D�wiêk Smutny. D�wiêk wyd�wiêcza siê i niknie.

4.

¯ a k l i n, p o  k a b l u  w p l e c i o n a  w   h i s t o r i ê, u d z i e l a  o d p o -
w i e d z i, d l a c z e g o  F r a n c j a  n i e  m o g ³ a  s i ê  o b y æ  b e z  t e g o
m u z e u m

¯AKLIN
Odpowied� znajdujemy na ³amach
Znanego dziennika
Pani redaktor Isadora de Februar
W gazecie Le Monde cytuje
S³owa godne cytowania
S³owa Profesora
Cytuje i cytuje
D³ugo i dok³adnie
Tak jak szczytuje
D³ugo i z przyjemno�ci¹
Cytuje profesora
Cytuje te¿ doktora
Doktor nie profesor, ale ju¿ pisze habilitacjê, �pieszy siê
Obaj dowodz¹
D³ugo i dok³adnie
¯e muzeum ma byæ zado�æuczynieniem
Rz¹d Vichy nie spisa³ siê albo spisa³ siê a¿ za dobrze
Niezrêcznie teraz jest
Francuskie poci¹gi wozi³y
Francuscy ¿andarmi legitymowali
Francuscy urzêdnicy na francuskim papierze pisali francuskie nazwiska francuskim
charakterem pisma
Nazwiska bra³y walizki i jecha³y w nieznane
Jakby wabi³ je �wiat

Pani redaktor
Cytuje i cytuje
Profesora i doktora
D³ugo i z przyjemno�ci¹
Praca te¿ mo¿e byæ �ród³em satysfakcji

5.

F r a n s u a  ¯ a k o  n i e  u w a ¿ a ,  ¿ e  o d d e c h  t o  ¿ y c i e
FRANSUA Moja ¿ona, z któr¹ jestem w separacji, kaza³a mi wyj�æ. Zadzwoni³a i kaza³a

mi wyj�æ z domu. Mimo separacji jeste�my ca³y czas w bliskim kontakcie. Powiedzia³a
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�Fransua ¯ako, wyjd� z domu�. Kaza³a mi wyj�æ z domu, bo jestem na emeryturze
i ona wyci¹ga z tego pochopne wnioski. Mówi �Fransua, poczytaj co�, zajmij siê czym�,
wyjd�. Musisz czym� zape³niæ swoje ¿ycie�. Zastanawiam siê: dlaczego muszê? Dla-
czego mia³bym siê czym� zaj¹æ? Co� czytaæ? Na przyk³ad da³a mi ksi¹¿kê o ³ososiach,
która wyja�nia, dok¹d one p³yn¹ i po co. Albo ksi¹¿kê o nietoperzach. No i co z tego by
mi przysz³o, gdybym przeczyta³? Ale moja ¿ona ma inne zdanie na ten temat. Ona
mówi, ¿e ja nie mam wgl¹du w swoje ¿ycie wewnêtrzne. Mia³em tego dosyæ. Dlatego ta
separacja. Ona by pewnie powiedzia³a co innego, zostawmy to. (idzie w milczeniu) Idê,
bo powiedzia³a: �Wyjd� gdziekolwiek, do kawiarni, do parku, do muzeum�. Do mu-
zeum! Powiedzia³em wtedy: �Znowu zaczynasz!�. Od razu siê zdenerwowa³em. Teraz,
jak to sobie przypomnia³em. Jak siê denerwujê, to mi brakuje powietrza. I muszê przy-
si¹�æ. (p³ytko oddycha) Nawet w pracy mi mówi³a taka jedna, zanim przeszed³em na eme-
ryturê, pojawi³a siê taka trenerka, psychotrenerka, i ona powiedzia³a: (parodiuje) �Od-
dech to ¿ycie, musicie pañstwo nauczyæ siê oddychaæ, z wdechem przyjmujecie ¿ycie,
z wydechem wyrzucacie z siebie to, co przesz³o�. Powiedzia³em to ¿onie, powiedzia³em,
¿e ta psychotrenerka jest zupe³nie zwariowana, ¿e my mamy projektowaæ domy w pracy,
a nie oddychaæ, a moja ¿ona powiedzia³a, ¿e �nie mam wgl¹du w swoje ¿ycie wewnêtrz-
ne�. Niedorzeczne. Zawsze musia³em jej t³umaczyæ krymina³y, od razu wiedzia³em, kto
co ukrywa. To niby ja mia³bym nie mieæ wgl¹du w swoje ¿ycie wewnêtrzne?

6.

C z e g o  n i e  m a  w   m u z e u m  z a g ³ a d y?
NARRATOR Fransua idzie do muzeum, które nazwano, na cze�æ zag³ady, Muzeum Za-

g³ady. Jest to bardzo niezwyk³e miejsce. Wyja�niê to nastêpuj¹co, u¿ywaj¹c przyk³a-
dów: przyk³ad pierwszy � w muzeum obrazów mo¿na zobaczyæ obrazy.

¯AKLIN A w muzeum porcelany, jak siê ³atwo domy�liæ, anio³ki � oczywi�cie z porcelany,
obok zastawy sto³owej, cudem zachowanej, bior¹c pod uwagê jej niezwyk³¹ krucho�æ.

NARRATOR Nikt nie zgadnie, co mo¿na zobaczyæ w muzeum zag³ady. To jest muzeum
niespodzianek.

¯AKLIN Ka¿dy znajdzie tu co� dla siebie.
NARRATOR Wielbiciele fotografii uciesz¹ siê bezgranicznie: tyle zdjêæ, tyle twarzy,

mnogo�æ krajobrazów oraz scen we wnêtrzach, scen têtni¹cych ¿yciem obok mar-
twych natur, ca³o�æ nie do opisania.

¯AKLIN Muzeum niespodzianek! Zdumienie towarzyszy zwiedzaj¹cym.
NARRATOR Czego tu nie ma! O tym za chwilê, a teraz buty, jest ich bardzo du¿o.
¯AKLIN Jednak projektanci obuwia bêd¹ zawiedzeni: istotny dla nich detal, jak sprz¹cz-

ka, kszta³t czubka czy kolor, przygnieciony zosta³ gór¹ innych butów. Muzeum zag³a-
dy pokazuje, ¿e z butów mo¿na zbudowaæ górê � znowu niespodzianka!

NARRATOR
Inne niespodzianki to:
Prawdziwy wagon, mo¿na do niego wej�æ, dzieci to uwielbiaj¹
Bruk z ulicy w Europie �rodkowo-Wschodniej
Zabawki: g³ównie lalki i misie

¯AKLIN
Nie ma dinozaurów, �wietlnych mieczy, piratów
Jest zastawa sto³owa, lecz raczej metalowa

NARRATOR
Guziki z Che³mna
Telefon ze stacji kolejowej w Sobiborze
Lampa z dworca kolejowego w Be³¿cu
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¯AKLIN

Pierwsza ¿ó³ta gwiazdka
NARRATOR

Ubrania w paski. Walizki
¯AKLIN

Filmy
G³osy
Rysunki
Wanny, sto³y
Czego tu nie ma?!

NARRATOR
Czego tu nie ma?
Patronka muzeum, Zag³ada, jest jak grecki bóg Zeus:
Gdy ukazuje siê pod postaci¹ ³abêdzia albo z³otego deszczu �
Jest bardzo przyjemnie

¯AKLIN
A gdy pod postaci¹ walizki, buta lub st³uczonych okularów?

NARRATOR
Gdy pod postaci¹ walizki, buta lub st³uczonych okularów
Wtedy mo¿na bezpiecznie Prze¿yæ Zag³adê
Której nie ma
W muzeum

7.

S e r c e  m a t k i  z   k a m i e n i a
FRANSUA Wtedy powiedzia³em do mojej ¿ony: �Przestañ�. Nie powinienem tak mó-

wiæ, ale po prostu powiedzia³em �Sofi, przestañ�. Przestañ mnie naprawiaæ. Przestañ
mnie mêczyæ. Powiedzia³em: �Zlituj siê nade mn¹�. Powiedzia³em: �Je�li jeszcze raz
bêdê musia³ o tym rozmawiaæ, to umrê�. Tak siê czu³em. To by³o wtedy, kiedy Sofi
uwa¿a³a, ¿e wszystko da siê za³atwiæ rozmow¹, wszystko da siê wyja�niæ. Mia³em
trzy lata, kiedy zgin¹³ mój ojciec. Nie pamiêtam go. Poszed³em do matki i zapyta³em:
�Jaki by³ mój ojciec?�. Ju¿ by³em doros³y. Sofi powiedzia³a: �Jeste� doros³y, mo¿esz
i�æ do matki zapytaæ, masz do tego prawo�. Wiêc tak zrobi³em, powiedzia³em: �Mamo,
powiedz mi co� o ojcu�. A matka powiedzia³a: �Po co mamy o tym rozmawiaæ?�.
A potem podnios³a g³os i powiedzia³a: �Po co ty mnie o to pytasz?�. Potem powiedzia³a:
�Od razu siê domy�li³am, ¿e bêdziesz mnie o to pytaæ!�. By³a coraz bardziej z³a.

Powiedzia³em: �To mój ojciec�.
A ona: �Jaki twój ojciec, jaki twój ojciec, w ogóle go nie znasz, w ogóle go nie pamiê-
tasz, kiedy umar³, by³e� malutki, nigdy ciê nie widzia³, nigdy ciê nie widzia³, po co
chcesz to wiedzieæ? �le ci by³o w ¿yciu?! nie mia³e� ojca? nie mia³e� ojca? o co ci
chodzi?�. Powiedzia³em: �Czy masz jakie� jego zdjêcie?�. A ona: �To s¹ moje spra-
wy, to s¹ moje sprawy, mia³am, ale podar³am�. Poprosi³em: �Powiedz mi co� o moim
ojcu�. Powiedzia³a: �Co ciê to obchodzi? �le ci by³o? to s¹ moje sprawy, nie chcê do
nich wracaæ, nie chcê o nich rozmawiaæ, to s¹ moje sprawy!�. Powiedzia³em: �To s¹
twoje sprawy, ale to jest mój ojciec�.
Potem wróci³em do domu.
Powiedzia³em: �Jestem doros³ym cz³owiekiem, Sofi. Nie mogê nic zrobiæ. Przestañ
mnie mêczyæ, Sofi. Ona nie chce ze mn¹ rozmawiaæ. Powiedzia³a, ¿e ojczym mnie
wychowa³. ¯e ojczym mnie kocha³. ¯e noszê jego nazwisko i to jest piêkne, francu-
skie nazwisko�. Mój ojciec nie mia³ takiego nazwiska.
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�Sofi�, powiedzia³em te¿ na koniec, �je�li jeszcze raz us³yszê z ust mojej matki, ¿e to jest jej
sprawa, to umrê. Nie mogê tego s³uchaæ. Nie mogê znie�æ w³asnej matki. Nie mogê jej nic
wyt³umaczyæ. Ma serce z kamienia. Czujê siê jak pies, który prosi. Stoi na dwóch ³apach
i ¿ebrze, a za chwilê mali ch³opcy zabij¹ go kamieniem. Moja matka zabije mnie kamie-
niem. Nie mogê do tego dopu�ciæ. Muszê j¹ kochaæ, Sofi. Musimy o wszystkim zapomnieæ�.

Minê³o wiele lat. Je�dzili�my na wakacje tu i tam, ogl¹dali�my piêkne budynki, lubiê
patrzeæ na domy, to moja praca, lubiê ogl¹daæ miasta, stawali�my na mostach wes-
tchnieñ, rzucali�my pieni¹¿ki do fontanny, ¿eby wróciæ. A¿ kiedy� dotarli�my do miasta,
którego atrakcj¹ by³a �wiêta �ciana. Ka¿dy móg³ dotkn¹æ �ciany i powierzyæ jej swoj¹
pro�bê. Ka¿dy móg³ poprosiæ �cianê o wszystko. �ciana wysy³a³a listy do nieba. Taka
jest legenda tego miejsca.

Sofi powiedzia³a �mo¿e by� raz uwierzy³, Fransua, raz uwierzy³�. Pomy�la³em, ¿e
mogê raz uwierzyæ. Napisa³em list i wcisn¹³em go w kamienn¹ szczelinê tej �ciany.
To by³ list do mojego ojca, który umar³, gdy by³em ma³y, i to jest nie moja sprawa. Na
nazwisko mia³ Pantofelnik.

Wiêc tak zaadresowa³em list:
Drogi Panie Pantofelnik.
Piszê do pana w wa¿nej sprawie. Mo¿e to nie brzmi dla pana zbyt alarmuj¹co, ale stojê na
jednej nodze. Mam pó³ serca, pó³ p³uca, jedno oko. Jest mi �le. Mam k³opoty z oddycha-
niem. S³abo widzê. Brak mi oparcia w ¿yciu. Co� mi siedzi w gardle. Wydaje mi siê, ¿e
urodzi³em siê z dwiema nogami, z dwojgiem oczu, ca³ym p³ucem i zdrowym sercem. Wie
pan o tym? Dosta³em dziesiêæ punktów w skali Agpar. Interesuje to pana? Gdzie pan jest?
Proszê natychmiast wróciæ. Opowiedzieæ mi wszystkie historie, których zosta³em pozba-
wiony. Proszê te¿ pod³¹czyæ mnie do rury pompuj¹cej wodê ze �ród³a naszej kultury
narodowej. À propos: kim pan jest? Jak¹ pan wyznaje religiê? Ja na wszelki wypadek
�wiêtujê Ramadan, chodzê na Pasterkê, medytujê w Nepalu, poszczê w Jom Kippur. Nie
wiem, kim jestem, wiêc to wszystko oszustwo. Bojê siê, ¿e kto� mnie wkrótce zadenun-
cjuje. Kocham pana, wie pan o tym? Pañski oddany syn, Fransua.

To by³ bardzo dziwny list, jak na mnie. Nie wiem, czemu co� takiego dziwnego napi-
sa³em. Nigdy o tym nie powiedzia³em Sofi. Nigdy te¿ nie przyzna³em siê, ¿e da³em
ten list �cianie, by go wys³a³a do nieba. Da³em, bo uwierzy³em.
Oczywi�cie, nic z tego nie wynik³o.

NARRATOR Sofi wje¿d¿a w³a�nie na blok operacyjny. Fransua chcia³by zrobiæ co� takie-
go, co sprawi³oby jej przyjemno�æ, choæby on sam kompletnie w to nie wierzy³.

¯AKLIN Uparta kobieta z tej Sofi. Powiedzia³a mu, ¿eby wyszed³ z domu. Nie chcia³a,
¿eby siedzia³ pod drzwiami bloku operacyjnego. Powiedzia³a mu: id�. Mo¿e wiedzia-
³a, ¿e teraz albo nigdy. Mo¿e po³o¿y³a na szali swoje ¿ycie?

NARRATOR Fransua idzie do muzeum, na spotkanie swego przeznaczenia. Byæ mo¿e
Sofi ma co� konkretnego na my�li, a byæ mo¿e uwa¿a, ¿e ka¿dy Francuz powinien
pój�æ do tego muzeum.

8.

F r a n s u a  w c h o d z i  d o  m u z e u m  i   s p o t y k a  Z r o z p a c z o n ¹
P r z e w o d n i c z k ê. F r a n s u a  n i e  w i e, ¿ e  j e s t  z r o z p a c z o n a.
M y � l i, ¿ e  o n a  j e s t  p o  p r o s t u  p r z e w o d n i c z k ¹

FRANSUA Chcia³bym, aby pani co� mi powiedzia³a na temat tego, co widzê. Chcia³-
bym, aby pani mnie oprowadzi³a.
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PRZEWODNICZKA

Niestety, ¿a³ujê, choæ nie bardzo
Ale dzi� postanowi³am siê zwolniæ
Nigdy wiêcej nie bêdê ju¿ tutaj chodziæ
To jest nie do wytrzymania

FRANSUA Nie wiem, na co patrzeæ. Ka¿da rzecz w muzeum zag³ady jest na pewno
wa¿na

PRZEWODNICZKA
Ka¿d¹ rzecz w tym muzeum
Poddano pracoch³onnej konserwacji
Z ka¿dej usuniêto
Powojenny brud
Prawdziwy powojenny brud
Bo nie o niego chodzi³o

Starannie pozostawiono
Brud najwa¿niejszy
Wojenny brud

On by³ potrzebny
On mia³ wzruszaæ

Nie ten zwyk³y powojenny brud
Brud, w którym ¿yjemy od wojny
Mamy go tyle na co dzieñ
Niczego nas nie uczy
Nie przemawia do nas

I nagle kto� mówi
¯e wszyscy mog¹ poddaæ siê refleksji
Nad istot¹ z³a
Ale pod jednym warunkiem:
¯e na rzeczach w tym muzeum
Bêdzie czê�æ ich brudu
I mówi to przez ³zy
Bo zobaczy³ prawdziw¹ grudkê historii
B³oto z Auschwitz

A ja siê pytam
Jak on widzi ró¿nicê
Miêdzy brudem?
Mo¿e pan mi powie?

FRANSUA Przepraszam, pani jest tu przewodniczk¹?
PRZEWODNICZKA Jeszcze tylko dzisiaj. Ostatni dzieñ. To jest nie do wytrzymania.
FRANSUA

Nie wiem, po co tu przyszed³em
Nie wiem, czego tu szukam
¯ona kaza³a mi przyj�æ
Jeste�my w separacji

PRZEWODNICZKA Pañska ¿ona jest chyba nienormalna, je�li kaza³a panu przyj�æ do
muzeum zag³ady.

FRANSUA Czy mog³aby mnie pani oprowadziæ? To wielkie muzeum. Nie wiem, od
czego zacz¹æ.
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PRZEWODNICZKA

Tu siê nic nie zmienia
W tym muzeum
Mówi³am panu: to jest nie do wytrzymania
Codziennie przychodzê do pracy
Kobiety wisz¹ na �cianach
Codziennie rano tak samo nagie
Co mo¿na zrobiæ?
Dzieci
Te dzieci wci¹¿ p³acz¹
Albo siê u�miechaj¹
Ale najgorsze jest to, ¿e one nigdy nie dorosn¹
Nie o¿eni¹ siê albo nie wyjd¹ za m¹¿
Le¿¹ zabawki
Codziennie rano wci¹¿ le¿¹
Nikt po nie
nie przychodzi

FRANSUA
Ja nie wiem, po co tu przyszed³em
Chyba nie po te zabawki
¯ona kaza³a mi przyj�æ

PRZEWODNICZKA
Nie wiem, po co to wszystko tu jest
W tym muzeum
Chyba po to
¯ebym ja oszala³a
¯eby zosta³ ze mnie wrak cz³owieka
Chyba po to
To wszystko tu jest

FRANSUA
Proszê mi powiedzieæ, co widzê
Mo¿e tego nie widaæ od razu
Ale mam jedno oko.

PRZEWODNICZKA
Mia³ racjê biskup
Gdy powiedzia³:
Aby wybaczyæ, trzeba zapomnieæ
Wyrzuæmy to wszystko, co jest w tym muzeum!
Zakopmy i spalmy
Niech te kobiety przestan¹ wisieæ nagie
Niech te dzieci przestan¹ siê wreszcie �miaæ
Albo p³akaæ
Albo i�æ z mam¹ za rêkê
Wzd³u¿ drutów
Bez koñca
Wszystko spalmy
Druty zakopmy
Przestañmy pamiêtaæ!

Bo nic to nikomu nie daje
Nie ma ¿adnego efektu
Poza tym, ¿e ja
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Przewodniczka w muzeum zag³ady
Jestem wrakiem cz³owieka

I choæ to mój ostatni dzieñ w pracy
Nie wiem, czy to mnie ocali
Przed popadniêciem w szaleñstwo
Od wszystkiego, co siedzi mi w g³owie
Czy pan mo¿e mi pomóc?!

FRANSUA Ja bardzo pani¹ przepraszam. Przyszed³em, bo ¿ona kaza³a i bardzo pani
wspó³czujê, nie wiem, jak pani pomóc. Mogê tylko zapytaæ pani¹ o co�, co pani wie,
a ja nie. Przejdziemy na grunt pani wiedzy i obowi¹zków zawodowych. To nas byæ
mo¿e uspokoi. Przepraszam, nic wiêcej nie umiem powiedzieæ. Nie wiem, jak pani
pomóc.

PRZEWODNICZKA
Dziêkujê. Bardzo pan mi³y
Mo¿e za bardzo siê unios³am
Rzeczywi�cie to ostatni dzieñ mojej pracy
Ale jednak jestem w pracy
Proszê pytaæ.

FRANSUA
Nie wiem, czy jestem najlepszym zwiedzaj¹cym
Mog³a pani lepiej trafiæ
w tym ostatnim dniu
Proszê powiedzieæ co� wiêcej o tej walizce
W szklanej gablocie
Na gruncie faktów i pani wiedzy

PRZEWODNICZKA
To jest walizka
Prawdziwa jak ka¿da rzecz tu wyeksponowana
Walizka, która przejecha³a pó³ Europy
Z Francji do Polski poci¹giem
Z obozu w Drancy
Prosto do Auschwitz, wie pan
Tam wszyscy wysiedli
Mo¿emy siê tylko domy�laæ
Co siê sta³o
W³a�ciwie niewiele mo¿emy powiedzieæ
Prawdê mówi¹c, bardzo ma³o
Nie ulega w¹tpliwo�ci jeden fakt
¯e walizka jest, a w³a�ciciel jej, jak i inni
Zgin¹³ w tym obozie
W Auschwitz by³ obóz zag³ady
Wiêc jak inni
Zgin¹³ w tym obozie
Tak jak siê ginê³o w Auschwitz
Gdy siê by³o ¯ydem
Ta walizka jest niezwykle cenna
I zosta³a starannie odrestaurowana
Jak panu mówi³am na pocz¹tku
Tu jest napisane
Te¿ starannie
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Starannym charakterem pisma
Mo¿e rêk¹ kochaj¹cej ¿ony
Nazwisko w³a�ciciela

Tak siê z³o¿y³o
Mo¿na powiedzieæ, ¿e ma pan szczê�cie
Walizka zosta³a wypo¿yczona nam
Z muzeum w Auschwitz
Jest jedn¹ z trzech francuskich walizek
Przyjecha³a starannie odrestaurowana
Na pewno wiemy, ¿e w³a�ciciel zgin¹³

Reszty mo¿emy tylko domniemywaæ
Mo¿e mia³ ¿onê, mo¿e dzieci

Znamy jego nazwisko
Charakter pisma staranny
Wydaje siê kobiecy
Zwykle mówi siê w takich sytuacjach: napisane kochaj¹c¹ d³oni¹
Imiê i nazwisko
Pantofelnik
Pantofelnik
Pantofelnik
P a n t o f e l n i k
Ró¿ne g³osy podchwyci³y to nazwisko
Nazwisko p³ynie w powietrzu
Odbija siê od drutów
Pozdrawia dzieci
I nagie kobiety
P³ynie do Fransua
Pantofelnik

9.

N a r r a t o r  i   ¯ a k l i n  d o c h o d z ¹  d o  w n i o s k u, ¿ e  t o  c u d; w y -
d a j e  s i ê, ¿ e  o d  t e j  c h w i l i  i n a c z e j  p a t r z ¹  n a  ¿ y c i e, m o ¿ e
n a w e t  z a c z n ¹  m y � l e æ  o   n i m  p o w a ¿ n i e

NARRATOR Szabadabada szabadabada.
¯AKLIN (w³¹cza siê) Tadada.
NARRATOR i ¯AKLIN (razem) Szabadabada szabadabada tadada.
NARRATOR No widzisz �
¯AKLIN Co to dalej bêdzie �
NARRATOR No popatrz �
¯AKLIN Jakie ma szczê�cie �
NARRATOR Akurat jedna z trzech zachowanych francuskich walizek �
¯AKLIN Prawdopodobieñstwo przetrwania takiej francuskiej walizki �
NARRATOR Przez tyle lat �
¯AKLIN Akurat tej �
NARRATOR Akurat teraz �
ZAKLIN Akurat dla niego �
NARRATOR Akurat w tym momencie �
¯AKLIN Akurat dzi� �
NARRATOR Cud �
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10.

F r a n s u a  o d z y s k u j e  w i a r ê
FRANSUA

To jest walizka ojca
To � to jest walizka ojca
Ojciec
Ojciec
Mój ojciec
Jest
Jest
On jest
Jego walizka
Jest
Naprawdê
To jest mój ojciec
On jest
To jest walizka mojego ojca
Ojciec jest
Pan Pantofelnik ojciec
To jest ojciec
Ojciec
Mój ojciec Pantofelnik
On jest
On jest
On jest

11.

F r a n s u a  t r a c i  w i a r ê
PRZEWODNICZKA Panie Fransua? Halo? Co siê sta³o? Czemu pan milczy?
FRANSUA (krzyczy) On jest! On jest! On jest! On jest!
PRZEWODNICZKA Panie Fransua? Kto jest?
FRANSUA To jest mój ojciec. To jest jego walizka.
PRZEWODNICZKA To jest walizka pañskiego ojca?
FRANSUA On jest! To jest jego walizka!
PRZEWODNICZKA Panie� ¯ako? To jest walizka pana�.
FRANSUA Leo Pantofelnik.
PRZEWODNICZKA To jest walizka pana Leo Pantofelnika. Sk¹d pan wiedzia³, jak pan

Pantofelnik mia³ na imiê?
FRANSUA Mój ojciec? Sk¹d wiedzia³em, jak mój ojciec mia³ na imiê?
PRZEWODNICZKA Dobrze. Proszê usi¹�æ.
FRANSUA Pani rozumie? On jest!
PRZEWODNICZKA Niech pan usi¹dzie. Ja muszê teraz wyraziæ s³owami co� wiêcej.

Pana emocje s¹ ogromne, ale ca³a ta sytuacja budzi we mnie pewne w¹tpliwo�ci.
Zaraz panu wyt³umaczê, gdzie jest ich �ród³o. W muzeach zag³ady ca³ego �wiata co-
dziennie, albo i niecodziennie, pojawia siê kto�, kto rozpoznaje siebie na zdjêciu.
Ch³opiec z podniesionymi rêkami z getta warszawskiego wcieli³ siê ju¿ w kilkana-
�cie osób. Ka¿da z tych osób twierdzi, ¿e to ona, ¿e to on. �wiadczy to, sama nie
wiem o czym, ale jest nie do wytrzymania. Zgadza siê pan ze mn¹? Po prostu kolejna
rzecz nie do wytrzymania. Dlatego chcia³abym teraz, na spokojnie, na gruncie racjo-
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nalnym, zadaæ panu jedno pytanie, panie ̄ ako. Dlaczego pan nazywa siê ̄ ako? Mo¿e
to niedelikatne, ale chcia³abym to wiedzieæ od razu!

FRANSUA Mój ojciec nazywa siê Leo Pantofelnik. Ja nazywam siê Fransua ¯ako. Nie
chcê teraz o tym rozmawiaæ.

PRZEWODNICZKA Ale jest pan pewien, ¿e to jest walizka pana ojca?
FRANSUA Mój ojciec nazywa siê Leo Pantofelnik. To jest jego walizka.
PRZEWODNICZKA Ale jest pan pewien, ¿e Leo Pantofelnik, pañski ojciec i Leon Pan-

tofelnik, w³a�ciciel tej walizki, to jedna i ta sama osoba?
FRANSUA Gdy pani tak pyta, to nie wiem. Przyszed³em tu, bo ¿ona mi kaza³a.
PRZEWODNICZKA Chcia³am tylko powiedzieæ, ¿e je�li to jest ta sama osoba, to jest to

Niezwyk³a Chwila, ale chcia³abym byæ pewna. Jest to ostatni dzieñ mojej pracy.
FRANSUA Mówi³em pani, ¿e nie wiem, proszê pani, czego tu szuka³em.
PRZEWODNICZKA Ale my�li pan, ¿e to on, pañski ojciec? ̄ e to jest Wzruszaj¹ca Chwila?
FRANSUA Nie wiem. Przyszed³em tu, bo ¿ona powiedzia³a, ¿ebym przyszed³.
PRZEWODNICZKA Niech siê pan przyjrzy dok³adnie walizce. Czy ona co� panu przy-

pomina?
FRANSUA Nie wiem.
PRZEWODNICZKA A nazwisko napisane kochaj¹c¹ rêk¹? Czy ten staranny charakter

pisma wydaje siê panu znany?
FRANSUA Nie wiem.
PRZEWODNICZKAByæ mo¿e pisa³a to pañska matka swoj¹ kochaj¹c¹ rêk¹. Czy to jest

jej charakter pisma?
FRANSUA Nie wiem, czy to pisa³a kochaj¹ca rêka mojej matki.
PRZEWODNICZKA Czy matka rozmawia³a z panem o ojcu?
FRANSUA Nie chcê rozmawiaæ o tym, o czym rozmawia³a ze mn¹ matka.
PRZEWODNICZKA Panie ¯ako, musi pan chyba naradziæ siê z ¿on¹, prawda? Co pan

na to?
FRANSUA Nie wiem. Po prostu nie wiem, co mam pani powiedzieæ.

12.

J e d e n  c u d  t o  z a  m a ³ o
NARRATOR Widzisz, co siê sta³o? Popatrz, ̄ aklin, co siê dzieje? Jestem naprawdê zbul-

wersowany. Jeden cud nie wystarczy, on potrzebuje drugiego, ten mój francuski bo-
hater! To doprawdy irytuj¹ce.

¯AKLIN Mów dalej, ale pamiêtaj, ¿e bêdê ciê s³uchaæ bez lito�ci.
NARRATOR Nie chcê zaczynaæ od siebie, ale zacznê. Postanowi³em opowiedzieæ tê

historiê, choæ nie jest ona weso³a, ale przynajmniej pokrzepiaj¹ca. Teraz zapytaæ mu-
szê: gdzie jest ten walor � walor pokrzepienia? Wiara w cud trwa³a karygodnie krót-
ko! Fransua ¯ako jest znów po³ówk¹ cz³owieka, swoim w³asnym cieniem. Widzê go,
idzie ciê¿ko, z trudem oddychaj¹c, pe³n¹ ¿ycia ulic¹. Ta ulica to Sz¹ze Lize, ulica
bajkowa, ulica z powietrza, ulica, która s³awi urodê ¿ycia.

¯AKLIN Idzie teraz Sz¹ze Lize? Przeczuwam, co siê stanie.
NARRATOR (�piewa) O sz¹ze lize, tadadadada, o sz¹ze lize tadadadada. (nuci)
¯AKLIN (nuci razem z nim) Jeste� rozbrajaj¹cy. �piewasz w najmniej odpowiednich

momentach.
NARRATOR Nie wiem, jak to wyt³umaczyæ, ¯aklin, ale przy tobie chce mi siê �piewaæ.
¯AKLIN

Powiem krótko: wróæmy do tematu
Temat brzmi: czy jeden cud to za ma³o
Moim zdaniem � to pierwszy krok
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Obwiniasz Fransua ¯ako o to, ¿e szybko utraci³ wiarê
Trudno jest zachowaæ wiarê d³u¿ej ni¿ przez piêæ minut
W dzisiejszych czasach

NARRATOR
Jego ojciec wzi¹³ tê walizkê ze sob¹, a ona teraz wróci³a
Z Francji, przez Polskê, do Francji
To jest cud � zgodzisz siê ze mn¹, prawda?
Ale nie tylko cud ulotny
To jest konkret
Walizka
Có¿ on mia³ do tej pory, ten Fransua ¯ako?
Nigdy nie mia³ nic, czego móg³by dotkn¹æ
Tylko trzy sny

Przybywa Sen Pierwszy, w stukocie klawiatury i pluciu drukarki.
NARRATOR Sen pierwszy: o tym, ¿e dostaje w formie dyplomu formatu a cztery opis

swojego ojca, w chwalebnym tonie. Ca³a strona zapisana drukiem znormalizowanym,
na koniec podsumowanie: ¿e podane informacje s¹ a¿ w dziewiêædziesiêciu o�miu
procentach prawdziwe. To by³ sen, ale i tak obudzi³ siê szczê�liwy.

Przybywa Sen Drugi, noc w ogrodach Aranjuez zamienia siê w koszmar, przeczucie
wojny, �mieræ dziecka, chorobê ¿ony.

NARRATOR Drugi sen by³ o tym, ¿e wêdrowa³ noc¹ po obcym mie�cie, trafi³ do spelun-
ki, gdzie napadli go zbójcy. Chcieli mu zrobiæ co� z³ego, poni¿ali go i szydzili. Wtedy
on powiedzia³: �Jestem synem Pantofelnika�. Zbójcy odst¹pili i uk³onili mu siê z sza-
cunkiem. Obudzi³ siê szczê�liwy. Znowu dowiedzia³ siê czego� o swoim ojcu. Powie-
dzia³ te¿ g³o�no �wiatu, ¿e jest jego synem.

Przybywa Trzeci Sen, fala zagarnia piasek i oddaje, niektórzy to kupuj¹ w dziale
�muzyka medytacyjna�.

NARRATOR Trzeci sen by³ o tym, ¿e p³ynie przez wielk¹ wodê do innego kraju i ojciec
mówi mu: �To jest twój kraj�. Nie muszê chyba dodawaæ, ¿e Fransua, budz¹c siê,
wierzy³ w ten sen. I by³ szczê�liwy.
Wszystko to jest tylko �ladem rzeczy,
Przezroczystym znakiem
I oto ojciec przesy³a mu walizkê
A on
Ju¿ po piêciu minutach
Traci wiarê!
Wystarczy³o kilka pytañ oszala³ej kobiety
Która nie mo¿e tego d³u¿ej wytrzymaæ
Dlatego powiem ci, ¯aklin, rozczarowa³ mnie Fransua

¯AKLIN
I kto to mówi? Kto?! Popatrz na siebie!?
Od czego zacz¹³e� dzisiejsz¹ historiê?
Od tego, ¿e jest mnóstwo lepszych!
Wiêc kim jeste� ty, ¿eby pouczaæ innych?
Jak¹ ty masz wiarê, skoro na samym pocz¹tku
Nie zaufa³e� temu, ¿e jest kto� po drugiej stronie
Kto ciê zrozumie, kto ciê s³ucha
I zrozumie, o czym mówisz, i nie odejdzie
A¿ do chwili
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Kiedy skoñczysz swoj¹ wêdrówkê z bohaterem
I powiesz: �Koniec�

NARRATOR Sk¹d o tym wiesz? Jak mog³a� mnie s³yszeæ?
¯AKLIN

S³ysza³am ciê bardzo dok³adnie
S³ucha³am ciê bezlito�nie
Mówi³e�: s¹ weso³e, p³oche historie
O zwierzêtach, pomnikach, urzêdnikach
Mówi³e�: s¹ to �mieszne, ale wa¿ne historie
W�ród nich ¿yjemy
I powiedz, po prostu szczerze to przyznaj
Nie mia³e� wiary we w³asn¹, najwa¿niejsz¹ historiê
Nie podoba mi siê to

NARRATOR
¯aklin, poniewa¿ masz racjê
¯aklin, chcê powiedzieæ
¯aklin, nie mam argumentu
¯aklin, masz racjê
¯aklin, choæ to trudne dla mnie
Powiedzia³a� g³o�no to, co ba³em siê powiedzieæ
Ale w³a�nie dlatego, ¿e mnie zrozumia³a�
Ale w³a�nie dlatego, ¿e wszystko widzisz na wskro�, tak przenikliwie, czy tego chcesz,
czy nie, czy zamkniesz oczy, czy je otworzysz, wci¹¿ widzisz
Czy chcesz s³uchaæ, czy nie, s³yszysz
Chcê ci powiedzieæ, ¿e w³a�nie dlatego, jestem twoj¹ jedyn¹ szans¹
Jestem jedynym mê¿czyzn¹ na ziemi, który jest w stanie doceniæ, jaka jeste�, ¯aklin.

¯AKLIN Jest w tobie urok, przyznajê. Poza tym �piewasz w najmniej odpowiednich
momentach i to mi siê bardzo podoba.

NARRATOR (szeptem) Powiem co� szeptem � tak, aby ¯aklin mnie nie s³ysza³a, choæ to
niemo¿liwe: muszê powiedzieæ co� wiêcej o �wiecie, w której jestem jedyn¹ szans¹
¯aklin. Jest po Wojnie. Obserwujemy za³amanie europejskiej cywilizacji. Za³amanie
wci¹¿ trwa, mimo ¿e kolejne pokolenia mówi¹, ¿e by³o dawno i ich nie dotyczy. Je-
stem jedynym, który tak nie uwa¿a. Przez chwilê zw¹tpi³em, ¿e ludzie chc¹ o tym
s³uchaæ. Ale przyzna³em siê do b³êdu. Teraz opowiem tê francusk¹ historiê do koñca,
a ¯aklin mnie pokocha.

13.

Historia toczy siê dalej. Narrator opowiada j¹, ufny w to, ¿e ludzie chc¹ s³uchaæ o za-
³amaniu siê europejskiej cywilizacji

NARRATOR Fransua ¯ako wyszed³ z muzeum zag³ady i zamkn¹³ oczy. Us³ysza³ bardzo
wyra�nie strzêpy rozmów. Mê¿czyzna powiedzia³: �Choæ siê rozwiedli, mieszkaj¹ ra-
zem�. Us³ysza³ te¿ kobietê i mê¿czyznê, którzy nuc¹ �szabadabada�. Potem otworzy³ oczy.

¯AKLIN Fransua ¯ako wyszed³ z muzeum zag³ady i otworzy³ oczy. Widzia³ wyra�nie
ludzi id¹cych ulic¹. Ka¿dy mia³ ze sob¹ walizkê. Mog³a to byæ torba, siatka, plecak,
aktówka. Nigdy nie s¹dzi³, ¿e walizka jest taka wa¿na. Szed³ ulic¹ i patrzy³ na zapala-
j¹ce siê neony. Odkry³, ¿e wszystkie mówi¹ do niego. Pierwszy neon powiedzia³:
�Walizka to twój najlepszy przyjaciel�. Podpis: Samsonite. Drugi neon powiedzia³:
�W walizce jest ca³y �wiat�. Roncato.
Czy to by³y znaki? Od kogo?
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NARRATOR Fransua zadzwoni³ do szpitala. Uprzejmy g³os poinformowa³: �Pana ¿ona

jest wci¹¿ operowana�. Wszed³ do kawiarni. Usiad³.
FRANSUA Przepraszam, nie mam kogo zapytaæ. Widzê, ¿e panu przeszkadzam. Pan co�

pisze teraz.
POETA Nic wa¿nego.
FRANSUA Proszê o radê, ale nie wiem, czy to wypada tak prosiæ. Czy bezinteresownie

wys³ucha pan mnie przez chwilê?
POETA (szybko i rzeczowo) Bezinteresownie? Tak. S¹ zlecenia, które robiê za darmo. Na

przyk³ad kolega dzwoni i mówi, ¿e siê zablokowa³. Ja mu pomagam, otwieram zablo-
kowane �cie¿ki wyobra�ni, podsuwam skojarzenia, wymy�lamy s³owa, obracamy je
w nowych kontekstach. Potem mówiê: stary, nie ma sprawy. Mo¿e to nie jest takie do
koñca bezinteresowne, rozumie pan, dzisiaj ja jemu, jutro on mnie, ka¿d¹ ilo�æ pie-
niêdzy mo¿na wydaæ i zostaæ na lodzie i bez pracy. Lecz to dla mnie ³atwe, s³owa
mówi¹ do mnie.

FRANSUA Co mówi do pana s³owo �walizka�?
POETA Walizka? Walizka mówi wa wa wa, lis lis lis, a to chytre zwierzê, wie, co trzeba

robiæ i kiedy, kiedy ust¹piæ, a kiedy siê uprzeæ, jak podstêpem osi¹gn¹æ to, czego
potrzebuje � walis lis lis ka, ka, ka, w¹¿ Ka, w¹¿ � to zbyt dalekie skojarzenie, choæ
w¹¿ to symbol zmartwychwstania, a podró¿ temu sprzyja� Mo¿e jednak zacznijmy
jeszcze raz. Walizka wa wa wa, waaabi, wabi, przyci¹ga, wo³a przestrzeñ, �wiat przy-
ci¹ga, podró¿, nieznany szlak, nieznany �wiat, horyzont widziany z wagonu.

FRANSUA Czy w walizce jest ca³y �wiat?
POETA Ha! Roncato! Niez³y slogan. Bardzo sensualny, nie s¹dzi pan? On wo³a, zachêca,

wyobra¿am sobie, ¿e otwieram walizkê, zamykam oczy i� (gwa³townie wci¹ga po-
wietrze) wci¹gam, wci¹gam zapach tego �wiata, który ukry³ siê w za³omach podszewki,
dotykam, g³aszczê, wyczuwam jedwab� (gwa³townie wci¹ga powietrze) czujê zia-
renko kawy, a mo¿e, a mo¿e tam jest� (wci¹ga powietrze) a mo¿e tam jest p³atek,
nie, to oklepane, p³atek, có¿ tam mo¿e byæ, mo¿e zapachy Indii, to te¿ nie jest takie
zbyt oryginalne, ale czemu nie, w¹cham� (wci¹ga powietrze) dotykam, g³aszczê,
mo¿e nawet zêbami chwytam, dotykam jêzykiem, wci¹gam zapach walizki, zapach
�wiata, zapach w³a�ciciela, kim by³, czujê to, wszystko jest zamkniête w tej waliz-
ce� (wci¹ga powietrze) Otwieram oczy.

FRANSUA Jak pan to robi? Nigdy bym na to nie wpad³.
POETA S³owa mówi¹ do mnie. Do pana nie?
FRANSUA Nie. Nie wiem. Pan jest zapewne poet¹?
POETA Tak, mo¿na to tak nazwaæ. Poet¹ wspó³czesno�ci. Dobrze op³acanym.
FRANSUA To co� z³ego?
POETA Sk¹d¿e. Tyle jestem wart.
FRANSUA Tylko raz poczu³em, ¿e s³owa same do mnie mówi¹. Napisa³em list, który

mia³ i�æ prosto do nieba i wydawa³o mi siê, ¿e nie doszed³. Ale teraz mam w¹tpliwo-
�ci. Jest pan pierwsz¹ osob¹, której przyzna³em siê, ¿e wys³a³em list do nieba.

POETA Skoro tak, co� panu powiem. Jest pan jedyn¹ osob¹, której to powiem. Jestem poet¹.
Moj¹ poezjê czyta pan czê�ciej, ni¿ siê panu wydaje. Czyta j¹ pan, gdy wyrzuca zat³usz-
czon¹ papierow¹ tackê z McDonalda � moje s³owa uspokajaj¹ pana w kwestii tego, co
pan zjad³. Moje s³owa s¹ te¿ na zawieszkach, przywieszkach, podpórkach, na kapslach
i �wiec¹cych prezerwatywach. �W zestawie taniej, oddzielnie dro¿ej� � s³ysza³ pan?

FRANSUA Pan wybaczy, ale bardziej podoba³o mi siê, gdy mówi³ pan, zamkn¹wszy
oczy, o tym, co jest w walizce. Pañskie s³owa przemawia³y wówczas do mnie..

POETA Nie uprawiajmy taniej dydaktyki, ale dobrze. Wspomnia³ pan, ¿e jestem jedyn¹
osob¹, której powierzy³ pan tajemnicê listu. Ja powierzê panu swoj¹. Chcia³bym napi-
saæ ksi¹¿kê. Chcia³bym napisaæ o tym, jak wêdrujê wzd³u¿ granic mojego kraju i ogl¹-
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dam go z mi³o�ci¹. Nawet gdyby to by³ najgorszy kraj na �wiecie i pope³ni³ najgorsze
zbrodnie z najgorszych, chcia³bym go opisaæ z mi³o�ci¹. Chcia³bym dostrzec najmniej-
szy fragment napotkanego dobra, okruszek, co� bardzo ma³ego, historiê o tym, ¿e
kto� chcia³ mnie nakarmiæ, podwie�æ albo pogadaæ. Chcia³bym to pokazaæ s³owami.
To jest moja tajemnica.

FRANSUA Przepraszam, ale czemu pan tego nie zrobi?
POETA A pan? Czemu pan nie otworzy walizki?

14.

C h o æ  j e s t  p e w i e n, ¿ e  w a l i z k a  j e s t  p u s t a,  F r a n s u a  i d z i e
j ¹  o t w o r z y æ

PRZEWODNICZKA Dobrze, ¿e pana widzê. Pomy�la³am, ¿e je�li to jest walizka pañ-
skiego ojca, to wróci pan, ¿eby j¹ zabraæ.

FRANSUA Chodz¹ s³uchy, ¿e w tej walizce jest ca³y �wiat.
PRZEWODNICZKA Niech pan j¹ otworzy.
FRANSUA My�li pani, ¿e co� w niej jest?
PRZEWODNICZKA

Gdy jutro rano przyjdê do pracy, nie bêdzie jej
Nie interesuje mnie, co w niej jest
Popatrzê na puste miejsce i powiem sobie: �Wreszcie kto� zabra³ tê walizkê. Znalaz³
siê w³a�ciciel�

FRANSUA
Wiem, ¿e walizka jest pusta
Nie wierzê w cuda
Ale chcê zamkn¹æ oczy i j¹ otworzyæ
Chcê poczuæ jej zapach, dotkn¹æ nosem wy�ció³ki, z³apaæ zêbami, pog³askaæ

PRZEWODNICZKA
Czeka³am na pana tyle lat
Mo¿e jeszcze kto� przyjdzie
Tutaj, do muzeum zag³ady
I przygarnie jaki� eksponat do domu

Jak ubogiego krewnego
Poza tym jest jeszcze adopcja
Mam nadziejê, ¿e prêdzej czy pó�niej
Ka¿d¹ rzecz kto� adoptuje
¯yczê panu szczê�cia

Przewodniczka opuszcza historiê.
NARRATOR

Fransua otwiera walizkê
Fransua zamyka oczy
Nie wie, co powiedzieæ w tej sytuacji
Wreszcie s³owa do niego przychodz¹

FRANSUA Tato, tato, wyjd� st¹d.
PANTOFELNIK (³agodnie) Nie da siê wyj�æ z komory gazowej.
FRANSUA Powiedz im, ¿eby ciê wypu�cili, bo masz syna.
PANTOFELNIK Fransua, synu. Nie da siê wyj�æ z komory gazowej.
FRANSUA

Tato, tato, ratuj siê!
Tato, tato, nie oddychaj!
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We� du¿o powietrza!
We� go na zapas!
Nie oddychaj!
Musisz tak zrobiæ!
Zrób tak, jak ja!
Wci¹ga gwa³townie powietrze
i nie wypuszcza.

PANTOFELNIK
Fransua?
Oddychaj
Proszê ciê
Oddychaj
Kocham ciê
Oddychaj
Synku
Oddychaj
Nie mo¿esz tak ¿yæ
Oddychaj
Proszê ciê
Oddychaj
Oddychaj
Oddychaj
Fransua gwa³townie wypuszcza powietrze i bierze g³êboki wdech, tak g³êboki jak ni-
gdy w ¿yciu.

PANTOFELNIK Kocham ciê. (robi g³êboki wdech)
NARRATOR

Ojciec Fransua nareszcie oddycha z ulg¹.
Bierze g³êboki wdech i wci¹ga w p³uca cyklon B
Umiera
Widzê go, jest ju¿ prochem

FRANSUA
Sofi, s³yszysz mnie, Sofi?
Jestem tu
Nazywam siê Fransua Pantofelnik

NARRATOR S³ysza³a�, ¯aklin? Tak siê koñczy ta historia.
¯AKLIN A jak siê czuje Sofi?
NARRATOR Dobrze. Na pewno zamieszkaj¹ znowu razem, Fransua i Sofi.
¯AKLIN A ty i ja?
NARRATOR Szabadabada szabadabada �
¯AKLIN Tadada, szabadabada, szabadabada �

K o n i e c

Materia³y zawarte w blokach tekstów Po traumie i Dym ilustrujemy pracami Zdzis³awa Wiatra z cyklu
Walizki o�wiêcimskie. (Red.)
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