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27 WRZEŚNIA 2000 

C mówi, że wciąż jej smutno. Za rok skończy czterdziestkę. jej smutek już zawsze 
tu będzie. Próbuję ją pocieszyć . Mówię, że będziemy dalej próbować, że adopcja 
to tylko kontynuacja leczenia w Sophiahemmet, kolejny krok, nie zaczynamy wszyst
kiego od początku, nie mamy sił zaczynać wszystkiego od początku. Idziemy dalej, 
i może na naszej drodze będzie czekać dziecko, może nie. Zjedliśmy dwa homary, 
potem rozmawialiśmy jeszcze przez dwie godziny. C nie może zrozumieć, dlaczego 
jej ojciec tak ją traktuje. Od trzech lat się z nią nie kontaktuje. jakby nie istniała. 
Wczoraj w nocy obudził ją sen o małej dziewczynce, która smuci się, że nie może 
przyjść na świat, nasze dziecko. Nigdy nie będziemy mieć dzieci . 

Lars Noren, Dziennik dramaturga 

22 GRUDNIA 2002 

Piszę jeszcze dwie inne sztuki. Rosną, choć sam nie wiem jak. Nie mogę przestać 
ich pisać. Mam nadzieję, że jedna z nich pokona drugą. Pierwsza jest mapą bólu. 
Nie wiem, czyjego. Będzie łatwiej, gdy skończę już pisać sztukę o miłości. Nie ma tytułu. 
Przez chwilę nazywała się Tęsknić, ale jest taki program w TV3. Tęsknić. Wczoraj 
w nocy pomyślałem nagle, że jest w niej za dużo słów. jeszcze bardziej ją uproszczę. 
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26 PAŹDZIERNIKA 2003 

Na De Gaulle zatrzymują się zawsze przed zdjęciami zaginionych dzieci. Niektóre 
z nich mają po trzy, cztery lata. Modlę się o cień . Modlę się o łaskę. Modlę się, 
żeby wróciły, niezranione, niezmienione, nietknięte, takie, jakimi były - nawet jeśli 
do większego piekła, to przynajmniej takiego, które ktoś zauważy. Lotniska są jak 
katolickie kościoły. Odgłos przechodzących ludzi jest jak szelest materiału na zgina
jących się kolanach. 

Lars Noren, Dziennik dramaturga 

jeżeli Noren umieszcza jakąkolwiek pozytywną myśl w swojej gorzkiej sztuce 
o braku miłości i obecności śmierci, to będzie nią pokorna zgoda na ów niedopeł
nialny brak. Zostaje ona wyrażona w ostatniej rozmowie pomiędzy C i D. Kobieta 
mówi : „Tak po prostu jest. [ ... ]ja ... to zaakceptowałam. [ ... ] Że już tak będzie. [ ... ] 
I teraz jest mi znacznie lżej" . Mimo dociekań C, D nie powie wprost, czego dotyczą 
jej refleksje, bo musiałaby wtedy użyć słowa, które nieprzypadkowo ani razu nie 
pada w sztuce. Odpowiedź i tak przecież tkwi w tytule. 
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