Brief aan een ooggetuige I
Thema's: Herdenken nu
Locatie: Kaunas, Litouwen
Door: Daiva Citvarienė

Dit verhaal is van één van de jonge acteurs uit Kaunas, Litouwen. Na het gesprek met
een ooggetuige, die daar de Tweede Wereldoorlog meemaakte, schreef hij deze brief.
Je kunt de tekst spelen hoe je zelf wil. De brief kan worden voorgelezen, of vooraf
worden opgenomen en afgespeeld. Of misschien schrijft de ACTEUR tijdens de scène de
brief en horen we hoe de tekst wordt bedacht. Bedenk zelf welke vorm je bij de tekst
vindt passen
ACTEUR

De verhalen van anderen komen verschillend bij ons aan:
soms huilen of lachen we, soms denken we aan onze geliefden,
of verplaatsen we ons in wie het verhaal vertelde
Maar wat leren de verhalen van anderen ons?
Wat is het nut van dit alles?
De mens is rijk in zijn bestaan en in de liefde
De mens kan luisteren en anderen bijstaan,
maar wat heb je daaraan,
na alles wat je hebt meegemaakt?
Wat heb je daaraan als het lijkt alsof je alles hebt verloren?
Ik luisterde naar verhalen, ik luisterde naar jou,
zag hoe je handen en hart beefden tijdens het praten
Ik zag je ogen vol liefde en warmte
Elk woord klonk als uit een film of een sprookje,
ik kan niet geloven dat jouw verhalen echt hebben bestaan
Maar zo waren ze: zo echt als de dromen van kleine kinderen
Je verlangde naar een knus huis,
je verlangde om niet meer bang te zijn buiten

en om je ouders weer te zien
Dit heeft mij zoveel geleerd
Dat geluk de simpelste vorm van vrijheid is:
om een gezonde buurman te hebben,
om te kunnen praten, te reizen en te zien…
De geschiedenis leert ons veel
En eigenlijk is het enige wat wij hoeven te doen: kijken en luisteren
Bedankt dat je me hebt verwelkomd
Bedankt dat je me meenam door de labyrinten van je verhalen
Ik zal verder gaan en proberen om mensen te begrijpen
die ik nog niet heb gekend
En de momenten waarvan ik hoop dat ze niet terug zullen keren, zal
ik niet vergeten
Dankzij jou
In januari 2021 speelde de voorstelling ‘Memory Office (Geheugenkantoor)’ in Kaunas
(regie: Daiva Citvarienė – productiehuis: Kaunas2022). De voorstelling bestond voor een
belangrijk deel uit reflectie van de jonge spelers op de verhalen die zij van de
ooggetuigen gehoord hadden.
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