
Dzień Płaczu 

 

Płacz. Płacz dłużej. Płacz silniej. Płacz mocniej. Płacz głębiej. Nie próbuj tego hamować. Nie próbuj tego 

powstrzymywać. Nie myśl. Płacz. Po prostu płacz. Pozwól, by płacz Cię poniósł. Pozwól swojej piersi 

wpaść w konwulsje szlochu i nie zakrywaj dłonią ust. Nie ścieraj łez z policzków. Nie pocieraj oczu. Nie 

blokuj spazmu ciała, nie blokuj rozluźnienia swoich członków. Pozwól ciału opaść. Pozwól sobie skulić 

się. Słuchaj dalej. I płacz. Płacz. 

- - 

W środę wypada rocznica jego śmierci. W piątek wypada rocznica jego urodzin. Myślisz o nim? Myśl. 

Wspominaj. Przeżywaj to tak, jak wtedy. Narodziny i śmierć. Nie hamuj płaczu. Nie hamuj niczego. 

Zanurz się w tym strumieniu, zanurz się w sobie, w tym czym byliście razem. Idź na cmentarz. Otwórz 

album z fotografiami. Przeżywaj to, co żywe w Tobie. Przeżywaj to i płacz. Płacz nad stratą. Opłakuj. 

- - 

Ta mała dziewczynka, brudna i głodna, wśród murów, wśród desek obozowej stodoły. Ciemno, tylko 

ogarki wnoszą strawę dla oczu. Żałosną strawę wychudzonych, umierających ciał. Ludzkich ciał, pełnych 

historii i cierpienia. Ciał jest coraz mniej, wyprowadzają je i katują na jej oczach. Dzieci traktują inaczej, 

mają co do nich inny plan. Widziała, jak jej rodziców rozbierają do naga, jak golą im głowy, jak razem  

z innymi zaganiają do komory. Nie pozwolono jej dołączyć do nich, ale kazano jej na to patrzeć. Dziś 

dziewczynka ma 84 lata. Pamięta, kto trzymał bat – jej wuj, brat ojca. Wie, dlaczego go trzymał. Siedzisz 

teraz naprzeciw niej i słuchasz jej bólu, tyle razy wypowiadanego, a wciąż nie spowszedniałego. 79 lat 

bólu. Poczuj to. I płacz. Nie wstydź się i płacz. Opłakuj. 

- - 

Było ich kilkuset. Ich obecność i liczba sprawiła wiele radości tym kilkunastu, którzy trzymali w dłoniach 

broń. I nie tylko broń. Trzymali też obcęgi, pilniki, kłęby drutu. Kazali im po kolei siadać na metalowych 

krzesłach bez siedzisk. Nie spieszyli się. Brali kilkunastu naraz, zabawiali się cierpieniem. Połowy z grupy 

– fizycznie, połowy – psychicznie, każąc im patrzeć. Patrzeć na ciała przyjaciół, członków rodzin – ciała 

które wraz z upływem godzin coraz mniej przypominały ludzi. Ludzi. Każdy z nich miał imię. Miał datę 

i miejsce urodzenia. Miał kiedyś dom, nadzieje i marzenia. Każdy był kosmosem, który przerobiono na 

mielone razem z kośćmi mięso. Poczuj, że jesteś jedną z tych osób. Poczuj, że Twoje dziecko jest jedną 

z tych osób. I płacz. Płacz i opłakuj ich.  Teraz. 

- - 

Wdarli się do jurty nocą. Krzyczeli i przewracali przedmioty. W dłoniach mieli wycięte z samochodowej 

blachy, pordzewiałe maczety o rękojeściach obwiniętych pasami z podartych podkoszulków. Jeden  

z nich wyrwał matce z rąk niemowlę. Rzucił je na ziemię, stopą rozgniótł jego czaszkę. Potem matkę 

rzucił na łóżko, na zaszlachtowane przez drugiego ciało pięcioletniego syna. Podwinął jej spódnicę 

i wdarł się w nią jak dzikie zwierzę. Po paru minutach usłyszał swoje imię, wołanie kompanów. Podniósł 

się i wybiegł. Po latach ona wydaje posiłki głodnym i leki chorym. Kolejka każdego dnia ciągnie się 

daleko. Każdemu patrzy w oczy. Czasem bierze w swoje spracowane dłonie dłoń człowieka, który staje 

przed nią i przez moment ściska. W oczach pojawiają się łzy. Ściśnij jej dłoń. Spójrz jej w oczy. I zapłacz. 

Płacz szczerze, płacz żywo. Płacz. 

- - 



Czekał na nią tam, gdzie się umówili. Miała przyjść o drugiej. On był już godzinę wcześniej. Wiatr był 

zimny i wilgotny. Jutro jego jednostka wyruszała dalej. Nie mógłby się z nią spotkać kiedy indziej. Czekał 

rozglądając się nerwowo na wszystkie strony. Czekał wiele godzin, póki zmrok nie zapadł, póki syrena 

nie obwieściła czasu zbiórki. Jej zimne ciało, o godzinie pierwszej, poskręcane i przywalone gruzami. 

Jego ciało tydzień później, zimne, twarz zanurzona w błocie. Ich marzenie, ich połączenie, ich szansa. 

Wejdź w ich serca. Spójrz na ich truchła. I zapłacz. Zapłacz nad ich losem. 

- - 

„To co czujesz, nie ma znaczenia” – usłyszała od swojego ojca. „Mam to gdzieś, co na ten temat myślisz, 

masz to zrobić, natychmiast” – usłyszał od swojej matki. „Nic nie znaczysz, jesteś gówno warta” – 

usłyszała od swojej nauczycielki. „Tu jest setka takich jak Ty, myślisz że jesteś wyjątkowy?” – usłyszał 

od swojego przełożonego. Nie odpowiadają. Milczą i duszą płacz. Raz, drugi, dwudziesty. Twardnieją. 

Kostnieją. A potem powtarzają to, co usłyszeli. Są zimni choć żyją. Bici fizycznie. Poniżani psychicznie. 

Chłopcy i kobiety, mężczyźni i dziewczynki. Umierają za życia. Płacz nad ich życiem. Płacz, patrząc im w 

oczy. Zmyj śmierć swoimi łzami. Płacz. 

- - 

Płacz Człowieku. Czuj i płacz. Współ-Czuj-Razem. Nie oddzielaj się. Ciesz się życiem, które jest ci dane. 

Nie marnuj ani chwili, nie hamuj czucia. Spojrzyj w oczy Człowieka. Człowieka naprzeciwko. Martwego 

Człowieka. Żywego Człowieka. I Człowieka w lustrze. I rozpłacz się. Uwolnij ten płacz, uwolnij ten ryk, 

poczuj całą grozę, całą niesprawiedliwość, całe pragnienie i głód. I płacz. Płacz głośno. I pozwól łzom 

spadać, nie ocieraj ich. Spojrzyj swoją zasmarkaną, mokrą twarzą w twarz Człowieka. Twoja Twarz w 

tym płaczu jest najpiękniejsza. Obdarz Człowieka tym szczerym pięknem. I płacz dalej. Bo każda Twoja 

łza jest perłą. Diamentem. Jest najbardziej drogocennym darem, jaki możesz dać.  

- - 

pozwól mi być tym 

kim powinienem być 

pozwól mi być 

przy Tobie 

nie gasną światła 

pozwól mi dać 

siebie całego 

dłoń a na dłoni 

siłę otwartego serca 

- - 

Wszystkie te dźwięki. Dopiero gdy spojrzysz na nie swoim sercem – w szumie rozróżnisz głosy. W masie 

dostrzeżesz Ludzi. A na dnie tych głosów – usłyszysz swój. W lustrze zobaczysz Człowieka. Spójrz mu w 

oczy. Głęboko. Wyciągnij dłoń i pogładź go po policzku. A potem delikatnie, żeby nie przestraszyć, otocz 

ramieniem i przyciągnij do siebie. Przytul, pocałuj w czoło, schroń w sobie. I zapłacz, zapłacz naprawdę. 

I nigdy już nie zapominaj jak to się robi. 


