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Świadomość szczęśliwa
ANDRZEJ KWIATEK

Adam Mickiewicz

Nowy Rok

Skonał rok stary; z jego popiołów wykwita
Feniks nowy, już skrzydła roztacza na niebie;
Świat go cały nadzieją i życzeniem wita.
Czegoż w tym nowym roku żądać mam dla siebie?

Może chwilek wesołych? – Znam te błyskawice;
Kiedy niebo otworzą i ziemię ozłocą,
Czekamy wniebowzięcia: aż nasze źrenice
Grubszą niżeli pierwej zasępią się nocą.

Może kochania? – Znam tę gorączkę młodości;
W platońskie wznosi sfery, przed rajskie obrazy.
Aż silnych i wesołych strąci w ból i mdłości,
Z siódmego nieba w stepy między zimne głazy.

Chorowałem, marzyłem, latałem i spadam;
Marzyłem boską różę, bliski jej zerwania
Zbudziłem się, sen zniknął, róży nie posiadam,
Kolce w piersiach zostały. – Nie żądam kochania.

Może przyjaźni? – Któż by nie pragnął przyjaźni!
Z bogiń, które na ziemi młodość umie tworzyć,
Wszakże tę najpiękniejszą córkę wyobraźni
Najpierwszą zwykła rodzić i ostatnią morzyć.

  Tra,la,la, idę sobie do roboty, jak  
dobrze pójdzie, to mnie nie wyrzucą, 
zarobię na pieprz miałko mielony, 
substytut tabaki, który będę wdychał 
i którym będę kichał jako niewypie-
przony, zarobię też na kupon lotka, 
żeby szczęście spotkać, chrupki będę 
chrupał i wypijał gratis jedną piątą 
wody z plastikowej butelki, w ten spo-
sób zaoszczędzę sobie; jeśli mnie nie 
zechcą, to jako mogący chcieć, zrobię, 
co zechcę; w moich rękach mój los 
– jak sobie pościelę, tak się wyśpię, 
sukces może być udziałem każdego, 
rad jestem, że na wszystko znajduje się 
rada; boli mnie głowa – biorę tabletkę; 
nie mogę spać – biorę tabletkę; serce 
i płuca wymienię, gdy mi wysiądą, 
wątrobę – takoż, dawcy się znajdą, wy-
starczy poszukać – szukajcie, a zna-
jdziecie; tylko sił i praw nie będę szu-
kał, w istocie grzebał, jak jakiś meta-
fizyczny zboczeniec i wywrotowiec;
pozytywnie będę myślał, malkonten-
tów strofował, na wyzwania reagował,
szczyty zdobywał, ośmiotysięczniki,
zimą od północnej strony, wywrotow-
ców demaskował, idiotyzmy zwalczał,
z prawdy faktów fakt prawdy wypro-
wadzał, pod wodę sto metrów scho-
dził na bezdechu i imprezy charyta-
tywne urządzał na rzecz nieurządzo-
nych, gdyż tylko jako urządzony mo-
gę urządzać, co logiczne jest i oczy-
wiste, natomiast nie mogę się zgodzić 
z pokrętnymi pokrętnych wywodami, 
jakobym również mógł myśleć jako 
myślany i chciał jako chciany, widzę 
przecież i słyszę, co widzę i słyszę, 
nikt mi nie wmówi, że mną coś mó-
wi, tła i konteksty, głębie, struktury i 
uniwersa; wszystko, czyli zbiór obiek-
tów faktycznych, czyli faktów obiek-
tywnych, da się po kolei zmierzyć, 
zważyć, policzyć, posegregować, za-
szeregować; tendencje spadkowe, 
zwyżkowe odnotować, śmierć iksa i 
igreka zaksięgować; uśmiecham się, 
ale się nie naśmiewam, bo to nieład-
nie; płaczę też czasem, ale nie lamen-
tuję, wkurzam się, ale nie buntuję, od 
buntu odwodzę, ściągając wodze i in-
nym radzę: w garść się wziąć, uwie-

rzyć w siebie, w otworze świata jasny 
otwór widzieć, nie wstrętną, ciemną 
dziurę, inwencji trochę wykazać; 
wprawdzie wszystkie miejsca są już
zajęte, ale trzeba się wciskać, niech 
się posuną, niech się wysuną, a wysu-
nąwszy – usuną; nie muszę być nie-
wolnikiem, mogę być panem; z Pa-
nem Bogiem w harmonii, nie, broń 
Boże, z jakimś  „Kolegą Bogiem”, czy 
„Przyjacielem Bogiem”; każdy pan 
jest i tak naszym przyjacielem z defi-
nicji, bo pan może dać sobie dać radę 
sam, my zaś bez pana beczelibyśmy 
z rozpaczy niczym stado baranów; nie 
mogę tutaj, mogę tam, nie mogę tam,
mogę owam; biorę przykład z dziel-
nych Afrykanów pokonujących wpław 
Morze Śródziemne; mogli? mogli,
więc i ja mogę; nie chcą mnie jako 
prawnika, będę rzeźnikiem, nie chcą 

jako rzeźnika, będę chemikiem, nie 
chcą chemika, będę leśnikiem; szko-
lenie odbędę, przekwalifikuję się, za-
kwalifikuję i sklasyfikowany zostanę 
lub zdyskwalifikowany, ale nie zdys-
kredytowany, bo kimkolwiek będę, nie 
jestem kimkolwiek, wyjątkowy jestem, 
zasługuję na więcej – więcej, wyżej, 
dalej, prędzej; sztandar praw człowie-
ka podnoszę wysoko i w drogę! do 
buszu, przepraszam – doboszu – „do-
boszu graj, doboszu idź, choćby się 
świat zawalił, ty musisz iść i bęben bić, 
przed siebie, dalej, dalej”. Z uśmie-
chem idę przez życie, „tak” wolę, od 
„nie”, i „prosto”, nie „wspak”, czego 
i Wam życzę w tym nowym roku;
jesteśmy wolni, więc spływajmy z prą-
dem, lub pędźmy rolą, jak narzeczem 
porzekadło rzecze. 

O! przyjaciele, jakże jesteście szczęśliwi!
Jako w palmie Armidy wszyscy żyjąc społem,
Jedna zaklęta dusza całe drzewo żywi,
Choć każdy listek zda się oddzielnym żywiołem:

Ale kiedy po drzewie grad burzliwy chłośnie
Lub je żądło owadów jadowitych drażni,
Jakże każda gałązka dręczy się nieznośnie
Za siebie i za drugie! – Nie żądam przyjaźni.

I czegoż więc w tym nowym roku będę żądał?
Samotnego ustronia, dębowej pościeli,
Skąd bym już ani blasku słońca nie oglądał,
Ni śmiechu nieprzyjaciół, ni łez przyjacieli.

Tam do końca, a nawet i po końcu świata,
Chciałbym we śnie, z którego nic mię nie obudzi.
Marzyć, jakem przemarzył moje młode lata:
Kochać świat, sprzyjać światu – z daleka od ludzi.
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