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Dziœ ka¿demu jest pozwolone a i nakazane nauczyæ
siê czytaæ
. Ale zaufajcie mi, to oznacza powik³anie. Umiejêtnoœci ta u wiêkszoœci ludzi porania myœli,
nie wspominaj¹c o niep³odnej wci¹¿ jeszcze logice. Artyzm ¿yznego czytania to wci¹¿ rzadkoœæ. Ciszê zalecam, a w ciszy wysi³ek skupienia - koncentracjê. Upraszam o uczenie siê czytania za pomoc¹ metody dualnego podejœcia. Przy pierwszych naczytaniach ofiaruj siê pe³nej
entuzjazmu pogodnej akceptacji, proszê b¹dŸ moim przyjacielem, b¹dŸmy w zgodzie. A po
czasie, kiedy okie³znasz tekst czyli poczniesz nauczaæ
siê mnie , przespacerowawszy na drug¹ stronê w sceptycyzm nie ufaj, b¹dŸ mi dziwk¹, wrogiem. Dwa œwiaty odlegle w tobie zlewaj¹ce siê w jeden, jak m¹droœæ ma³ego dziecka czy
konaj¹cego starca, stworz¹ noœnego czytelnika!

1.
W tamten s y l w e s t r o w y w i e c z ó r bêd¹c przera¿aj¹co m³odym oszala³em na
widok m³odej panny, bawi¹cej siê z dzieckiem. Oznajmi³em staruszkowi ¿e dziewczyna podoba
mi siê. Oburzy³ siê, by³ ojcem tego dziecka. Szokuj¹ce by³o to ich pokrewieñstwo. W ostatniej
minucie starego roku zjawi³a siê babunia, by³a to ¿ona starszego pana. Pijany, przytulaj¹c siê
w tañcu do dziewczyny widzia³em przez jej w³osy trzymaj¹c¹ siê za rêce, ³kaj¹c¹ starsz¹
parê.

2.
Szkoda ¿e B ó g nie ma zdolnoœci chirurgicznych, przecie¿ ja móg³bym po prawicy asystowaæ
przy operacjach usuwania mózgów. W ka¿dym wymiarze gotów by³bym temu zajêciu swe
¿ycie ofiarowaæ, oczekuj¹c w zamian skromnego upominku, nie rodzenia siê ponownie!

3.
Pewna i n s t y t u c j a œwiadcz¹ca zakrojone na olbrzymi¹ skalê us³ugi, nie ma dla swych
klientów ksi¹¿ki ¿yczeñ czy za¿aleñ. Ma ona za to cudownie rozbudowany system kartotek,
w których niedbale rejestruje s³u¿ebne owieczki, a nader skrupulatnie heretyków!
Duchowna figura grozi³a nie przyjœciem
na pogrzeb ojca, ale dostawszy parê
srebrników w ³apê, przype³z³a. Przyjemnoœci¹
by³o p³aciæ, wiedz¹c ze tata zrzuci³ bestiê
ze schodów, jak chodzi³a po kolêdzie!
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4.
Czy myœli zm¹drza³y rozwa¿ywszy sztucznoœæ swego œwiata ?
Schorza³¹ atrapê, maniakalnego eksperymentu natury?

Znowu siê zbudzi³em. Jak kurtyna dŸwignê³y siê powieki i ujrza³em brudn¹ estradê. Odk¹d
pamiêtam deklamuj¹ na niej utarte frazesy z doskonale ukryt¹ ob³ud¹. Dziœ jestem w nastroju aby posiedzieæ na widowni, ale staæ tu muszê sam, poniewa¿ wszystkich widzów opêta³o
i razem z krzes³ami porwa³o t e a t r o d e l m u n d o !
Natura swej akceptacji zacnoœci¹ boskiego przykazania:
-nie uœmiercaj, nie przestrzega! H a ! Nie zabijaj!- prze³kn¹æ
mogê gdy¿ prawdy nie ma jeszcze, ale dajcie¿ siê
samobójcy wyszaleæ!

5.
Ska¿ony litoœci¹ nabyt¹ podczas m³odzieñczych niedzielnych nauk ofiarowywa³em dwa dolary
pewnej istocie. A ona wzgardzi³a mn¹ i ja³mu¿n¹! By³ to jedyny n i e b i a ñ s k i c h a r a k t e r jaki napotka³em w ¿yciu. Nale¿a³ on do m³odej Peruwianki, która z niemowlêciem na
rêku pilnie grzeba³a w œmietniku.

6.
Strach
Mam marzenie napisaæ
króciutki esej, który
doprowadzi³by do samobójstwa w dwadzieœcia minut ka¿dego.

Utuli
Ciê po¿¹dam, czytelniku... i czerpi¹c ekstazê z odwiecznego twego cierpienia przez kosmicznie me prawdy bêdê Ciê jak niewidomego przeprowadza³. Nie dbam o to ¿e sk¹py
u³amek twoich myœli, do moich bêdzie siê uœmiecha³. I mimo zagryzaj¹cego mnie transu
niemocy nie poddam siê i sch³ostam Ciê m¹ pomoc¹!
W barach portu Maracaibo, nie by³o o œwicie
nad nami mocarza. Œmieræ
siê przerazi³a.

Poni¿szy wywód prosiæ
bêdzie o zrozumienie, ¿e to strach jest najmocniejsz¹ si³¹ która dopomog³a ludzkoœci
w doprowadzeniu siê samej wbrew naturze do rozkwitu w iloœæ, a nie w jakoœæ. Oczywiœcie
napomknê te¿ o innej sile tworz¹cej pole walki, jakim jest ¿ycie: - mi³oœci, ale nie za wiele,
gdy¿ wobec lêku jest to tylko zapaœniczka wagi piórkowej.
Najnowszy wynalazek natury zwany logicznym myœleniem dla wiêkszoœci ludzi jest bardzo
bolesnym doœwiadczeniem. W momencie zaistnieniu koniecznoœci dog³êbnego u¿ycia myœli
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cz³owieczyna bêdzie zwodzi³ i odwleka³ ten wysi³ek, a¿ myœl zmurszeje i stanie siê bezp³odn¹
i nijak¹. Ucieczka ta w umys³owe lenistwo jest lêkiem przed cierpieniem. Bolesna jest praca
umys³u, i srogim bólem jest zawiedzenie siê z nie widzenia rezultatu, tej¿e pracy. Zatem ¿eby
omin¹æ ból myœlenia i jego nastêpstwa, idzie g³upawka na ³atwiznê i zawierza myœlom
i wymys³om innych. Tak zrodzi³a siê dyscyplina wiary, która zrêcznie zastosowana dostaj¹c
pos³uchu poklask, bez wysi³ku p³odzi dogmatyczki, doktryny, ideologie czyli ca³y sztuczny
pokarm lepszego iluzorycznego jutra bezmyœlnych.
Co by³o?

Sprintem streszczê strach w czasie, wstecz. Cofaj¹c siê w zamierzch³oœæ poznawaæ poczniesz
mój nieokrzesany bibliofilu jakim paradoksem niezmiennoœci jest bojaŸñ, to tylko wydaje siê
¿e ona ewoluuje, a to ewoluuje cz³owiecza fizjologia, myœl i czyn, czyli rzeczywistoœæ. Innym
zdaniem: - dzisiejsze otworzenie koperty, zaleg³ego trzy miesi¹ce rachunku za pr¹d, wytwarza
identyczn¹ emocji energiê jak tysi¹c lat temu uderzenie siekier¹ w drzwi twojej cha³upy!
Lœni³a bojaŸñ w ostatnich stuleciach i wszystkie wojny, w tym dwie œwiatowe by³y pokut¹ za
po¿arte jab³ko renesansu. A tak mniej wiêcej czterysta wiosen wstecz straszeñ po³echtany
mod¹ mi³oœci romantycznej, do licha fajnych, kapryœnych rzeczy natworzy³...... oj!..... czegó¿ to nie dokonaj¹ kochankowie ustrzeleni strza³¹ terroru przera¿enia nieodwzajemnionego kochania?!. W okresie œredniowiecza trwoga spe³zn¹wszy z ambon olœni³a umys³y
blaskiem stosu w imiê mi³oœci bliŸniego. W Bagdadzie wiara w objawienie zamordowa³a logikê,
ledwo biedaczka raczkowaæ poczê³a, dobrze ¿e choæ cyrkiel i cyferki po niej zosta³y! Wydawa³o
by siê, ¿e nim dalej odlecimy w przesz³oœci ciemnoœæ, jeszcze straszniej bywa³o, ale o tym
w Testamentach nie wspominano, pisano tylko ¿e by³o krwawiej. Oko³o Peryklesa by³o trochê
miejsca aby myœlom pofolgowaæ, ale tylko jednostki pi³y zdrówko strwo¿onej ludzkoœci
pucharem cykuty. W Oriencie, nauki Taoistyczne, te upraszaj¹ce ludzkoœæ o to aby dostojnie
¿yæ, z perfekcj¹ pragmatyzmu James(a), g³osi³y ¿e tylko wolnomyœlicielstwo jest w stanie
pokonaæ strach, czyli powiedziawszy po mojemu:-Ten kto posiada mó¿d¿ek a nie potrafi
samodzielnie myœleæ jest z ca³¹ pewnoœci¹ podszyty cykorem!
Przera¿enie przeciêcia pêpowiny g³upoty jest w nas.
Co bêdzie?

Myœl¹c o przysz³oœæ sfiksowaæ
by³o by koniecznoœci¹, aby napisaæ
w co strach bêdzie siê zdolny zapl¹taæ
!. Ale có¿ mi zaszkodzi, pomarzyæ
utopijnie?
Pieni¹¿ek ma dwie strony, a rzucony w górê spada w dól. To przed i potem, tak i nie, to nasza
rzeczywistoœæ, to ludzkiej myœli trzeci wymiar. To ¿e cz³owiek potrafi widzieæ
trójwymiarowo zawdziêcza zdolnoœci posiadania komputera zwanemu mózgiem. Zajê³o temu
komputerowi nie krótk¹ chwilê a¿eby utworzy³ sam z siebie ten program trzeciego wymiaru.
Ekscentryczna to maszynka, przeraŸliwie jeszcze omylna i na ka¿dy rodzaj wirusa podatna.
Bêd¹ca we wczesnym stadium ewolucyjnego awansu, ca³¹ powstaj¹c¹ w niej przez filtry
zmys³owoœci interpretacjê nierozumienia czegokolwiek, od zarania myli z bojaŸni¹.
Komputerek rozró¿nia wci¹¿ wspó³prace miêdzy sob¹-mózgiem a zmys³ami poprzez zak³ócenia
spowodowane istniej¹cym, mimo ¿e szcz¹tkowym, kodem genetycznego zwierzêcego lêku.
Wdrapaæ
siê chc¹c na ekstremum trzeciego wymiaru, jest dowcipnie strwo¿onym z niedotlenienia alpinist¹ który czub szczytu w przepaœci jest dostrzec gotów. Imaginujê ¿e z chwil¹ zbli¿enia
i przechodzenia do nastêpnego wymiaru, zmys³y i ich narzêdzia zostan¹ porzucone, i w tej
nowej transformacji strach wyst¹pi w jakiœ nowych d¿insach. W nowym wymiarze mimo
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¿e stworzonym z pomoc¹ sztucznej inteligencji cz³owiek odnajdzie to, co przez swoje lêkliweliche zrozumienie w sobie zagubi³:- kosmiczn¹ wspólnotê!
Improwizacja

Dajmy nura jeszcze g³êbiej i myœleæ
zacznijmy o tych, dla których strach jest najmocniejsz¹ ze wszystkich energii, energi¹
uzale¿nienia.
„Excitement of fear”!:- Nie us³yszysz nigdy o czymœ takim od zaawansowanego narkomana,
nie us³yszysz od tych, którzy uwielbiaj¹ ogl¹daæ
horrory czy czytaæ
trwo¿liw¹ literaturê. Nie us³yszysz tego od ¿adnego ¿yda nas¹czonego Talmudem, od ¿adnego
z³odzieja czy œcigaj¹cego go policjanta, gdy¿ ci powy¿si ¿yj¹ jak wszyscy uzale¿nieni w stanie
dementi.
Co jest?

Anno Domini 2011 w œwiecie ludzkich spraw, strach jest nieskoñczenie, niewidocznym, prywatnym œwiadkiem, istniej¹cym wszêdzie. Strach jest si³¹ trzymaj¹c¹ w ryzach ca³e zastêpy
niepotrzebnych, którzy jeszcze nie nauczyli siê umieraæ
w dostojnej godzinie!....Tak!- dobrze zrozumieliœcie! Cz³owiek oszuka³ œmieræ.
Podjudzony przera¿eniem swego odchodzenia, czas wyd³u¿a, ³yka pigu³ki i daje siê chirurgowi
kroiæ
i ³¿e sam przed sob¹, ¿e to co wyrabia, to ku chwale œwiêtoœci ¿ycia!? Na dziœ spostrze¿enia
pewnego Anglika niech nam bêd¹ sakramentem. Amen! W teorii tego pana jest tylko infantylna obawa, przed wstydem ¿e mamy takich ma³piastych kuzynków, ale to ¿adna hañba dla
mê¿nych i m¹drych! Hañb¹ jest zaszczepiane dzieciom przez szamañsk¹, uroczyst¹ szarlatanerie i pó³g³ówkowatych rodziców, b³ogich iluzorycznych pojêæ takich jak nadzieja czy zbawienie , okraszonych mazi¹ innych nikczemnych idiotyzmów cuchn¹cych grzechem pierworodnym czy zmartwychwstaniem !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! W bezbronnym dziecka mózgu
tworzy siê s k a ¿ o n a s t r a c h e m c h e m i a .
Koñcz¹c makabryczne pisanie, spuszczê siê na ciebie mój czytelniku koszmarnym nasieniem,
którego subtelnoœæ smakowa niechaj rozkazem Ci bêdzie: Nie indoktrynuj dzieci!.........
buraku.
Post scriptum: Nim dalej skaczê wyobraŸni¹ w przesz³oœæ, uczuwam ubli¿aj¹cego œmierci
wojownika. Rozgl¹dnijcie siê i spytajcie samych siebie:- gdzie dziœ szuka
tego cz³owieka? Nie ma go ju¿. Wygin¹³! Jeszcze wczoraj wrogowie obawiali siê siebie poprzez
wzajemny szacunek! Honor by³ w³adc¹. Dziœ machlojkowe kupczyki i lichwiarska bladŸ na
cnotliwych siê pasuj¹, a klecha po staremu, z pomoc¹ kot³a diabelskiego i innych absurdów
trzyma siê wci¹¿ w cechu.
Ludzkoœæ do modyfikowa³a sobie bandyckiego dwu garba!
Sparali¿owani pietrem zawracaj¹ gitarê Bogu,
prosz¹c o zmniejszenie raty hipotecznej!
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7.
Filozoficzna równowaga we wszystkim i niczym.
Pojecie kosmicznej schludnoœci zawierzy³o siê w ludzkiej wyobraŸni do s¹dzenia wydarzeñ czy
sytuacji z pozycji dwóch odleg³ych punktów ca³kowicie i skrajnie ro¿nych. B. Russell w swoich
esejach ju¿ w pierwszych zdaniach dawa³ odbiorcy brak innych opcji jak za i przeciw.
Kierkegaard i Nietzsche wyszli poza obrêb takiej dualistycznej formy s¹dzenia œwiata I spekuluj¹c w formie mistycyzmu metafizycznego porwali swymi wywodami garstkê, czyli doœæ
pokaŸn¹ czeœæ myœl¹cego œwiata...... Mistycyzm w tym co jeszcze nie znane, co nie odkryte,
nie udowodnione, to wolno tl¹cy siê p³omyk który nieskoñczenie nigdy nie bêdzie po¿arem
krótko trwaj¹cym. Filozofii bojowym zadaniem by³a /jest rola szukania wspólnej ugodowej
œcie¿yny dla dwóch skrajnych fenomenów jakimi s¹ nauka i religia. Religia z czasem wyblak³a
i hoc jej kolory ledwo s¹ wyobra¿alne, trwa jeszcze, mimo ze to ju¿ agonia. Filozofia sprawiedliwie doprowadzi³a ja do tej kondycji zawsze dokarmiaj¹c bli¿sz¹ jej pulsowi, pupilkê
naukê.

Nim bardziej siê ho³ota zajmuje myœlami tym wiêcej
obsmarowuje siê sama niezrozumia³ym jej b³otem paradoksu .

A teraz...... powiem delikatnie:- Paradoks zdrady ostatnimi czasy wyklu³ siê w umys³ach
naukowych og³aszaj¹c zgon filozofii. Hm... szczêœciem to tylko ludzie, ci naukowcy , niewiedz¹
¿e filozofia zawsze znajdzie sobie zajêcie toruj¹c drogê nauce przez delikatnie podstawianie
jej nogi.

8.
W lustrze widz¹c m¹ starzej¹c¹ siê twarz
jêczê : wolniej, nie nad¹¿am, poczekaj!

W momencie dostrze¿enia b³ysku relatywnoœci czyli umownego punktu odniesienia powsta³o
pojêcie czasu . Umownie ka¿dy naród mo¿e œwiêtowaæ nowy rok kiedy indziej.
Wyewoluowawszy era nauki zaprzêg³a pojêcie tego umownego fenomenu jakim jest c z a s
w ka¿d¹ dziedzinê naszej ludzkiej rzeczywistoœci czyli œwiata stworzonego myœl¹. Materia
(prawdopodobnie bêd¹ca iluzj¹?) musia³a siê poddaæ, ona zawsze siê poddaje, ale to tylko
chwilowe jej przejœcie i znikome falowe zachwianie w kosmicznej sta³oœci- równowadze.

9.
W bibliotece jest obecny taki g o œ æ którego fizjonomia mówi ze chce siê ukatrupiæ wiedz¹!

10.
W y œ m i e n i c i t u r y œ c i - mówi¹, ¿e jak nie byleœ na Montmartre to nie byleœ
w Pary¿u, a potem wulgarnie po pijaku be³kotaæ bêd¹ ¿e jak nie porucha³eœ na Pigalle, to tak
jak byœ w ogóle nie by³ we Francji. A ja, z pomoc¹ mej odwiecznej niegrzecznej skromnoœci
pragnê rzec ¿e bêd¹c w Watykanie i nie widzieæ papie¿a to tak jak byæ w Kolumbii i nie po
smakowaæ kokainki.
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Chwila ju¿ minê³a jak siê Andy wizytowa³o i og³aszam ¿e jest tam ostry klimat i ostre
wydarzy³y siê przygody, szczególnie te zwi¹zane z szukaniem koczki, a i oczywiœcie te b³ogie
po jej za¿yciu. Brakowa³o odwagi, tej mocniejszej od wstydu w tych poszukiwaniach, ale
sprzedaj¹ tam fantastyczny znieczulacz rrron(rum) który zawsze dopomaga³ w znaleziskach.
Tak zwane kreseczki kokainowe które chyba z sacharyn¹ mieszano, piêknie zaostrza³y
wyrazistoœæ tego uroczego ustronia. I wszystkie zmys³y mia³y coœ nowego do zakomunikowania (oprócz smaku). A mo¿e to by³a tylko profesorówna- dziwaczka, wyobraŸnia!? Czy ja
wiem? Nie wiem...
Le¿a³ cz³owieczyna beztrosko obok kundla przy rynsztoku na stromych brukowych alejkach
Barichary. I przyjemna by³a ta nagrzana s³oñcem ulica. Nie przeszkadza³ deszcz. Czas opuchniêty z nami siê w³óczy³. I raz nad ranem zasta³ nas z piwami w rêkach, o szczêœciu rozmawiaj¹cych z tubylcz¹ m³odzie¿¹ w ich ojczystym jêzyku.

11.
R o m a n s : Osiemdziesiêciopiêcioletnia babcia z Atlanty ka¿dy styczeñ ostatnich
piêædziesiêciu lat spêdza na wyspie St. John. Wraca³a co roku o tej samej porze do czegoœ
czego siê tylko mogliœmy domyœlaæ. Nasz¹ szczêœliwoœæ i piêkno wyspy uwiecznialiœmy now¹
kamer¹. Babcia skomentowa³a to niezrozumienie s³owami: Po co Wam ta kamera? To co jest
w ¿yciu wartoœciowe bêdziecie zawsze pamiêtaæ.

12.
C z t e r y t y p y e m i g r a n t ó w . Drugi i trzeci to Ci pomy³kowi ³udz¹cy siê znaleŸæ
gdzie indziej nie samych siebie i chleba inny smak. Pierwszy to uciekinierzy przed swojsk¹
krwi¹, czwarty to zenit ludzkiej ho³oty, zarobkowi.

13.
K a c to cena któr¹ place za wczorajsze towarzystwo Bogów.

14.
Do dziwnie obcego ornamentu prowadz¹ mnie ich myœli... Nie! N i e pasuj¹ mi w ¿yciu scenariusze ubogo zaprogramowanych umys³ów.

15.
G r z e c h: - Wysilenia niedojrza³ego ewolucyjnie mózgu, doprowadzi³y manifestacje jego
wymys³ów do szerokiego rozpowszechnienia idiotycznego absurdu.
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16.
B o g a c z em jest ten który rozumie s³owo wystarczy.

17.
B a t u t a . Jak¿e prosto trzeba trzymaæ kark aby nie gadali ¿eœ garbaty! A jak nienaturalnie
sztywno aby innymi zarz¹dzaæ! Gdzie tu w orkiestrze ¿ycia znaleŸæ kogoœ kto by bicza nie
trzyma³ w miejsce batuty? Na có¿ ci ludzkiej orkiestry ch³osta. Pozostaje solowa partia bez
akompaniamentu w ciszy bezludnych wysp szczêœliwoœci.

18.
Uzdrawiaj¹cy b a l s a m na gnij¹ce rany ¿ycia wytwarza siê z podro¿y i samouctwa.

19.
Sprawiedliwie s¹dzi podœwiadomoœæ, zerwana z ³añcucha bojaŸni.

20.
Dowcipna Bozia nastrêcza k r e t y n ów, ¿ebym móg³ ich s¹dziæ a wyrokuj¹c tworzyæ.

21.
Wpadamy w s³owa i w gnoju dyskusji tworzymy nasz œwiat. Natura nie ma tej
dolegliwoœci!Czy¿ nie jest czymœ donios³ym u wilka niewdawanie siê w dyskusje z owc¹.

22.
T c h o r z o s t w o: Okazuj¹c im o nich prawdê tworzysz w nich sobie wroga. Oni ukazuj¹c
tobie prawdê staj¹ siê wrogami. Jaka jest ró¿nica miêdzy nami? Ja i wy to ho³ota!Mam
odwagê to powiedzieæ!

23.
Dzietni musz¹ zrozumieæ potrzebê umierania w porê aby swym pociechom nie marudziæ.
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24.
Uliczny krzyk szaleñca czyjeœ myœli dopada.

25.
B i z n e s m e n: Mo¿liwoœæ czyni nim go czy pierwiastek z³odziejski? Czym¿e jest
z³odziejstwo jak nie uwielbieniem samym w sobie. Nie cel na szczycie drabiny, a drabina jest
celem.

26.
Wstyd jest g³upim synem moralnoœci.

27.
Jak we ³bie zaœwita to tylko coœ lichego, jak czyjœ pomys³ zas³yszy to Ÿle zrozumie w z³ym
czasie i miejscu Ÿle powtórzy, to jest w³aœnie wspó³czesny cz³owiek!

28.
Celem zwyciêstwa jest walka sama w sobie .Dlatego tez momentem kusym jest zwyciêstwo
Dzisiejszy kaleki dekadentyzm rodzi siê z omijania przez cywilizacje konfliktu i traktowania go
jako coœ nie naturalnego.

29.
Tym którym w³asne cia³o dokucza a przy tym choruj¹ na skromnoœæ t³umaczê ze œmieræ to nic
wiêcej jak g³êboki zdrowy sen.

30.
Mistrz odrzuca z³udn¹ si³ê manifestacji. Nieliczni rozumiej¹ p o t r ó j n e z ³ o ¿ e n i e
p a r a d o k s u - fa³sz. Fenomenu samoistnie zastosowanego przez kreatywnoœæ natury dla
nie co d³u¿szego choæ chwilowego trwania iluzorycznego œwiata myœli ludzkiej. Fa³sz ten dla
umys³ów wczesnej fali ewolucji mieni³,mieni siê barwami u¿ytecznoœci czy potrzebnoœci
w masce s³odkiej uroczystoœci. Jest zmiennym statu quo ci¹gle inaczej z inna si³¹ nieskoñczenie siê odradzaj¹cym.
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31.
Rytua³ ¿ y d owski, tradycja nudnych spotkañ tego ko³a ludzkiego, jest niczym innym jak u
gojów przymuszenie bycia obecnym na spotkaniach anonimowych alkoholików. Tych pierwszych instynkt i genetyka tak do tych spotkañ nawyk³a ze nie widz¹ tej analogii.
Gdzie rytua³ od ojców nabyty wystarcza,
nie ma jeszcze poznawczego atrybutu nadcz³owieka a
apteczk¹ przetrwania sta³o siê upodlenie
konwencj¹, kumulowania cyfr.

Ps: Ile¿ to trzeba mieæ w sobie nieziemskiej uczciwoœci ¿eby nigdy nie zdradziæ tego we mnie
kogoœ. Ten ktoœ chowa siê tak jakby nie istnia³ . Têskniê za nim i za tym ¿e nie ma regu³y
kiedy i w jakiej formie czy nastroju wyjdzie on ze swej jaskini. Zdradza³em go nieraz na jawie
czy w delirium wywo³uj¹c go z jego samotni. Jak jest obecny, ka¿da ³amig³ówka uk³ada siê
sama a robótka pisarska jest mi³ym, szczêœliwym mijaniem w czasie.
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