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Bez problemu mogê siê wœciec. Wystarczy, ¿e wyjdê na ulicê i spojrzê.

2012
Wyczynem jest zajrzeæ w wasze g³êbie.
Arcydzie³em jest wam je ukazaæ!

1.
W tajemnicy musze prawiæ,
ten, co myœleæ zm¹drza³,
bêdzie móg³ j¹ strawiæ.

Poinformowa³y mnie ultra nacjonalistyczne portale, ¿e w uniwersyteckim Utrecht maj¹ najefektywniejsz¹ klinikê po³o¿nicz¹, ale ostatnimi czasy nie ma w niej wytê¿onego ruchu! Za
wewnêtrzn¹ ma zgod¹, czyli instynktownym bez kompromisem, dwa z³otouste pytania wyœwietli³y mi siê podczas drzemki lewej pó³kuli: - Czy jest li koniecznoœci¹, aby bia³y
Europejczyk ponownie móc siê rozmno¿yæ, zg³upieæ wpierw by musia³? Czy te¿ to ju¿
przysz³a pora na oliwkowego barbarzyñcê?!

2.
Szalenie kocham siê w mej okrutnej elokwencji prawdy!

Okrucieñstwo to nie krzyk przesz³oœci!
Ob³udnym k³amstwem jest przemilczanie tematu rozkoszy pastwienia siê nad bliŸnim. Ka¿dy
posiada w swej naturze, choæ odrobinê przyjemnoœci w œledzeniu mecz¹cego siê cz³owieka.
Nim bardziej stajemy siê cywilizowani (haha haha haha ha!) Nie wystarcza nam ju¿ coœ tak
ma³o oryginalnego jak ³amanie ko³em s¹siada czy przypiekanie na stosie czarownicy.
Okrucieñstwo wdra¿aj¹c siê we wspó³czesne formy egzystencji zrodzi³o p i ê k n o maltretowania psychiki. Dla mot³ochu wczoraj wystarcza³a gazeta, dzisiaj jest internet,
a jutro?..Ups.- Przeturla³o mi siê przez myœli jakby to ko³o!

3.
Kiedy mój serdeczny przyjaciel wykrzycza³ mi w twarz: D u a l i t y i s o v e r !-Zdech³a
we mnie niepewnoœæ a zrodzi³o siê b³ogie zadowolenie. Sytuacja ta mia³a miejsce podczas
próby muzycznej, która przy akompaniamencie argentyñskich win przeistoczy³a siê w libacje.

4.
S u k c e s em jest umiejêtnoœæ wykreœlenia siê z jad³ospisu, a i oczywiœcie talent nie zjadania siê wzajemnie. Ale tradycyjnie jakieœ miêso przetrawiæ jest potrzeba! Najbardziej smakowi
s¹ nasi nie tak dalecy krewniacy: -œwinie i krowy. Ma³py by tez smakowa³y, ale mamy do nich
etyczn¹ awersje zwi¹zan¹ z zwierciadlanym podobieñstwem.
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5.
Prawdê, czyli ³zy mam w oczach, kiedy nostalgi¹ przywo³ujê moj¹ nie miej¹ca pocz¹tku
ani koñca jaŸñ. Tê w nieskoñczonoœci iloœæ wszystkich sytuacji, w których uczestniczy³a.
Na przyk³ad przygody powietrzne, kiedy u¿ywaj¹c ptasich skrzyde³ szybowa³a wysoko
i patrzy³a siê beztrosko, szczêœliwa na szczêœcie, na œwiat.
I.................................... Pojawi³ siê cz³owiek.
Dziœ jaŸñ wszyt¹ w lichawe cia³o muszê uspokajaæ, k³ad¹c na talerz w szwedzkim bufecie
jarzyny zamiast kurzych udek, mrucz¹c, ¿e to ludzi jest za wiele, a nie drobiu we
wszechœwiecie.

6.
Znam dziewczê, które w oczach ma kamienne odwieczne wejrzenie œmierci. Bêd¹c pijanym
identyczne umrzyka oczko widzia³em u go³êbia, przed którym schowa³em jego jajko.

7.
Szczekliwe dŸwiêki a œlepiec ufny swym oczom.
Jest wielka kupa takich dŸwiêków, i nim nieporównywalnie zalatuje ona sw¹ odœwiêtnoœci¹,
czy metafizyczn¹ nie dostêpnoœci¹ tym na piedestale najznamienitszych cnót ludzkoœci siê
sierdziœciej panoszy. A teraz, co niektórzy poró¿owiej¹ w amoku, ale Czerkas pisaæ nieprzestanie, poniewa¿ umi³owa³ on odurzenie pastwienia siê nad umys³owym inwalidztwem.
Do dwóch archaiczno-patologicznych idiotyzmów: wiary i nadziei podstêpnie przystawiono
mi³oœæ. I powsta³ trójdŸwiêk sloganowy, który od samego ci¹g³ego powtarzania w kiepskich
³epetynach rodzi pewnoœæ ze jest prawdziwy. Nigdy nieegzaminowany, czyli niepoddawany
w w¹tpliwoœæ stal siê panuj¹cym nakaze.
Na dnie przepaœci pomiêdzy wiedzieæ a rozumieæ, jest dziura!

8.
Relatywnie, czyli z litoœci¹ wymieszan¹ z tolerancj¹ spogl¹dam na ludzk¹ rzeczywistoœæ.
I za pomoc¹ nowego œwiate³ka kwantum nieskoñczonych mo¿liwych taktyk obalê w u³ameczku
sekundy potrzebnoœæ u¿ywania w modlitwie nachalne ¿ebrz¹cej proœby.
Modlitwa bêd¹ca akcj¹ myœli chce zawsze czegoœ w zamian, czyli chc¹c znaleŸæ pos³uch
oczekuje reakcji na swe ¿yczenia. Za³ó¿my ze reakcja pod wp³ywem si³y jaŸni zachodzi
w œwiecie z pewnoœci¹ i myœl osi¹ga cel i zmienia strukturê - bieg cz¹steczek. Dam sobie
rêkê, co tam rêkê, g³owê uci¹æ, ¿e w œwiecie kwantum falsyfikat ludzkiego idiotyzmu
nagradzania dobrem za dobro czy karania z³em za z³o nie ma miejsca. Tam nie ma s¹dów,
wszystko jest sprawiedliwoœci¹. Tam s³owa nic nie znacz¹, czyli nie znaczy nic, co chc¹ myœli!
Tylko ¿eby energia siê wymienia³a.. Ró¿añce do jednego worka siê upycha. Zatem, po co siê
wyg³upiaæ i klêczeæ, sk³adaæ rêce czy le¿eæ krzy¿em?
Jakby czerep rozp³ataæ wype³znie potworek, niezdolny poj¹c bezsensownoœci swej egzystencji.
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9.
Natura uposa¿ona w niewidoczn¹, dziwn¹ wagê wszystko bez wyj¹tku nawet sztuczny œwiat
stworzony na bazie wymys³ów cz³owieczych, sprawiedliwie trzyma w równowadze. W rodzinie
patologicznej wykluwa siê muzyczny geniusz, a w królewskiej kretyn! Jak ona wa¿y nie wie
nikt!
Matki œwiat, nie jest œwiatem dziecka.
Empatia ta czy jej brak, jest kluczem ¿ycia.

10.
Indie.
Brytyjska kolej wymieszana z czymœ, co zmieszaæ siê nie da³o, jak nieoœwietlone mrowisko
na bagnie.

11.
Nieznane jutro ju¿ dzisiaj korci mnie w nozdrzach odorem, po katastrofalnej stêchlizny.

W opozycji do sofisia J. Derridy nazywam œwiatem nieprawdziwym, nieprzewidywalny œwiat
ludzkich spraw, ludzkich wymys³ów. Progresywnie zawi³a tego œwiata maskarada tworzy
coraz to elokwentniejsze formy fa³szu. Najzabawniejszym tego stanu przyk³adem mój instynktowny, s³owiañski sarkazm, demaskuje wspó³czesny system edukacji, którego p³omieñ podlany olejem monetaryzmu bez skrupu³ów wypala w mózgownicach studentów umiejêtnoœæ
samodzielnego myœlenia.

12.
Ortodoksyjne ¿ydówki wszystkie wygl¹daj¹ tak samo. Takie same fryzurki, takie same niekszta³tne aseksualne ty³ki przykryte spódnicami z taniego szarego materia³u. Wszystkie
prze¿ywaj¹ identyczny porz¹dek dnia w otoczeniu mnóstwa bachorów. S¹ tym, czym jest
podstawowe tworzywo ka¿dego religijnego dogmatu, œlepym niewolnictwem bez wyobraŸni,
nieznaj¹cym, co to bunt. Chcia³em coœ napisaæ o muskularnej stronie tego plemienia,
ale przypatrzywszy siê temu czemuœ dok³adnie moje myœli omota³ nijaki smutek.
Kiedyœ pewien anglik napisa³, ¿e ta elitka jest obna¿onym
nerwem ludzkoœci. Ja tu nerwu nie widzê, a tasiemca.
PS: Obrzydzenie czuje w sobie poruszaj¹c
podobne kwestie i przysiêgam
¿e to ostatni raz, no chyba, ¿e.?
Znowu zmusz¹ mnie!
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13.
Ludzie akcji.
Istnieje doœæ pokaŸnie nieliczna liczba takich energetycznych maszynek.
Oni zawsze szczególnie z pomoc¹ ³okci stoj¹ w pierwszych rzêdach, przez to tez nie s¹ nigdy
dok³adnie widoczni! Duchy obdarowane, ale nieobdarowuj¹ce a bez ¿enady ss¹ce! Wampiry
œwiata iluzji! Nawet, aby najzwyczajniej siê zrelaksowaæ musza ten relaks z premedytacja
zaplanowaæ.

14.
Ludzki mózg w odró¿nieniu od komputerowego
procesora pamiêci jest coraz wiêkszy i wiêcej wa¿y?!

Jeszcze przedwczoraj cz³owiek rozumia³ drugiego cz³owieka, bez s³ów. Wczoraj by³ telefon,
dzisiaj m³odzie¿ zatraca zdolnoœæ mówienia! Wysy³any jest tekst. Defektem jest, ¿e tekstowanie ma w sobie zdradliwe chowanie spontanicznych myœli!

15.
Poczêto ho³dowaæ nie myœli samej w sobie sensu stricto, sensu science of the mind, ale
manipulacji myœli myœl¹ w celu urzeczywistniania iluzorycznych celów. Przyk³adem jest moneta, która od zarania swego istnienia, czyli idei stosowania fantu zastêpczego jest schorzeniem,
które po przez moc po¿¹dania jest uwielbiane! Czarcia monety potêga przyci¹gania stworzy³a
siê z nie rozumienia, czym jest jej rola.
Czarnoskóry ¿ebrak kupi³ kulawego psa, a¿eby zwiêkszyæ swoje dochody.

Prawda jest to, ¿e u ludzików pieni¹¿ek rozmna¿a i obna¿a to, czym jednostka jest. I tak
jakby Jezus mia³ du¿o monet to by je wszystkie rozda³, artysta malarz kupi³by wino, a mo¿e
i farby, Casanova wymusi³ romans, pobo¿ny œwiêtoszek ufundowa³ aborcje córce biskupa,
rozrodówka by wiêcej rodzi³a.........
A krzywdziciel?!

16.
Ka¿dego cz³owieka ¿ycie jest sk³adem ro¿nych form uzale¿nieñ, ale tylko hazardzista wie,
co to ekstaza!
Najdoskonalszy to narkotyk, który
poprzez szafowane iluzorycznymi wartoœciami
œwiata stwarza euforyczne zoomowanie Ÿrenic.

Schorzenie pieni¹dza to hazard. Pod³o¿em tej choróbki jest kompleks rebelii alter ego przeciwko u³udnym pieni¹dza przymierzu z egzystencj¹.
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17.
Od mego nie mi³osiernie uœmiechniêtego Boskiego genu.

Od groma ceregieli ludziska sobie nawymyœlali: -eleganckie pogrzeby, stypy, halloweeny,
¿a³oby. Ale samej œmierci nieliczni ho³duj¹. A przecie¿ jest ona jedyna sprawiedliwoœci¹!
Pragnê by moja prawda na jaw wysz³a wyj¹c, ¿e ucieczkê z ¿ycia zawsze znaleŸæ mo¿na.
A jakby tak jeszcze subtelniejszemu tonowi tej prawdy siê przys³uchaæ to ¿yczyæ bêdzie ona
narodzonym i ¿yj¹cym wbrew ich woli samobójstwo, schorowanym eutanazje, a tym nienarodzonym jeszcze najwy¿szej jak w lotka, wygranej: - nierodzenia siê nigdy!
Patrz¹c na starego cz³owieka niepotrzebnego nikomu a i samemu sobie serce me jakby
uderzaæ ju¿ nie chce. Przera¿a mnie, ¿e starzec za wszelka cenê chce ¿yæ jeszcze. Przera¿a
mnie, ¿e nie ma jeszcze zrozumienia dla najfajniejszego ze wszystkich przykazañ: -Umieraj
w porê!
Brzydzê siê do¿yæ czasu, kiedy nie podobaæ bêd¹ mi siê dzisiejsze myœli!
Nowy gatunek cz³owieka zamieszkuje w samobójcy. Istniej¹cy do czasu udanej rebelii
w samym sobie wobec omamienia s³odycz¹ iluzji egzystencji. Koœcielni odwróciwszy ca³e
zagadnienie do góry girami fenomen œmia³ka okrzyknêli tchórzostwem.
Teologia z momentem swych narodzin nastrêcza po przez pryzmat
braku logiki u wiernych, czaruj¹ce ich pu³apki mentalne.

Zaliczam samobójców do szlachetnych prymitywów posiadaj¹cych po przez si³ê woli rozumienie potrzeby nie maltretowania innych sob¹, a siebie bezsensownoœci¹ œwiata, do którego siê
zrodzili. Gdzie rz¹dzi natura a nie cz³owiek, samobójstwa nale¿¹ do rzadkoœci, poniewa¿
samobójstwo zast¹pione jest formami poœrednimi w skutek obojêtnoœci manifestowanej w nie
zdolnoœci rozumienia rozbie¿noœci miedzy ¿yciem a œmierci¹! Cz³owiek, jako jedyny maj¹c
zdolnoœæ wyd³u¿enia ¿ycia powinien korzystaæ z przywileju jego skracania!..... Œmieræ sta³a
siê w ludzkim rozumieniu czymœ okropnym, co wywo³uje traumatyczne uczucia strachu,
niemocy, bólu, smutku. A przecie¿ œmieræ dla natury jest tak jak poczêcie sta³oœci¹ i w swej
potrzebnoœci u¿ytecznoœci¹. Niedorozwiniêta zdolnoœæ interpretacji pamiêci jest odpowiedzialna za ten stan rzeczy. Te wszystkie histeryczne lamenty s¹ hipokryzj¹ usprawiedliwiaj¹c¹
wegetacje œmiesznie nie naturalnie zarozumia³ej odmianie ma³py tytu³owanej cz³owiekiem.

K.C. 2012

