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Walczyć z Substancja ̨ państwowa ̨ to wrec̨z fizyczna potrzeba anarchisty.
Coś, co spełnia na równi z muzyka ̨ czy malarstwem. Idea-myśl pozwalajac̨a
wyciszyć sie,̨ kojac̨a do snu. Anarchia kończy sie ̨ na skraju polityki. Anarchi-
sta trzyma sie ̨od polityki z daleka. Te nie jest dobra rzecz. Niema racjonalnej
potrzeby analizować, by zrozumieć życie polityczne kraju. Wiedzieć z czym
sie ̨walczy, to wystarczy. Nie potrzeba niczego wiec̨ej. Jeśli poprzeć kogokol-
wiek, to tylko po to, by skończyć w nim w nastep̨nej kolejności. Gdyby była
taka możliwość, ale jej nie ma! Można jedynie sterczeć w małej grupce pod
obca ̨ambasada ̨ i deklarować solidarność z kimś, kto toczy prawdziwa walke.̨

Z rzadka niczym wyrzut sumienia zdarza sie ̨ akcja bezpotrednia przyspie-
szajac̨a tet̨no do szaleńczego galopu. Trudno jest wyrobić sobie o niej wła-
ściwe zdanie. Zewszad̨ dobiega mnóstwo dezinformujac̨ego szumu. Kto pod-
pala Kościół, automatycznie staje sie ̨ satanista,̨ ktoś inny podkłada bombe ̨
na policyjnym parkingu (Toruń, grudzień 91) i zostaje przez nas okrzyknie-̨
ty narkomanem, szaleńcem. Tyle w tym wszystkim zniechec̨ajac̨ej głupoty i
złej woli. Taka na wskroś burdel-słowiańska jebaninka. Zostaje jakaś żarliwa
wiara w nadciag̨ajac̨y faszyzm.

Modle ̨ sie ̨ o rozsad̨ek i szczerość towarzyszy, bo na powrót prawdzi-
wych brunatnych nie jestem w stanie liczyć. Demokratyczne państwo jest
wielokroć straszniejszym potworem‚ istnieje na jawie. Demokratyczne
państwo wraz ze swym fajnym społeczeństwem. Z fajnymi anarchistami. Ze
śmiesznymi w swej wtórności skinheadami i pobłażliwa ̨ policja.̨ Potrzeba
prawdziwych zdarzeń w szkołach i kościołach, aby uwiarygodnić anarchizm
w oczach miazgi społecznej, a także aby odczuć szacunek do samych siebie.
Trzeba zapomnieć o drugim biegunie. Nie wolno myślami zwracać sie ̨ ku
czemuś co nie istnieje dla nas. Jest potrzeba zaistnienia dymem i ogniem
wśród rzed̨ów kościelnych ław. Namacalnie zadeklarować swój stosunek do
powszechnych reguł postep̨owania. Nas nie ma. Jako podmiot polityczny
nie istniejemy. Nikt wiec̨ nie może oczekiwać od nas zdrowego rozsad̨ku.
Najpierw musimy sie ̨ narodzić, by móc cokolwiek opłakiwać i współczuć.
Powstać w choćby najpaskudniejszej postaci, aby potem wykorzystać to co
jest w anarchii najlepsze i zmienić siebie wraz z całym światem. Miek̨ko i
płynnie.

Anarchista ̨ jest ten, kto czuje w sobie żar - potrzebe ̨ walki z substancja
państwowa.̨ Anarchiście nie potrzeba szczegółowo objaśniać jaka ̨ role ̨ w or-
ganizacji pełni burmistrz, biskup czy piec̨iogwiazdkowy hotel. Wegetariań-
skie sympatie nijak sie ̨maja ̨do zrozumienia Mechanizmu. Możesz sobie bro-
nić zwierzat̨ przed wiwisekcja,̨ ale jesteś durniem skoro uważasz, że to cie ̨
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czyni anarchista.̨Tak sie ̨ jakoś składało na przestrzeni dziesiec̨ioleci, że anar-
chizm nierozerwalnie łac̨zył sie ̨z aktywnościa,̨ wiec̨ także trudno jest mówić
o sobie ”anarchista”, skoro nie jest sie ̨ dyspozycyjnyn wobec Ruchu. Demo-
krata ̨może być każdy kto jest pozbawiony politycznych ambicji. Anarchista
to człowiek wyjat̨kowy, to bojownik.Trzeba czuć zew krwi, duchowa ̨ solidar-
ność, która nie pozwala odmówić pomocy, wewnet̨rzny ogień, który zmusza
do nieustannej walki.

Anarchista to śmiałek dla którego zaszczytem jest czerpać ze spuścizny
hiszpańskich bojowników i indywidualnych rewolucjonistów.

Skoro nie walczysz to cie ̨ nie ma! Dla anarchii nie istniejesz.
A niewystarczy grzebać czubkiembutawmokrympiasku i twierdzić, że to

jest właśnie twoja walka z państwem. Wierze,̨ że przyjdzie taki dzień, w któ-
rymi odrodzi sie ̨ rewolucyjny anarchizm. Pełen rozwagi i wyteż̨onej pracy.
Anarchizm o cież̨arze gatunkawym, mogac̨ym postawić go na szali organiza-
cjom państwowym. Stanie sie ̨ to zapewne wtedy, gdy przestana ̨ obciaż̨ać go
grzechy infantylizmu subkultur młodzieżowych.
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