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1. Bu ölüm ve paradan yapılmış sahte dünyada sesimi yükseltiyorum ki iğrenç popüler müzikle kirle-
nen kulaklarınız beni duyabilsin. Yargıya ve devlete sesleniyorum. İşçiye ve köleye işaret gönderiyorum.
Şimdiye kadar bulunduğunuz iğrenç durumu değiştirmek için hiçbir şey yapmadıysanız bok çukurunda
ölmeye layıksınız. Ve sizler, elindeki gücü daha iyi bir dünya için harcayan anarşistler ve diğer alt kültür
bireyleri, sizlerle hak ettiğimiz dünyayı yaşamak istiyorum.

2. Ey beyinleri zenginlik hayali ile küflenmiş beyinsiz işçi sınıfı, elindeki zenginliği fark et ve uyan.
Tüm hayatını kendi paçanı kurtarmak için çabalayarak harcarken sisteme katkını düşün.

3. Çünkü bizler, dünyanın düzenine karşı gelmeye, yarattığınız tanrıları ve çürümüş yasalarınızı yok
etmeye geldik.

4. Size verilen hayallerin ne denli size ait olduğunu merak ediyoruz. Ne kadar kendi hayatınızı
yaşıyorsunuz. Başkasının yaşadığı hayatın sizin için sadece hayal olması ne kadar alçak bir durum.

5. Bizden habersiz kararlaştırılmış tabu, put ve yasalarınızın hiçbirini kabul etmeyeceğiz ve bize
kabul edeceksin diyen herkes bizim düşmanımızdır.

6. Bizler, sizin aciz ve zavallı hayallerinizi yok etmeye geldik. Yüzyıllardır mahvettiğiniz dünyayı
kurtarmak zorunda değiliz.

7. Bireysel olarak mantığımızın kabul etmediği hiçbir dogma ve görüşü kabul etmeyeceğiz. Ve asla
saygı duymayacağız.

8. Bizleri dünyada mutluluğa götürmeyen ve önümüze sunulan tüm iğrenç hedefleri reddedip düzen-
den ayrılıyoruz.

9. Şimdiye kadar tüm hayatını daha iyi bir dünya için mahveden tüm anarşistler gibi daha iyi bir
toplum konusunda inançlı değiliz. Tüm çabalarına ve kazandırdıklarına rağmen sonları hapis, giyotin
ve yağlı urgan olan anarşistlerden bağımsız olarak artık kendini düşünmeyen toplum için çaba harcama-
yacağız.

10. Sizlerin yarattığı devleti, otoriteyi ve diğer tüm saçmalıkları büyük bir ateşin içine atıp önünde
şarkılar söyleyip, sarhoş olup, seks yapacağız. Kabul etmediğiniz her davranışın en büyük destekçisi
olacağız.

11. Bu felsefeyle dünyanın daha yaşanabilir bir yer olması için çaba harcamamış her insanı düş-
man göreceğiz. Ve kıyamet sizleri alıp götürürken bizler hayallerimizi yaşıyor olacağız. Şimdiye kadar
alışagelmiş tüm sınıfları boşver, bizimle olmayan herkesin mevcut dünyada kaybedişini izleyeceğiz.

1312. Devlet neyin simgesidir? Kendini yönetemeyen bir avuç gerizekalının.
14. Gerçek dünyanın görmeyi istemediğiniz tüm yönlerini gözler önüne sererken şunu diyeceğiz;

dünyanın böyle bir yer olduğunu bilmiyor muydun?
15. Özgürlüğü her şeyin önüne koymuş insanlar, birbirinizi bulun, ve özgürlüğünüze karşı olanın

suratına yumruğu patlatın.
16. Uzun süredir korkak fikirler özgür düşüncelerin önünde duruyor. Çizgiden çıkmaktan korkan,

sınırlar içerisinde yaşayan insanları boşverin. Onlar her zaman ezilmeye mahkum olacaktır.
17. Doğru ve yanlış, iyi ve kötü uzun süredir lanetli beyinlerin sözlerine göre şekilleniyor.
18. Hiçbir fikir özgürlüğünüzün önünde engel olmamalıdır. Sizi kısıtlayan her şey sorgulanmalı ve yok

edilmelidir. Hiçbir ahlak kuralı sorgulamadan kabul edilmemelidir. Ahlak ve tabuların aslında kutsal
bir tarafı yoktur. Sadece sizinle aynı et parçasına sahip bir yaratığın öne attığı zırvalıktır.

19. Özgürlüğümüzün önünde duran küçük taşlara izin vermek baskıların başlangıcıdır.
20. Her yeni çağda artık mantığa aykırı gelen çürümüş fikirlerin yok edilmesi gerekir. Bu boktan

sistemin içinde bulunmaktan rahatsız değil misin?
21. Doğanın sahip olduklarını geri almasına izin verin. Depremlerden ve kitlesel yok oluşlardan

rahatsız olmayın. Çünkü insanlar doğayı yok ederken karşılığı olacağını fark edemedi.
22. Zihninize zarar veren herşeyden kurtulun. Üzerine giydiğin kıyafetler, dinlediğin müzikler ve

izlediğin filmler gerçekten senin kararın mı? Elindeki özellikleri sen mi seçtin? Gerçekten özgür ve
bağımsız düşünebiliyor musun?
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23. Yalanlarla dolu sahte dünyanın gösterişine kapılmak gerçek özgürlüğün en büyük düşmanıdır.
Afrika’yı vahşi hayvanların oyun parkı mı sanıyorsun? Kanlı elmas gerçeğini medyada görebiliyor mu-
sun?

24. Özgür olduğunuz söyleniyor ama biraz uzaklaşınca tasmayı boynunuzda hissediyorsunuz. Tasmayı
gevşetmek özgürlük müdür?

25. Sadece paranızı düşünen bir sistemin dünyayı iyi bir hale getireceğini söylemesi inandırıcı mıdır?
26. Hepimiz içgüdüsel olarak özgür bir yırtıcı hayvan değil miyiz? Bizleri pasif hale getirip rutin

hayata alıştıran bu sistemde zaman öldürmeye yaşamak diyebilir miyiz?
27. Bizleri düzenden çıkarmamak için uğraşan ve sahte cennet vaadeden kitaplara kanmak yerine

kendi cennetimizi yaratmamızı engelleyen ne?
28. Neden hayallerin için beklemek zorunda hissediyorsun? Az önce birisi hayallerini gerçekleştire-

meden öldü, az sonra birisi hayallerini gerçekleştiremeden ölecek.
29. ”Düşmanlarınızı sizden nefret edenlere ve sizi ve kullananlara iyilik yapın” bu hayalperest yakla-

şımla dolu kitapların özeti değil mi?
30. Düşmanlarınızdan tüm kalbinizle nefret edin ve eğer bir insan yanağınıza vurursa, siz onun diğer

yanağına daha kuvvetli vurun. Tüm gücünüzle vurun çünkü artık merhametli insanlar olmayacağız.
31. Baskılar sonucu ezilen ve ona sunulan hayatta yaşayan korkak bir zavallıdır.
32. Yumruğa yumruk, küfüre küfürle karşılık verin. Hiçbir güç sizden daha üstün değildir. Sizden

daha aşağıda olması konusunda emin olamayız.
33. Bir gün yok olup kurtların üzerinde dolandığı bir ceset olacağız ve bunun bilincinde olup hayat-

larımızı mahvetmek rahatsız edici geliyor. Artık uyandık. Hiçbir toplum devrimi hak etmiyor. Devrimi
hak etseydi şimdiye kadar çoktan alırdı. Bizim devrimimiz ve anarşist dünyamız bunun için mücadele
edenle olacak. Bu dünya sizler için cehennem olabilir ama bizler için cenneti inşaa edeceğiz.

34. Tüm içtenliğinizle söyleyin, ”sadece kendim ve benim gibi düşünen insanlar çaba harcayıp kendimi
atacağım.”

35. Fikirlerinizi imkansız ve kötü bulanları boşverin. Onlar üretilen boktan fikirleri kabul edip bireysel
olarak bir şey üretemeyecek kadar gereksizler.

36. Zaten yangın yerine döndürdüğünüz dünyaya biraz daha benzin döküp mangal yapacağız. Sizler
küçük ve boktan hayalleriniz için birbirinizi ezerken bizler bütün halde tüm zevkleri ve mutlulukları
yaşayacağız.

37. Tüm fantezilerinizi uygulayacak kadar özgür hissediyoruz. Sizlerin tüm kaçık hayalleri bizler için
yapılacak gerçeklerden ibaret.

38. Özgür olamadığınız sürece hiçbir zaman gerçek seksin verdiği ruhani seviyeye çıkamayacaksınız.
Beyninizdeki pislik akana kadar daha azıyla yetineceksiniz.

39. Daha özgür olmanı engelleyen tüm faktörlerden nefret edeceğiz. Aileni sevmiyoruz, işini ve oku-
lunu sevmiyoruz. Arkadaşlarını bile sevmiyoruz. Onlar seni kontrol altında tutmaya çalışan parazitlerden
birkaçı.

40. Hepiniz birer Satan ve Belial olacaksınız. İlk isyanı başlatan şeytan ne kadar düşmanın olabilir?
Tüm reddedilenleri temsil eden şeytan ne kadar kötü olabilir. Sen şeytansın. Sen bu boktan toplumda
zarını yırtmaya çalışan harika varlıksın. Cehennemi dünyaya taşıma vakti. Şimdi sokağa çık ve sahip
olduklarını geri al.
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