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Czy przodka wstydzic trzeba sie?
Ile procentÂ (%)Â z nas ludzi, powie bez urazy: pochodze od malpy.
Syndrom biologicznego protoplasty czlowieka w postaci malpy, istnieje, czy nie istnieje? Czy moze, jest tak gleboko
ukryty, ze â€žaz w piety idzieâ€•. A moze jest motorem egoizmu, takiej postawy, ktora proznosc stawia wyzej. Moze,
dlatego puste, lzejsze, jest wyzej, no to baloniki sa najwyzej.
Egoista, wektor sukcesu i wstydu, najbardziej â€žrozwinietaâ€• postawa, uczestnikow wyscigu szczurow. Nie moze
miec konkurencji w calej populacji wszechswiata, naturalne procesy ewolucji nie moga sie tak daleko zdegenerowac.
Jedynym jego konkurentem jest inny wektor z dopisem; ludzkich postaw.
Nie mozna tak daleko upasc, jednak upadlismy, egoista powie; osiagnelismy.
Czy przodka wstydzic trzeba sie?
Czy przodek wstydzic musi sie?
Wielcy bogowie, wielkie religie, wielkie osiagniecia i maly czlowiek.
Jestem malym wzgledem Ciebie Boze, mowi zaslepiony, jestem robakiem i prochem, mowi zniewolony; to daj sie
uniesc wiatrom i zostaw miejsce czlowiekowi.
Slowo jest w cenie a najdrozsze to wzniosle, po ktorym zniewolony podniesie glowe do nog Pana, lub zaslepiony na
Boga spojrzy. Z pokora obaj to czynia i wara nam od prawd boskich i wielkosci Pana. My to nie malpy, my wierni
jestesmy i poddani.
Nie godzi sie malpie przed Bogiem stawac, chocby w swiatyni i leb zwierzecy do nog Pana wznosic. My ludzie godni,
wiara i zaslepieniem, my ludzie godni zniewoleniem.
Co takie zwierze bezmyslne, taka malpa, Bogu dac moze w pokorze. Czy bedzie ona dla Pana prochem, czy Bog na
nia spojrzy z majestatu.
Gdzie malpie rozum, pasc na kolana i gdzie jej rozum karku, schylic pozwoli. Jak, ona oltarz Bogu uczyni i jakie dary,
zwierzece zlozy, coz Pan otrzyma od malpy.
Niegodna ona byl naszym przodkiem, niegodna ona bardzo.
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