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To idea zakładajac̨a władze ̨ ustanawiajac̨a ̨ prawa, które jednostka musi
szanować i być im posłuszna. Bóg jest przedstawiany jako najwyższy egoista.
Moja wola musi ustap̨ić przed jego wola.̨ To jest boska sprawiedliwość czy
prawo. Ci, którzywierza ̨w Boga, boja ̨sie ̨ i sa ̨posłuszni – nie ja. Nastep̨niema-
my sprawiedliwość społeczeństwa. “Społeczeństwo”, ten egoista, każe wyko-
nywać swoja ̨ wole.̨ Musze ̨ poświec̨ić swoje pragnienia dla rodziny, Państwa,
ludzkości. Jeśli władza istnieje i wie, jakmnie podporzad̨kować, musze ̨sie ̨ jej
poddać – nie inaczej.

Czy mam zmarnować swoje życie na budowanie i przestrzeganie idei, że
powinienem traktować wszystkich ludzi tak samo? Nie sa ̨ tacy sami – nie
sa ̨ równie zdolni lub chet̨ni, by wspierać mnie w zamian. Społeczeństwo to
naturalny stan człowieka i bed̨zie zmuszać każda ̨ jednostke ̨ do realizowania
“obowiaz̨ków” dopóki może lub dopóki jednostka nie odmówi. Kiedy osia-̨
gnie pełna ̨ świadomość i stanie sie ̨ władca ̨ samej siebie a wtedy, jeśli słowo
sprawiedliwość bed̨zie jeszcze coś znaczyć, bed̨zie musiało oznaczać zasady
dla uzwiaz̨kowionych egoistów z korzyściami przynajmniej równoważac̨y-
mi obowiaz̨ki; a te obowiaz̨ki sa ̨ po prostu kwestia ̨ kontraktu. Egoiści bed̨a ̨
odnosili sie ̨ do naturalnego społeczeństwa tak, jak uznaja ̨ to za słuszne lub
rozważne.

Czy jakikolwiek niewierny może wyjaśnić, dlaczego bezpośrednio odbiera
wolność koniom, a nie ludziom? Ludzie sa ̨pośrednio niewolnikami a ich sza-
cunek dla idei trzyma ich w niewolnictwie. Nie ma sensu przekonywać, że
niewolnistwo jest niesprawiedliwe. Kameleon zmienia kolor, ale nadal jest
kameleonem. Jedna forma niewolnictwa zostaje obalona i ustep̨uje miejsca
nowej tak długo, jak ludzie zgadzaja ̨ sie ̨ być poddanymi. Idea, że niewolnic-
two jest “niesprawiedliwe” to idea zasady lub prawa, które by go zabraniało.
Fakty natury sa ̨ jasne. Sama idea, że, jeśli władcy przestana ̨ uciskać ludzi,
wszystko bed̨zie lepiej nie skutkuje polepszeniem sytuacji poddanego. Kiedy
jednak zda sobie sprawe,̨ że jest naturalnie podległy, dopóki nie odmówi i
zrozumie, że siła i wola sa ̨ najważniejsze, zdobywa wolność w najwiek̨szym
zakrasie, w jakim może. “Sprawiedliwe” jest czynienie niewolnikami tych,
którzy sie ̨ na to zgadzaja ̨ – to znaczy, co do zasady lub najkrótszej linii natu-
ry.

Działania tych, którzy wierza,̨ że człowiek ma nieśmiertelna ̨ dusze,̨ a koń
nie, moga ̨wynikać z przesad̨nego strachu lub pietyzmu. Inteligenty egoista
“uszanuje” “narowistego” konia szybciej, niż oswojonego, służalczego czło-
wieka. Narowistość to opór przed zniewoleniem. Klasy przestep̨czemaja ̨wie-̨
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cej cnoty niż oswojeni niewolnicy. Przestep̨stwo i cnota to samo pod tyrania ̨
Państwa, a grzech i cnota to to samo pod teologiczna ̨ tyrania.̨

“Sprawiedliwość”, jako ogólnik, to w odniesieniu do naturalnego społe-
czeństwa pet̨la lub równoznaczność konia i wozu. Nie uznaje ̨ żadnych obo-
wiaz̨kówwzgled̨emwładzy, któramnie kontroluje, zamiast sie ̨ze mna ̨targo-
wać. Jestem obojet̨ny na zagłade ̨ sługów, których zgoda na niewole ̨ zniewala
również mnie. Prowadze ̨ wojne ̨ z naturalnym społeczeństwem, a na wojnie
“wszystko jest sprawiedliwe”, choć nie wszystko jest korzystne. Tak jest z
jednostka,̨ która dochodzi do samoświadomości nie dla dobra Władcy czy
ludzkości, ale dla siebie. Jej domagania sie ̨ uznania jej bed̨a ̨ tak ogólne i róż-
norodne jak jej zdolności.

Całkowite odrzucenie idei, że jest w naturze jakakolwiek inna sprawiedli-
wość jak władza szukajac̨a najcies̨zej linii oporu jest równoznaczne z uzna-
niem, że nie ma żadnej niesprawiedliwości. To może oszczed̨zić pokoleń na-
rzekania i błagania. Krótko mówiac̨, chcemy patrzeć na fakty i procesy natu-
ry bez kolorowych okularów na oczach. Żadnej sprawiedliwości, żadnej nie-
sprawiedliwości, pomied̨zy Jednostka ̨a wszystkim innymwnaturze? Dlacze-
go wiec̨ nie nic “złego” w jakimkolwiek sposobie zdobycia wolności! Zaska-
kujac̨a myśl dla posłusznego niewolnika. Nic “złego” w przestep̨stwie, jest
tylko faktem? Tylko. Spójrz na narzekajac̨a ̨ żone,̨ nie kochajac̨a,̨ a podległa ̨
i cierpiac̨a.̨ Nie ma nic złego we włożenie sześciu cali stali w serce jej feuda-
ła? Egoista mówi, mów co chcesz, nie ma piekła. Co zrobi żona zależy od jej
myśli.

Dlatego, czytelniku, prawa społeczeństwa i Państwa, jednej z jego form, to
dlamnie tyranie lub przeszkody, na które sie ̨nie zgadzam i lekceważenie ich
to dla mnie nic trudnego a w kwestii twojego szacunku dla idei takich, jak
“dobro”, “zło”, “niesprawiedliwość”, etc, chciałbym, żebyś wział̨ pod uwa-
ge,̨ że to tylko słowa majac̨e met̨ne, ilozoryczne znaczenie, ponieważ nie ma
moralnego porzad̨ku świata a tylko proces ewolucyjny, i zależy on od rozu-
mienia tego faktu i samodzielnego kierowania naszych wspólnych sił, kiedy
zgodzimy sie,̨ jak bardzo możemy [niewyraźne] w zdobyciu i cieszeniu sie ̨
wiek̨sza ̨ lub mniejsza ̨ liczba ̨ rzeczy w tym świecie.

Czy czujesz sie ̨ w pełni tego świadomy? Możemy wiec̨ być może połac̨zyć
siły, a ja zaczne ̨sie ̨ toba ̨widocznie interesować. Nie mieści ci sie ̨w głowie, że
działajac̨ tylko dla siebie tak naprawde ̨robie ̨dużowiec̨ej dobrego dla innych,
niż rzucajac̨ sie,̨ by im usługiwać? Jeśli tak to szcześ̨liwy zbieg okoliczności,
bo ja służe ̨ tylko sobie i tylko siebie bawie.̨ I naprawde ̨ nie obchodzi mnie,
jeśli nazywasz to niesprawiedliwym. Zaczne ̨ pracować dla ciebie, kiedy zo-
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bacze,̨ że ty jesteś w stanie pracować dla mnie. Ale jeśli boisz sie ̨ być wolny –
pozostańniewolnikiem. Bed̨e ̨miał satysfakcje ̨widzac̨, że niemożesz całkowi-
cie uniknać̨ cierpienia, jeśli nie chcesz wspomóc mnie, gdy ja wspomógłbym
ciebie. A jeśli zatem brakuje ci wytrzymałości lub rozsad̨ku nic sie ̨nie stanie,
jeśli rzeczywiście bed̨ziesz przepracowany a twoje życie krótsze.

Choć mam nadzieje,̨ że bed̨ziesz miał lepszy los.
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