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radomir gelHor

lehita
listxi do braci

i

GGejSxi list otwartxi skierowanxi jest do wxibuZonxih braci

i  sióstr przebxiwa}cxih na tereGe okupowanej lehI, zwanej pol-

ską, oraz do naSxih słowiaXnskih rodaków żxi}cxih na obCxiXzGe

(na wxignaGu).

uwagi, komentarze, zapxitaGa proSę kierowaXc na adres:

radomir.gelhor@rdmg.eu.

sióstr

listxi poGżej numeru 102 Ge są dostępne publiCGe
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sława bracia i  siostrxi

Qk się przebiXc przez mur oboEtnoXsci, bracia i  siostrxi? Qk

dotrzeXc do istot luZkih buQ}cxih w  obłokah, żxi}cxih

w  iluzji, ma}cxih klapki na oCah?

1

i  mówił wielki król ariów: „Xslepcxi oXslepną, głusi ogłuhną” ,
albowiem ci, którzxi Ge wiZą, którzxi Ge słxiSą, którzxi Ge Cu}

sercem i  duSą, którzxi Ge różGą się od kamieGa leżącego na pobo-

Cu drogi, ci bowiem pierwsi zdeptaG zostaną stopami kainowego

pomiotu.

2

Gehaj zatem twe sumieGe bęZie Cxiste Qk krxiStał, Geh twój duh

pozostaGe Gewinnxi Qk duSa Gemowlęcia, a  miłoXsXc gorętSa od

słoXnca. pozwól odejXsXc txim, którzxi umrzeXc muSą w  Ge-

wieZxi. spluXn pod nogi txim, którzxi z  pogardą na cię patrzą

i  SxiZą. ih drogą są krzewxi cierGste i  błoto cuhnące.

3

i  mówił król ariów, sto}c w  złocistxim rxidwaGe, ma}c pod

nogami ogGstą kulę : „Qm jest ariaXnski król zroZonxi z  kropel

de[u  i  wxibuha}cej z  wulkanu lawxi. Qm jest owcą poXsród

owiec i  wilkiem poXsród wilków. Qm jest pogodą i  Gepogodą.

osto} spokoq i  rozZiera}cxim z  Gebios gromem. a  zatem powiadam

wam, sprawiedliwxih sprawiedliwoXscią obsxipię, okrutnxim,

okrucieXnstwem odpowiem, oboEtnxih z  oboEtnoXscią porzucę” .
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Ge zasiewajcie de[u, abxiXscie Ge zbierali burzxi! Ge rzucajcie

piorunami, abxiXscie gromem Ge zostali traFieG.

* * *

wCoraj, kiedxi odpoCxiwałem w  lesie, leżąc na rozgrzanej ziemi,

spogląda}c w  błękitne Gebo, przxigląda}c się aurze rosoha-

tej sosnxi, ujrzałem Sxibu}cego po GeboskłoGe aGoła. kStał-

tem przxipominał ikara i  txilko po zarxisie mogę go opisaXc,

gdxiż poza odznaCa}cxim się QXsGejSxim konturem całxi bxił

przeXzroCxistxi.

przemknął pomięZxi koronami, a  Q pomxiXslałem sobie, Qk mało

wiemxi o  wSehXswiecie, Qk Gewielki mamxi zasób wieZxi o  ota-

Ca}cej nas rzeCxiwistoXsci, Qk Geprzxidatna jest nauka i  txi-

siące, a  może i  milionxi mądrxih książek.

kim są ci powietrzG akrobaci? od ilu wieków nam się przxiglą-

da} i  co sobie o  nas mxiXslą?

ale wieZa, którą posiadamxi, bracia i  siostrxi, jest FałSxiwa,

bo zatruta jest Qdem kłamstwa. spreparowana historia Xswia-

ta, zaFałSowane księgi i  starodruki, ma} odwieXsXc gatunek

luZki od prawdxi i  wxizwoleGa. hcą, abxiXscie żxili w  Gewoli.

kłamstwo za kłamstwem, FałS za FałSem, Geprawda za Ge-

prawdą, obłuda za obłudą; kto za tą iluminac} stoi?

Cxi wobec tego powinGXsmxi się ZiwiXc Gedowiarkom, że wxipina}

się na prawdę, skoro nauCeG są FałSxiwxih ideI, kłamliwxih

doktrxin, uFa} oFikłamcom i  iluminatom rzeCxiwistoXsci?

Cxi wolno nam się złoXsciXc, że Ge mogą po}Xc rzeCxi dla Gh na-

zbxit FantastxiCnxih?

miejmxi cierpliwoXsXc, kohaG. bądXzmxi wxirozumiali. pozwólmxi

im dojrzeXc lub zatraciXc się w  GeprawZie.

5

kiedxi król ariów spadł z  Geba z  zastępami aGołów na ziemię,

bxi rozdeptaXc żmi{we plemię, wielu się przelękło. wielu się

pohowało, Cu}c w  duSxi ogrom grzehów. a  bxili wXsród Gh wo-

dzowie najwiękSxih imperiów, biali i  CarG kapłaG, kultxi-
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wu}cxi starożxitnxih bogów, wzxiwa}cxi imię lucxiFera,

składa}cxi krwawe oFiarxi z  bożxih Zieci.

6

leC Ge bxiło takiego miejsca na ziemi, w  którxim moglibxi się

ukrxiXc. zdraZili ih towarzxiSe, zdraZiła Fauna i  Flora,

zdemaskowałxi ożxiwione budxinki z  cegłxi i  z  betonu, wxi-

dał ih nawet piasek, Formu}c się w  zdraZieckie strzałki, po-

kazu}c królowi ariów, w  której sieZą norze. matka ziemia,

przebuZiwSxi się powstała przeciwko plemieGu diabła. wxi-

rzuciła z  łona kłębowisko żmi{stwa i  wrzuciła pod mieCe

ariaXnskih siepaCxi.

7

i  łowili aGołowie milionxi pełza}cego po ziemi luZkiego Cer-

wia, ciskali Gmi w  gore}ce oCxi wulkanów, zrzucali z  górskih

baSt i  wieżxic w  othłaXn piekła, i  txisiącami prowaZili pod

tron władcxi, abxi tam król ih osąZił, abxi wxidał sprawie-

dliwxi wxirok.

* * *

Cxim jest sprawiedliwoXsXc, bracia i  siostrxi? Cxi Cłowiek

uwikłanxi w  iluzE rzeCxiwistoXsci może wxidaXc obiektxiw-

nxi wxirok?

a  przecież wxidajemxi wxiroki co hwilę. Cxiż Ge mam racji? Cxiż Ge

oceGamxi luZi powierzhowGe? po wxigląZie, po zahowaGu, po txim,

z  Qkiej pohoZą roZinxi, Qką ma} pracę lub Cxim się zajmu}?

dlaCego oceGamxi, sami Ge hcąc bxiXc osąZeG? dlaCego żądamxi

sprawiedliwego wxiroku, będąc sami Gesprawiedliwximi? dlaCego

pogarZamxi innximi, sami Ge znoSąc pogardxi?

upadł sxistem GewolGctwa. upadła cxiwilizacQ Xsmierci, aC

Ge oznaCa to, iż mamxi dalej tkwiXc w  starxim, zatęhłxim

i  zgGłxim.

Cxi doprawdxi jesteXsmxi tak słabo domxiXslG? tak mało pomxi-

słowi? tak mierG w  swoih poCxinaGah?

i  z  tą mxiXslą pozostawię was w  zadumie.
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