I Z JAVA

KOMUNISTIČNA MORALA
V Ljubljani in okolici se pojavljajo ponovno grafiti:
Kler laže – Boga ni – Nacionalisti so še živali

Nacionalisti s svojimi seansami dokazujejo, da so na stopnji živali, kot pravi
katoliška morala, katere ne spoštujejo. Spoštujejo pa jo (vedno) komunisti.
Človek je po naravi umno bitje. Po umnosti se človek loči od živali. Tudi ne
pomeni tega, da vodijo žival nagoni, a se človek svobodno odloča. Kajpada je tudi v
človeku načel še živalnost, živalska plat. Človek ima čute in nagone kakor žival.
Torej je človek človek le po načelih. Torej ni zares človek, kdor ni mož načel.
Človek brez načel je človek, ki ga vodijo k delovanju hipni vtisi, slučajnosti, minljiva
ali varljiva mnenja, ljudske sodbe, razni nagoni, strasti, trenutna razpoloženja. Brez
načel človek ni osebnost, ampak ga vodi slučaj, temne sile podzavestne živalnosti,
sla in tako dalje.
Ne bodi diletant – diletant je, kdor ima veselje s tem ali onim opravkom, glasbo,
politiko, slikarstvom, ne da bi to bilo njegova stroka. Veselje ni nedopustno ali
vredno graje. Nekdo sme imeti veselje s cvetlicami, jih gojiti in negovati, ne da bi bil
po poklicu vrtnar. Se baviti z glasbo, leposlovjem ali filozofijo. Drugače pa je, če si
nekdo lasti strokovno sodbo, ker strokovno soditi ne more, ker je strokovno neuk in
nevešč.
Ozke oz. malomeščanske teorije, začenši z ozkimi pravicami do hrane in obleke ali še
manj, bodo nujno doživele buržoazno razočaranje. Najširša moralna načela oz.
komunistična morala pa bodo z zmanjšanjem vseh bolečin človeka ter z najširšimi

demokratičnimi pravicami kot tudi solidarnostjo, odločno prevladala in če se
neupoštevanje najširše morale, tj. Komunistične morale ne bo prenehalo, bo kriza ter
posledično uničenje socialne države, socialnih pravic oz. socialističnih pravic
pripeljalo do razbohotenja kriminala in izživljanj nad prebivalstvom oz. ljudskimi
masami.
Načela socializma ostajajo večno neomejeno v veljavi oz. so sveta. Prav tako ostala
sledeča načela:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ne ubijaj.
Ne kradi.
Ne laži.
Ne varaj oz. ne nečistuj.
Ne pričaj po krivem.
Spoštuj starše.
Spoštuj soseda.
Ne želi si sosedovega blaga in ne želi si njegovih oseb.
Bojuj se za prebivalstvo.
Bojuj se za soodločanje.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Bojuj se za sogovorjenje.
Bojuj se za sodelovanje.
Bojuj se za soodgovornost.
Bojuj se za neomejeno pravico do delovnega mesta.
Bojuj se za neomejeno pravico do stanovanja.
Bodi borec za resnico in pravico.
Prizadevaj si za svojo čast.
Bodi mož (ali žena) načel.
Brez resnice ni pravih načel.
Ne bodi indiferenten.

Ter:

Pa tudi:
21. Ne bodi fanatik (fanatizem je slepa strast, če se kdo drži kakega mnenja, pa
naj bo resnično ali zmotno, ne posluša nobenih dokazov ter razlogov in v naprej
odklanja vsak premislek).
22. Ceni predvsem resnico.
23. Ne boj se žrtev.
24. Prizadevaj si za ljubezen, ne za sovraštvo.
25. Nasprotujemo nasilju nad naravo in ljudmi.
26. Ne delaj zarot in konstruktov.
27. Ne bodi domišljav, bahav oz. neveden ter kot tak nestrpen in ne zaničuj
šibkejšega.

28. Prizadevaj si za svobodo in osvoboditev – osebno in družbeno.
29. Ne postavljaj se za vodnika, preden se nisi naučil sam pokoriti.
30. Čustva naj se pokore pameti.
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