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„the law of the strong: this is our law
and the joy of the world." --AL. II. 21

„zákon silných: toto je náš zákon a radost
světa.“ --AL. II. 21

"Do what thou wilt shall be the whole of the
Law." --AL. I. 40

„Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon“ –-AL. I.
40

"thou hast no right but to do thy will. Do that,
and no other shall say nay." --AL. I. 42-3

„ty nemáš jiného práva, než konat svoji vůli.
To dělej a nikdo nemá říkat ne.“ –-AL. I. 42-3

"Every man and every woman is a star." --AL. I. 3

„Každý muž a každá žena je hvězda.“ –-AL. I. 3

There is no god but man.

Není žádný bůh, je jen člověk

1. Man has the right to live by his own law-to live in the way that he wills to do:
to work as he will:
to play as he will:
to rest as he will:
to die when and how he will.
2. Man has the right to eat what he will:
to drink what he will:
to dwell where he will:
to move as he will on the face of the
earth.
3. Man has the right to think what he will:
to speak what he will:
to write what he will:
to draw, paint, carve, etch, mould, build
as he will:
to dress as he will.
4. Man has the right to love as he will:-"take your fill and will of love as ye will,
when, where, and with whom ye will." -AL. I. 51
5. Man has the right to kill those who would
thwart these rights.
"the slaves shall serve." --AL. II. 58

1 Člověk má právo žít dle svého vlastního
zákona-- žít způsobem, který chce:
- pracovat jak chce:
- hrát si jak chce:
- odpočívat jak chce:
- zemřít kdy a jak chce:
2. Člověk má právo jíst co chce:
- pít co chce:
- pobývat kde chce:
- pohybovat se všude po tváři země:
3. Člověk má právo si myslet co chce:
- říkat co chce:
- psát co chce:
- kreslit, malovat, vyřezávat, rýt, hníst,
stavět jak chce:
- oblákat se jak chce:
4. Člověk má právo milovat jak chce:-„syťte se dle libosti a vůle láskou tak,
jak vy chcete, kdy, kde a s kým
chcete!“ –-AL. I. 51
5. Člověk má právo zabít ty, kteří by mařili tato
práva,
„otroci mají sloužit.“ –-AL. II. 58

"Love is the law, love under will." --AL. I. 57

„Láska je zákon, láska pod vůlí“ –-AL. I. 57

