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Dari inisiatif indivual, tanpa melandaskan diri pada dukungan
atau kerumitan retorika/teori revolusioner, tanpa kerumitan per-
angkat perusak KAMI MENYERANG! Sebuah serangan Unik dan
Menghancurkan, terikat dengan dirinya sendiri dan tanpamengan-
dung sedikitpun moral, ideologi atau kondisi material.

Dari inisiatif individual, kami mempraktekkan informalitas da-
lam perang ini yang kami nilai tak terelakkan, dan di mana kami
mengambil bagian di dalamnya melalui afinitas. Api dan ledakan
dalam aksi ini adalah konsistensi yang bertaut dengan hasrat iko-
noklastik di setiap hati yang liar yang berasosiasi secara egois.

Ini adalah Keunikan yang menantang Peradaban dan sistem
Tekno-Industrial, dan dari Keunikan ini bertumbuh mekar sebuah
afiniti untuk setiap Keunikan yang juga MENYERANG.

Berikut ini adalah beberapa bait dan beberapa aksi, yang mana
kami inginkan untuk dirangkai di dalam Phoenix Project, didedika-
sikan kepada Individu-individu tertentu yang mana atas nama per-
bedaan hasrat yang terkadang muncul ke permukaan -kami mene-
mukan korelasi di dalam aksi-aksi dan komunike mereka, secara
eksplisit kami ingin mendedikasikan aksi ini sebagai api kejahat-
an yang dipenuhi dengan HASRAT kepada Alfedo Cospito dan Ni-
cola Gai dari FAI: Sel Olga, kepada Andreas Tsavdaridis, anggota
FAI dan kepada para pendukung Phoenix Project, kepada pejuang
anti-peradaban Adrian Magdaleno (tahanan di tanah ini), kepada
insurgen perampok yang baru-baru saja meninggal di dalam aksi,
Sebastian Oversluij.

SAUDARA-SAUDARI… INILAH KAMI!

Fajar!
Sebuah teks tentatif tidak ditujukan untuk menghibur

Kekacauan (bukan) hidup yang berlangsung
Di setiap fajar tentu saja ini ini kewajiban
Fajar yang lain!
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Sebuah bekas api kecil tanpa delusi,
Kejernihan kebenaran tidak menyesatkan aksi-aksi kita
Hari tidak berarti apapun melainkan sekedar perputaran jam
Tuhan Waktu! Ayah dari Peradaban!
Fajar Yang Lain.

Pagi, malam atau rutinitas malam hari,
Teknologi/Industri, pasangan yang hadir di manapun
Fajar Yang Lain!

Lalu imajinasi:
Bagaimana jauh hal ini akan berlangsung?
Gairah para Egois dengan ke-Aku-an nya tidak akan pernah berhen-
ti.
Sesuatu akan bertabrakan!
Ini akan.
Pada titik kejayaan, pada titik kejatuhan dari ke-Aku-an
Seperti naskah terakhir KEHIDUPAN.

Karena tidak akan ada jalan lain bagi
Praksis Pengembara.
Fajar yang lain!
Untuk merengkuh Fajar Yang Lain

Sebuah Ode untuk HIDUP! Jangan sampai kita menyalahartik-
an!
Bukan sebagai bio-sentris..
Bukan sebagai Komunis atau Kristen
Tertawa, bernyanyi dan berdansa selayaknya anak-anak liar
Bercahaya, sinis dan Ikonoklastik
Fajar yang lain!
Biarkan sabit menuai!

Dengan ini juga kamimengklaim serangan denganmenggunak-
an perangkat peledak pada dini hari 18 November (2013) di sebu-
ah gereja dan bank yang terletak di kawasan pemukiman San Se-
bastian di kota Toluca, Meksiko, juga mengklaim perangkat bom
yang meledak di bank lain pada dini hari 21 Desember (2013) di
dekat bandara di kota yang sama.
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Untuk kejayaan ke-Aku-an!
Perang terhadap sistem Tekno-Industrial dan Peradaban!

Faksi Anti-Peradaban
Earth Liberation Front,
Anggota afinitas Federasi Anarkis Informal (FAI)
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