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א
 רבולוציה. היא מהפכה
 המדינה. משטר של ככוח שינוי היא מהפכה
 השלטון צורת של גמור כיטול היא מהפכה

הקיימת.
 חדש. שלטון הקמת היא מהפכה
 — מכף ההפך כדיוק הוא מהפך
 משטר של ללא־כוח אי־שינוי הוא מהפך
המדינה.

 השלטון צורת של גמור המשך הוא מהפך
הקיימת.

 ישן־נושן. שלטון הקמת הוא מהפך
 אבולוציה. הוא מהפך
!למהפכה הכוז

!המהפך יחי

ב
המת העולמיות התורות שתי של במרכזן

 עומדת — והקאפיטאליזם הסוציאליזם — חרות
העבודה.

 הוא העובד הכלכלה. בסים היא העבודה
 יחדיו מהווים והעובד העבודה הכלכלה. מלט
ה המשטרים בנויים עליו הכלכלה, בסיס את

והקאפיטאליסטים. סוציאליסטים
 ומקדש העובד את הקאפיטאליזם מנצל לבן

העבודה. את
 ומנצל העבודה את הסוציאליזם מקדש לכן

הפועל. את
— במהפך כך לא

 על הייצור, על השקעות, על בנוי המהפך
 הלוטו, על הרווחה, על הייצוא, על השיגשוג,

הכורסה. ועל הפיס על הטוטו, על
 אינו המהפך העבודה. על כנוי אינו המהפך

העובד. על מבוסס
כעובד. צורך אין כעבודה, צורך אין במהפך
ה אין ולכן קדושה אינה העבודה במהפך

 את ולתמיד אחת חיסל המהפך מנוצל. עובד
העבודה. קדושת ואת העובד של ניצולו

חיינו! אינה העבודה
מותנו! היא העבודה

שעובד! מי פרייר
המהפך! יחי

ג
 כעד הוא המהפך אלימות. נגד הוא המהפך

ורווחה. ושלווה ושלום שקט
 הרוצחים את המהפך מקירכו מקיא לכן

והפורצים. והשודדים והאנסים
 אינו אך הגניבה, את המהפך מקדש לכן

הגנב. את מציל המהפך — הגנב את מנצל

ה החוקים משלל הגנב את מציל המהפך
ה בהם. לעמוד היה יכול לא שהגנב מיושנים

ה המשטר שגזר הגזירות את מבטל מהפך
הגנבים. על הקודם מושחת
 והגנבים לא־חוקית הגניבה תהיה עוד לא

 והגג־ בושה ׳הגניבה תהיה עוד לא עבריינים.
ביישנים. כים

ב גאים. והגנבים כבוד הגניבה במהפך
מכובדים. והגנבים חוקית הגניבה מהפך
לגנבים! הכבוד כל
!לעובדים הבושה בל

!הגניבה חופש יחי
המהפך! יחי

ד
האז את מחנך המתירני העולמי המוסר

 הם העולם אזרחי אך וליושר, לאמת רחים
ורמאים. שקרנים כולם

צביעות. הוא העולמי המוסר
 שיע־ מעול האזרחים את משחרר המהפך

הצביעות. של בודה
ב פרייר. יוצא אמת שאומר מי במהפך

מעוקם. יוצא שישר מי מהפך
 מחנך המהפך הצביעות. את מבטל המהפך

— והיחידה האחת לאמת
 — שמרמה מי מצליח. — שמשקר מי

מרוויח.
!לרמאים הרווח כל
לשקרנים! ההצלחה בל

!אמת האומר אידיוט
הישר! עקום

המהפך! יחי

זז

רבו ולא מתקדמת אבולוציה הוא המהפך
 העבודה את מבטל המהפך מתנוונת. לוציה

ה את מקדש המהפך העובד. את ומשחרר
ה את משרש המהפך הגנב. את ומציל גניבה

 והרמאות. השקר את ומשריש צביעות
!לרמאים הרווח כל
לשקרנים! ההצלחה כל
!לגנבים הכבוד כל
 !לעובדים הבושה כל

 מותנו! היא העבודה
חיינו! היא הגניבה

הגניבה! חופש יחי
 התבוסתנות! הלאה •

 הישר! עקום
 האמת! האומר אידיוט
!שעובד מי פרייר

י

המהפך! יחי


