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Skaffa dig en revolver! Förstått?
Skaffa dig en revolver. Ju förr desto bättre. Köp, låna eller stjäl en. Poängen är att du bör vara beväpnad. Kanske tror du att den sociala revolutionen
kommer att göras med vimplar, som under karnival? Tror du att kapitalisterna tanker lämna över åkrarna och fabrikerna som de lämnar över sina döttrar
till miljonärer? Är du så dum att du tror det är möjligt med harmoni mellan
bossar och arbetare? Ser du inte hur—varje dag, över hela världen—när arbetare kräver några förbättringar så dyker tennsoldater med gevär och bajonetter
upp? Såg du inte hur, under våra kamrater spårvagnsförarnas strejk, hela armén gick in för att skydda förrädarna? Nå, ifall det händer när ett klagomål
framförs eller när en någon förbättring begärs, vad kommer då att hända när
vi kräver rätten till jord, liv och frihet? Fundera på det.
Skaffa dig en revolver och lär dig att använda den. Gör en måltavla att skjuta
på. Rita dit Astorquizas, Zañartus eller Gonzalo Bulnes’ huvud på den, eller
ditt eget om du vill. Skjut och skjut lite till. Förbered dig för den kommande
Revolutionen. Råd dina andra kamrater att göra samma sak. De som pratar om
“fredlig utveckling” och “harmoniska lösningar” med kapitalistklassen bedrar
dig å det bedrövligaste. Ser du inte hur arbetarna i Ryssland var tvungna att
beväpna sig för att störta alla tyrannerna? Ser du inte hur de nu lever som
de behagar, åtnjutande varje sorts bekvämlighet? I mer än hundra år har du
fredligt utstått alla slags förödmjukelser, och vad har du fått av dina herrar?
Det elände kyffe du bor i och betalar en förmögenhet för, sjukdomarna som
ger dig och dina barn en förtidig död, krigen som kommer med hunger och
lidande till din tröskel, och de smulor du får när du kräver lite mat och rättvisa
åt din familj och dina barn. Detta, allt detta, är belöningen för dina mödor och
uppoffringar. Det är sanningen.
Skaffa dig en revolver. Ju förr desto bättre. Köp, låna eller stjäl en. Poängen är
att du bör vara beväpnad. När den medvetna, beväpnade arbetarklassen kräver
sin rätt till liv och frihet, då kommer du att få se hur härskarna och tyrannerna
faller. Medan du håller på och skriker på gatorna som en idiot, tiggande bröd
och rättvisa, så kommer du att få se hur kulorna regnar ner över din skalle.
Det är allt. Genom att skaffa dig en revolver och råda andra att förbereda sig
för Revolutionen, kommer du att få se en ny gryning återfödas för världen.
Skaffa dig en revolver!
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