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Kétezerakárhány május elseje a bolygó valamely 
zúgában... 
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Beharangozó  

 

Franz Kafka  egykoron   ezt  irta  :    „ küzdelem a cellafallal döntetlenre 

áll „ .  Nem volt  barátunk  , tán  túl  optimista  ? Meglehet……. . 
A   kommunista világtársadalom  iránti  forradalmi  szenvedélyt azonban    

nem  tudja  kiölni   belölünk   a kor  .  Sem a   tegnapok kudarca, sem e 

jelen általános fetesizmusa . 

Ez  az  apró „ ördögi  manifesztum „  egy  nagyobb   Vörös  Vonulat 

bevezetŐ  része .  epizódja  ,  beköszöntője  , élet  tánca ,    amelyben   

a   kortárs  vagy a  közelmúlt  kommunista   ,  „baloldali   kommunista „   
anarchista , anarcho-kommunista , autonóm marxista  csoportokat,  

áramlatokat  jelenségeket elvtársi megnyilvánulásokat szándékozunk 

bemutatni ,   eléd tárni,  lári-fári,     ha     szükséges kritikusan ide  

varázsolni . 
Mindez  brosúrák maszkjaiban  (is )  fog bennünket  a  jővőben 

megkisérteni . de  addig  is  kezdödjön   a        Forradalmi Karnevál   ……   
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2019 december hava 

       

 

 

 

Grupo anarco- comunista (Latin-amerika) 
 

A tőkés társadalom, illúziói és állama 

ellen... Kommunizmus az anarchiában vagy 

halál ! 

Az anarcho-kommunista csoport forradalmi 
militáns szervezet, amely a proletár osztály 

megszerveződéséért küzd az osztályharc 

keretein belül, célja a proletariátus 

forradalmi harcainak / céljainak ösztönzése 
és terjesztése. 

Anarcho-kommunistákként síkra szállunk a 

kapitalizmus és annak védelmi szerve: az 

állam felszámolásáért, valamint az 
árutermelés általánossá vált diktatúrájának, 

az értéknek és mindazoknak az 

ideológiáknak a felszámolásáért, amelyek 

megakadályozzák az emberi lény szabadságának közösségben 
való kibontakozását. 

 

 

 



Kétezerakárhány május elseje a bolygó valamely 
zúgában...  
 
Munkások, munkanélküliek, diákok, állampolgárok és automaták 

általában! 
 

Teljes mértékben megbízunk politikusainkban és szakszervezeti 

vezetőinkben. A mi problémáink az övéik is. A mi aggodalmaink, a mi 

félelmeink ugyanazok, mint a gazdagoké. Ezért egy olyan napon, mint a 

mai május elseje, amely a társadalmi osztályok közötti világméretű és 
örök harmónia napja, kifejezzük előttük 

maximális támogatásunkat. 

 

Keményebben fogunk dolgozni, hogy 
kijussunk a válságból, még nagyobb 

áldozatokat fogunk hozni. Elfogadunk 

bármilyen munkaügyi reformot, amire csak 

szükség lesz... és bármit, ami a 
közgazdászok szerint szükséges, mivel ők a 

szakértők ! Soha többé nem fogunk 

kételkedni a hadseregben, amely rendet 

tesz és életeket ment Haitin és ki tudja még 
hol. 

 

Éljenek az ügyészek és a bírók, akik 

börtönbüntetésre ítélik a munkásokat, a tüntetőket és az engedetleneket, 

mert nélkülük itt anarchia lenne ! 
 

Követeléseinket, amelyek mindig túlzók, a hivatalos szakszervezeti 

elvtársak révén fogjuk becsatornázni. És ha itt nincs munka, oda fogunk 

emigrálni, ahová ők mondják. 
Lemondunk a családi pótlékról (ha kapunk egyáltalán), mert nem 

érdemeljük meg, és jobb lesz a pénzt inkább repülőgép-anyahajóra 

költeni, amely megrémíti az angolokat, vagy hazafias ünnepekre. 

 
Úgy fogjuk szeretni munkánkat, ahogyan önmagunkat. Soha többé nem 

verünk rendőrt, és kérni fogjuk a katonákat, hogy tegyenek rendet. 

 

Mindennél jobban fogjuk szeretni Istent és a gazdagokat. 

 
Köszönjük figyelmüket. Térjenek haza.  

 

[A Demokrata Párt a Demokratikus Demokráciáért üzenete] 

http://grupoanarcocomunista.blogspot.hu 
 
Terjeszti GondolkodÓ Autonóm Antikvárium 
Bp –h 1012 Logodi utca 51 

http://grupoanarcocomunista.blogspot.hu/
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