
BernhardShawom kriget.

Bet löst oen Irriter oa att "lyfta

torit t iskä folkets hand ll tanl til] st®

-triot * syse- sådan

aff b kriget. ktiska förhållandet

r, att vi försatt obs i m I I i det

.ste förråder! Kunde 1/ att Kanta 01 t in i

kriget rankrikes si"... en alla tr rankrike, Tyskland och

att "

: 'tt brott mot civilisationen till

förmån för eller nan iksrk

klok människa att krlgg ett sådant brott skapa en illusio af ädel-

het och renhet oc triot ism, det &r att be hederligt folk utföra,

vottvilli rerk. vi få betala och

lida i det bittra medvetandet att vi offra oss för i Bak,

att vi end H at' slåss alldeJ 'Skildt bra kunna

ett fört, fullt satt draga os ur spelet*

För min del ka hoppas att våsterl b alla lnblan-

;, att de bli tvingade att

a han-- r alltid. Ty h v

mer att ske om vi krossa TJ om vi krossa Sverige efter

Itt hafva tvingat Sverige att t L 1 telt
Itt vi bli t Tyskland och sver l

Ryssland och göra detta, när vi äro utmatta ett t

le Krig. oc ; ; o» Tyskland krossar ■ tnekterar n ords, jo-kuetm

ten, hvad blir det a "" stolt yre'n att sitta på for

oss och Frankrike - for oss båda, lamds t-europas

öder, om vi trädt in för eivilltatloi Icke för lån til

land och kapitalist exploatering i Persien. Det ar lys*ligt för i

att allt detta krossando endast är skolpojksaktigt. VI kunna utveck-

la en fruktansvärd tapperhet och utmatta hvaranora 1 Acnen af net

icke mera vi ti* bli,

vi förena oss, vi kunna icke krossa hvarandra. För när-

varande fl t blott o - i\: att göra utom att si f all för

a på o t vi icke m naf att kallas veklingar
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och krukor lika väl som dårar ooh galningar intill det vi lära res-

3vSJ*JfeHX2t pektera hvarandra och respektera vår höga uppgift som den

västerländska civilisationens förenade fanbärare mot de nalfcivili-

serade österländska legioner, som vi lärt konsten att döda med ma-

skiner, Och detta enda är nu %%t omedelbart gripa oss an med att

sätta upp de oundvikliga fredsfördrag, som vi alla måste underteckna

när vi fått fart lystmäte af mord och förstörelse.
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