
 

SÅNGEN OM REAKTIONEN 

År 1815 så bilade furst Metternich, och tsaren en helig allians, alla furstar i Europa skulle 
slå sig ihopa och förgöra den frihet som fanns 

(REF:) Och de mördade och hängde och förföljde och bevaka och det varade i månader 
och år,  
(*2)men historien den kan man inte vrida tillbaka och tyrannerna får skörda vad de sår. 

När en tid var förfluten då var pakten sönderbruten och de mäktigas planer kom på skam, 
och fogarna knakade och tronerna skakade där nödvändigheten gick fram. 

En vår i Paris tog de fattiga makten och tre månader hade man den, sen började jakten 
och den blodiga slakten när förtryckarna tog den igen. 

(REF:) Och de mördade... 

När en tid var förfluten var den ryske tsaren skjuten och erövrat och stormat hans slott, 
och de härskande klasserna gick under för massorna och skördade vinden de sått. 

År 1918 så sköts Spartakisterna och alla reformisterna såg på, så uppfanns nazisterna av 
imperialisterna och sen var det åter dags att så. 

(REF:) Och de mördade... 

När en tid var förfluten då var makten redan bruten och det tjärvade i Hitlers krigsmaskin, 
då började bankirerna att ångra besluten, ty de röda de nalkades Berlin. 

-27 i Shanghai sköt man ner de personer som förhindrat en skälig profit, med ett par 
miljoner amerikanska patroner och order direkt ifrån Wall-Street. 

(REF:) Och de mördade... 

När en tid var förfluten la i sista minuten compradorklassens båtare ut från kaj, ty ur 
sådden av döda kom arméer av röda och nu trängde de in i Shanghai. 

Det finns de som aldrig kan lära av historien och det väntar nya skördar ganska snart, ty 
nu sår reaktionen ut sin draksådd pånytt igen, i Peru, i Turkiet och Nepal. 

(REF:) De kan mörda och hänga och förfölja och bevaka och det varar säkert månader 
och år 
(*2)men historien den kan de inte vrida tillbaka och tyrannerna får skörda vad de sår! 
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