ALGUJ;·fAS CONSIDERAÇOES QUE, PARTINDO DA ANÁLISE DA ifGRi\.VE" QUESTÃO ACTUAL DA CAPA E BATINA, SE DIRIGEM AO INC O'\lSCIENTE DO ESTUDANTJi! M~DI O,
TOHADOR DE BICA NOS CAF~S DA PRAÇA, O '~U1I..r. , 11.PESlm DE TUDO, ~ PAssíVEL DE SE TORNAR IRRECUPERÁVEL PARA O SISTEHA.

l-Se há indivíduos neste Universidade que rrostao de andar fardados,
r Lvelando assim a s;;;ta estreita mentalidade de carnei cos-de-colégio, o problema
é deles.
2 - Se há indivíduos nesta Universidad e que } mesmo quando as pe ssoas
normais por causa do calor andam de camisa, v e stem fe.::-pelas medi evais de sarja
negra, re velémdo ~ se assim aos olhos de toda a gent e ( i mo atrasados mentais, o
problema é deles.

3 - Se os mentecaptos refe~idos em '1 'e 2 têr., um comportamento tipicamente nacdnal-revivalista-sebastianista e, como tal, ge a ssociam a sectores afins da popula ção coimbrã, numa s a nta-a liança coral ; eDtoadora de hinos nacionais e outras blasfémias à Porta-Férrea, o problem~ é ( a inda) deles.

4 - E,finalmente,se há outros indivíduos nesta Universidade,não menos
fardados mentalmente e com não' menos sarja à frente dos cornos que,apesar de não
andarem de ca pa e batina,não deixam de circular por aí como peões de bre ga desta instituição venérea onde a única coisa que se aprend e é a ser-se estúpido,
o problema é (mais uma vez) deles.
A Universidade é uma merda e os seus probl emas um passa t empo para académicos desiludidos.
Para uma coisa que tantos abortos,ignorância e cretinice eera,só uma
solução - o caos;só uma reforma - a sua extinção.
Desertai daqui!Ide construir a vossa felicid a de (e a vossa ciência)
juntamente com aqueles

q~~,sobre

as cinzas da Tirania que nos oprime,querem er-

guer uma sociedade sem chefes,sem leis e sem do gmas.
Bandai o medo para tràs das costas e acreditai na força da vossa revolta .
Entretanto,se quiserdes fazer alguma coisa por este lugar onde a consciência de cada um é transformada em pó . !4esulfamidas,cria i ,tal como nós ,comités para a sabotagem da instituição universitária.
Parti tudo! Queimai tudo! Arrasai tudo!

Nota- Num próximo panfleto teremos o pra z er de divul ga r alguns proçessos fáceis e acessíveis de foder muita coisa que nos ch ateia .
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