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AO ESTUDA.TOLA EM CERAL!

"EIS, PARA MATAR MOSCAS, A MANEIRA ' MAIS EXPEDITA, AINDA QUE NÃo A MÉLHOR: Eª

MAGI-LAS EllTREOS DOIS PRIMEIROS DEDOS riA MAo.

A MAIOR PARTE DOS

LIS!'AS QUE TRATARAM A FUNDO DESTE ASSUNTO CONCWlRAM, COM MUITA

ESPECIAVEROSDlI-

LHAIIÇA ,QUE, Dt 'CERTOS CASOS, f 'PREFERtVEL CORTAR ~ LHES A CABEÇA"

~

uma pena ver os futuros "crâneos" deste País ' reduzidos à ignóbi I
merda que constitui, de uma maneira geral, a classe estudantil desta Academl~.
~ que a busca do prefixo "DR." e~ige muito esforço e abnegaçio. Mesmo
que essa ~bnegaçio inierfira com a maneira de ser de estar, de sentir, reagir e pensar dos "CADA UNS".
J

Senão vejamos:

Depois de a-g'uentar algumas horas de aulas (cada vez

mais

n-ecessa-

rias pois os Profes esforçam-se por guardar segredos -- a a~ma do negócio que depois exigem) o aluno, vulgo estudantola mama uma bicha enorme para co
mer a tenebrosa comida que lhe i vendida.
E depois disto tem de márrar no duro umas horas para ver se faz aI
guma cadeira.
Este i o quotidiano miserável que o estudantola tem de suportar.
E isto S~m sequer lutar por qualquer contrapartida do tipo cultural, social ou desportiva que o ajude a manter a sua sanidade física e menta l.
ESTUDANTOLA:
-

Tu que estis destinado a ser merceeiro das multinacionais Farma~
cêuticasJ

- Tu que estás destinado a perpectuar uma ordem jurídica baseada na
defesa de valores perfeitamente anacrónicos.

na defesa da

"pro-

prietas· capitalista. enfim na defesa do poder;
- Tu que estás destInado a ensinar uma "cultura" velha. que nada ou
muito pouco tedizJ
- Tu que te sujeitas a andar com uma farda tipo capa e batina(para
curtir uma diferente e ganhares consciência de que fazes
de uma eLite)

parte

Se de facto queres perpectuar este estado de coisas es sem

dúvida

o c-Qmple,mento directo e muito pior do que nós p~nsavamos, mas ": ,,e ,nap pensas
demonstra-o e revolta-te contra tudo o que diariamente se oprime! '.

I

'

.

·

j~.

Espero sinceramente que este paleio sujo niote crie p ro~ 1 emas,

'.~

de

consciência;
-

Tu que suportas tudo o resto.

"SE ALGUÉM NOS CENSURAR POR FALARMOS DE ALFINETES COMO DE UM ASSUNTO RADICALMENTE FRívOLO, BOM É QUE NOTE, SEM QUALQUER PRECONCEITO, QUE OS MAIORES
EFEITOS NÃO RARO SÃO FRUTO DAS MAIS PEQUENAS CAUSAS li •

VAI DA! ~
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CAGA NAS
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