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Davant la falta de creativitat que tenim per elaborar consignes
que puguin explicar la realitat canviant hem decidit portar
aquestes propostes. Potser no són molt originals o no satisfan a
tothom però «menos da una piedra».
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Sindicats i partits són els nostres enemics.
Cap partit ens representa,
cap sindicat ens representa,
ningú, ningú, ningú ens representa (x3).
Saquejos, sabotatges, autoorganització,
són les nostres eines, passem a l'acció.
Si estem units no fan falta partits,
si estem organitzats no calen sindicats.
Contra l'Estat i el Capital,
guerra social (un clàssic).
A, anti, anticapitalista.
Li diuen crisi, però és capitalisme,
Auto, auto, autoorganització,
a l'atur, al treball, contra tota explotació.
Auto, auto, autoorganització,
contra la policia i la seva repressió.
Auto, auto, autoorganització,
lluitem totes juntes contra tanta humiliació.
Urbanos por memos tenéis un coche menos.
Si vols teca, no paguis la hipoteca,
si vols viure bé, no paguis el lloguer.
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