
És  normal  la  corrupció  política;  és  normal  que  segueixen  robant-nos  i  retallant  les 
cadenes  per  a  una  millor  explotació  de  les  nostres  vides.  És  normal  que   polítics 
fastigosos,  banquers,  periodistes,  jutges  i  policies  siguin  els  que  ens  recordin   els 
miserables que som i damunt tenim que seguir riure'ls-hi les gràcies.
És normal perquè no perdem la por. És normal  que s'ens foten a la cara i que a estes  
altures no tinguen temor a una revolució social perquè no es vol res d'això. Perquè en el 
fons se sap que revolució equival a mal rotllo. Perquè la revolució no és gens divertida.  
La revolució és guerra i enfrontament amb el que t'oprimeix. Revolució és defendre la 
terra que t'alimenta, i ara  ho trobem  tot en les grans superfícies comercials- inclòs els  
seus contenidors d'escombreríes-. Per a què doncs una revolució?.
Si creus que el treball et farà lliure ( t'asseguro que no ho farà), llavors la llibertat és tant  
sols per  a unes poques. Si creus que la classe rica ens roba a diari; perquè no pagar amb  
la mateixa moneda?: Robar a eixos lladres és fer justícia. N'hi ha que buscar-se la vida  
perquè mai ens donaren res regalat.. 

No demanes, no supliques. 
Pren el que és teu, 
el que  que és de totes. 
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