7.
Nu cere dreptul de a trăi, ia-l!

6.
Vrem să trăim!

5.
Nu dorim o lume în care să
avem certitudinea de-a nu
muri de foame în schimbul
riscului de-a muri de plictis.

4.
Plictiseala e contra-revoluionară.

3.
Între timp, toată lumea vrea să
respire,nimeni nu poate și mul i
zic „vom respira mai încolo!”.
Majoritatea dintre ei nu mor
pentru că sunt deja mor i.

2.
Navetă, muncă, navetă,
somn...

1.
În decorul spectacolului,
ochiul întâlnește doar obiecte
și pre urile lor.

14.
În ziua de azi, masochismul ia
forma reformismului.

13.
Fără retencuiri! Structura e
putrezită.

12.
Cei care fac revolu ii până la
jumate doar își sapă singuri
groapa.

11.
Eliberarea umanită ii e totul
sau nimic.

10.
Societatea este o ﬂoare
carnivoră.

9.
Într-o societate care a abolit
orice fel de aventură, singura
aventură care ne mai rămâne e
să abolim societatea.

8.
Nu vreau să-mi pierd via a
câștigând-o. (2 mai 1968)

7.
Nu cere dreptul de a trăi, ia-l!

6.
Vrem să trăim!

5.
Nu dorim o lume în care să
avem certitudinea de-a nu
muri de foame în schimbul
riscului de-a muri de plictis.

4.
Plictiseala e contra-revoluionară.

3.
Între timp, toată lumea vrea să
respire,nimeni nu poate și mul i
zic „vom respira mai încolo!”.
Majoritatea dintre ei nu mor
pentru că sunt deja mor i.

2.
Navetă, muncă, navetă,
somn...

1.
În decorul spectacolului,
ochiul întâlnește doar obiecte
și pre urile lor.

14.
În ziua de azi, masochismul ia
forma reformismului.

13.
Fără retencuiri! Structura e
putrezită.

12.
Cei care fac revolu ii până la
jumate doar își sapă singuri
groapa.

11.
Eliberarea umanită ii e totul
sau nimic.

10.
Societatea este o ﬂoare
carnivoră.

9.
Într-o societate care a abolit
orice fel de aventură, singura
aventură care ne mai rămâne e
să abolim societatea.

8.
Nu vreau să-mi pierd via a
câștigând-o. (2 mai 1968)

24.
Trăiește momentul!

17.
Am venit, am văzut, am fost
câștigat.

268.
Nu mai po i dormi în liniște
din momentul în care i-ai
deschis subit ochii.

272.
Dezbrăca i-vă frazele pentru
a ﬁ la înăl imea sanculo ilor.

271.
Ploaie. Ploaia și vântul și
măcelul nu ne împrăștie, ci ne
leagă (Comitetul de agita ie
culturală).

270.
Albastrul va rămâne gri cât
timp nu va ﬁ reinventat.

266.
La dracu’ cu limitele!
267.
A ceda pu in este a capitula
mult.

269.
Viitorul va con ine doar ceea
ce punem noi în el acum.

29.
Jos cu statul!

28.
Nu vom cere nimic. Nu vom
revendica nimic. Vom lua,
vom ocupa.

27.
Tovarăși, dacă to i ar face
precum noi...

265.
Deschide ferestrele inimii
tale!

22.
În orice caz, fără regrete!

21.
Dacă avea destul timp...

20.
Orice act de supunere în fa a
for ei exterioare mă putrezește din picioare, mort înainte
de a ﬁ înhumat de groparii
legitimi ai ordinii.

19.
Repede!

26.
Cel care poate atribui o cifră
emo iei este un tâmpit.

25.
Mișcările ucid emo ia.

21.
În ﬁecare moment se întâmplă ceva.

16.
Revolu ia este de necrezut
pentru că e aievea.

18.
Fugi, tovarășe, lumea veche e
în spatele tău!

23.
Deja zece zile de fericire.

15.
Reforma i-mi mie curu’.

268.
Nu mai po i dormi în liniște
din momentul în care i-ai
deschis subit ochii.

267.
A ceda pu in este a capitula
mult.

266.
La dracu’ cu limitele!

265.
Deschide ferestrele inimii
tale!

22.
În orice caz, fără regrete!

21.
Dacă avea destul timp...

20.
Orice act de supunere în fa a
for ei exterioare mă putrezește din picioare, mort înainte
de a ﬁ înhumat de groparii
legitimi ai ordinii.

19.
Repede!

18.
Fugi, tovarășe, lumea veche e
în spatele tău!

17.
Am venit, am văzut, am fost
câștigat.

16.
Revolu ia este de necrezut
pentru că e aievea.

15.
Reforma i-mi mie curu’.

272.
Dezbrăca i-vă frazele pentru
a ﬁ la înăl imea sanculo ilor.

271.
Ploaie. Ploaia și vântul și
măcelul nu ne împrăștie, ci ne
leagă (Comitetul de agita ie
culturală).

270.
Albastrul va rămâne gri cât
timp nu va ﬁ reinventat.

269.
Viitorul va con ine doar ceea
ce punem noi în el acum.

29.
Jos cu statul!

28.
Nu vom cere nimic. Nu vom
revendica nimic. Vom lua,
vom ocupa.

27.
Tovarăși, dacă to i ar face
precum noi...

26.
Cel care poate atribui o cifră
emo iei este un tâmpit.

25.
Mișcările ucid emo ia.

24.
Trăiește momentul!

21.
În ﬁecare moment se întâmplă ceva.

23.
Deja zece zile de fericire.

36.
Nu munci i niciodată!

35.
Să nu ne schimbăm angajatorii, ci angajamentul fa ă de
via ă.

34.
Hai să nu ne schimbăm șeﬁi,
hai să ne schimbăm via a!

33.
Este greu să-i înduri pe șeﬁ.
Este și mai cretin să i-i alegi.

32.
Alegerile: capcane pentru
proști. (Pia a Saint-Michel, 3
mai 1968).

31.
Plebiscit: că zicem da sau nu,
tot de fraieri suntem lua i.

30.
Când parlamentul devine un
teatru burghez, toate teatrele
burgheze devin parlamente.
[Scris deasupra intrării teatrului ocupat Odéon]

257.
Este interzis să interzici.

256.
Doar adevărul e revolu ionar.

255.
Jos cu jurnaliștii și cu cei care
vor să-i menajeze!

254.
Jos cu societatea marfei-spectacol!

253.
Să nu zăbovim la spectacolul
contestării. Să trecem la contestarea spectacolului.

252.
Tovarăși, să interzicem
aplauzele, spectacolul este
peste tot.

251.
Tovarăși, voi fute i musca-n
zbor!
(explica ie: Tovarăși, voi
despica i ﬁrul în patru, voi
căuta i nod în papură – n.n.)

43.
„În timpul revolu iei există
două tipuri de oameni: cei
care o fac și cei care proﬁtă de
pe urma ei.” (Napoleon)

42.
Vom avea stăpâni buni de
îndată ce to i vor ﬁ proprii
stăpâni.

41.
Natura n-a creat nici servitori
și nici stăpâni. Nu doresc
nici să stăpânesc și nici să ﬁu
stăpânit.

40.
Abolim societatea de clasă.

39.
Nu sunt în slujba nimănui, nici
a poporului, nici a conducătorilor. Poporul se va sluji singur.

38.
Nici robot, nici sclav!

37.
Nu mă elibera! Am eu grijă
de asta.

264.
Deschide i por ile azilelor,
închisorilor și altor facultă i!

263.
Elibera i-ne camarazii!

262.
Nicio libertate dușmanilor
libertă ii.

261.
Libertatea celuilalt o extinde
pe-a mea la nesfârșit.

260.
Libertatea este crima care
con ine toate crimele, este
arma noastră absolută.

259.
Libertatea nu este un bine pe
care-l avem. Ea este un bine
pe care, cu ajutorul legilor,
regulamentelor, prejudecă ilor, ignoran ei, am fost
împiedica i să-l dobândim …

258.
Este interzis să întrerupi.

36.
Nu munci i niciodată!

35.
Să nu ne schimbăm angajatorii, ci angajamentul fa ă de
via ă.

34.
Hai să nu ne schimbăm șeﬁi,
hai să ne schimbăm via a!

33.
Este greu să-i înduri pe șeﬁ.
Este și mai cretin să i-i alegi.

32.
Alegerile: capcane pentru
proști. (Pia a Saint-Michel, 3
mai 1968).

31.
Plebiscit: că zicem da sau nu,
tot de fraieri suntem lua i.

30.
Când parlamentul devine un
teatru burghez, toate teatrele
burgheze devin parlamente.
[Scris deasupra intrării teatrului ocupat Odéon]
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Doar adevărul e revolu ionar.

255.
Jos cu jurnaliștii și cu cei care
vor să-i menajeze!

254.
Jos cu societatea marfei-spectacol!

253.
Să nu zăbovim la spectacolul
contestării. Să trecem la contestarea spectacolului.

252.
Tovarăși, să interzicem
aplauzele, spectacolul este
peste tot.

251.
Tovarăși, voi fute i musca-n
zbor!
(explica ie: Tovarăși, voi
despica i ﬁrul în patru, voi
căuta i nod în papură – n.n.)

43.
„În timpul revolu iei există
două tipuri de oameni: cei
care o fac și cei care proﬁtă de
pe urma ei.” (Napoleon)

42.
Vom avea stăpâni buni de
îndată ce to i vor ﬁ proprii
stăpâni.

41.
Natura n-a creat nici servitori
și nici stăpâni. Nu doresc
nici să stăpânesc și nici să ﬁu
stăpânit.

40.
Abolim societatea de clasă.

39.
Nu sunt în slujba nimănui, nici
a poporului, nici a conducătorilor. Poporul se va sluji singur.

38.
Nici robot, nici sclav!

37.
Nu mă elibera! Am eu grijă
de asta.

264.
Deschide i por ile azilelor,
închisorilor și altor facultă i!

263.
Elibera i-ne camarazii!

262.
Nicio libertate dușmanilor
libertă ii.

261.
Libertatea celuilalt o extinde
pe-a mea la nesfârșit.

260.
Libertatea este crima care
con ine toate crimele, este
arma noastră absolută.

259.
Libertatea nu este un bine pe
care-l avem. Ea este un bine
pe care, cu ajutorul legilor,
regulamentelor, prejudecă ilor, ignoran ei, am fost
împiedica i să-l dobândim …

258.
Este interzis să întrerupi.

247.
Revolu ia este o INI IATIVĂ.
248.
Discursurile sunt contra-revolu ionare.
249.
Tot ceea ce este discutabil,
trebuie discutat.
250.
Dacă tot sco i din sărite lumea, lumea va riposta energic.

239.
Libertatea este dreptul la
tăcere.
240.
Trăiască comunicarea, jos cu
telecomunica ia!
241.
Vorbi i cu vecinii voștri! (și cu
vecinele, ce naiba!)

246.
Ajută la cură enie, aici nu
există femei de serviciu.
238.
Am ceva de spus, dar nu știu
ce.

237.
Nu am timp să scriu!!!

245.
Totul este Dada.

244.
Uită-te în fa a ta!!!

243.
Creează.

235.
Înainte să scrii, înva ă să
gândești!
236.
Nu știu cum să scriu, dar aș
vrea să spun lucruri frumoase
și nu știu cum.

242.
Strigă!

56.
Oamenii care lucrează se
plictisesc când nu lucrează.
Oamenii care nu lucrează nu
se plictisesc niciodată.

55.
Nu munci niciodată!

54.
Un proletar este cineva care
nu are nicio putere asupra
vie ii lui și știe asta.

53.
Speran a noastră poate veni
doar de la cei fără de speran ă.

52.
Baricadele blochează străzile,
dar deschid calea.

51.
Politica se face pe străzi.

50.
Revolu ia nu apar ine comitetelor, ci este a ta.

234.
Este interzis să (nu) aﬁșezi.

49.
Vrem structurile în slujba oamenilor, nu oamenii în slujba
structurilor. Vrem plăcerea,
nu durerea de-a trăi.

48.
Hazardul trebuie explorat
sistematic.

47.
Toată puterea corupe. Puterea
absolută corupe absolut.

46.
Nu te mai călca singur pe
nervi. Calcă-i pe al ii!

45.
Nu te lăsa tras pe sfoară de
politicieni și de demagogia lor
jegoasă. Trebuie să ne bazăm
pe noi înșine. Socialismul fără
libertate e o cazarmă.

44.
Aten ie! Carieriștii ambi ioși pot ﬁ acum deghiza i în
”progresiști”.

241.
Vorbi i cu vecinii voștri! (și cu
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235.
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gândești!
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49.
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structurilor. Vrem plăcerea,
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48.
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sistematic.

47.
Toată puterea corupe. Puterea
absolută corupe absolut.

46.
Nu te mai călca singur pe
nervi. Calcă-i pe al ii!

45.
Nu te lăsa tras pe sfoară de
politicieni și de demagogia lor
jegoasă. Trebuie să ne bazăm
pe noi înșine. Socialismul fără
libertate e o cazarmă.

44.
Aten ie! Carieriștii ambi ioși pot ﬁ acum deghiza i în
”progresiști”.

250.
Dacă tot sco i din sărite lumea, lumea va riposta energic.

249.
Tot ceea ce este discutabil,
trebuie discutat.

248.
Discursurile sunt contra-revolu ionare.

247.
Revolu ia este o INI IATIVĂ.

246.
Ajută la cură enie, aici nu
există femei de serviciu.

245.
Totul este Dada.

244.
Uită-te în fa a ta!!!

243.
Creează.

242.
Strigă!

56.
Oamenii care lucrează se
plictisesc când nu lucrează.
Oamenii care nu lucrează nu
se plictisesc niciodată.

55.
Nu munci niciodată!

54.
Un proletar este cineva care
nu are nicio putere asupra
vie ii lui și știe asta.

53.
Speran a noastră poate veni
doar de la cei fără de speran ă.

52.
Baricadele blochează străzile,
dar deschid calea.

51.
Politica se face pe străzi.

50.
Revolu ia nu apar ine comitetelor, ci este a ta.

62.
Toată puterea consiliilor
muncitorești! (un mânios)

61.
Ocupa i fabricile!

60.
Oprind împreună mașinăriile,
vom demonstra slăbiciunea
lor.

59.
Șeﬁi au nevoie de tine, nu tu
ai nevoie de șeﬁ.

64.
Fie pune i mâna pe uzine, pe
birouri, pe bănci, pe toate mijloacele de distribu ie, ﬁe ve i
dispărea fără să lăsa i urme.
Revolu ia are nevoie de bani
și voi la fel. Pentru asta sunt
băncile.

58.
Din 1936 lupt pentru creșterea
salariilor.
Înaintea mea, tatăl meu a luptat pentru creșterea salariilor.
Acum am un televizor, un
frigider, un Volkswagen.
Totuși, întreaga mea via ă a
devenit un obstacol.
Nu negocia cu patronii.
Stârpește-i!

68.
Te rugăm să lași Partidul
Comunist la fel de curat când
pleci precum ai vrea să îl
găsești la intrare.

67.
Face i dragoste și reîncepe i.

66.
Sindicatele muncitorești sunt
bordele.

65.
Muncitorule: poate că ai abia
25 de ani, dar sindicatul tău
există din secolul trecut.

63.
Toată puterea consiliilor
mânioase! (un muncitor)

233.
Scrie peste tot!

232.
Nu-mi place să scriu pe pere i.

231.
În primul rând, nu te supune;
apoi scrie pe pere i. (Legea
din 10 mai 1968)

230.
Supunerea începe prin
conștiin ă, iar conștiin a prin
nesupunere.

229.
Să abolim alienarea.

228.
Amnistia: un act prin care
suveranul iartă cel mai adesea
injusti iile pe care le-a comis.
(Ambrose Bierce)

227.
Și tu po i fura.

226.
Cât de trist este să iubești
lovelele.

57.
Muncitori din toate ările,
bucura i-vă!

225.
Economia suferă. Ei bine, să
crape!

224.
Milionarilor din toată lumea,
uni i-vă! Vântul se schimbă.

223.
Dacă vrei să ﬁi fericit, spânzură- i proprietarul!

222.
Agresorul nu este cel care se
revoltă, ci cel care reprimă.

221.
„Cauza tuturor războaielor,
revoltelor și injusti iilor este
existen a proprietă ii.” (Sf.
Augustin)

220.
Epoca de aur a fost vremea
când aurul nu guverna.

219.
Eu particip. Tu participi. El
participă. Noi participăm. Ei
proﬁtă.

62.
Toată puterea consiliilor
muncitorești! (un mânios)

61.
Ocupa i fabricile!

60.
Oprind împreună mașinăriile,
vom demonstra slăbiciunea
lor.

59.
Șeﬁi au nevoie de tine, nu tu
ai nevoie de șeﬁ.

58.
Din 1936 lupt pentru creșterea
salariilor.
Înaintea mea, tatăl meu a luptat pentru creșterea salariilor.
Acum am un televizor, un
frigider, un Volkswagen.
Totuși, întreaga mea via ă a
devenit un obstacol.
Nu negocia cu patronii.
Stârpește-i!

57.
Muncitori din toate ările,
bucura i-vă!

225.
Economia suferă. Ei bine, să
crape!

224.
Milionarilor din toată lumea,
uni i-vă! Vântul se schimbă.

223.
Dacă vrei să ﬁi fericit, spânzură- i proprietarul!

222.
Agresorul nu este cel care se
revoltă, ci cel care reprimă.

221.
„Cauza tuturor războaielor,
revoltelor și injusti iilor este
existen a proprietă ii.” (Sf.
Augustin)

220.
Epoca de aur a fost vremea
când aurul nu guverna.

219.
Eu particip. Tu participi. El
participă. Noi participăm. Ei
proﬁtă.

68.
Te rugăm să lași Partidul
Comunist la fel de curat când
pleci precum ai vrea să îl
găsești la intrare.

67.
Face i dragoste și reîncepe i.

66.
Sindicatele muncitorești sunt
bordele.

65.
Muncitorule: poate că ai abia
25 de ani, dar sindicatul tău
există din secolul trecut.

64.
Fie pune i mâna pe uzine, pe
birouri, pe bănci, pe toate mijloacele de distribu ie, ﬁe ve i
dispărea fără să lăsa i urme.
Revolu ia are nevoie de bani
și voi la fel. Pentru asta sunt
băncile.

63.
Toată puterea consiliilor
mânioase! (un muncitor)

233.
Scrie peste tot!

232.
Nu-mi place să scriu pe pere i.

231.
În primul rând, nu te supune;
apoi scrie pe pere i. (Legea
din 10 mai 1968)

230.
Supunerea începe prin
conștiin ă, iar conștiin a prin
nesupunere.

229.
Să abolim alienarea.

228.
Amnistia: un act prin care
suveranul iartă cel mai adesea
injusti iile pe care le-a comis.
(Ambrose Bierce)

227.
Și tu po i fura.

226.
Cât de trist este să iubești
lovelele.

210.
Cine vorbește despre iubire,
distruge iubirea.

209.
Face i dragoste, nu război.

208.
Tinerii fac dragoste, bătrânii
fac gesturi obscene.

207.
Zelda, te iubesc! Jos cu
munca!

206.
Femeile revolu ionare sunt
mult mai frumoase.

205.
Tovarăși, oamenii fac dragoste și în sălile de curs de la
Știin e Politice, nu doar pe
câmpuri.

204.
Orgasm total.

203.
Intru în pietrele cubice.

74.
Conﬂictul e părintele tuturor
lucrurilor. (Heraclit)

73.
Puterea e la capătul puștii.
Oare la capătul puterii este
pușca?

72.
Omul nu este nici Sclavul nobil al lui Rousseau, nici omul
fără de prihană al bisericii sau
omul lui La Rochefoucauld.
El este violent când este oprimat, blând când este liber.

71.
Să lăsăm frica de roșu cornutelor … iar cea de negru
staliniștilor.

76.
Fii crud!

70.
O organiza ie, da! O autoritate sau un partid, NU!
(Bonnot și Clyde).

218.
A ﬁ liber în 1968 înseamnă să
participi.

217.
Ești un consumator sau un
participant?

216.
Da i-o dracului de fericire.
Trăi i!

215.
Nu po i cumpăra fericirea.
Fur-o!

214.
Arde mărfurile!

213.
Marfa este opiumul poporului.

212.
Cu cât consumi mai mult, cu
atât trăiești mai pu in.

211.
Jos cu societatea consumeristă!

81.
Patima distrugerii este o patimă creatoare. (Bakunin)

80.
Umanitatea nu va ﬁ fericită
decât atunci când ultimul
capitalist va ﬁ spânzurat cu
ma ele ultimului stângist.

79.
Când ultimul sociolog va ﬁ
spânzurat cu ma ele ultimului birocrat, vom mai avea
„probleme”?

78.
Umanitatea nu va ﬁ fericită
până când ultimul capitalist
nu va ﬁ spânzurat cu ma ele
ultimului birocrat.

77.
Înfuria i-vă!

75.
Dacă trebuie să apelăm la
for ă, nu sta i pe gânduri.

69.
Staliniștilor, copiii voștri sunt
cu noi!

210.
Cine vorbește despre iubire,
distruge iubirea.

209.
Face i dragoste, nu război.

208.
Tinerii fac dragoste, bătrânii
fac gesturi obscene.

207.
Zelda, te iubesc! Jos cu
munca!

206.
Femeile revolu ionare sunt
mult mai frumoase.

205.
Tovarăși, oamenii fac dragoste și în sălile de curs de la
Știin e Politice, nu doar pe
câmpuri.

204.
Orgasm total.

203.
Intru în pietrele cubice.

74.
Conﬂictul e părintele tuturor
lucrurilor. (Heraclit)

73.
Puterea e la capătul puștii.
Oare la capătul puterii este
pușca?

72.
Omul nu este nici Sclavul nobil al lui Rousseau, nici omul
fără de prihană al bisericii sau
omul lui La Rochefoucauld.
El este violent când este oprimat, blând când este liber.

71.
Să lăsăm frica de roșu cornutelor … iar cea de negru
staliniștilor.

70.
O organiza ie, da! O autoritate sau un partid, NU!
(Bonnot și Clyde).

69.
Staliniștilor, copiii voștri sunt
cu noi!

218.
A ﬁ liber în 1968 înseamnă să
participi.

217.
Ești un consumator sau un
participant?

216.
Da i-o dracului de fericire.
Trăi i!

215.
Nu po i cumpăra fericirea.
Fur-o!

214.
Arde mărfurile!

213.
Marfa este opiumul poporului.

212.
Cu cât consumi mai mult, cu
atât trăiești mai pu in.

211.
Jos cu societatea consumeristă!

81.
Patima distrugerii este o patimă creatoare. (Bakunin)

80.
Umanitatea nu va ﬁ fericită
decât atunci când ultimul
capitalist va ﬁ spânzurat cu
ma ele ultimului stângist.

79.
Când ultimul sociolog va ﬁ
spânzurat cu ma ele ultimului birocrat, vom mai avea
„probleme”?

78.
Umanitatea nu va ﬁ fericită
până când ultimul capitalist
nu va ﬁ spânzurat cu ma ele
ultimului birocrat.

77.
Înfuria i-vă!

76.
Fii crud!

75.
Dacă trebuie să apelăm la
for ă, nu sta i pe gânduri.

93.
Pădurea precede omul, deșertul îl urmează.
94.
Sub pietrele de pavaj, plaja.
95.
Concretul naște apatie.
96.
În curând în acest loc: încântătoare ruine.
97.
Frumos sau poate nu, dar,
Vai!, cât de încântător: via ă
versus supravie uire.

86.
Cu to ii suntem evrei germani.
87.
Trăiască pușlamalele și golanii!
88.
Trăiască mânioșii care clădesc
aventuri!
89.
Refuzăm să ﬁm suburbaniza i, licen ia i, inventaria i,
îndoctrina i, moraliza i, bă-

92.
Fi i săra i, nu dulci!

91.
Trebuie să rămânem ”neadapta i”.

90.
Cu to ii suntem ”indezirabili.”

tu i, tele-manipula i, gaza i,
înregistra i.

202.
Te iubesc!!! Of, spune-o cu
pietre cubice!!!

201.
Iubi i-vă unii pe ceilal i!

200.
Îmbră ișează iubirea fără a
lăsa garda jos.

199.
Tovarăși, 5 ore de somn din
24 sunt indispensabile; contăm pe voi pentru revolu ie.

198.
SEX: E bun, zice Mao, atâta
vreme cât nu faci prea des.

197.
Cu cât fac dragoste mai mult,
cu atât vreau mai mult să fac o
revolu ie. Cu cât fac mai multă revolu ie, cu atât vreau mai
mult vreau să fac dragoste.

196.
Constrângerile impuse plăcerii incită plăcerea de a trăi
fără constrângeri.

85.
Asta privește pe toată lumea.

84.
Lacrimile ﬁlistinilor sunt
nectar pentru zei.

83.
Un singur sfârșit de săptămână non-revolu ionar este
inﬁnit mai sângeros decât o
lună de revolu ie totală.

82.
Gonește- i gaborul / mili ianul din cap.

195.
Luptă împotriva ﬁxa iilor
emo ionale care ne paralizează poten ialele. (Comitetul
Femeilor Căii către Eliberare)

193.
Burghezia nu are nici o altă
plăcere decât să degradeze
toate plăcerile.

192.
Doamne, am impresia că ești
un politician de stânga.

191.
Vrem un loc unde să urinăm,
nu un loc unde să ne rugăm.

190.
Cum po i gândi liber în umbra
unei biserici?

189.
Jos cu canalia din Nazaret!

188.
Î i vine să crezi că unii oameni
încă mai sunt creștini?
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189.
Jos cu canalia din Nazaret!

188.
Î i vine să crezi că unii oameni
încă mai sunt creștini?
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versus supravie uire.

96.
În curând în acest loc: încântătoare ruine.

95.
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202.
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Îmbră ișează iubirea fără a
lăsa garda jos.
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Tovarăși, 5 ore de somn din
24 sunt indispensabile; contăm pe voi pentru revolu ie.

198.
SEX: E bun, zice Mao, atâta
vreme cât nu faci prea des.

197.
Cu cât fac dragoste mai mult,
cu atât vreau mai mult să fac o
revolu ie. Cu cât fac mai multă revolu ie, cu atât vreau mai
mult vreau să fac dragoste.

196.
Constrângerile impuse plăcerii incită plăcerea de a trăi
fără constrângeri.

180.
Pentru a pune la îndoială
societatea în care „trăiești”,
trebuie prima oară să ﬁi capabil să te pui pe tine la îndoială.

179.
Dacă ve i gândi în continuare
în locul altora, al ii vor gândi
în locul vostru.

178.
O gândire care stagnează este
o gândire care putrezește.

177.
Vechea cârti ă a istoriei macină bine Sorbona. (telegramă
de la Marx, 13 Mai 1968)

176.
Orice învă ător este învă ăcel.
Orice învă ăcel este învă ător.

175.
Sacrul, iată inamicul!

174.
Obrăznicia este noua armă
revolu ionară.

105.
O revolu ie care ne cere să

104.
Nu! revolu iei cu cravată.

103.
Ascunde-te, obiectule!

102.
Ve i crăpa cu to ii de la atâta
confort.

101.
Sunte i goi pe dinăuntru

100.
A ﬁ reac ionar înseamnă a
justiﬁca și a accepta reforma,
fără a face să înﬂorească-n
sânu-i subversiunea.

99.
Conservatorismul este
sinonim cu putreziciunea și
urâ enia.

98.
„ inta mea este să agit și să
tulbur oameni. Nu vând pâine, vând drojdie”. (Unamuno)

187.
Chiar dacă Dumnezeu ar exista, ar trebui să-l suprimăm.

186.
Nici Dumnezeu, nici stăpân!

185.
Izgonește poli istul din
mintea ta!

184.
Un poli ist doarme în ﬁecare
dintre noi. Trebuie să-l
omorâm.

183.
A face revolu ie înseamnă, de
asemenea, ruperea propriilor
noastre lan uri interioare.

182.
Pere ii au urechi. Urechile
tale au pere i.

181.
Să luăm revolu ia în serios,
dar să nu ne luăm pe noi în
serios.

112.
Nu există gânduri revoluionare, există doar acte
revolu ionare.

111.
Juisa i fără piedici, trăi i fără
timpi mor i.

110.
Privește-te! Noi te așteptăm.

109.
Fericirea e o idee nouă.

108.
Când oamenii observă că sunt
plictisi i, se opresc din a mai ﬁ
plictisi i.

107.
Perspectiva de a găsi mâine
plăcere nu va compensa pentru plictiseala de astăzi.

106.
Revolu ia încetează în clipa în
care trebuie să i te sacriﬁci.

ne sacriﬁcăm pentru ea este
revolu ia tăticului.
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tale au pere i.

181.
Să luăm revolu ia în serios,
dar să nu ne luăm pe noi în
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Când oamenii observă că sunt
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plictisi i.

107.
Perspectiva de a găsi mâine
plăcere nu va compensa pentru plictiseala de astăzi.
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Revolu ia încetează în clipa în
care trebuie să i te sacriﬁci.

ne sacriﬁcăm pentru ea este
revolu ia tăticului.

171.
Examenele = servitute,
promovare socială, societate
ierarhică.

164.
Abandonează- i universitatea!

121.
Godard: ticălosul elve ian

120.
Arta e moartă, Godard nu
poate schimba asta.

119.
Arta e moartă, să ne eliberăm
via a de zi cu zi.

118.
Arta e moartă, nu-i consuma
cadavrul.

117.
Cea mai frumoasă sculptură
este o piatră cubică aruncată
în capul unui poli ist.

116.
Poezia e pe străzi.

115.
Cultura este inversarea vie ii.

113.
Cei care vorbesc despre revolu ie și lupta de clasă, fără a se
referi la realitatea de zi cu zi,
au un cadavru în gură.

167.
Profesori, sunte i la fel de
senili precum cultura voastră.

166.
Cum ar ﬁ dacă am da foc
Sorbonei?

127.
Jos cu abstractul, trăiască efemerul! (Tineretul
Marxist-Pesimist)

126.
Revolu ie, te iubesc.

125.
Noua societate trebuie
întemeiată pe absen a oricărui
egoism, a oricărei egolatrii.
Calea noastră va deveni un
lung marș al fraternită ii.

124.
Anarhia sunt eu.

123.
Dorim o muzică sălbatică și efemeră. Propunem o regenerare
fundamentală: grevă a concertelor, adunări de sunet alături de
investiga ii colective. Să abolim
dreptul de autor. Structurile
sonore apar in tuturor.

122.
Vibra ii culturale permanente.

maoist suprem.

173.
Un om nu este prost sau inteligent. Este liber sau nu.

172.
Când ești examinat, răspunde
cu întrebări.

170.
Nu vrem să ﬁm câinii de pază
sau slugile capitalismului.

163.
Profesorilor, ne face i să
îmbătrânim.

165.
Violează- i alma materul!

169.
Refuzăm rolul care ne-a fost
dat: nu dorim să ﬁm dresa i ca
niște câini de poli ie.

168.
Nu mai spune i „domnule
profesor”. Spune i „crapă,
jegule!”

161.
Studen ii sunt fraieri.
162.
Susceptibilitatea studentului
la recrutarea sa ca militant
pentru orice cauză este o
demonstra ie suﬁcientă a
impoten ei sale reale.

Modernismul vostru nu este
decât modernizarea poli iei.
Cultura e ăndări.

160.
Scula i, voi oropsi i ai universită ii!
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decât modernizarea poli iei.
Cultura e ăndări.

144.
Exagerarea, iată arma!

152.
Deschide-te la minte la fel de
des ca la șli .
153.
„Fiecare perspectivă a lucrurilor care nu este stranie, este
falsă.” (Valéry)

135.
Fii realist, cere imposibilul!

145.
Armele criticii trec prin critica armelor.
146.
Inamicul mișcării este scepticismul. Tot ce a fost realizat
vine din dinamism, care vine
din spontaneitate.

151.
Alcoolul ucide. Ia LSD.

150.
Șansele trebuie explorate
sistematic.

149.
În noi nu izbucnește doar
ra iunea mileniilor, ci și
nebunia lor. Este periculos să
ﬁi moștenitor.

148.
„Trebuie să ai haos în tine
pentru a da naștere unei stele
dansatoare.” (Nietzsche)

159.
Nihilismul trebuie început cu
sine însuși.

158.
Îndrăznește! Acest cuvânt
con ine toată politica momentului prezent. (Saint-Just)

157.
Revolu ia este trecerea activă
de la vis la realitate.

156.
Forma i comitete visătoare.

155.
Uită tot ce ai fost învă at!
Începe prin a visa.

154.
Via a e altundeva.

143.
Exagerarea este începutul
inven iei.

134.
Decretez starea de fericire
permanentă.

147.
Uite, ne spontaneizăm.

142.
Ac iunea ne permite să trecem
peste deosebiri și să găsim
solu ii.

141.
Ac iunea nu trebuie să ﬁe
reac iune, ci crea iune.

139.
Visez să ﬁu un imbecil fericit.

138.
Imagina ia nu este un cadou,
ea trebuie cucerită. (Breton)

137.
Cei ce duc lipsă de imagina ie
nu-și pot imagina ce înseamnă
a duce lipsă.

136.
Imagina ia la putere.

133.
Practică confundarea dorin elor cu realitatea.

132.
Să dorești realitatea e tare!
Să- i realizezi dorin ele e și
mai tare!

131.
Iau dorin ele mele ca realitate
deoarece cred în realitatea
dorin elor mele.

130.
Sunt groucho-marxist.

129.
Nu consuma i Marx, trăi i-l!

128.
Jos realismul socialist! Trăiască suprarealismul!
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