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Ser universitário é gastar dinheiro.
Ser universitário é conseguir bater
recordes de bebidas.
Ser universitário é ir para a noite.
Ser universitário é adormecer nas
aulas.
Ser Universitário é um ser que não
se pode entender porque nem ele
próprio se entende.
É ser absurdo e gostar. E voltar a
ser.
Porque ser sem Ser nunca será Ser.
E assim com esta filosofia da treta e
escrita às três pancadas abre-se a
primeira edição do
“Absurdolândia”.
Espero que não gostem. Que falem
mal. Sinceramente.

Pontos de interesse
especiais:

Assinado “Eu Que não Sei”

 Cinema
 Música
 Absurdo

Definição de: Absurdolândia

 Absurdo
 Teatro
 Absurdo
 Absurdo

Significa país dos absurdos.

É preciso ser um génio para fazer uma
coisa destas.

Entrevista Exclusiva com Paulo Bento—
Parte I
Entrevista EXCLUSIVA com Paulo Bento
Eram 5 da manhã quando conseguimos falar com Paulo Bento. A primeira
entrevista depois do empate com o Gabão.
1 – Qual foi o seu primeiro pensamento agora?
O meu primeiro pensamento foi “quem foi o c******* do cabrão que me
acordou a esta hora! Mas depois pensei…é preciso tranquilidade.
2 – Acha que as cegonhas fazem sexo ou limitam-se a fazer amor?
QUE P*** de pergunta é essa? Acordou-me a esta hora para me fazer
perguntas de M****! [suspiro] É preciso tranquilidade.
3 – Entre um anúncio para um champô e um anúncio para um banco, o
que escolheria?
Com tranquilidade faria os dois [ajeita o cabelo]
4 – Se fosse à DisneyWorld de quem abusava sexualmente?
Do Pateta. Faz-me lembrar o Miguel Veloso.
5 – Qual é a tua opinião sobre o leite?
Faz bem aos ossos. Costumava dar leite ao intervalo aos jogadores. O Moutinho, o
Pereirinha, o Adrien e o Djaló pediam-me sempre com chocolate.
6 – A cerveja é uma boa amiga?
Prefiro um tinto maduro.
7 – Fiambre com ou sem manteiga?
Não percebo se essa pergunta tem ou não cariz sexual portanto com tranquilidade
vou recusar-me a responder.
8 – Se gostasse de zoofilia que animal gostaria de ver a praticar o amor?
Uma doninha…ou o Tonel.
9 – As preguiças são estúpidas ou mais inteligentes que nós?
São mais espertas que eu sem dúvida…elas continuam no clube e eu não.
10 – Já alguém chamou-o de melro?
Os sócios do Sporting tinham sempre novos para me chamar…mas melro nunca foi
um deles graças a Deus. Ficavam-se pelo “Filho da P***”, “Cabrão”, “Mijocas”,
“Incompetente” ou “Desmaioritário”.

Imagem Absurda do Mês
(olhem pro lado)

http://www.youtube.com/watch?v=ISsRm1c676M
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Frases Pensadas
“Já vinhas...sim tu, na espera de esperar que venhas”.

“Embriagado, pelo momento, frente à lareira e no
chão, como cão, suado do calor da chama, afastarme? Poderia...mas sinto o corpo petrificado”.
“Escrita sentida, mas sem sentido, para os sentidos,
escrita para os sentidos, mas sentida, sem sentido,
Escrita sem sentido, mas sentida, para os sentidos.”
“Porque paraste? Como a árvore que pára ao deixar
de sentir o sopro. Esperas alguém? Esperas o sopro…”
“Que cena, estou gelado...estás morto? Porquê, tu já
estiveste morto?”
BMBR

Mitos do Falecido Agripino
Ahhh, Family Frost, a carrinha amarela que nos alegra com a sua musiquinha, tão doce e calmante, como
o som de água quando corre.
Aqui revelo 2 mitos, que estão
relacionados com a empresa de
gelados e congelados que todos
conhecemos:
1 - Na realidade a empresa só possui uma carrinha e um único condutor... Todas as que vemos por
esse Portugal fora são apenas uma,

ela consegue estar em todo o lado... Como é possível?! Perguntam
vocês, eu respondo como diz o
outro, "olhe, num shei".
2 - Na Family Frost os condutores
levam a rivalidade ao extremo,
tornam-se violentos entre eles,
caso um invada o território que
outro domina. Relatos afirmam
que foi vista uma perseguição entre 2 carrinhas Frost, a de trás
levava uma caçadeira de canos
cerrados a espreitar fora da janela
do condutor, apontada para a car-

Questões e Frases do Falecido Muco
Ia a cavalo num cão, a dada altura fui questionado por
ele - porque me montas? Retorqui - porque relinchas?
Enquanto o diabo esfrega um olho, porque lhe entrou
um grão de areia, enquanto brincava com o filho no
parque infantil.

rinha da frente. Ao que parece dias
antes um habitante da localidade onde
tal ocorreu comentou com o condutor da carrinha que perseguia, que o
condutor da carrinha em fuga andava
fazer aquela zona na sua ausência, dias
depois o condutor resolveu fazer uma
espera ao colega e persegui-lo, daquela maneira bem simpática. No dia posterior á perseguição a alegada carrinha que seguia em fuga, foi encontrada no meio de um pinhal por um casal, a 30km da localidade e sem sinal
do condutor…

É bom saber que…

As cegonhas também fazem sexo!
É uma revelação um pouco constrangedora visto que as cegonhas
mais novas pensavam que os bebés eram pedidos pelos humanos
(e por sua vez os humanos pensavam que as cegonhas é que traziam os bebés), é uma revelação que pode mudar o círculo da vida
mas alguém tinha que a fazer...
As cegonhas têm cerca de um metro de altura e pesam 3 kg. E
gloteam muito, bem não sei se é assim que se escreve...mas o que
interessa é que o fazem muito porque não têm cordas vocais.
As cegonhas não são só brancas (caso pensassem que eram puras e coisa e tal).
Não costumo ver muitas cegonhas. E penso que nos sites porno na parte animal
também não falem muito disso. But who cares?

Vídeo WTF do Mês : http://www.youtube.com/watch?
v=fS1uDnIPTvo

NOTÍCIA
Um homem de sessenta anos foi condenado por apalpar a Minnie na DisneyWorld.
Confesso que não percebo.
Primeiro por ser a Minnie e não tem a ver com o facto de ela ser uma rata, nada disso.
Apenas não gosto dela.
Acho-a convencida, tem as orelhas grandes e demasiado bronze. Usa saias coloridas só para
dar nas vistas e está sempre a distrair o Mickey dos casos que tem de resolver.
Não que eu goste do Mickey, nada disso. Acho que tem uma voz irritante, esganiçada, mas
não deve ser só isso porque o Donald também tem e eu gosto dele assim como gosto das
gargalhadas do Pateta.
Imaginem se fosse a Vovó Donalda a apalpada? Tínhamos ainda mais comentários...será que o
homem andá a ver demasiada Tv Mature? Bem, mas ela também já tem sessenta anos...ela
apareceu em 1950...logo...esperem...59 anos se não me engano? Mas ela quando surgiu já é
vovô, imaginando que tivesse 50 anos....teria hoje 109 anos...hmm...o gajo seria um prevertido...mas confesso que a acho mais sexy do que à Clarabela...aquele nariz não a favorece nada...
O homem foi condenado a 180 dias de prisão e 50 horas de serviço comunitário
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Espaço Poesia
“Porquificação
ornamentados
por personalidades,
humanos porquificados
não deixam de haver
aqueles menos interessados
que jogam outras vidas,
ao contrário
do patriarca que consente
e apoia a sarrabulhada
pautada por uma banda
afinada ao compasso
da fuga da manada
que corre ao desencontro
do canibal fratricídio
mas amam-se
nesta última ceia
irmãos desta pocilga,
a sociedade.”
BMBR

Epifânias por Epifânio
“Turista, de Chernobyl não tragas

“E como diria o outro, escatologi-

souvenirs;

camente
“Mais um dia anal
Num país anal.”
Sendo poeta sem saber, sem o
ser”

“Morrer é deitar-se, ninguém
morre de pé.”

...autênticas Caixas de Pandora.”

Crónica do Epifânio—Crónicólica: Crónica de uma cólica
Crónica de uma cólica já anunciada, cólica daqui, cólica dali, cólica ali, cólica aqui, cólica na televisão, cólica no jornal, cólica na rádio, cólica no governo, cólica na boca do grevista que esbraceja indignado, crónica da Cólica Monumental, da Mãe de todas as cólicas, A Cólica, a Cólica Mór, tudo
uma grande cólica, uma substância excrementícia, para não dizer merda,
sim tudo é uma grande substância excrementícia, uma grande merda, isto
não é nada, é uma merda. Há por aí muito indivíduo amante de coprofagia.

Teatro Experimental—Salada de Fruta
ACTO I
CENA I
Entra o pai Banana e a mãe Pêssego.
BANANA
Não está ninguém em casa. Descasca-me!
PÊSSEGO
Agora não me apetece. Dói-me o caroço.
BANANA
É sempre a mesma merda! Sempre que podemos...dói-te o caroço! Já não me queres agora que estou maduro.
PÊSSEGO
Quando eras verde aguentavas mais. Mas não sabias o que fazias. Agora que sabes estás mole.
BANANA
Anda lá...só um pouquinho...descasca-me lá!
A campainha toca. O pai Banana abre. É a sogra Pêra.
PÊRA
Isso são modos de atender a porta? Arranje a sua casca!
BANANA
Não esperávamos visitas. Muito menos a sua!
PÊSSEGO
Que faz por cá mamã?
PÊRA
O melão do teu avô não descola do televisor. Está tão gordo que é preciso uma grua para andar com ele do sofá
para a cama. Resolvi dar cá um salto para ver como estão as coisas.
FIM DA PARTE I
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Espaço Música
Na Primavera as violetas
No Verão

naufragam nas suas tetas

a vida é bela

E à noite cantam os grilos

No mairald

sobre os seus mamilos.

http://www.youtube.com/watch?v=2I_wKbGqIBA

a Serra da Estrela
No litoral Algarvio

(INSTUMENTAL)

andam lulas com o ciu
No Outono cai a folha

Hoje já não há estaçoesj

namorei uma zarolha

á soprei três mil balões

No escritório do meu pai

Vou daqui e para ali

o pau vem e vai

no meu Ford Capri

No Inverno fazemos skihi

Rebentei com alcoolémia

minetes com chatili

a duzentos com a Noémia

E à beira da lareira

Foi bonita a vida aqui
agora a Capri "ce finit"(2x)

Espaço Cinema—Dumb and Dumber
Lloyd: What do you mean you don't bet? Wussy! Wussy!
Harry: I never have and I never will.
Lloyd: Yeah, right. I bet you twenty bucks I can get you gambling before the end of the day.
Harry: No way.
Lloyd: I give you three to one odds.
Harry: No.
Lloyd: Five to one?
Harry: No.
Lloyd Ten to one?
Larry: You're on.
Lloyd: I'm gonna get you.
Harry: Nuh-uh.
Lloyd: I don't know how, but I'm gonna get you.
Harry: Nuh-uh.
http://www.youtube.com/watch?v=XsrU2dMBVUQ

Organização

Capas de jornais pra
recordar

QUE TÁS A OLHAR?

Espaço para encher monte—Dúvidas Existenciais
Pega-se na matrícula, coloca-se no congelador. Espera-se uns minutos. Tira-se a
matrícula congelada.

ESTAMOS EM PORTUGAL!
(olhem para baixo)

