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Presado $nr Camerini e

mui. presada D. Gemma

A

gentileza,

Recebemos V. corto 'e queremos agradecer a V.

Ficop-nos a dúvida 6 queremos esclarece-la,
Si os Snrsi

compreenderam: que nos Vos recébemos sem artificios, com-tada
. a naturalidade que foi. a expressão latá de nossos sentime
ntos,

.
9

Sir. Comerini,' para:nos, o Snr. permaneceu como

parte integrante de um périodo decisivo de nossa existencia
quando
8cinsegurenga de nossos decisdes alidwo-se a expressão
gritante de
nosso êntus iommo, Gulou-nos nosso impeto juvenil e ajjntui
ção profunde do senso de conservação de nósso povo, mas estes sentime
ntos
verdadeiros eram acompanhados peles duvida e receios constan
tes”
y
que nos diteva ñnosso mejo ambiente. Quantas vezes.o especto
da duvida
não fez em periclitação a certzo da resólução ecquem sabe
quais forom os-designios do destinos que levou tantos a figor és
margens do

da corrente e tão poucos 'a resistir ag iseu

impeto:?

O Snr. foi um dos poucos, épezar de seu señossno continuo, que nos deu o auxikio que precisavamos e quem
sobe si
num destes momentos nos quais a razão de persistirou desist
ir-é
uma questão que depende de tão pouco. E nos não nos esquecemos:
de
nossos amigos. Eles foram.tõo poucos. E o Snr, foi dentre eles
dos a
mais brilhantes.

Lamentamos que não nos foi possivel até hoje
dar o nossos amigos uma expressão de nossa amizade, Os
anos foram
tão dificeis eo tempo tão curtos Es experiencia da fida
tão pou68. 0 Snr. perguntoróá o porque desta expressão?
Responderei com a

questão de Confucioi= "Como distinguiremos os amigos dos que
nio o

5507"

Lomento não poder-mos ter-lhe expresso duranté

estes anos à amjsade que' lhe temos, Espero que
o Snr'; conseguirá

distinguim dentro da envoltura modesta de nossa recepcad,

K:D. Gemma expresso os mais profundos
“sent

iménz
tos. dd admiração e respeito e espéro:que rosso
entendimento foi-cria
do e não destruido com a franqueza de nossa troca. de ו
ו
Ro
Ks suas. filhos, lembranças, e nosso pezarp
or não.

estarem' conosco.

Dov: Tzamir

