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Curitiba, julho de 1998 nº4- shichavot bogrot

  

  
      

  
Que droga!!! !!!!!!!
Nem bem o tempo
passou e já
estamos no fim do

semestre...

  



XDITORIAL
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הםמחדדם

Vaagá Itonut

P.S.: Este é um editorial de um Iton publicado em 1979...  



CÚMULOS
Arrepio - Uma velha banguela mordendo uma gilete

atravessada.

Burrice — Ser reprovado no exame de fezes. PIADINHAS DO G É.

Censura — Proibir uma mulher de abrir as pernas na 6

hora do parto.

Ciúmes — Brigar com a mulher porque só “um” dos O quê um cromossomo disse ao

gêmeos se parece com o pai.
Coincidencia — Passar uma meleca debaixo da cadeira e outro?

encontrar outra.

Confiança — Jogarpalitinho pelo telefone.
Economia — Tirar cera do ouvido e passar no chão.

Falta de Sorte - Encontrar seu maior inimigo na sauna O que é que um passa rinho disse

gay. .
Falta do que fazer — Pegaro iton ficar lendo essas para passarinha?

baboseiras. A . 9

Frigidez —- No depois, você perguntar a sua amante: Você quer danoninho?

“você gostou?”. E ela responder: “De quê?”.
Habilidade — Tirar meleca com luva de boxe. ::

Inteligência — Comer sopa de letrinhas e cagar em 0 que que 0 Ajinomoto perguntou

ordem alfabética, para a Ajinomota?
Magreza — Usar band-aid em vez de modess. A Es . 2

Paciência — Vomitar de canudinho. Você quer AJinomato:

Preguiça — Casar com uma mulher grávida de outro.

Respeito — Comer viúva com camisinha preta
Vegetarianismo — Levar a Cindy Crawford para o mato

e comer o mato.

Cromossomosfelizes!

 

 

/ DEIXE-ME VER... VOCÊ
ANDOL! COMENDO
FILE AO ALHO E
OLEO OUTRA VEZ

    

  

    

     

 

 

 

 

  
  

OU ELI GANHO UM LAU-
BOA, GARFIELD - TO CAFE-DA-MANHA
DÊ-ME O JORNAL OU NUNCA MAIS

VERAS ESTE
JORNAL

POR QUE ESTA

CHANTAG6 tá ?

  

   

   

  

   

  
 

 

  

PARA MELHOR 4
AQUI UMA DICA PARA ו E
AS DONAS-DE-CASA

DE GUARDAR
BISCOITOS

     q
É WA Umiod Feature Syndicate. inc   



Shisha/ shlomoartzi
Ainushisha, katuv ala kir

Nisharti echad, im sofrim gam oti

Cola chaverim sheaiu li, ovrim li ba rosh achshav.

Z« she alach acharei kessef gadol,

Veze she malach al shlosha rechovot

Cola chaverim sheaiu N, ovrim li ba resb achshav.

Echad sham mitnadnet ba nadnedot she ba ganim

A chaverim sheli aiaiu tamid ktzat meshunim.

Echad kafu al a gadel, ki lo iada ligdo!

Echad mnukav mi kadur tisha milimeter, oi

Cola chaverimshe aiu li,

evrim li ba rosh achshav.

Shisha iaradnu le Eilat

Em To sofrim eta hi, she asta lanu ba iad

Cola chaverim she aiu li, ovrim li ba rosh achshav.

Shisha a man mitkavetz

Be rechovot Tel Avivlesh la shmeinu od ctz

Cola chaverim sheaiu li...

Echad imer tamid ala claf a lo nachon

A chaverim sheli aio aiu chasrei ktzat bitachon

Echad neclam ve a shmuot rafdu otole cho!

makom

Ze she diber be shem culam, medaber achshasy
rak le atzmo

Cola chaverim sheaiu li...

Shisha, Katuv ala kir,

Nisharti echad, im sofrim gam oti.

Cola chaverim she aiuli...

“COMO ESTAIS AMIGOS”
(Janick Gers/Blaze Bayley)

.

“Como está amigo?

Pela morte daqueles que não conhecemos

Nós vamos parar, e dizer uma prece

Eles nunca saberão que nós nos importamos
Nós manteremoso fogo ardendo

Nós manteremos as chamas acesas

Nós tentaremos nos lembrar

O que está certo e o que está errado

Chega de Lágrimas, Chega de lágrimas

Se nós vivermos por cem anos

Amigos, chega de lágrimas

Se nós os esquecermos

E o sacrifício que elos fizeram

A maldade e a tristeza

Virãonos visitar novamente

Nós dançaremos a dançaa na luz doso!

Nós beberemos do vinho da paz
Que nossas lágrimas sejam dealegria
Nós manteremosa fera sob controle

Chega de lágrimas, Chega delágrimas

Se nós vivermos por cem anos

Amigos, chega delágrimas

Hã silencio dentro do grito

Do lado e dentro não pode haver
Nem vitoriosos nem conquistados

Apenas horror, apenas dor

Chega de lágrimas, Chega de lágrimas
Se nós vivermos por cem anos
Amigos chega de lágrimas”

Homenagem aos mortos noholocausto

Nós éramos6, escritos sob a parede

Só sobrou um,se contarem comigo

Todos os amigos que cu tinha, me passampela cabeça agora

Esse foi atrás de muito dinheiro

Esse virou rei de três ruas
Todos ns amigos que cu tinha, mepassam pela cabeça agora

Um se balança nas balanças dos jardins de infância
Os meus amigos são, eram sempre um poucoloucos
Um ficou congeladona cerca, porque não soube crescer
Um foi atingido por uma bala 9 mm,

Todos os amigos que eu tinha

Mepassam pela cabeça agora

Os 6 descemos para Eilat

Se não contarem com ela quenos ajudou com a mão
Todos os amigos que eu tinha, me passam pela cabeça agora

Com os 6 0 tempodiminui

Nas ruas de Tel Aviv, tem uma arvore com 0 nosso nome
Todos os amigos quecu tinha...

Um sempre apostava na carta que ao era certa

Era uma vez um amigoque faltava segurança

Um desapareceu eos comentários seguem ele em todos os
lugares

Aquele que antes falava pelo nome de todos, hoje só fala pelo
nomedele

Todos os amigos que cutinha...

Os 6, escritos sob a parede,

Só sobrou um,se contarem comigo

Todos os amigos que eu tinha...

 



Uma garçonete de mesa em mesa

Ela trabalha no LIGHT, um bar da moda, que,
infelizmente, como quase todo bar da moda tem um
ridículo nome em inglês. Ela quer seratriz, mas,
enquanto não rola, defende de garçonete. Pipoca a

noite toda de mesa em mesa. E vive ouvindo frases

soltas, flashes de papo, trechos de conversas.
- Olha lá!...Olha quem acaba de chegar...
- Osterroristas na embaixada do Peru...
- Perua! Que vestido maravilhoso, você está...
- ... péssima. Tenque tirar esta chata da tua vida...
- Quem? Dona Ruth ? A favor da legalização da

maconha?
- .. enlouqueceu, Enlouqueceu vendo espace

Jam. Na hora em que o Michael...
- ...disse que ia ser pai. E a mãe era aquela

loirinha...
- ...à Madonna, sim senhor uma senhora, Evita.

- Evite esse papo deInternet, não tenho mais
saco.

- Maluf, operação da próstata. Agora, me diz que
o Pitta vai...

- puxar. Puxar é pull, empurrar é push. Eu
sempre confundo.

- O Collor continuasolto, não? E a Zélia...
- —...Zélia Duncan, todo mundo tá elogiando o Cd,

mas eu prefiro...
- ... água com gás, com bastante gelo, e outra

sem gás..
- Ninguém fala mais do shopping que foi pros

ares né?

Pra pensar...

Liquidação, não vou perder os preçoscaíram,

não vou perder.
Vai subir, me garantiram que o dólar em

março vai...
São as águas de marco fechando o verão...
saudades do tom...
... & Jerry, meu desenho favorito...
..um gato. O cara é um gato esta noite e não
me...
... escapou sem problema algum, e diz que vai
se reeleger. O Brasil é um país sem..
.. terremoto. No Japãofoi...
..horrível, o cara broxou. Disse que nunca

tinha acontecido antes... me deu vontade de...
...cortar. Cortar mesmo. Enchi mesmo
daquele cabelão.
Por aqui! To poraqui Filho de ministro
atropela um cara, foge e nada acontece.
Acontece Nando, que você mudou, você era
um idealista.
Fernando Henrique disse que brasileiro é...
Caipirinha! Mas com pouco açúcar. E você?
Vai tomar o que?
Um taxi? Já? Tudo bem, vamos pedir...
... eu em casamento? Sim,aceito...
Mas só umatacinha de...
... veneno. Veneno puro, falaram que o
coitado tá com...
...vontade de fazer pipi. O banheiro é...
..Já, olha lá quem chegou!....

e João de Barro não fez a sua casa para alugar;
e Elefante é forte, mas não faz guerra;

e Leão não ataca sem fome; e depois o único animal inteligente é o homem  
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ANEDOTA

Na polônia, um jovem casal foi alugar um apartamento,Coma 5 5 sou nome? — Perguntou o proprictíário,Levy | respondeu 9 rapaz,
Tem apartamento nenhum pra alugar, não,
Como ngo tem? -disso o Lovy - 8 anunciado,
Eu não alugo apartamentos a judous,
Mas, ou sou católico «disso 0

5 Católico, falou o propriotário, — Católico nada, Eutólico, vou à missa todos8
Eu também Vou, disso o Levy,
Ah vai? Então mo diga: o que é quo tem 14 חב fronteO altar, rospondeu Levy.
E no centro do altar?
0 sacrário, com o Sagrado Coração de Josus,
Ah, 6? E onde nasceu Josus?
EM belém, Num estábulo,
E por que num estábulo?

-

Sim sou ca-

da igreja?

, + 9 + à
-

Porque naquela epoca ja .haviam cretinos como o senhor que nãoalugavam casa para judous,

 


