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Becios Madalena

Hã algum tempo. havia carros na ruas boje hã ca

Há algum tempo. a frazonia era verde: hoje ₪ cã

Há algum tenpo. o sucesso era Beatles: taje ₪ 8

zirnho e Korcrão

Há algum tenpo. q biquini era de tal jeito que

não dava pra ver a bundas hoje quase não dá prá

tiquini.

um tempo, Fapai Hoel dava presentes: SRסנש p
e

q
i -

יפ

Hã algum tempo chovia 4005: התשסנשםחשלש

FrOGaSs

ה H 1

hi tão-

quase

12421 cu

pede

Há algum tempo tiare asiático era um velho fTelina

que vivia de bengala: hoje ele ja não anda de bengala ₪

sta abaocanhando seus inimigos.7

Há algum tenpo o Brazil era verde e amarelos hoje É
+

t

Fit a

Há algum tenpo congelamento era sinônimo de 1

hoje ₪ sinánimo de inflação.

Hã alaum tempo Jornal Haciconal era culturas

cultura é Escolinha do Professor Raimundos

Hã algum tenpo as atividades da tarbut eram

ש
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O extraordinário professor de línguas

passeando pelo Brasil punha sempre cuvidos 3

maneira de falar dos nativos, fazsem professo-

res. como ele própria, ou gente simples da

pouco. E q professor ficou fascinado com uma

palavra que ouvia a todo momento- =.

dai em diante, sempre que codiar a toda hora

dizia, absurdo! absurdo! absurdo! E sorria 5 2

—.
deliciosa satisfação intelectual,

Pais não é que um dia. atravessando a

+ da Guaratara a passeio em direção a Paque-Gtra À

tã, o professor achou a paisagem um aturdo de

tonita e que horror!, não lembrou, a palavra?e

,

Tentou. tentou, levantou-se, andou até a papa

do barco. depois até a Proa, erocurando no mais

fundo da memória, mas a palavra não veio. E

estava ali. de cabeça baixa, andando prá lá e

Era cá, sem nem maiz olhar a paisagem quando um

taifeiro lhe gerguntous “Que foi, cavalheiro

está sentindo alguma 601847" "Não nada. es tou

sé aborrecido. Perdi uma palavra” “Uma palavra?

Estava escrita num papel?" "1 Hão eztaua

escrita em lugar nenhum. Zé na minha cabeças.

“Perdeu uma palavra que estava na eua cabeça?” Éז

um"10300,זו absurdo!" "E isso! Encontrou!

amigo cbrigado.”

NERALAd CELTEEA ESTA EM

85 הא ₪5 BrEBELTE

<Q colaboração: Kika  
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à tem da verdade é que Deus fez o mundo em seis diaz

e descarsou no sétimo. Mas, ca pra nús,

todas as florestas forem dizimadas Es

5 extirgui ren os ecalogiztas perderia

Portanto. preserve co emprego desses

mezmo é país sem inflação.

Primeiros Oscoisa para um país.

adoidadca. Cs: comerciantes podem

parcelas, É povo não precisa saber0

à partir dai. cs tréםב51ב1₪₪416שש. if

tados. E q que ₪ melhor: o salário

Deus se cansa?

infelizes.

RD] a bem+ nfla

tanquei ros

cotbirar החשש

contar

6]

Se שש cansa co náãc. não impcrta. OD que importa É que se

Us animais se

₪ שחששי

Infeliz

cão ₪ q melhor
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ה
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direito

ששו
ה ה

mínimo, estã sempre

subindo. ad passo que q dos paises zem inflação continua

mn ₪

כ טס
ה m ₪ 5 + fi

t

ל 0 חה
= ₪ ₪o mesmo durarnt

importante das frutas, Se não fozse ela,

todo mando₪que coner e estari peladão.,

maçã saiu do Éder e foi cair ra cabeça d

Heitor. e aí surgia a Lei da Gravidade.

Isaac estivesse repousando embaixo de um

falando em jaca meu tio & filho vinica,

quer dizer HNeutor esta certo ao dizer

ação hã uma Freuçõ£oa

rinaque,- esperar oo primeiro goco do Tuzorn

=
reação, Cen isso tambem

documento. E ainda tem gente que perguntar “Quem

Primeiro ₪₪ ₪

gqalao, cora balas. Como & que poderia

galinha sem um galo lá prá fazer a sua pa

que nada sei...

Fensar enlouquece. Fense nisso.

conlui-ze que

galinha" Herm um pm

maçã é a mais

Eva não teria q

E esta mesma

de Jjacasשש

nas izsoo mão

e conferir a

+0 תווכ 65

nasceu

סוג +fui ₪

existir cuq e

rte? El G& zwei

Colaboração: Dudu
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onda. com ginceridade, ₪ questioniria abaixos

13) Você acredita no torozcéápo chinês? DSim Otão

22 E no violino chinês” Asim Digão

52 Você já viu um 0041? פנה pião

4) Se respondeu sim por que mentiu?

&> Que time é teu”

&2 Dá pra vinte comer hoje?  mSim | שמ

7) Jacaré no seco anda? Dsim בו

2Quem vacê levaria para uma ilha deserta?

םשובטבנס ₪080 ₪ Balu Olacique Jurura

Da mão do Stina DLlecnel Brizola

3) Se você usasse desodorante, qual você usaria?

18₪2 0066 gosta de pepino? תפגזה 5

112םסחסשל

122 0 בטש você mais gosta no Mishelanu? Dos artigos

do Mouses

acaragem que uocê lia
ה

152 0041 575 à revistinha de

id) Se vacé fosse o Palé, que bicho você seria?

152 שתבש a mulher tem mais cabelo crespo?

QZâmbia  QHaiti QCamboja  Qéóêngola

152 0086 é& vagabundo (ao? םפגאאפס

FP» Você gosta de criança? QOSim QHão

lã) Se respondeu sim com que malho?

dv SERRAS DAEו
DA em Dc O, co0, DEca DiminiDinJAeA=ODAeGee

PEZaAQATIE:םטסהב

13 Homes

2) Você é narigudo? QSim QHão
52 idades:

di ldaçã cabe ler? DSim 15
5: סבשסששב resposta seja negativa, como você סטששהה

u chegar até aqui”

&> Quando você leu o Mishelanu pela 15 vez?

Oras 12 anos Qónterm

Quai ler hoje à noite OtHunca leu
To Quem lhe moztrou?

DO amigao Da namorado Do amante Dao vizinho

go Uoacê pratica alauma religião, ou cutra arte-

cialy  OQsim Quão
35 Casa afirmativo, qual”

Colaboração: ןסטפשפ ₪157
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517 EH -—- Urgente 5
ש

Depois de minucicsas investigações. torrenciais pes—

quisas e exaustivo trabalho. 3 טממסמ] ITONUT publica ₪

arande magnifico ₪ espetaculosa Felatáriao 4 Mei das

pe to desejo e com fome des informações 2 3 חשושש ₪1

= quisas DaTá ITOHN «e q maior serviço secreto
  

  serviço de pe IT : m tr

do planeta. 551 cSERVIÇO SECRETO ITONLTO : 0

a primeira e devastadora missão em conjunico O resultado

foi ₪ gensacioral Pelatério £. que vac& terã qo prazer de

ler agora. 1? רי So-

uniram para  

ןצ%9%4דוד

ו-קס[=בו3₪0בוש4₪

₪₪₪ששששפת

2 ₪0 perfil 00 lMerakez:

- Itonut: Hariz fino. mãos delicadas. ספ liso ₪
preto.

- Tarbuts Queixo fina, pescoço arqueado, crelhas pro-
תה

Z> Faixa etárias:

₪
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₪

— los que 1860 Mishelarus 48-סש anos

— bos que frequentam atividades; 7-18 anos

Prablenas detectados nos membros das vaadotsג

- TItorut: Bralfabetizmo

- Tarbut: Fobia anti-social Ciantropofobia)

2 שב pesquisa realizada com chaverim do Enifs:

disseram que foram a todas as atividades Tartut.
disseram que leram todos exemplares de Mishelanu
classificaram as atividades como sendo EXCELENTES
classificaram o mishelarnu como sendo ESNCELEHTES.
pesquisa foi feita com onmerakez Itornut e coma

ששאפז

o
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|Semelhanças entre as duas vaadots:

- Hã falta de mulher. |

- Terminam em "7".

- Seus integrantes são meio estranhos.

à Gbtjetivoz das vandats

- Itoruts conquistar a âmérica do Horte e חושב.

- Tartut: conquistar Zd territários.

à» Temas calaocadoss:

Ho Mishelarnru Haz atividades Tarktut

= Dip
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0 if e it
,i-ltaçã estã em um estádio de futebol e seu time

perdendo de acleada. De repente, a bala cai em <uas
mãos, vocês |

a-devolvg a bola educadamerntes
t-uai até o campo e faz um acl de placa pro seu times
c-enche a bola de espinhos venenosos & joga na cabeça

do juiz :

4-5 a bola dentro da camisa e vai embera dizendo
que engordou de tanto ver gola;

e-caloca uma bomba na bola e manda pro geleiro da
outro times

E-lloçcê pazsa o dia de finados na casa da mãe datas)

תבוכ 41 no meio da feiljcada שססש  ₪01%% שנושטבפר 

arroto uaçõe

a-pede desculpas a sua RE

-dizo que Eua ₪3 ץ

םבוג1כ

ra ecara humildementes

+ etragada ₪ fazendo5

+
סח

 

 

c-fala que a casa ₪ mau aszonbradas

d-dizr Co que ₪ אש AUT estãco clhanda”o Em cul

rormal! «e solta mais uma sequências

e-fala que este &é o mais movo sucesso do Bar1

5 m

ווב ה 23ות

que aquele cara roubou um pirulito seu quando você tinha

Dance de idade « ele era 0ב1סח,יטססשנ

actorersa com ele da maneira maiz racional possivel:

E-pede o pirulito de valtas

c-pergunta se aquele pirulito estava qoztazc e que

sente saudades deles

encontra co um fracote e sa lembra

d-diz: você vai me desculpar, mas hoje eu não tenho

pirultitos

e-entfia a mão na garganta dele e procura até achar

se pirulito.

 

  

4-02 0ש₪ recebe o boletim E ué que suas notas são

simplesmente atomirnáaveis. כשש deve mostrar a seus pais

para que eles assinei o que uocã faz?

a-diz que é sã um ensaio e que as notas são falsas;

de seus pais e moztra q Enletimo deם-שאב₪שאסס

cabeça para baixos

c-rasçga o boletim na sala de aulas e diz que foi um

acidentes
'

d-cçosloca Cc boletim do lado do papel higiênico para

aque atlauér use-co como tals:

“ ecengole o boletim e diz que estava famintos

à-Depois de le você vai quardaá-las

a-no fundo da

t-ro funda da seu caração

Cerro um quadro Cori ה de quras

d-junto com suas manifestações no fundo da privadas

e-rna sinagoga ao lado da Tora.

 

Resposta. שששססשבזסו

םרשססש é um caso perdida

t-parabérns suas respostas são correntes

+

כ

₪

ב

בם

mM
tc-muito bom mas vaçcé pel horar

d-regular, mas vacê nda tem salvação

i

ai

e-admirável. quase perf  



pepcicos Madalera

Um indivíduo pode ser considerado .

- Eragsileiro;s quando jã foj assaltado.

- Velho: quando passa a cuvir a rádio Guarani.

— Preservador do verdes quando não come alface.

- Gordo: aquando ac tomar banho. colha para fair e não

consegue ver o que até então via perfei tamentes,

— Frezidente do Brazil: quando tem aquilo roxo.

- Feio: quando acha que não ₪ tão feio assim.

- Fãc-duros quando não-val a festas de aniversários

— Cultos quando lê o Mishelanu.

- Político: quando faz promessas.

Ingéruos quando acredita em ו

-Corrupto: quando & político,

- ₪1+0: quando não>

-— Talco: quando acha que refrigerante 18₪₪5 natural é Las

raturadldo

— Brazileirc: quando & assaltado pela עפטשאב

— Realizado: quando frequenta as atividades da Tarbut.

- Pessimistar quando diz: “Amanhã pode ser pior"

- Lindos quando se chama Dudu.

Fa fázarados quando & brasileiro 7 וס ₪ ה ה

ty


- + ₪

ש
ש ב

+. - Qâmiac da onças: quando é amigo da Dora Le...

-—- Prevenido: quando anda de ânibus para não carrear ₪
risco de bater & carro.

Inconsolável: quando perde alguma Atividade Tartbut.

quando aquela linda margarida de =eu dardim11כשקש:!!

transforma-se uma bola de ténis.

- Ericonc: quando não se encaixa em nenhuma definição

acima.
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₪ ₪1 3

םשח₪

Que Lindo! "

Tati

Puvida É a vida

e pr

%ישקץףןח

8Eeהּ pet [ te,

|2₪   

é manifestar zua vida na medida
sua vida se torna mais alienada,”

Karl Mars

encontrou definição para, a palavra

L.à nice tn
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à culpa é minha "

Rami cz

Pes da humanidade

שו₪

סיסחהב
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154846שכה

Comer q que não

Efazer aquilo queב₪+: ₪
: 01

Mark Twain

Gruberger

Em

5

Coher Prade

é cretina "

Paulinho 5150693

Pessoa ה negócio ₪ cone r =
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םשחפחשה

de PENSAR. "
fria

Claudio:

deve ser respeitado e quardado da
peito”

Berry Gchickler

uma faixa verde na cintura e nada

rrבש

verdadeiro circo”

iguaria

Colaboração: Dudu e Maurício
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