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*Melhor e um pedaço de pão seco e paz, do que uma ca-e ogia

sa 60 28968 0683

“Se te disserem uma coisa que te parece tola, não ri-
as, procura compreendê-la ,

Guemara
“Quem procura amigo sem defeito, nunca terá amigos.

Provérbio Chassídico
“De todas as coisas certas, a mais certa é a dúvidas.

Brecht
“1 verdade é filha da discussão, nao da simpatia.
“O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não !

para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão,
Álvaro de Campos

*Um homem não pode ser mais hâmem do que outro, por -
que a liberdade é infinita em cada um de nós.

Sartre
“O falso sábio é como um burro carregado de livros.
“Somente as lições da realidade podem ensinar-nos a !

transformar a realidade.

“Ramos inteiros podem morrer e separar-se do judaísmo;
a árvore continua a viver.

Herzl
*O homem só é sábio enquanto busca a sabedoria; quan-

do pensa tê-la encontrado, torna-se um tolo,
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AS CREDENCIAIS DO TERROR

Depois de 12 anos, voltou a tremular em El הענפה, 8 /'

bandeira do Egito: a paz é uma realidade. Está provado que Israel

nunca teve propósitos de conquista territorial, e sim, a necessi

dade de garantir a sua soberania e segurança. No branco uniforme

de almirante, o presidente Anuar Sadat ali teve certeza - como !

ele próprio o disse - de que 8 paz lhe dera mais resultados so !

que as quatro guerras anteriores,

» partir de agora, ele terá tempo e recursos para resol

ver os dramáticos problemas dos 40 milhões «le habitantes de seu!
. ָָ  



"2US amigos, na> compreendo como esse exemplo nao set-

, - -Ve aos xeques que promovem a chantagem do petróleo. Eles preferem
. . . . ,

* ב.
incentivar e financiar, atravps da OLP, a guerra, o ócio e o ter

A Ts , .Tror, para que eles - que so tem petroleo - rendem mais do que a

paze

e o nas Carr . י 2 da sdQ sanguinario Arafat é apenas um Joguete nas maos dos
.. . = 14xeques, um assassino a soldo dos interesses da OPEP, Os paises /. . € - ,due financiam ss lideres da OLP não se Preocupam em acolher ou !

ajudar os refugiados palestinos, vítimas cas guerras que eles /
mesmos provocaram,

Foi o que teve início em novembro de 1947, à issembléia
Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo iranha
decidiu partilhar a antiga Palestina para que ali Se formassem !
dáis estados independentes: tm arabe, e outro judeu. Os judeus /
realizaram seú sonho de retomo ao lar nacional. Sete paises 38
bes preferiram atacar a pequena e nova nação, Os palestinos fo =
ram induzidos a abandonarem suas terras, sob a promessa de que !
voltariam para conquistar tudo. Assim se constituíram a primeira
leva de refugiados.

Esse problema tem sido sempre, ao longo da História, =
uma questao de Humanitarismo. Em 1948, no prim:iro e difícil ano
de sua independência, Israel acolheu 6007 mil judeus refugiados
que sobreviveram ao Holocausto, Foi uma luta épica pela sobrevi-
vência, num pais sem água, sem recursos e ainda em guerra. Os Tê
fugiados crguiam suas tendas nas praias de Tel Aviv. O governo /
abriu-lhes condições para iniviarem uma nova vida, dando-lhes as
sistência médica, educação e trabalho, Esses refugiados e seus £
filhos construíram uma nação livre e democrática.

Não compreendo por que os Países Árabes, nadando em pg
tróleo e inundados de petrodólares, nada fizeram pelos refugiados
palestinos e 85 8 utilizam como bandeira para o terror. Não aju
dam ao povo, e sim à OLP, Essa mesma OLP que pretendo ter um es-

. Eai f . . .critorio em nivel de embaixada na capital do Brasil,

 



Suas ativi ladas já como cazame O Sr. Farid Sawan, emise»sario oficial de rrafat, protegido pelos "supermen" do petróleo!
no Brasil, o embaixador da Arábia Saudita e o representante da /Liga dos Estadás Árabes, tornou-se "professor" na Faculdade de 1
Direito da Universidade do Distrito Federal.

Deu a primeira aula de racismo no país onde vigora a ?
Lei Afonso “rinos que pune qualquer tentativa de discriminação ra
cial. Deitou uma falação mentirosa, sem nexo, distárcendo fatos!
elementares da Histórias, Suas aulas pregam o ódis e a divisão da
nação brasileira que tem filhos árabes e judeus que sempre vive-
ram em completa harmonia, Desse Sdio nasceã o terrorismo em esca
la profissional que tenta se שי da imunidade diplomáticas
Como já aconteceu em outros paíse S, nas malas dos funcionários d
desse estranho escritório! haverá farta munição para os chacais
que atuam entre nôse

O Sr. Farid Sawan insultou a nação brasileira com a sua
Pregação racista. E insultou também jornais de grande representa
ção pública e moral, como o Estado de São Paulo e 9 Jornal do /
SRA que condenaram a instalação de seu escritório em nosso !
país.

Qual será a contribuição que a OLP, através do Sr. Farid
Sawan ou de qualquer outro funcionário, dará ao desenvolvimento
do Brasil? Teremos petróleo mais barato? Teremos anistia nos pró
ximos aumentos? Com o dinheiro que setão nos extorquindo, os xe-
ques compram mansões em Beverly Hills, hotéis em Londres, vilas!
na Côte d'Azur.

Gostarãa de assistir a uma aula «o Sr. Faricd Sawan so=
bre os métodos que a OLP usou para destruir o Líbano e como con=
seguirá explicar o massacre de milharesde cristãos libaneses, Es
se homem que representa a causa do Terror entregará, brevemente,
ao Nosso governo, as suas credenciais!!,

É triste, meus amigos, é muito tristes
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ANT MAVTIACH L/CH

B'shem kol hatankistim ufneiem hamluvakot

Asher avru et kol ha'eish v'has'!chkot

B'shem ha'yamay'im asher pashtu al han'malim

V'cineihem kvcidot mimelcech vegakime

Ani mavtiach lach yalda sheki ktana

Shezu tihiye hamilchama ha'achronas

B'shem hataiyasim asher partsu el krav zo!em

V'nistravu ba'eish tilim v'eish nun-mem

B'shem hatsanchanim sh'bcin oferet v!ashan

Ra'u otach k'mo malach al עכפהמהב

Ani mavtiach lacheee

B'shem hatotchanim asher b'resek hap 'gazim

Hayu amud ha'eish Ll'orech hachazit

Bichedrehnushim vôchayvih'béasiisgamdamio dam

Hichziru ru'ach v'chayim heishivu dam.

Ani mavtiach lacheos

      
 

   



POESL) M.TEMÁTICA

as folhas tantas

do livro mitemático,

um Quociente apaixonou-se

um dia

doidamente

por uma incógnita.

Olhou-a com seu olhar inimerável

E viu-a do ápice 3

Uma figura impar;

olhos סו boca trapezóice, corpo retangular

5010854

Fez da sua uma vida

paralela à dela,

até que se encontraram no infinito.

"Quem és tu?! -imdagou ele

em ânsia radical,

"Sou a soma dos quadrados dos catetos.
Mas pode me chamar de hipotenusa".

E de falarem descobriram que eram

(o que em aritmética corresponde a almas irmãé)
primos entres 4

E assim se maram

ao quadrado da velocidade da luz

numa sexta potenciação,

traçando,

ao sabor do momento

e da paixao,

retas, curvas, círculos e linhas senoidais

nos jardins da quarta dimensãp,
Escandalizaram os ortodoxos

das fórmulas euclidi-nas

E os ex:getas do Universo Finitos.

Romperam convenções newtonianas
e pitagóricas.

E enfim resolveram se casar,

Constituir um lar,

mais que um lar, um perpendicular,

Convidaram para padrinhos
t . .O Poligono e a Bissetrize  
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E fizeram planos e ₪668

e diagramas para o futuro,

sonhando com uma felicidade,

integral e dúferentes,

E se casaram

e tiveram uma secante e três cones

muito engraçadinhoss,

E foram felizes

até aquele dia

em que tudo vira afinal

monotonias

Foi então que surgiu o

Máximo Divisor Comum,

frequentador de círculos

concêntricos viciosose

Ofereceu-lhe, a ela,

uma grandeza absoluta

E reduziu-a um divisor comum

Ele, Quociente, percebeu

que com ela não formava mais um toco,

uma unidade,

Era um triangulo,

tanto chamado. amorosos

Desge problema ela era uma fração

a mais ordinárias.

Mas foi então que Einstein

0065000 21וג Relatividade

e tudo que era espúrio passou a ser

moralidade,

como aliás em qualquer

sociedades.

999999999999999

QUERIA

Queria poder viver,
, יהל

₪35 0 20086550 6 ₪8 1

Queria poder respirar,
שחה.42

mas tudo e preconceitos.

Queria poder ver,

mas meus olhos foram vendados

por um mundo negros

Queria poder sorrir,
Pa à ]

mas meus labios foram selados

por palavras erradas.  



      
     
  

 

   

  

  

 

Queria poder amar,

mas meu carinho foi desvalorizado

Queria poder acreditar,

mas a vida é so descrença,

Queria poder ter 1

mas tudo é interesses.

Queria poder confiar,

Mas c mundo é desconfiado.

Queria .tanta coisaçes

Queria soe

“penas querias
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