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EDITORIAL -

Vida nova...

Outro semestro se inicia. Com ele nuscome surgommil sonhos ce mil idéias,

Com ele nascem e surgem uil decepções. Não deixemos quo estas decepções
aconteçam, Mostraremos que agora, mais do que nunca, estamos sendo uma Tnuá
forte, com gente que vem com o intuito c comu a garra & trabalhar, de mostrar
um por que de estarmos nessa micro-sociedade vivendo ce fazendo crosce-la,

Esperamos que se apaguem as falhas do ano passado e reconccemos de wm nada, ou melhor

ou melhor: de uma ideologia, de porques, de para ques, com dúvidas e dificulda
des que se tentarmos desçobri=las voremos que sao apenas degraus para checarmeos

ao "orgasmo" de uma Tnuá,
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SS VEM 1...

Cidadãos paulistanos, uni-vos: uma terrível onda de esquecimento vos abala,

Sílvio Santos um dos maiê bem sucedidos empresátios, no Brasil, pretendo sair can-

didato à prefeitura do município. E, segundo pesquisa da Folha, soria o virtual.
prefeito,

É triste -pars não dizer aterrorizante. É aterrorizante. Inconcebível é a idé-

ia de ver o povo de uma cidade desenvolvida, que é São Paulo, ouvir =e não contes-

tar= a declaração comovente e simples, mas complexa e retrógrada, de um senhor que

tem tamanho domínio de público,

O senhor (senor) Sílvio Santos, fugindo e contradizendo antigas e recentes de-

clarações de não gostar da política -Literalmente: "Jamais vou deixar o diabo da

política entrar no meu corpo"=, mexeu com este público ao se filiar ao PFL e cogi-

tar a sua candidatura. Esse seu público fiel 6 também cleitor, E eleitor de Sílvio

Santos.

Não bastasse as contradições e o esquecimento do -até o momento- apresentador,

hê uma incrível faltade memória do povo, esquece-se esse povo de que ainda esta-

mos num indofinível período de trandição para a democracia, após essas duas déca-

das de “tutela” militar, Esquece-so que esta ditadura é um exemplo do desejo de a-

doração ao estado, "Brasil, ame-o ou deixe-o?", Outro exemplo encontra-se facilmen

te meio século atrás, Estados fortes, tudo poloestado, o homem como parte do esta

do, jamais como ser humano, Falar em "Bão e Circo" 6, no mínimo, uma estratégia ou

' sada o demasiadamente perigosa, O símbolo mundial do fascismo, retoma a nós de
forma tão surpreendente quanto impensada, A vida inteira SS deu circo ao povo, ago
re quer dar pão: Não precisamos de padeiros, mas de prefeito, corajosos e "De rabo

preso com o Eleitor", A política do Pão e circo visa a alienação do homem, tendo

comidae diversão, ele não tem com o que se preocupar, esquece-se de seus proble-

mas 6 o governo passa a controlar a sua vida, pois que nada mais decidirá e não se |

interessará em trotãr o governo ou em eleições, Esquecer-se-á da existência do go-

verno enquanto governo, adorando-o como dono do estado, a quem tudo deve,

Sílvio Santos é, sem dúvida, um homem inteligente. Usou o "velho truque" do
mostar que seus parentes 0 pessoas famosas são contra a sua candidatura, para se

lançar candidato, já que"para o bem do povo,vale qualquer sacrifício",

0 0 668 0 vovo tem a obrigação de lembrar -e lembrá-lo- é o seguintes

SS negou suas próprias declarações de não ingresso na política; SS esquece-se do

que houve no Br durante vinte anos; governos fascistas acabam com seus povos 6

países; A situação do Brasil não é muito melhor que a da Alemanha na década de 38.
E lá, deu no que deu,

- E, para reovivar a memória, nada melhor que BB votos bem depositados nas ur-

nas, 0 |
26 ע6,6ץ41%1מ86600₪0+6888שעסס1םהמ+108ע em posição se sentido... lovan

taj o derrubai os que vos querem como soldados e, não como homens,

. ILAN
 
 



 

TNUÁ, CAPITALISMO ? e

bu sou um -chaver do Habonim Bror, desde tzofe 0 frequento, sou

alguém que pode ser chamado de membro ativo da tnuã.

Aconteceu que, as vesperas do Jamboree, me vi numa situação

decepcionante quanto a וגב realmente eu não tinha aquela puta grana

para pagar o Jamboree e após me reunir com o sheliach, saí decepcionadi

-ssimo pois foi levantadas questões absurdas de meios para ganhar ca-
-pital para ir ao Jamboree e com certeza se eu disse que não tinha con

-diçõese que: só podia dar tanto +, eu não tinha porque explorar a tnuá

mais não adiantou, as: condições que me foram impostas foram:

“desconto de menos de um 6TN

-ou meu pai aceita e eu vou ou meu paí não aceita e eu não sem discus

-sões .

Minha kvutzã já tinha dado uma grana( armecadada), eu mais um poucos

Até aqui eu não ia.

Após um esquema de pressão fudida ( madrich, guisbar, sheliach ),*

pois gég o esquema era me pressionar, mas mesmo assim eu não ia (não |

dava ).

Foi aí que uma outra kvutzá decidiu que ária cobrir o resto da
quantia .

Olhando pelo lado "pressão", fiquei decepcionadissimo, eu não ia

enganar a tnuê.

O lado pressão foi assumido e que o sheliach por desconfiança que

eu pudesse realmente ter grana mas que eu cueria dar o golpe, por isso

mandou essa bomba «

CHAVER DECEPCIONADO
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Pô kavur hakelev (2X)

&e hu etzem hainian

Ló ze etzem shel akelev

Ach hakelev met mizman

* .
Tov. ze etzem hainian

Im ata mechapes mila

Vekzat kashe lecha lachlit

Shmali veshcach mehasichá

Ki bein. co ein lecha má laguid

Iê ata mevashel spaguetti

Vehamaim 16 rotchim

Ma daatchá lehadlik et haesh

Ki zé mo she kulam ossim

PISMON (2X)

Im ishtó lefamim toferet

Al tomar she hú tafram

aval im bitó lefamim overet
Al tikrá lo avarian

Im ata metapes lemala

Vetofetz mimakpetzá

Tov ioter levarer kzat kodem

Im iesh maim babrechá

PIZMON (2X)

Im raita achat ioshevet

Atzuvã veumlala

Shev leiadá ihie besseder

Wé Ki zot betach ishtechã

Im harakta be toch davar

Shekelev lefamim mashir

Nake eitev et hanaalaim

Veshmor eitanu merchat savir  PIZMON (2X)

   

Aqui estã enterrado o cachorro

Este é o x da questão

Não, é o osso do cachorro -

Nas o cachorro morreu há mui to tempo

Sim, este 6 0 א 8questão

3

Se voce procura uma palavra

E esta difícil para escolher

Me escute e esqueça o discurso

Que de qualquer jeito você não tem

O que dizer

Se você está cozinhando espaguetti

E a água não ferve

Que tal acender o fogo

2 ,

Pois isso é o que geralmente as pes-

soas fazem

Se a mulh,r dele as vezes costura

Não diga que ele está "liso"

Nas se a filha dele as vezes sai da

linha

Não chame fora da lei

Se você está subindo

e querpular do trampolim

£ melhor verificar primeiro

, . .

Se tem agua no piscina

s .

Se voce viu uma mulher

Triste e cabisbunda

Sente ao lado dela, e tudo ficará

bem

. ,

Pois na certa ela e sua esposa

. .

Se voce pisou em alguma coisa

Que um cachorro sempre deixa

Limpe bem os seus sapatos

E mantenha déstaância de nós.

 


