UM POEMA ÉPICO SEM HERÓIS

Ao compor “Notícias Americanas”, o escritor recifense Moisés Neto tocou no nosso nervo
exposto. Remexeu em nossas entranhas. Afinal, anos de imperialismo americano estão em nossas
veias, circulando cada vez mais forte desde o final da segunda guerra mundial. Mitos como os de
Hollywood, fast food, MTV e tantos outros do capitalismo embaralham-se em nossa mente num
turbilhão onde democracia e terrorismo ardem.
O que Moisés fez foi: a partir da tragédia americana do dia 11 de setembro de 2001 acompanhar
o noticiário e transformar a mídia sobre a guerra américo-afegã em poesia. Não uma poesia fácil.
São versos meio terríveis, onde horror e ironia jogam baldes de sangue um no outro.
Às vezes o autor parece-me leviano e insensato, às vezes extremamente lúcido e informativo,
mas de qualquer forma ele ama a humanidade e isso, para quem o conhece, fica bem claro.
Moisés vive “antenado” e lê muito.
Não é uma leitura fácil. Nem a dele, nem a desse poema.
O poema é composto por quadras rimadas, e o que sentimos é que certas rimas foram meio
“forçadas”.
Ao elaborar seu “épico”, ele deu-nos uma visão diferente dos oito meses que se seguiram aos
atentados fatídicos. Sua abordagem enxerga através das reportagens e ensaios: ações e reações,
não só dos países envolvidos diretamente, mas do mundo perplexo diante de uma nova realidade
histórica que poderia surgir. Os ângulos escolhidos para observar os acontecimentos são meio
inconvenientes, e não foi à toa que muitos intelectuais do Recife se recusaram a escrever sobre
este poema. Pura bobagem. Precisamos de autores que sondem nossos abismos. A literatura
pernambucana não podia ficar à margem do caudaloso rio de fogo apocalíptico que brotou
naquele onze de setembro ensolarado e catastrófico.
A televisão mostrou tudo ao vivo, mas nosso autor não foi teleguiado. Usou de sua licença
poética e não fugiu da licença histórica.
Ivete Ferreira
Professora de História
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Vou cantar os acontecimentos de uma guerra
Meu canto tragicômico,dificilmente aqui se encerra
É o conflito américo-afegão desde 11/09/01,quando
Duas torres em New York,e o Pentágono foram desmoronando
É um jogo de rimas e fatos.Palavras que não pude calar
Não posso cantar as glórias,não há herói a se louvar
As divindades postas de lado,os homens assumem seus destinos
Tão distantes acontecimentos trazidos pela mídia em desatinos
Invoco forças cósmicas e terrestres para ajudar minha escrita
Peço às musas que me ajudem,e ao leitor que reflita
Para que este poema que agora inicio,cumpra a sua finalidade
Tenha boa trajetória,sirva pelo menos de reflexo à humanidade
Tão difícil parece a minha dedicatória
Às musas,aos desejos,nesta fome de história
Aos amigos,aos parentes.Ao Recife,enfim
Que com calor e ânsia,arde dentro de mim
Nova York: centro financeiro do capitalismo mundial
Pentágono(Washington):complexo militar industrial
Coração do que podia ser uma pseudodemocracia racista imperialista
Estados Unidos humilhados. Com explosões da fúria “terrorista”
Foi assim: quatro aviões americanos foram seqüestrados
Dois explodiram os dois maiores prédios de Nova York(tudo televisionado)
O terceiro derrubou um pedaço do Pentágono(sede do poder americano)
E um quarto caiu ,quando tentava atingir a Casa Branca.11/09/01.Que plano!
Há quem chore,há quem diga,general
O terrorismo não permanecerá
Notícias americanas dizem que algo assim não se repetirá
E que declarada a guerra,desnuda-se o mal
As torres-gêmeas(World Trade Center) caíram,parte do Pentágono também
Setembro mansinho de apocalipse variado, manipulado por quem?
O mundo é uma bomba,kamikazes,sacolejam a terra dos bravos
Aconteceu numa terça-feira ensolarada,em Manhattan e Washington: desagravos
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Foi tudo cronometrado.Países se solidarizaram. Até Fidel ofereceu Havana
Uma lição de horrores instantâneos na grande potência
Que se viu vulnerável,à mercê , subjugada,e acusou logo uma facção muçulmana
Promessas vãs de líderes ao papa.Indescritível dor.Sacerdote pediu paciência
Boeings 767 e 765 da American e United Airlines,seqüestrados, a voar
Atingem WTC:110 andares,caíram,18 minutos de intervalo.Poeira,fumaça no ar
Pouco mais de 3 mil vítimas(em horário normal seriam 20 mil em cima,150 mil embaixo)
Logo hospitais ficaram lotados:Big Apple vulnerável!Babilônia ,veio abaixo
Submissa e confusa às 8:45,Casa Branca indefesa
CIA arrisca teste? Sem trens,estradas fechadas.Ponte aérea desfeita
Explosões em Cabul,capital do Afeganistão,surpresa?
EUA: secretário de Estado, Collin Powell,ataca:Al-Qaeda de bin Laden é suspeita
WTC era assim:1200 firmas,hotel ,shopping,estação de metrô
(virou escombros fumegando)tentação proibida,muçulmano estertor?
Caiu tão rápido quanto os 58 segundos do chão ao 107,que se ia de elevador.
Feitos:em 74,entre suas torres,francês Petit se equilibrou.Willig em 3h e meia ,escalou
A construção foi feita sem colunas internas,peso nas paredes externas
Janelas de tamanho mínimo,refletiam o ianque domínio
Construído para mudar o visual de NY.Suas paredes eram de alumínio
Em 1972,seu custo foi superior a US $ 1 bilhão.Eram como apoteóticas cavernas
No começo,vizinhança o desprezou ,40.000 metros quadrados ,monte de areia removido
Com tal entulho,criou-se o Battery Park,ao sul da ilha espremido
WTC: acabou-se em chamas,suportes de aço,derretidos
90 mil litros de combustível.Putin,presidente da Rússia quer culpados punidos
Jian, chefe da China, também exige terrorismo condenado
Foi assim: às 9:50(hora do Brasil) 92 pessoas-vôo 11 de Boston para Los Angeles:terror
E às10:08 (hora do Brasil),outro vôo,o 77,acaba em NY, na torre sul do WTC -enfiado
64 passageiros neste 2º avião,o mundo inteiro(ao vivo) chocado com tamanho horror
Mídia insistente,olhos sedentos,ouvidos atentos
11:05 a torre sul desaba nas ruas seus 417 metros
11:30 (BR),a morte chega como fumaça aos 7 ventos
O Pentágono foi atingido 24 mil empregados.Pânico.Militares perdem cetros
A bolsa subiu 0,95% em Tóquio e fechou as portas.Crise imediata na grande maçã
Manhattan-hospital,7000 voluntários no país
Com o WTC caem antenas,comunicação em ataque:incerto amanhã
Ahmed Yassin,líder do Hamas,pronuncia-se, mas militância islâmica se contradiz
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Geraldo Quintão, ministro da defesa brasileira
Sente “ameaça ao Mundo Livre”,e fica em alerta
E pede união para a paz e o progresso,FHC na esteira
Brasileiro já sabe, quem paga,quando a coisa aperta
Americanos : “Nível 4 de prontidão”- guerra nuclear ,é a ameaça
Bases dos EUA no Japão (1º ministro Koizume): alerta total.Redivivo polígono
Presidente Fox,do México,fecha fronteira,enquanto isso passa
EUA:esposa do procurador geral da justiça(Olson): no vôo que atingiu Pentágono.
Soube-se:uma aeromoça foi esfaqueada no avião de Boston,desviado p/as torres
Pesadelo delineado,no que parecia um ritual macabro.Sai ,Satanás
Bandidos do oeste americano.Ricos,delirantes
Alá nos proteja:tanta logística,já é demais!
O que aconteceu nos EUA em 11/09/01,foi novo
Desde 1812 que seu território não sofria tal estorvo
Pearl Harbour (Havaí),era parte de uma “colônia”(assim chamavam),então
E de repente: isso.Daí , o governo de Bush atacou o Afeganistão
Tal ofensiva também era fora da lei.O governo Bush sabia disso
Mesmo assim,ao modo de Nixon,Carter,Reagan,Clinton,foi em frente
Os EUA são os únicos condenados por terrorismo doente
E continuam atacando,cerceando,destruindo.Parece feitiço
O dólar manda no mundo,Inglaterra ajuda
Coréia,Vietnã,Guerra do Golfo,Sérvia,Sudão.Deus nos acuda!
O terrorismo se espalha ainda. Militarização dos ricos
Já atiraram contra a Nicarágua,também. Violência em altos picos
Foi em 1986:corte mundial culpou EUA por terrorismo internacional
Tinham que pagar estragos.Espernearam,não pagaram.Ficou nisso mesmo
Os pobres destruídos que se danem!(O mundo vive a esmo)
O caminho da lei é de mão única.Falta de grana é fatal
Hiroshima(oeste do Japão) e Nagasaki(leste),45,destruição
Hipóteses para atentados pululam.Revanche vermelha?Conluio?Vingança?
Outro Okamoto,líder japonês contra Israel ,em ação?
Mais mortos do que podemos suportar.Terrível lembrança.
Yasser Arafat,pasmo líder palestino,aparece doando sangue para americanos.
Na rua seu povo festeja a tragédia,com doces:Deus é maior,por mais que façamos
No Iraque,hinos patrióticos: abaixo os Estados Unidos!
Teriam sido os ódios de 91,Guerra do Golfo,não esquecidos?
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Ó Tel Aviv,desperta! Cuida,pois querem apressar o teu fim
Seria a queda das torres, juízo final promovido por árabes?Qual o plano traçado?
Blair,1º ministro inglês,endurece e proíbe vôos sobre Londres,assim
Pânico : temia-se que a 3ª guerra mundial houvesse começado.
O chanceler alemão(2001),Schöder,tem EUA como amigos
Fundo de imagens hollywoodianas,não superaram a realidade feérica
A realidade foi maior que a mitificação,que o comércio ianque(violência, perigos)
Pensou-se até que envolvidos nos ataques fossem filhos de tal América
Bruxelas,urgente:dia 13 de setembro reunião decide emergências
OTAN teme resposta desmedida de Bush,radical
Terror e democracia desencapam arsenal
Os 34 da OEA divulgam carta democrática interamericana,opõem-se tendências
United States fecham portões ,e também os olhos para um cartaz(onda nacional)
Muitos americanos pedem: “Sem revanche,por favor.Não à 3ª guerra mundial”
Seria como endurecer,sem perder a ternura jamais?
Preço do petróleo dispara. Esquentam do mesmo modo,outras armas letais
No final da Pennsylvania Avenue,Washington,está o Capitólio,sede do legislativo
Com a explosão no Departamento de Estado,o epicentro do poder fora atingido
Os terroristas escolheram alvos emblemáticos. Foi ato punitivo
Povo americano,dizem comentaristas, sempre exige vingança, quando agredido(?)
Até Recife acha a história absurda.A rua Nova (que nada tem de Iorque) ,parou
“É o caos total”,disse Severino taxista,jeitão meio displicente
O almoço grudou-se na TV.O povo da cidade-mangue ,geléia geral,paralisou
Mas para Severino motorista tanto fazia. Não tinha muito a dizer: indiferente.
E os dias foram passando.Surgiram as listas
Dos mortos,dos suspeitos.Em todo lugar:pistas
A conexão Hamburgo,a Massachusetts,Japão
E num carro ,em aeroporto de onde partiu avião-bomba,manual de vôo,Alcorão.
“O mal e a morte não terão última palavra.Estamos tristes,com nojo,mas não ajoelhados”
Disse Bush , jeito estranho,olhos vermelhos(poucos meses no poder, e já tirara férias)
Grandes jornais(mídia)clamando por revanche.A mal contida fúria , a estourar artérias
Inimigo invisível,espreitava .E sob as ruínas do WTC,tiniam celulares desesperados
Pela primeira vez na história,a troca de guarda em Londres,virou homenagem
Foi pelos amigos americanos,pelas vítimas ,a agonia sob cimento,ferragem
Corpos milhares, para State Island (NY):balsas,improvisados necrotérios
Legistas a identificá-los,cheiro forte,muitos mistérios
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Cinco bilhões de dólares,valiam as torres,toneladas de ouro:explosão
Pedaços de corpos,à espera da identificação
Lei: há espiões do governo,infiltrados em grupos criminosos
E uma forte especulação financeira sobre a tragédia:índices culposos.
Alterado o funcionamento do sistema internacional
Na frente da sede do Consulado dos EUA,Jerusalém
Centenas de palestinos lamentam o Grande Mal
Suspeitos no Brasil:Mohamed,prefeito do Chuí,complica-se pelo Líbano e além...
É um game ,monumental e intrincado com regra complicada
O Parlamento Britânico em recesso de verão
Foi convocado às pressas:para opinar sobre a situação
Todos os pudores(na guerra,quem os tem?)ficam de lado.Verdade sacrificada
Os “contras” na Nicarágua,que o dólar nos anos 80,fez contra Sandino
Desfilaram bandeiras brancas:sem terrorismo
Em Bagdá,o jornal Al Irak,diz com fanatismo:
“Colhe frutos da arrogância,estupidez,povo americano: ladino!”
No Irã,o Tehram Times : EUA estão pagando
Pelo apoio cego ao regime racista de Israel
O jornal jordaniano Al Doustour, não está vacilando
Diz que os judeus usam o WTC para mascarar outro escarcéu.
80 bilhões de dólares dos bancos do mundo, p/minimizar escândalo
Só do Japão viram 16,para remediar ato vândalo
Vem muito ouro também da Inglaterra :Blair intercedeu
A OPEP(países produtores de petróleo)seu petróleo já protegeu.
Lembram que em 29 de setembro de 88.Vôo Vasp,foi seqüestrado?
Ia de Belo Horizonte para o Rio,quando o maranhense Raimundo,transtornado
De arma em punho,quis atingir com o avião,a turma do Planalto
O desgoverno e o desemprego, administração Sarney.Tiros impediram assalto.
Cachorro mordido de cobra,tem medo de lingüiça
A paranóia está no ar. O frege atiça
De repente para Bush surgem indícios críveis que seja líder confiável
66% dos sobrinhos de Sam,abrem mão,para seu governo, da liberdade estável
A ceifeira reergue o instrumento conhecido
O mapa do golpe permitirá chegar até os conspiradores
Maior cadeia varejista do mundo,Wal-Mart: 1 milhão oferecido
Armas bacteriológicas: produzidas pelos EUA, ou talebans ardores?

7

Notícias Americanas de

Moisés Neto

Meia hora depois,destroços estavam à venda
O cartaz do filme do homem-aranha numa teia entre as torres,retirado
As bandeiras tremulam serenidade,rumo à contenda
Caixas-pretas são laranjas,soterradas no WTC,arruinado
Horror expresso nas imagens. Circunstâncias últimas da vida
Quando havia mais esperança,sorte fora vencida
Coragem e heroísmo,brotaram em Thomas e Jeremy,que enfrentaram
Com força os kamikazes ,que avião seqüestraram .
Últimas ligações na mídia:Depois silêncio.A voz sumiu,acabou
Desatino,ação, retaliatória. É Contra os EUA? Inimigo do Brasil!
Recife:1ª sinagoga das Américas.Medo setembro,fechou
Passaportes para os Eua,com visto:entregues .Vôos Varig,Tam,tudo recomeçou
No Afeganistão, mulheres obrigatoriamente burkas p/cobrir corpo de forma total
Aos homens taleban impunha uso de barba longa.Banidos:música,cinema e televisão
O Taleban tinha sua base de apoio na etnia Pashtun. Mal?
Grupo Al-Qaeda,braço de bin Laden ,controla situação,até no Paquistão
Taleban ,movimento estudantil radical
Surgido nas madrassas,escolas islâmicas dos muçulmanos
Teria agora decidido desafiar os EUA, de forma tão fatal?
Sem meias palavras:contra selvagem capitalismo,desumano?
Em Paris,vítima de atentado morre,Ahmed Massoud Sofre ataque suicida
O líder da oposição ao Taleban: atitude,vida
Foi uma bomba numa câmara fotográfica.Falsos jornalistas,então
Paquistaneses afirmam logo : não atiraremos contra Afeganistão.
Russos,britânicos já atacavam(1880-1919) o ideário de Alá
Muito depois veio milícia islâmica Taleban e seu terrível código de conduta
Seu treinamento de terroristas,é a luta,a disputa
Conflito com a Índia,desde independência (19):controle no Himalaia
Conflitos étnicos e religiosos,Centro-Oeste da Ásia
Apogeu do país 1526-1857,trigo,uva,falácia
21 milhões de habitantes a falar pashtun e dari
67% são analfabetos ,no subtropical árido ,dali.
George Robertson,secretário- geral da OTAN,não quer devastação
Diz que se engana,quem busca assim,melhor solução
O1º ministro francês,Lionel Jospin,não é contra o Islã
General russo Kvashim,nega-se para vingar,frustra EUA no afã
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Aeroportos Kennedy,La Guardia e Newark,abriram.Logan(Boston)porta fechada
Eurotúnel interditado.Na Inglaterra a escola Islâmica de Cat Stevens:lacrada
Banco Central do Brasil,atua,mas não impede que o dólar bata recorde aqui
R$2,69:à venda papéis cambiais,títulos para variação da moeda,ali
Este ano o BC já vendeu R$18,34 bilhões dos tais “papéis cambiais”
Dívida externa que atinge patamares espaciais
Suspeitos Irã,Líbia,Iraque,mas no Brasil,ministro das relações exteriores
Avisa que manterá negócios ,(www.webiraq.org.br) superiores
Médium brasileira,Adelaide Scritori, teria alertado Mr. W Bush,em 2001,dia 3 de agosto
Terror atingiria duramente o coração americano,disse data e posto
Cacique Cobra Coral(www.fccc.org.br) também previu:Tony Blair,cuidado!
Foi o mesmo que avisou,e não foi atendido,a Yitzak Rabin em 1995,do fatal atentado.
Al Gore foi ao culto ,onde sinais amargos foram notados
Os EUA se preparando para a guerra,oraram emocionados
Destruídos os símbolos do poder econômico/imperial,”mas o solo continua!”
Aquele culto terminou,na catedral de Washington:clima de batalha, no ar flutua
Em Oklahoma ,em 1995,o americano McVeigh(executado em 2001)causou 168 mortes
Americanos oram,lembram.Houve atos pela paz.Louvores internacionais :preces fortes
WTC em pedaços:chovia sobre Nova York,fazendo os destroços pesarem mais
Em Londres ,na catedral de Saint Paul : rezou-se pela paz
À noite parou de chover sobre a cidade que nunca dorme,atroz
Chegou um navio-hospital,ao sul de Manhattan
América ferida,feroz
Velhos mestres alimentando soldados do novo amanhã
Osama,Osama Bin Laden:nos teus lábios há um sorriso tão estranho
Parecem selar um segredo de revolta ,nunca de medo.Tormento?
Dólar,petróleo,preconceito tacanho
Não culpemos muçulmanos, pelo terrível acontecimento
Gerald Thomas,um diretor de teatro ,viu tudo
Parentes mostram fotos, procuram jornalistas
Meu marido,meu filho,irmão amigos...tem pistas?
Amanhã...encontrar algo,telefone mudo
New York está no apagão.Por quê?
O WTC será reconstruído,diz comitê
Raio de luz,almas de plástico
Anos sem fim em escombros.TV Globo exibe no Fantástico
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Nem só: “meu Deus,que horror”,nem só os fatos
Olhos bem abertos para o que sobrou,pensar nos desamparados
Olharmos para dentro de nossos corações,nossos atos
Ódio,intolerância,negatividade,Nós somos culpados
Não apenas bin Laden,mas todos que contribuíram
Para o ódio no mundo,hoje em dia
Um minuto,uma prece,uma ave-Maria
Por aqueles que se foram,aqueles que se feriram
Retirar pessoas das pedras e aprender
Matar em nome de Deus, é mais sofrer
Onde há violência,não há Deus
Por isso cuidado com os estranhos e até com os seus
O parque da Disney sendo fechado
Prefeito Rudolph Giuliani de NY:tremendo,agitado
Números horríveis,Pearl Harbour 2348 mortos
Ressurgem nas mãos de Frankensteins tortos
Henry Kissinger, ex-secretário de Estado,disparou
Disse que quem fez isso, merece guerra.Sim, senhor!
Houve luta no quarto avião,que caiu em Pittsburgh,Pensilvânia:atroz
Também ouvimos fugitivos arranhando portas de elevadores no WTC:dois sóis
Afegãos ,tremei:Teleban,milícia que controla 90% do país,pagará pelo deboche
Desde que venceu URSS 88,que a partir de 79,criou ali governo fantoche
Guerra civil afegã dura 23 anos.Sem seca,sem fome.Sorte?
Mesmo assim,antes dos 5 anos: 25% das crianças encontram a morte
Haverá o “mais puro” estado islâmico
Conseguirão isto, sem ser através do pânico?
Execuções públicas e amputações para criminosos
As mulheres não têm direitos: atos desastrosos
Inglês Michael Cox,especialista em política americana
Ressalta competência de terroristas nas práticas
E que o mundo condena ira ,que ianque esparrama
A inteligência americana falhou nas táticas
Essas torres ruirão para o resto da vida
Muitas baladas,filmes: promessa vencida
Nas mãos de uma criança malvada
Olhos na imensidão solitária,despreparada
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WTC: marco zero do estrago,desengano
O Banco Central do Brasil está lá : recursos espremidos
A realidade total é insuportável para o ser humano
Milhões de muçulmanos nos EUA: também americanos convertidos
Paradigma:canivete,bomba dos oprimidos
Lembremo-nos de Lennon: vamos dar uma chance à paz?
Paz com qualidade.Será pedir demais?
E não falar mal dos árabes,será só por estarmos ofendidos
Programas da Microsoft ofereciam
Simulação de vôo com direito a bombardeio
Fácil voar na América,nem plano de vôo,nem rádio pediam
Na terra do leite e do mel, arma-se mais um destrutivo torneio
Guerra,negócio milionário,tentáculos
350 bombeiros de uma vez só,na direção contrária aos príncipes Kamikases
Ditadura da informação e do capital financeiro.Cenáculos
Saudemos os donos do dinheiro,eles têm os ases
O bode expiatório foi escolhido:Laden e o Al-Qaeda.Estratégia que alucina
Sacudir a poeira e dar a volta por cima,reação fascina
Nos quatro aviões estavam 266 pessoas, sob o setembro tão azul
Não esqueceremos aquele Boeing 767: 48,5m, explodindo na 2ª torre(WTC),sul
Americanos voltam à vida normal.Vão ao beisebol
Recebem mais apoio da Índia e a Rússia ratifica ideário
Pervez Mussarraf ,presidente do Paquistão,de Bush faz-se partidário
Não se observava,neste sentido, nada de novo sob o sol
“Coragem e auto-estima”,pediu o mulá Mohamed Omar
Líder máximo dos sunitas,líder dos talebans
Governa o Afeganistão,num bunker,para se salvar
É como o aiatolá dos xiitas,pretensões afegãs
Afeganistão é um país em desintegração,pobre
Seria culpado por guerrilha, pelo mundo todo ?
Americanos endurecem e ameaçam países não solidários
Pobres jovens soldados,pela senhorita liberdade,em tais aquários
Guerra corpo a corpo.10 vezes pior que Vietnã
“Verão a nossa fúria”,diz Bush,povo inflama em seu afã
H.B.L.,brasileiro,espancado em Connecticut,Sabe?
15 jovens americanos pensaram que ele era árabe
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11/09/01:O que você fazia?Mauro Rasi foi à academia e deu pinta malhando
Falabela (da Globo) no apocalipse queria abraçar os amantes
Ouvir as ondas a areia beijando
Nossos dramaturgos mais parecem crianças delirantes
Vivo ou morto: (recompensa US $25 milhões) é Bin Laden,num cartaz
O que os EUA quiserem a gente faz
Diz Martino,ministro da defesa italiano
Com um jeito meio de macarronada, com molho siciliano
Funcionários de aeroportos americanos trabalham mal
Dizem que depois da privatização,foi mal-estar geral
Na CIA ninguém fala árabe! Terror transnacional
Nem Coréia,nem 2ªa guerra: à frente um novo sinal
Variedades: arrecadando fundos,Michael Jackson “What More Can I Give?”,grava
O que o Louvre cancelou como arte afegã,sem Budas estava
Bob Dylan lançou álbum no dia do atentado
Fuga em massa do Afeganistão, ninguém parado
O saudita bin Laden distribui carta .Diz-se inocente
Mas não soltou os 8 reféns acusados de cristianismo
Taleban 90% do país,ordenou saída de estrangeiros,temporariamente
Ameaça quem ajudar EUA.Pastores(mulás),afirma:assim reza o Islamismo
Xeque Osama (Bin Laden) diz-se bode expiatório num jogo doente
Paquistão fica com os gringos por dinheiro,diz Musharraf,presidente
Elite paquistanesa está a léguas dos talebans descalços
Querem TV,luxo e revoltados no cadafalso
Dick Cheney, vice dos EUA:lógica de guerra inédita
Serão resolutos e pacientes.Bush pai tem experiência(guerra do Golfo)
Quer filho popular, e não pessoa inepta
Intolerância de Sam destruir mesquitas. Haja estofo!
Cratera de 7 andares, uma semana depois ainda fumegava
Vizinha Wall Street, trabalhos reiniciava
Incômodo respirar sem máscara.Há lama cinza e poeira
Grupo de trabalho sobre mercados financeiros,não é de brincadeira
Ninguém quer pânico.Empresas compram suas próprias ações
Elevação no pregão.Efeito emocional,atos patrióticos
Incerteza em toda parte.Fervem etnias sob a mira dos aviões
China protege afegãos.Conflito de siglas e números hipnóticos
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Olho por olho,dente por dente,diz Inglaterra
A mais firme em seus propósitos,na 2ª semana de “guerra”
A vingança de Bush parecia armadilha para desastre vergonhoso
Mubarak,presidente a pulso,do Egito,oscila no drama conflituoso
No bunker afegão de Laden,47 metros de profundidade
Quer o mundo sem ser sob poder americano
Zomba dos poderes capitalistas,acusa-os de mediocridade
Que fascínio absurdo,o deste herói tirano
Ó pátria,teus filhos vão à guerra !
Ó Mãe,triste destino teu peito encerra
Milhares de soldados americanos pelo mundo afora
Aguardando ,tramando,submetendo:o dia,o mês,a hora.
Nova maneira de fazer as coisas.Não mais sob o sol
Ir além de certas palavras,pode atrasar a vitória
Estamos virando uma página da nossa história
Em Calcutá,Dalai,Nobel da Paz: ,contempla o caótico arrebol
A presidente da Indonésia,Megawati Sukarnoputriz,diz
(de Jacarta,maior nação muçulmana do mundo)que seu país está por um triz
sendo 1ª governante de país muçulmano,a visitar EUA depois do terror
e que tinha ido buscar dinheiro e também,é claro, expressar sua dor
Ianques baixam juros de 3,5% ao ano
Expectativa de bastidores,riscos e risos por trás do pano
Voltam os papéis cambiais de Armínio Fraga,para câmbio irrigar
Chama-se hedge (proteção),estas “fichas” de dólar,como para um jogo de azar
Para muita gente,inclusive Laden e seus aliados: lucros nas bolsas
Com ações de seguros de companhias aéreas,à força
Short selling:aposta no valor de empresa a declinar
Empresas de armamentos.É o mercado a se precipitar
O Clarín,principal jornal da problemática Argentina
Afirmou que tínhamos que nos preparar para a recessão
Com esfriamento da economia dos EUA e européia,ou não
Domingo Cavallo,então Min.da Economia, temia :emergentes na latrina
Aqui, polêmica sobre o altar-mor(Igreja de São Bento,Olinda)
Voaria p/ New York,mesmo com a confusão infinda?
13m,13 toneladas -Brasil Connects ,justifica
Guggnheim é importante,nosso barroco explica
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Havia 38 milhões de afegãos famintos,sem ajuda internacional
Programa Mundial de Alimentos da ONU, anuncia
Quinhentos ataques a americanos de origem árabe.muitos por dia
Afegãos e paquistaneses querem guerra! Tudo no jornal
Taleban ameaçou EUA com Jihad (guerra santa) e achaques
Caso as forças americanas promovessem ataques
Clérigos islâmicos reunidos em Cabul,Laden rotineiro
ONU quer libertar cristãos americanos,alemães e australianos:cativeiro
Min. do exterior(Taleban),Muttawakil,condenou ataque à grande maçã
Mas ressaltou,mais que nunca:combate a Satã
Povo paquistanês por sua vez,dizia : iria chupar sangue americano
Convocada uma greve geral,que funcionou,para protesto e acentuado desengano
Osama tem várias bombas nucleares
Guardadas em malas protegidas por códigos rudimentares
E máquinas comandadas por ultra-som de terroristas japoneses
(seita Ensino da Verdade Suprema):o mal ,multiplicado, tantas vezes
Flagelados afegãos comem planta tóxica,danos sofridos
Para sair do país,só com visto no passaporte
6 países fazem fronteiras,mais ou menos fechadas:morte
quando há fome,outros direitos humanos são esquecidos
Satélites do Tio Sam registram detalhes de até10 a 15 cm ,sobre a terra
650 mil km quadrados formam o território afegão:12% de solo fértil
Dois gumes :a CIA ajudou a fazer base de comunicação- para a guerra
afegã tulipa negra(ópio,heroína):para ela rasteja o réptil
Lâmina de barbear e aerosol devem ficar de fora da bagagem
Los Angeles endurece nos aeroportos
EUA pedem ajuda ao Sudão e a Cuba:lista negra
Conversa com delegação cubana(América):encenação grega?
Tom Hanks,Julia Roberts,Robert de Niro
Clint Eastwood,Tom Cruise,Will Smith.Que tiro!
Mais Jim Carey,Bon Jovi,Neil Young.Festejam herói
Vítima da tragédia:é assim que um país se reconstrói?
Temporariamente Israel parou de atacar palestinos
Arafat também ordena cessar-fogo
Num fato sem precedentes,nem reagir vão,ao jogo
Pausa, em Jericó e suas muralhas.Silenciam-se as trombetas dos destinos
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Antiárabe,antimuçulmano?Não:França exibe arcano
É país que abriga essa gente,e não é fã de americano
A Europa diz-se no mesmo barco,mas teme o capitão
Só a bruxa de Bush,Blair,dá à violência razão
Ato ecumênico no Recife-Marco Zero,lembra desgraça
Duas horas desde as 18:cheira –colas fazem arruaça
Cônsul dos EUA no Recife,Xavier, e o João -prefeito
Vestiram branco, e se deram as mãos.Foi desse jeito.
FHC liga para Bush,dia 18 pela manhã
Setembro se arrasta ,nesta agonia malsã
Expressa solidariedade,assina condolência
Porta-voz dos EUA agradece.Paciência
A América não é mais a mesma desde11/09/2001
A odisséia da globalização teve fluxo interrompido
Os terroristas causam efeito como jamais houve algum
Objetivo:desestabilizar tirania escapista,mundo corrompido
Haverá respaldo nas massas?Para a destruição,para o medo?
Danos causados às liberdades civis:nada é mais segredo
O trauma superou o assassinato de Kennedy,enfim
Canivetes tão poderosos,alguém já viu assim?
Árabes essências ,sabores e cheiros
Olfatos e bocas que sentem morenos temperos
4 califas,discípulos de Maomé,traçaram religioso rumo
Hanafitas,malequitas, chafeitas e hambanitas,(correntes do Islã) mantêm o prumo
O xiitismo tem sua própria versão das leis espirituais
E permite a liderança dos imãs,muitas vezes rivais
Desde as Cruzadas,idade média:europeus com Jerusalém
Existe ressentimento no Islã,hoje palestino,também.
Religião(Islamismo)fundada em 610(DC) por Muhamed (Maomé),o profeta
Digno de louvor,nascido em Meca(570),era poeta
Perseguida por religiosos da época:cristianismo,judaísmo,politeísmo
Fugiu para Medina em 622(início do calendário muçulmano):Islamismo
Montou exército,formou exército de tribos árabes:volta a Meca,depois.
Concebeu o Alcorão,livro sagrado
Que é dividido em capítulos (144 suras),bem estruturado
Ali estão as revelações divinas que recebeu até sua morte em 632
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A onipotência de Deus(Alá), a vontade de ser bom,generoso e justo
Parece até cristão,o que para eles é um insulto,um susto
5 pilares devem-se respeitar:Alá,orações,tributo,jejum
Ir até Meca,se possível,em peregrinação.Sem faltar nenhum
Jihad,palavra que vem das cruzadas
Indica o combate ao povo muçulmano,com fé
Esforço em favor da humanidade,e o guerreiro tem suas desonras perdoadas
Crianças,idosos e mulheres,não podem ser mortas em Alá ou Javé
Saddan Hussein,em carta aberta ao povo americano
Diz que os ataques do dia 11,servem de desculpa para tê-lo tirano
E que em seu sofrimento deve abrir os olhos para a dor alheia
E repensar o terror interno e externo que semeia
BBC classifica Laden de “extremista islâmico”,é.
Árabes reclamam da discriminação e sugerem: terrorista.
Lembram que o IRA, não é chamado de “católico extremista”.
Sistema mantém expressão de pé.
A peça-chave da antiglobalização,calibrou,maximizou a mídia
O timing foi incrível.Câmeras todas lá,diante da perfídia
A criação de um escudo antimíssil em segundo plano
Atriz a esconder infâmias de criança prostituída,eis agora o americano
O antropólogo dos EUA M.J. Herskovitz, na década de 30
Preconizou que nenhuma cultura é a outra superior
É o relativismo cultural,apresentado à ONU (1947) com louvor
Isso desapareceu no 11/09/01.Não há quem não sinta.
Muçulmanos extirpam clitóris de adolescentes
Essas e outras histórias,nos fazem ficar doentes
Também os EUA,como todos já sabem,não dão moleza
Disso, podemos ter certeza
Usarão todas as armas de guerra necessárias
E de ultimato em ultimato,chegamos às vias de fato
EUA querem todos os líderes com quem Osama tem contato
Ataques e ódios fervilham em cidades várias
O porta-aviões,maior que três campos de futebol,T.Roosevelt,96 mil toneladas
Leva no seu bojo cinco mil soldados das forças armadas
90 jatos de ataque,24 lançadores de mísseis,18 canhões
Ogivas atômicas,14 navios de apoio,mais de 8 mil homens :ações
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Letais supersônicos negros-vetores,bombas inteligentes
Precisão de 30 a 50 cm. No Roosevelt tombam valentes?
Sala de leituras e jogos,cafeteria, lojas,2 auditórios,3 restaurantes
Ginásio de esportes,2 capelas,psicólogos,hospitais.Eis os dias...
Ulemá,conselhos dos líderes religiosos,não expulsa,do Afeganistão, Laden
EUA querem campos de treinamentos fechados.Afegãos reagem
O ministro da educação,Muttaqi,queria, em tal processo, lentidão
O povo se agitou.Ninguém pôde controlar a multidão
O clima é muito severo.Bases do Iraque atacadas
A poeira e o frio corroíam os ossos.Desaconselhados os ataques por terra
Soviéticos(1979-89),apanharam lá por dez sangrentos anos e nada
Vales com passagens só em filas indianas,molotov que desespera
Carnificina,números exatos- Vietnã,comparado,foi piquenique
Antes foram os ingleses(1839-40),afegãos sempre venceram
Não há tática segura,conhecida,que se aplique
O único a vencê-los foi Alexandre(327 AC),outros perderam
Horst Koehler,diretor geral do FMI,está pessimista
Mas não entrega os pontos.Sente crescimento à vista
A previsão não é muito clara,com o impacto
Mas,providências foram tomadas.Há que se agir com tato
O vice-secretário de defesa americana,Wolfowitz,planejou radical ação
Logo atacaria também o Iraque e Líbano. Devia?
Powell,secretário de Estado,diz que não há pressa.Exige coalizão
O Secretário da defesa,Rumsfeld,é conservador e assim prescrevia
Palestinos quebram trégua informal na Cisjordânia
Pistoleiros assassinam uma judia e ferem marido em emboscada
A divulgação vem de Belém,Cisjordânia, instantânea
Dois suspeitos pelo ataque,detidos. Paz complicada
Falsas notícias:quatro mil judeus do WTC, não compareceram lá no dia do atentado?
Estaria o Mossad (serviço secreto de Israel) pronto para deslindar o mal falado?
A imprensa paquistanesa jogou pesado
Mas,nada,então,poderia ser comprovado
Um ano antes do ataque,Bush confundiu Taleban com banda de rock
Foi numa entrevista,enquanto candidato
Hoje piores inimigos dos EUA,talebans exigem tato
Era uma entrevista para a revista Glamour .Foi um toque
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Saddam disse que EUA deviam pedir ajuda
Pois,ele tem experiência em resgatar corpos em destroços
Um pronunciamento dúbio,Deus nos acuda
Londres confirma ataques ao Iraque,sem remorsos
FBI(Polícia federal dos EUA):falhas na identificação dos seqüestradores
Há nomes que ainda estão sendo investigados
Diz Robert Mueller,diretor,encarregado na investigação dos horrores
Houve roubos de documentos,antes dos atentados
EUA brigam pelo kit apocalipse e por rações de comida
Máscaras antigas,purificadores de água,rádios a energia solar
Todos os estoques destes tipos,começam a zerar
Sinais claros de uma civilização agora prevenida
17 árabes presos na fronteira Paraguai/Brasil,fugiam
Suspeitos de pertencer a grupos extremistas
Usavam documentos falsos,procurados pela interpol:que pretendiam?
As buscas continuam em todo lugar que haja pistas
Dia 22/09/01:João Paulo II chega ao Casaquistão (Ásia Central)
Fazer o quê,ó Deus,com tanta confusão,afinal?
O lugar está a duas horas do Afeganistão
Viagem perigosa,da qual o pontíficie não abriu mão
A Arábia Saudita talvez ofereça apoio técnico
Para justiça,não vingança.Slogan vazio,não-ético
Verdadeiros motivos:eis a questão
Para mulçumanos extremistas do lado afegão
Haveria tentativa de controlar recursos do Oriente Médio?
A voz vem do Egito:atacar com mão de ferro quem ajudar americano
Quatro mortos em protestos no Afeganistão
Satânicos bares:destruídos.Santidade na contra-mão
Laden nasceu pobre,filho de estivador,que virou contrabandista
Depois encarregado de obras,na Arábia Saudita
Osama,58 irmãos- Vinte filhos,estudou nos melhores colégios árabes
Engenheiro,abandonou tudo pela guerra. Trezentos milhões de dólares.Sabes?
A Sharia (lei islâmica) pede evidências
Requer que a ONU chefie investigações e tome providências
“Nunca nos renderemos”. Londres quer fim do Taleban,e instalação de governo interino
universitários americanos não querem círculo de violência contínuo
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Osana no céu,diz o velho testamento
Mas, “camaradas!”,diz Ronildo Maia Leite
Se Osama Bin Laden for mesmo culpado deste tormento
Será Osama no inferno,sem enfeite
11/09/01 foi como nas visões de São João na ilha de Patmos: fim do mundo
Um manto de breu se fechou sobre a cidade,emudecendo os telefones
Línguas de fogo,rabo de avião,casco de navio,medo profundo
Vapores de enxofre.Era a besta.Era um mar de sangue,fim dos ícones
D arrogância dos ricos,era o poder dos terroristas
Num videoclipe de idéias,crianças confusas perguntavam
Que Deus é esse?E o os velhos criticam ditaduras fascistas
É o que se forma nos EUA.Conseqüências belicistas que assustavam
Pandora abre a caixa:Collor,Menem,Fujimore,Noriega,Pinochet,tanto faz
Treinados e usados pelos EUA em algum momento
Sadismo,criatura contra criador,volta-se.Acirramento
Seis vezes menos que US$40 bilhões dos EUA p/guerra:deixariam fome africana p/ trás
Jornalista não pode ter “cumplicidade afetiva”
A ameaça que se instalava,podia ser tragicamente radioativa
Jornalista Dan Rather,50 anos de batente,CBS,até chorou.Como W. Bush queria
Já desconfiavam daquele sujeito,um dia a casa cairia
Com o WTC implode nos EUA o engajamento da mídia?
Laden foi treinado pela CIA,e talebans apoiados por americanos
O espetáculo,o direito à verdade,assepsia no ar (e anfíbia)
Jogos patrióticos,caóticos,políticos,desumanos
Os 15 países-membros da União Européia legitimam revanche
Sob a égide da ONU,alvos bem definidos e não avalanche
Diz Guy Verhostadt,presidente da UE e Primeiro Ministro da Bélgica
Prudência,e busca de união até em Teerã:ação estratégica
Nevrálgico entorpecer da cena internacional
Paraísos fiscais como Luxemburgo e Mônaco lavam dólar do mal
Colarinho branco,guerra suja.Tratado do Rio(de Janeiro): todos juntos!
NY: quase sete mil desaparecidos. FBI:centenas de suspeitos.Outros assuntos
O Paquistão explodiu artefato nuclear contra a Índia,em 1998
Ainda possui ogivas.Promete segurança mas,Taleban é afoito
Os EUA sabiam o preço a pagar,usando armas atômicas
O uso de tais bombas nas montanhas de Laden:perdas astronômicas
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Aviões de decolagem vertical, jipes Humvee,mísseis anti-radar
Bombardeiro b-2 spirit(18 t de mísseis e bombas):dois bilhões a pagar
Caça f-117A night walk (1800kl de explosivos) reabastece voando
f-16 eagle, 2500 km /hora.F-185 Hornet,longo alcance interceptando
Localize-se:Washington ontem 22h,Brasília,hoje 0h,Cabul hoje 7h30
Lembre-se: Guerra do Golfo,500 mil americanos,160 mil de outros países,sinta:
EUA:148 mortos na batalha.Iraque 100 mil baixas
Americanos (US$ 61 bilhões) e aliados(52) a menos por aquela guerra,nos caixas
Desde 1967 Israel ocupa,com apoio dos EUA,territórios palestinos
Talibans,nem tv usam para o capital não afetar destinos
Ângulos diferentes.Em Recife: há comunidades palestina e judaica
5 mil palestinos ali dizem que atitude preconceituosa é arcaica
Agora veja: com duas semanas do atentado, despesas americanas :US$ 300 bilhões
Guerra traz recessão mas,China parece mais rica em soluções
Esta não é uma guerra para se resolver com ataques?
Podem ser longos anos.Para o bolso do mundo,restariam vários baques
EUA:seguradoras queixam-se de 40 bilhões de prejuízo por atentados
Mas é uma sólida indústria,e diz: “cumpriremos nossas obrigações”
Suportam o golpe financeiro,não aparentam estar ameaçados
Articulações planetárias : são os grandes filões
O governo taleban afirmou(23/09/01) ter derrubado avião
Um avião sem piloto?Ocidentais têm muitos assim
Notícias americanas escondem dado que seja ruim
Mais vale,dizem os da propaganda,manter orgulho da nação
UAV(unhumanned aerial vehicle) ou em português
Veículos aéreos não tripulados:GNAT 750
RQ-1 Predator:programados em terra para o freguês
8,13 m de cumprimento.Envergadura:14,85m.350kg(vazia).Agourenta
NY: 23/09;estádio Yankees: “rezam pela América”.Depois da tragédia,1ª grande multidão
Autorizada pela segurança da cidade.Parentes,tudo:profusão
Bette Midler cantou: “Wind Beneath the Wings”.Ave-Maria
Era Placido Domingo.Oprah Winfrey:a que prefeito Giuliani (NY),preferia
Afeganistão: Aliança do Norte –oposição ao Taleban
Matou 300 inimigos.Violentos combates.Treino em Oman
200 talebans capturados em Zari,Keshendeh,cidades provincianas,Islã
como as províncias Herat,Faryab,Samangan
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Aliança do Norte, tem histórico:estuprou e matou
Aliança da morte ,quando no poder(anos90) barbarizou e faturou
Quem são os líderes do terrorismo?É confuso
Em Oklahoma e no caso do antraz, EUA quiseram culpar árabes.Foi abuso?
Clinton em 98 mandou destruir o Sudão
Se fosse Hitler,Stalin,Mão,seria danação
Mas foram os ianques,com ajuda do governo petista inglês
De Tony Blair (recusou-se a enviar remédios).Assim se fez
São insuportáveis as ditaduras,alguns retrógrados do fanatismo
Mas será que vivemos dias melhores,ou nos encaminhamos para o abismo?
EUA forneceram helicópteros para Israel.É barra!
É deplorável.Alguém precisa romper tal amarra
Ianques já tentaram ,bem sabemos,destruir Cuba
Hoje têm base lá.Qual é o lado bom?Descubra
Vivemos sob o chicote do Tio Sam.E daí?
Se temos Hollywood,McDonald´s ,jeans e o sonho do Havaí?
O progresso,a inteligência,Apple/Microsoft.Legal!
Madonna,Backstreet boys,Spielberg.Sensacional!
JFK,,Luther King,Malcon X e outros,assassinados.Algo podre na Dinamarca
Propaganda criminosa vende bem.O mundo abarca
Vende-se, a altos preços ,material bélico (para ataque)
Rende muito.mas nos 90,meio milhão de crianças morreram assim no Iraque
“Valeu a pena”,disse a secretária de Estado americana
(Madeleine Albright).A dignidade não se espana
Milhões de vítimas no Afeganistão
CIA usa (também) mercenários.Que armação!
Foi assim também com o Timor Leste
Eua apoiaram agressores indonésios.Foi pior que uma peste
Laden tem laços com o Brasil:cunhada,Isabel Baymeé do Maranhão
Khalil Mohamed Bin Laden,é irmão de Osama.Ardil
E é cônsul honorário do Brasil na Arábia,desde88,nomeado por Sarney.Sutil
Diz não manter boas relações com o irmão(um dos 17).Panela de pressão
Desprezado pelos 16 irmãos,Laden some,no Afeganistão
Taleban diz que foi convida-lo a sair do país.Encontraram? Não
Atravessadores cobram milhares de dólares para quem quiser fugir
Vida em outros países tentar.Multidão quer sair
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Bill Clinton confessou ter autorizado assassinato de Osama no passado
Em 98,depois dos atentados às embaixadas(Nairobi e Dar es Salaan)
“Fizemos o que pudemos.O que achei mais apropriado”
Além de fábrica ,atacamos base afegã
Oito mil debaixo de chuva no Ibirapuera (SP):contra o terror
Pela paz,domingo 23,prefeita Marta(PT) expressa furor
FBI investiga brasileiros evangélicos ,há 20 anos na Filadélfia.Medo
Vizinha suspeita deles.Ainda é cedo?
Salman Rushdie,ressalta insatisfação.Islã:refúgio ou não?
Marx disse em O Capital que tal coisa , levou o homem à capitalização
Inconsciente ou fetiche ,cintilantes patologias
Micropolíticas divergentes.Entre-lugares,culturas vazias
Influência árabe:sólida,milenar.O Islã: sério
Os homens calculistas,fitas celulóides imprevistas :mistério
CNN,morfina para os EUA.Filma de longe,edita bastante,mortes subentendidas
Carnificina à distância.Vingança-catarse: é a pretendida?
Se não existisse cobertura da mídia,haveria tais atentados?
Óbvio que ataques como os contra o WTC,não seriam abafados
com o desaparecimento da publicidade,antiga Grécia ensina.
Mas a guerra psicológica, as populações inimigas alucina
Robespierre (1758-94),usou o terror como propaganda para incentivar a virtude
Há nos caçadores de cabeças,desde a pré-história,uma certa similitude
Minar o moral da população ?Não é aconselhável
Teatro de guerra contra terroristas:estava pronto.Mas era confiável?
“Liberdade duradoura”(enduring freedom),é o nome do plano,enfim
“Justiça infinita”,só a de Deus,repete o americano Rumsfeld,sec.de defesa
Mentiu que não haveria dia “D”,ataque ou invasão em massa,eis a surpresa
G-7(EUA,Alemanha,Inglaterra,Japão,Canadá,França e Itália):ativo!Sem apoteose no fim
No interior da França(Clermont-Ferrand),um jovem ,23 anos então
gritou “viva bin Laden!”,e foi condenado a seis meses de prisão
Nordine Disman,perdeu o controle,após ser detido
Foi detido por insulto aos policiais e à comunidade.Ocidente ofendido
Bombeiros salvaram 25 mil pessoas no WTC.Nunca houve fato igual
Roma alia-se incondicionalmente às operações contra o “mal”
É o mundo procurando melhoras.REALPOLITIK: economia e comércio são
Patten (Inglaterra),comissário de Rel.Exteriores da UE:2,5 bilhões(ao Paquistão)
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25/09/01:Arábia Saudita corta relações com Afeganistão
“Eles difamam o Islã,apoiando terroristas,nesta fase!”
Com isso o único país do mundo a apoiá-lo era o Paquistão
E da Cidade do Rei Khaled (Arábia),EUA controlam guerra,numa superbase
O chanceler britânico,Jack Straw(!)foi para Teerã negociar
“Não vim com lista de compras”(dos EUA).Que apoio Irã pode dar?
Irã apóia aliança do norte contra Taleban,mas nega
Uso de espaço aéreo pelos EUA para ataques .Essa não pega
O sécretário-geral da ONU, Kofi Annan,exigiu abertura das fronteiras
ao redor do Afeganistão.Ajuda aos famintos:torneiras
ONU:de Roma seguem envio de comida.Afegãos disto se encarregavam
Já que não estão mais lá,os funcionários que as entregavam
Peshawar,maior mercado negro:armas,drogas,falsificações no Paquistão
Lá , Taleban comprava armas.A Folha de S.Paulo foi verificar a questão
Licenciosidade corrupta,campo fácil para terrorista
Mistura de faroeste com reserva indígena e zona franca.Eis o que avista
Somos o único país do mundo onde ingleses e russos“quebraram os dentes”
Levamos a liberdade a muitos povos,pagamos(guerra) com nossas frentes
Disse Ahmed Shah Massoud, afegão da resistência ao Taleban
Forjados na luta.Analfabetos quase,não se curvam à ocidental filosofia vã
Enquanto isso,Israel e Palestina digladiam-se
É tão triste!Tanta morte.Nossos ânimos espatifam-se
Enquanto isso,aumenta frenesi bélico em 90% dos EUA .Aproximava-se a retaliação
The Washigton Post, pediu : “Não” à censura.E acusou :há erro numa omissão
Datada : domingo 23/09/01,carta de Laden(?)exorta paquistaneses
A combater a “cruzada” norte -americana dos burgueses
Oman,líder do governo afegão,os guiaria
Nos dois países todos deviam fazer doações.Nada impediria
O rei afegão deposto, quer voltar a Cabul para seu povo
Aos 86,Mohammed Zahir Shah ,que vive há 30 anos em Roma
Ao receber a Aliança do Norte,lança apelo de novo
Possibilidade de restaurar monarquia se retoma.
Che Guevara,Robin Hood,Saladino.Lenda?Ídolo? Bin Laden era o quê?
Anjo vingador das ofensas? Cadê?
Taleban diz que EUA devem sair do Golfo e atacar Israel
Pois lá,estariam o terrorismo e o maligno fel.
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Os indivíduos que levaram a cabo os ataques aos americanos
Seriam do grupo Al- Qaeda,diz secretário da ONU.E eles teriam outros planos
A OTAN está na obrigação de ajudar os EUA e assim
Incondicionalmente, a aliança atlântica iria até o fim
Ou o Taleban entregava bin Laden ou perderia o poder
Disse Blair, na convenção trabalhista,em Londres.Ser ou não ser
“Não nos afastaremos dos afegãos”,se mudarmos dirigentes
asseguraremos que novo Regime ,traga existências diferentes
Moscou desobedece EUA,e,vende armas ao Irã
Enterrando entendimento secreto,embora não apóie Taleban
US$ 7 bilhões em armamento nos próximos anos
“Estado preocupante”.Negociata escusa,sai de baixo dos panos
Sob o “ teto do mundo”,cadeia montanhosa do Pamir
estaria ali Osama.Num bunker,sob as neves,a resistir
Foi o que anunciou “The News”,jornal paquistanês
a base mais impenetrável . União Soviética ,que fez
Inédito: Bush diz que sempre quis um Estado Palestino
Judeus ficam irados.Será mais uma manobra do destino?
Guerra de informações.Longa luta
EUA,maior máquina militar do planeta,na disputa
Ministro do interior do Taleban,diz a jornal italiano
Que conversou com Osama,no início de outubro e que ele está bem
“Rimos juntos e contamos piadas”,disse o muçulmano
“EUA ?Como pastor que toca flauta: guiando rebanho contra Laden”
Rachel de Queiroz , (logo ela,atéia convicta?)diz no Estadão
Que não é mais momento de agir,e sim, de se ajoelhar
E pedir a Nosso Senhor , intercessão,rezar
Para que dê fim aos talebans.Laden,vilão
Nos anos 20(séc.XX),o rei afegão foi à Europa e notou
Como seu país era atrasado,constatou
Que o véu e o turbante eram retrocesso.Na República da Turquia foi igual
O pai do xá Reza Pahlevi,no Irã,copiou tal e qual
O partido democrático do povo (Afeganistão),assume em 1978
Voltam antigas tradições.Reforma agrária,programa educacional e religião
(Orações para Marx e Lênin?)Ao invadi-lo em 79,soviético foi afoito
1992:fim da URSS.Taleban toma o poder.Modernismo no chão
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2001: houve seca. Mato e gafanhotos serviram como alimentos.Desgraça impera
19 dias depois dos atentados,cenas anunciadas de guerra
Nação em fuga.Catástrofe assustadora:7,5 milhões
Na fome e no frio,à morte.Cabul –31ºC . Más previsões
Muhamed Omar: só uma foto velha e fora de foco: aparição?
Imagens gravadas de seres humanos:proibidas no Islã,ou não?
Ele não concluiu educação corânica para ser mulá
Mesmo assim é o que é: fúria,ira,vingança e sabe-se lá
Al-Qaeda,rede terrorista:tentáculo a nos envolver
Mídia propícia,precipício fatídico.Temos que neles, nos reconhecer?
Taleban capturou Cabul em 96.Poder que vinha de Deus e do povo
Hoje afegãos passam fome.Aceitarão comida dos americanos(de novo)?
Nas fotos,desta guerra de terror não existem corpos à vista
De Londres,New York,Paris, até Washington,por um,há quem insista
Clássica e inédita tragédia:tão rápida ,com tanta foto
Fotógrafos metralharam:nada de carniça,eis o contínuo moto
“Para combater o terror diário,só a força do proletário”
30/09/01,Brasília : 2000 pessoas gritavam.Clamor revolucionário
Dom Raimundo,secretário-geral da CNBB,condena ianque operação pacifista
Tensão nos 1600 km de fronteira com a Colômbia. Oportunismo terrorista
Omissão do Brasil na guerra,nem pensar um instante
Mas nosso país só funcionará como vigilante
Feições árabes no meio de milhões
Armas no mercado negro,atentados e similares ações
Só faltava Mister W. Bush apertar o dedo: danação!
Alvo: seis bases aeroterrestres afegãs e quatro campos de concentração
Telecomunicações,combustíveis,energia do Afeganistão: danificar!
Irã continua negando espaço aéreo:mal-estar
Vírus fatal:afegãos e paquistaneses,sangrando até a morte
Alerta oficial:Associação Mundial de Medicina-situação extrema exige ação
Provas contra Laden foram aceitas pelo Paquistão
Novos atentados são atribuídos ao terrorismo:eis a sorte
O Paquistão não revelará o que sabe a ninguém
Americanos jogam bombas ,mas também alimentos.Amém!
“É a nossa maneira de dizer que somos amigos”,dizem
Jogando suprimentos dos aviões (para que a fome minimizem)
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Salvar os inocentes do Afeganistão em êxodo acelerado
Migrações com proporções históricas.Futuro repensado
Sharon,1º ministro (Israel) diz:”EUA manobram para acalmar revoltados
“De agora em diante só contaremos com nós mesmos.Não ficaremos parados”
Blair assume comando da guerra e da diplomacia
Em tempo de protesto contra os EUA:paquistanesa revelia
Uzbequistão diz que não permite ataques a partir dali
O premiê insiste,novo Churchill?Moisés sem barba?O que temos ali?
O Tadjiquistão é incógnita.Arábia e Egito dizem não
Resta saber da Turquia:participará da coalizão?
Polícia paquistanesa reprime com cassetetes e gás,o povo
200 prisões em Karachi (maior cidade).Sunitas e xiitas de novo
A censura americana mostra suas poderosas garras
Powell(sec.de Est. dos EUA) quer até em TV árabe ,pôr amarras
Pedir interferência em TV independente fere jornalismo
Amenizar o “tom” antiamericano,eis a desculpa do capitalismo
O Premiê britânico (Blair)diz não duvidar
Mas,peritos vacilaram antes de autenticar
As tais “provas” disponíveis,contra Laden (multimilionário?)
“A natureza da rede” terrorista(Al-Qaeda) : documento precário
Osama nas cavernas escondido
Complexa rede(dez mil guerrilheiros pelo mundo) –tradição afegã
Mohamed Omar ,que fundou Taleban
É o segundo pior vilão,segundo mister W. ,que o aponta ,ofendido
GBU-28 (de duas toneladas) é o nome do míssil para destruir caverna
(30 m na areia,6m na pedra:fura) ,abala,desgoverna
Osama é feito culpado (e seus homens estão comprometidos),é reincidente
Distribuiu orientações,estabeleceu data e foi em frente
A Al-Qaeda (“a base”,em árabe) delirante
Fez-nos repensar o mundo num instante
Laden diz que EUA ,são como tigre de papel,irrisório
Lançou Fatwa, em 98, contra americanos, em islâmico território
Reviver um passado mítico (mulçumano) ,levaria ao fanatismo
Assassinatos sem fim.Preferência pelo banditismo
A igreja católica já queimou pessoas e torturou
Mas nada se compara ao que o fundamentalismo(árabe)instalou
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A artilharia antiaérea do Taleban atira em aviões
Que sobrevoam Cabul.Pânico nas ruas da cidade,em altas proporções
EUA querem destruição de bases da Al-Qaeda e entrega de Laden
Confronto cultural,jogo de interesses e divindades que respaldem
“Minha determinação é vencer esta guerra”, diz mister W.Bush
Gastos com defesa dão prioridade a informações
Sistemas de guerra eletrônicos,satélites,altas transações
General Atomics Aeronauticas Systems,dedo no gatilho:puxe!
Mais balas e bombas (serão necessárias): US$ 343 bilhões no ato
Para Defesa e Energia: a primeira vítima na guerra ,é a verdade
Víamos o despudor com que versões substituíam o fato
A caçada a bin Laden,foi marcada pela voracidade
Laden, na caricatura radical: turbante versus crucifixo
Blair no parlamento.Parceiro/ aliado versus diferente/ inimigo
O nome do Senhor chamado em vão. Modo prolixo
Confronto de civilizações .Enredo bem antigo
A Weltanschauung (visão do mundo) dos oponentes
Vaqueiro batista do Texas(mister W.) versus guerreiro muçulmano: diferentes
Forçam fatos,para adequá-los aos próprios conceitos
Aspectos culturais de cada parte.Todos tinham limitados direitos
Falsa idéia da guerra “santa” contra a barbárie
Estranho câncer das almas,tal incurável cárie
Terror sagrado,papel decisivo no mundo.Código genético
Abstrato,desligado da realidade social.Pouco ético
O ouro filosófico: rósea cruz despetalada
Na ingrata tarefa da destruição/ criação,desvio da luz
O que o homem pensa,é o que ele é.Não tem errada
O ouro material é tal e qual um fogo consumidor ,nada faz jus .
Ó lápis,filho vermelho do sol. Céu e terra
Representado pelos milênios, escreve a palavra paz!(nesta) guerra
O que está solto e o que está preso: não são somente animais
Tensão 11/09/01(EUA)-Retorno 7/10/01(Afeganistão).Inferno.Bravos anormais
Terra gira no abismo daquele que tudo vê.Verdade eterna
Raios de sol em água ardente,reflete estranha lua
Observação das horas:O que sabiamente governa
Com justiça as multidões:estrela p/ sempre.Flutua

27

Notícias Americanas de

Moisés Neto

Nos EUA (22/09/01),um apresentador de TV perdeu o que tinha
Depois de criticar a Casa Branca.Não agiu como convinha
A primeira emenda (liberdade de expressão)estava comprometida
“Pool” faz de repórteres :empregados do governo,na investida
Controvérsias :se autoridades resolveram mentir
Sem esforço permanente será difícil fugir
Eliminando vozes dissonantes .Nova ordem mundial
Anunciou Le Monde,sobre o rascunho histórico internacional
A tv Al-Jazeera (desde 96),canal do minúsculo Qatar,
Levou vantagem sobre a CNN,Fox,BBC,ao noticiar
Direto de Cabul (outras só iam até o norte),ao vivo,o conflito
Subornos.Tempestades de areia,altos preços.Só ela teve êxito
Softwares para caçar terroristas.Big brother instalado
Sábado 6/10/01,Bush anuncia : tempo esgotado
E “Quem se juntar aos terroristas ,pagará pela “loucura”
Blair e Rumsfeld (Séc.Defesa.EUA) encerram política costura
O certo e o errado nas conclusões passionais
Vão tecendo a malha dos dias cibernéticos.Amorais
Berlusconi,Primeiro Ministro da Itália diz. “Árabes são inferiores”
Muçulmanos e cristãos escandalizados remediam estertores
Holandeses compraram Manhattan por US$ 24 ,dos indígenas
Taleban derrubou milenares estátuas de Budas com explosões serenas
Incongruência? Demência? Resistência.E agora mais uma vez
Assistimos a uma guerra estúpida. Ambos os lados:insensatez
Antropofágica alternativa: descrever países estrangeiros
Fundamentalismo que já foi cristão,hoje é dos eternos interesseiros
O pensamento selvagem sobrevive nos preconceitos
Não devemos ensinar às crianças que somos iguais e sem defeitos
O Ocidente é pluralista,porque permite muçulmanos
Nos julgamos “maduros”,por causa disso,há anos
E nessa guerra,como disse Umberto Eco,viramos canibais
Para devorar outros canibais ,terroristas, num jogo de erros fatais.
A escritora nova-iorquina Susan Sontag,triste e horrorizada
Disse que a América estava longe da realidade
“Falatório hipócrita,ilusões vendidas pela mídia.Gente enganada
Infantilização do público.Eis a verdade!”
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Não foi ataque “contra o Mundo Livre”,ou humanidade
Mas contra os EUA,superpotência covarde
Que bombardeia à distância ,e não entende a verdade
Taleban : próprio corpo em holocausto,antes que seja tarde
Eis as palavras desta ensaísta que desafia “líderes
Que tentam nos convencer” ,que somos apenas títeres
“Vingança”,diz ela, “de um presidente-robô
que garante :a América sairá incólume deste horror”
Ainda segundo Sontag,a administração Bush não assume
O “fracasso colossal” da Inteligência Americana (falso lume)
Falha na defesa militar do país
Falha na política externa ,conduzida de forma infeliz
E conclui : “Autocongratulando-se,cheios de santimônia ridícula
EUA lembram a retórica soviética,até a mínima partícula”
A unanimidade forjada: indigna de uma democracia madura
Manipulação da dor,psicoterapia na mídia. Impura
Terrorismo ou guerra? Segunda hipótese parece mais adequada
Como chegamos a este ponto? Parece uma morte anunciada
Sentados num barril de pólvora,está a religiosidade
Injustiça social detonará o pavio? Será tarde?
Os palestinos parecem prejudicados com a situação
Seus interesses,embora Laden os misture,dissolvem-se na questão
O controle internacional quer muçulmanos moderados
Mas o que vemos é um novo “khomeinismo” , extremado
Uma interpretação sociohistórica ,parece nos seduzir
É a de que o “turbocapitalismo”(a destruir economias) tem de ser controlado
Depois das armas nucleares,o capital (dos ricos)é maior perigo (ao lado)
Expansão desenfreada desde os anos 70:destrói país que decidir
O Irã financia Hizbollah(grupo terrorista) ,com orçamento nacional ?
A Síria sedia a central da Jihad islâmica.É mal ?
Paquistão oferece território para recrutar e treinar
Arábia Saudita : fundos para o Hamas- Kamikases no lutar
Nos aeroportos dos EUA:salário mínimo para servos imigrantes
Que faziam vista grossa na operação de segurança,antes
Tramas de Washington,cheiro de New York,sonhos da Califórnia
Parecem agora saídos da igreja para o limiar da esbórnia
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Manhattan que parecia indomável,energia ilimitada
Curvou-se aos acontecimentos em cascata
Hiper-realidade utilitária sendo desmaterializada
Inversão espectral da propaganda/ matrix pacata
Objeto da fantasia hollywoodiana torna-se real
Nas duas torres: capitalismo virtual,impactante estupor
Digitalizado primeiro mundo,nem James Bond seria ideal
Por mais cruel e indiferente,é tão simbólico este terror
Uma causa pública para sacrificar a própria vida?
Ideologia hegemônica,porto seguro sem saída
Como quando nos cortamos e a dor não chegou completamente
Vivíamos este hiato, rearticulação ideológica ,intensamente
Ó imensa tela fantasmática,chega a hora da vida devorar-te!
O único modo de evitar terror nos EUA,é cortá-lo no mundo
Quando perdemos quem amávamos,retiramos dali nossa libido
É dolorosa até a substituição.A lembrança sentirás,ameaçar-te
Islã significa submissão? A Deus? Divisão,categorias, são três:
Aggiornamento/acomodação.O modernismo tem vez
Já o Islã tradicional é mais místico.Sufi: cultura e arte
E Fundamentalismo:pede primitiva pureza.(Laden faz parte)
Nos EUA há o Islã pop .Queen Latifah,Lauryn Hill,têm influência
“Somos o creme do planeta.Demônios não nos enganam”. Ciência?
Desde os 30:nos subúrbios,nos presídios: conversões.Mesquitas
Public Enemy,rap.1milhão,marcha de 95.Gangsta x brancos fascistas
No Brasil ,o Islã: SP,MG,RS,MS. Fiéis chegam a 1,5 milhão
A maior parte é sunita/ xiita,a rezar em árabe(oficial)
De 1880 a 1930,dinheiro trouxeram para cá(lucro nesta nação)
Primeira mesquita em 1956.Rezam 5 vezes por dia contra o mal.
II
E Bush começa a guerra,26 dias depois de atentado
EUA e Inglaterra: devastador ataque.Poderia dar errado?
Ataques de 11/09/01: o 1ª aos EUA (continental) em 200 anos
7/10/01,13h(Brasília):Cabul e Kandahar(mulá Omar e Laden:sem danos)
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Imediatamente Osama aparecena TV, em depoimento inédito
“EUA não viverão em paz,enquanto assim não estiver a Palestina”
Para árabes e islâmicos?De quem Laden quer créditos?
Na América esquadrões preparam-se para ataques.Que sina!
25 aviões,50 mísseis lançados.46 mil soldados
Bush “Taleban pagará preço alto por atentados”
Destruindo campos de treinamento,interrompendo comunicações
Congelando contas bancárias.Contra o Terror e suas ações
Amaciou-se o terreno para Aliança do Norte(resistência afegã) avançar
Osama,homem mais procurado do mundo.Difícil de se achar
Vantagem inestimável da surpresa ,nos ataques: nada que esclareça
Mísseis partiram dos EUA e do Oceano Índico(do tipo “dispare e esqueça”).
Notícias:95% da heroína na Inglaterra,vêm do Afeganistão
Londres (7/11/01),16:30.Capital afegã explode,energia cortada
19h20:aliados disparam foguetes.Ação testemunhada
19h25:explosões e incêndios.20h45,segunda onda de ataques em ação.
EUA quase em pânico: Dick Cheney,o vice de Bush,colocado em secreto abrigo
Os dois homens da alta linha de comando do país ,um podia ser alvo
Em guerra: senadores na tv ,apelavam p/ força contra o perigo
Tremor de terra em L. A . (2,9-escala Richter).: tudo salvo
Em sua fala na tv, Laden elogiou suicidas dos atentados
“Todo muçulmano deve defender sua religião”,para que males sejam derrotados
“América nunca mais sonhará”,disse sem assumir autoria
Dos crimes de 11/09/01,pelo canal Al-Jazeera.Maneira fria.
Plano de emergência para possível terrorismo no Brasil
Ninguém sabe, explode McDonald no Rio
A América abriu uma porta que nunca se fechará
Estranhos frutos da guerra: todos na mira. Ninguém vencerá.
ONU não aprova ataque a outros países
Imbuídos do mesmo objetivo, sem deslizes
Sadan, inesquecível, não se abala assim
Que venham ,estaremos prontos até o fim.
No Afeganistão no céu e na terra
Bombas e desaforo, lei do cão, lei da guerra
KandaharJalalab, Mazar -i-Sharif, centenas de mortos
“2 milhões de mártires oferecemos” afegãos, caminhos tortos
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Como estranhar morte de civis? Hipocrisia
Complicada, confusa ineficiente burocracia
Périplo de dias, vôo na tarde: bactéria Antraz
EUA acuados: “se pudessem fariam pior”, paranóia costumaz.
Não há auto-reflexão em parte alguma, só velhas opiniões
É o comércio de armas e do resto. Inúteis realizações
Muçulmanos, cristãos, judeus, americanismo. Catedrais
Temos oportunidade de entender jogos de interesse por detrás.
Açúcar, azeitona, arrecife: palavras de origem árabe
Mas Fundamentalismo vem da América cristã ,início do séc. XX, sabe?
A guerra de hoje é atualização de antigos projetos
jornalistas tentam mostrar tudo. Todos incertos.
Allah Akbar (Deus é supremo) ou www.fbi.gov.
Desigualdades econômicas, falta de fé e democracia há quem aprove
Irã deporta afegãos. Sorbone: “não à guerra”.
Na Bahia esdrúxulo protesto,camelos e bandeiras contra a tal guerra
Um mês depois dos atentados (NY), tributos e conta
100 bilhões e muito desemprego na Big Apple, desaponta
11/10/01: Dia da reflexão. www.state.gov,US$ 4,5 milhões por semana
Indonésia, Egito, Bangladesh, Filipinas, fonte de protestos emana.
EUA ampliam ataques: tropas terrestres (2ª fase)
Grupos conflitantes. Laden bem globalizado, ou quase.
Filipinas, centro de operações. Malásia no alvo
Laura Bush e Hillary Clinton cantam hino de batalha. Quem está a salvo?
Al-Qaeda paga US$ 50 mil por soldado Yankee morto
Diz o the news, paquistanés, sem dar credibilidade
Vingar-se-ia assim sangue muçulmano, antes que seja tarde
Peshawar (Paquistão) Nova Casablanca: flashes, mundo torto.
“Eles não vão nos derrubar”, diz Bush sereno
Diante do efeito dominó, antraz; alerta pleno
Índice Dow Jones industrial, da Bolsa de NY , em baixa
Queda no consumo americano. Esvazia o caixa.
Taleban encontra centenas de civis mortos em pequenas aldeias
Ataques anglo-americanos perseveram durante semanas inteiras
Aliança do norte toma cidades afegãs, xadrez político
Também para Israel e palestinos, irmãos semitas, estado crítico.
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Desde a visita (28/09/00) de Sharon (1º Min.) à explanada das mesquitas
Reeditou-se a Intifada(rebelião palestina)não difere das fitas
Estranho filme que todos já viram: o que palestinos querem?
Sinai, faixa de Gaza, Cisjordânia e Gola, preferem.
Empresas que produzem guerra: lucros de quase 50%
Os dois lados consomem como loucos. Insano intento
Se o confronto for curto, vai ter gente se lamentando
Só no 1º ataque (7/10/01) US$ 200 milhões foram-se torrando.
Guerra de guerrilhas, cavernas e atentados
Bombas de fragmentação (quase) matam tropas dispersas. Civis alvejados
Brasil vai pagar de US$ 25 a 50 bilhões em 2002 ao FMI-Altas proporções
o outono afegão também é nosso. Mundo de especulações.
Porta-voz da Al-Qaeda faz novas ameaças de assaltos
Não viajem de avião, nem fiquem em prédios altos
Bush anuncia êxito completo na 1ª fase
Na 2ª helicópteros e invasão terrestre. Nova geopolítica – arma base.
Manifestações contra a guerra em todo mundo
Em Londres 20 mil – ninguém quer envolvimento profundo
Prof. Hamza Yusuf, conselheiro muçulmano de Bush diz
“o Islã foi seqüestrado” Naquele 11/09/01 infeliz.
Cineastas de Hollywood ajudam exército americano
Brainstorming sobre possíveis atentados: eis o plano
Diretores e roteiristas na Califórnia: tecnologia criativa
Cinema, videogame, informática: força virtual, cativa.
Envio de Antraz por cartas, diz Thopson (Secretário de Saúde)
Taleban nega bioterror. Mas EUA dizem: vamos tomar uma atitude
Blair convoca mídia para reunião sobre notícias fictícias?
Sem choros, desespero, sangue: trapaças,malícias
O cenário quente da ocupação por terra:
Antiterror dos inescrupulosos boinas-verdes, verdade emperra
Mix de operações especiais irregulares contra Taleban
Que em 14/10/01 entregaria Laden, se houvesse provas. Bush rechaça tal afã.
EUA: é divulgado que Daschle, líder democrata recebeu Antraz
Correspondência contaminada vira rotina. É demais.
US$ 1,5 bilhão; verba extra p/ antibiótico (12 milhões de pessoas)
Ataques contra Afeganistão se intensificam.As coisas não estão boas.
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EUA começam a perder apoio por seus cruéis ataques
Arábia, Paquistão, Indonésia: espinhosos achaques
Ex-Rei Afegão (Zaher Shá) pede força multinacional
Para que uma vez fora o Taleban, haja paz geral.
Cem mil crianças afegãs podem morrer no inverno
Unicef (nações unidas p/ infância) pede comida
Colin Powell, no Paquistão causa greve ,comandada por quinze partidos
Oposição contra sua presença (15/10/01): polícia deixa feridos.
Corações e mentes do mundo Islâmico complicam o tom
da transmissão da mensagem, diz ianque diplomata de Washington
Vários pontos de , dos vários atores do conflito
Al-Jazzera, mostra, em árabe, controverso atrito
Taleban e Saddam foram aliados dos EUA, contra Rússia e Irã
propaganda vai tomando novos rumos. E amanhã?
Ásia Central: Índia ataca Paquistão
10 meses durou a trégua. Incita Bush, tal ação?
Paramilitares paquistaneses respondem ao fogo
Já em New York, a polícia encheu caixas com terra e escombros
Do WTC. Em três recipientes de 200 litros, sacerdote exorcizou malassombros
Laden: novas ameaças (15/10/01) – longe o fim do jogo
Por outro lado, Califórnia registra (15/10) casais homossexuais.
O estado legaliza união, seguro saúde, adoção de filhos
“Esta lei tem a ver com responsabilidade, respeito, família” e mais
são notícias americanas. Certos bondes, certos trilhos.
Blair apóia estado palestino (é segurança para Israel)
12ª viagem de Arafat à Grã-Bretanha, depois do atentado (11/10) Cruel
Ultranacionalistas judeus se irritam c/ Sharon: fatal
Sharif, Conselheiro de Yasser, quer oriental Jerusalém como capital.
Sobre afegãos, a fortaleza voadora. Nova Grécia, nova Roma
Vietnã, Balcãs – aviões AC-130H Sepctre: potência assoma
Com canhões e metralhadoras – alta precisão. Infravermelha visão
Agência afegã de notícias (AIP), em Islamabad: destruição.
Brasil em estado de alerta: estilhaços de Antraz
Apesar de não ser rota desse tipo de ataque, é capaz
de se prevenir, Artur da Távola (PSDB-RJ), diz
Treinar nosso pessoal. Na Fiocruz: análise matriz.
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EUA são os únicos a confirmar bioterrorismo
Londres, Alemanha, Bélgica, Itália negam contaminação.
BBC não usa a palavra terrorismo (EUA 11/09) para fanatismo
“Seqüestros suicidas” (“lutadores da liberdade?”) ou não?
Evitar termos emocionais e julgamentos de valor
Diz (BBC). Proibição é antiga: “Paramilitares” terroristas, eis o andor
“Somos rede mundial”, fala Glocer, diretor, são 40 idiomas ou mais
até para a Etnia Pashtun. Não somos parciais.
Jornalistas protestam contra censura nos EUA: liberdade!
Governo diz que há mensagens cifradas talebans: alarde?
Prisão pode transformar bin Laden, em mártir. E a morte?
Esse caso se complica. Lula (PT) critica tal sorte.
Sharon diz que aceita estado palestino, estritamente
Desmilitarizado. Israel controlaria suas fronteiras, somente
Jerusalém sob controle judeu, chanceler Peres, pressiona
O Hamas (Guerrilheiros da palestina) em ação: tudo se detona!
Shin Beth, serviço Israelense de segurança interna, afirmou,sem desdém
Vai prender assassinos (17/10) do min. Zeevi (turismo,em hotel de Jerusalém)
Frente popular de libertação da palestina (criada em 67 por palestino cristão)
Assume o atentado, que supunha “fortalecer” sua organização.
Foi um duro golpe na paz, tal assassinato
Palestinos não haviam matado nenhum outro ministro judeu. É fato
E no momento em que ele buscava uma trégua, esse corte
A autoridade palestina (AP), de Arafat não apoiou tal morte.
Rehavan Zeevi seria racista? Se foi, pagou
Trabalhadores palestinos ilegais em Israel:cânceres e parasitas,classificou
Nada justifica tal ação, grupo palestino errou
Palavras não bastam, Zeevi foi morto silenciosamente num corredor.
Powel vai à Índia e à China (cúpula Ásia- Pacífico)
O Primeiro ministro indiano, Vajpayee, não quer paz com Paquistão
“não há proposta para retomar o diálogo”, diz em tom mítico
alto estado de alerta: absurda e equivocada tal afirmação
Cabul e Kandahar, (17/10) :taleban rouba comida da ONU para refugiados
Bomba norte-americana atinge escola. Erros confirmados
Não chegou a explodir, mas expõe a loucura da guerra
“mantenham-se firmes”, diz o mulá Omar. Eis o afeto que se encerra.
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No Índico: prepara-se desembarque no Afeganistão
São as forças terrestres prontas para entrar em ação
Vem de helicóptero na fronteira, contínuo horror
De todos os lados vem a desgraça. Fim do amor?
Máscaras de proteção (gás), medo do Atraz
Plano americano ou verdadeira ameaça? Eis o estrago que faz:
confusão no congresso (EUA): bactéria (nos dutos) na ventilação
até pelos túneis que unem o legislativo: maldição.
Arafat rejeita ultimato para entregar assassino do ministro
São quase mil mortos (19/10/01) desde início da intifada (set. 2001)
“Nossos acordos com Israel,nunca previram extradição
Eis como toma conta do planeta: sinistra danação
Av. Rio Branco (RJ), 18/10/01 bomba no McDonald´s – danos
Fabricação artesanal, blindex virou pó.E os investimentos americanos?
Paixão, verdade é tudo que precisamos...
Mas a vida sempre engana... mas nunca se sabe, nunca... assim, ficamos
Avião da TAM retido no Recife (18/10). Trote?
Sandra Lúcia, passageira viu pó branco na mala. Que mote!
A coisa foi parar na Fiocruz (RJ) e passageiros na Transbrasil
Antraz no Quênia: Executivo em Nairobi vítima de Antraz. 1º dos estrangeiros.
Em Manhattan a bruxa está solta: cartas suspeitas
Nova Jersey, Washington. Seria extremismo norte americano?
Quem entregar terroristas ganha US$ 1 milhão. Haja plano
Pedem p/ Laden( atentados de 7/8/98:Quênia e Tanzânia):perpétua. Espreitas
Militante egípcio da Al-Qaeda sucumbe nos, ataques no Afeganistão
Seus dois companheiros, um muçulmano chinês e um iemita,
Propagam: “pagarão c/ sangue! Afastem-se do Taleban ou morrerão!”
Exército de Laden, sonhando c/ liberdade: terrível situação incita
Kandahar: grupos armados atacam médicos sem fronteiras
Roubam remédios, equipamentos e veículos, adeus ajudas estrangeiras?
Israel neste tumulto, invade Belém (19/10/01), pela tumba de Raquel
Militares tomam hotéis e outros edifícios. Estabelecem ali quartel.
Na praça da Manjedoura, onde nasceu Jesus, 5 mil em funeral
Judeus mataram Atef Abayat,chefe palestino em Belém.Mal.
Um homem chamado Salingud, associação franco-palestina, quis fotografia
dos tanques israelenses invadindo. Levou bala. Israel nega tal democracia.
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EUA atacam Taleban por terra (19/10/01). Querem novo governo afegão
Delineia-se a mais nova e delicada das fases
Alvos exatos não podiam ser definidos nesta ação
Fornecem comida, munição e dinheiro. Fortalecem assim suas bases.
Perto de Kandahar, (afegã), 100 soldados americanos em operação secreta
Aliança do Norte ajudando. Rastreando para certeira meta.
Um helicóptero americano caiu no Paquistão, 2 morreram
Em Ipanema New York Times sabe: não foi Antraz na carta. Esqueçam.
VC-163 é a Nave-Mãe dos EUA (Porta-Aviões)
Kitty Hawk, é seu nome, tamanho: 2 estádios, 11 andares: múltiplas ações
Lançado em 1961 – de 19 a 93 reformas. Supersoldados guarda
Mix de equipes: exército, marinha, vingança não tarda.
A informação usada como arma de guerra
noções básicas do “bom jornalismo”, o conflito em terra
sociedade menos ingênua quanto à imparcialidade jornalística
textos, imagens, hipertecnologias camuflam realidade de forma artística.
TV Al-Jazeera (para 40 milhões de espectadores) mostra todos os lados?
Nem Bush quer perder tal espaço, fiquem descansados
ela cobra US$ 20 mil por cada minuto exibido nos EUA, yes
Se antes era bancada pelo Emirado do Qatar, agora é outro viés.
Dia 21/10/01: helicópteros americanos sobre Cabul. 18 mortos
Foi na hora do café, aviões lançaram bombas nos subúrbios
Morre filho do líder mulá Omar. Criança não resistiu aos distúrbios
30 jornalistas retidos. Tribo pede US$ 3 mil por cada. Caminhos tortos
5 homens foram executados (espiões da aliança do norte?) em Mazar-i-Sharif
Cidade/capital da província de Balkh. Taleban cacife
Aliança do Norte ataca, a cavalo, postos do Taleban
Na guerra civil afegã golpes de faca – Sina malsã
O maior partido islâmico paquistanês JAMMIAT-I-ISLAMIYA, grita
“Não estamos calados diante das agressões da América.
Estamos ansiosos p/ combater soldados americanos”, incita
“Dar a eles o que demos aos britânicos e soviéticos – Turba feérica.
Argentina recebe de Miami folheto com Antraz:
pânico em Buenos Aires. 1º Ataque bacteriológico
na América Latina. Especialistas: tarefa costumaz
mistério também na sua Tierra del Fuego. Julga-se lógico?
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Ó século 21, tua guerra é diferente! Informação e audácia
Fanáticos com pouco dinheiro,mas ricos na Falácia
Ícones destruídos. Símbolos do inimigo, jogo político
Crentes na mídia, fragmentos étnicos em ponto crítico
O Prêmio Nobel da Paz, Yasser Arafat, evitaria 3ª guerra mundial?
Em meio aos enormes avanços no Direito Internacional
EUA dão ultimato para Israel deixar áreas palestinas
Sharon (1º min.) diz “não” ,enquanto não vingar chacinas.
Ataque conjunto ao Taleban: EUA e Aliança do Norte
Ramadã à vista, mês sagrado. Haverá interrupção no ataque?
A morte chega aos 5 anos anda à solta, nada o que sede de sangue aplaque
Uma a cada 6 crianças afegãs,não chegam aos 5 anos. E no parto:muita morte
Se a segunda guerra mudou o panorama mundial e com o final
D a guerra fria, acreditou-se no “fim da história”
O mundo nunca mais com tais situações importantes: que glória!
E agora,este turbilhão, transtorno atual
Nações islâmicas radicais nunca serão 1º mundo
Diz a revista Veja (31/10/01). Esta Intifada 2 é jogo imundo
Não há mais alianças monolíticas, incondicionais.
O que vemos são rupturas das leis internacionais.
Osama estaria mesmo nas inóspitas montanhas afegãs?
Um Rambo (boina-verde) brutamente derrota talebans?
Peritos em sabotagens. Rivalidades. Elites: esquema tradicional
Saldo de paraglider (mais compacto e ágil que o pára-quedas convencional)
Os Rangers (também do exército/EUA) estudam mais. São cobras
Outros de lá: força delta (elite secreta), SEALs (marinha): altas manobras
E mais o SOF (Especial da F. Aérea) p/resgates em combates
Já o SAS é tropa inglesa especializada nestes embates.
No treinamento 5% deles continuam: torturados
O equipamento varia com a missão: fuzil M-16, M-4 (indicados)
Pistolas 9 milímetros, rádio-capacete, e uma faca de sobrevivência
Minas eletrônicas, óculos de visão noturna. Truculência.
Uigures são povos das estepes, falam turco, são mulçumanos
São 8 milhões na província de Xinjiang e têm planos
O movimento Uigur é separatista. Na fronteira 8 países
(Paquistão, por exemplo). China fez com eles como no Tibet:infelizes.
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Para Uigur crianças não à mesquita
A província é pobre mais tem petróleo e algodão
Chineses pegam melhores empregos. Gente Uigur: aflita
200 fuzilados por Pequim (97/99): reação.
Já na Irlanda (ilha católica colonizada pela religião protestante
(ingleses do século XVII em diante)
Católico IRA (exército republicano irlandês) depõe armas e diz
Não querem fazer mais parte da Inglaterra. Pendenga infeliz.
Não se sabe quando os EUA decidiram ser “os melhores”(uma tamanca!)
Mas certamente seus ases não quebram qualquer banca
Bush é shakespeariano em seu dilema moral
Representando WASPs. Protecionismo fatal
Não praticam o livre comércio mas nos impõem
Dumping (desvalorização abusiva) quantos se opõem?
A União Européia também é assim até na agricultura
Os não-subsidiados que se danem! E quem não está à altura, fatura?
Brasil não pratica dumping do aço e faz o (aço)melhor
Direitos dos trabalhadores e liberdade sindical
Arruinando os países pobres: continua o mesmo mal
Afeganistão, Brasil, África: a coisa poderia estar pior?
95% da heroína na Inglaterra vêm do Afeganistão
Londres (7/10/01) 16h30 – Cap. Afegã explode, energia cortada
19h20: aliados disparam foguetes, ação testemunhada
19h25: explosões e incêndios. 20h45, 2ª onda em ação.
EUA quase em pânico: Dick Cheney, o vice, colocado em secreto abrigo
Os dois homens na linha de comando do país, podiam ser alvo
Em guerra senadores na TV apelavam para força contra perigo.
na hora da revanche (7/10) houve tremor de terra em L.A.Procurem abrigo!
Em sua fala na TV, Laden elogiou suicidas dos atentados
“Todo muçulmano deve defender sua religião” p/ ter males acabados
“América nunca mais sonhará”, disse ao assumir autoria
dos crimes de 11/09, pelo Canal Al Jazeera (Qatar). Maneira fria.
“Deus abençoou um grupo de vanguarda do Islã
para destruir a América e lhe dará supremo paraíso.
É o único que pode fazê-lo”. É preciso
Casaco camuflado, lenço e turbante. Segue no seu élan.
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“O que a América enfrenta hoje, enfrentamos há muito anos
humilhação e mortes, há 8 décadas. Agora a espada cai sobre americanos”
Enquanto isso, aeroportos afegãos em chamas. Povo arrasado
Teerã diz: “inaceitável”.Já p/ Israel,é “Legítima defesa”.Aparece Khadafi,irado:
“Talebans hipócritas ateus e depravados. Devem ser combatidos”
Continua o presidente da Líbia, então a favor dos Estados Unidos.
“Chegaremos a um novo coligado que o guiará”.
Estamos contra essa gente. Assim seja. Em nome de Alá.
Brasil reforça segurança com nossos aviões.
FHC apóia retaliação: “Luta não comporta hesitações”
Somos aliados dos EUA. RJ , SP e Foz do Iguaçu em alerta.
Essa última, muitos Árabes. Segurança nestas horas nunca é certa.
ONU reúne-se em Genebra. Difícil prever na guerra.
Bombardeio é seletivo. Caçada começa a ser por terra.
Disfarçar biotipo Europeu, misturando-o ao paquistanês- indiano
Peritos em sabotagem, armas sofisticadas. Plano americano.
Pão e bombas: 9 horas depois do 1º ataque( 7/10/01)dos aviões(EUA):comida
37.500, pacotes em áreas terrestres: gente afegã sofrida.
Ração diária criticada, arroz, barras de frutas, manteiga de amendoim ,feijão
Geléia de morango, (2.200 calorias diárias) , flutuam até o chão.
EUA: Novo posto ministerial: Diretor de segurança interna, entra
Assume Ridge,56 anos (ex-Vietnã) quase vice de Bush, centra
“Desafio é imenso”, como 1º astronauta para lua,ou ferrovia transcontinental
Imigração, doenças, alimentos, transportes, energia, eis o cabedal.
EUA: Antrax, Antraz: Bactéria do terrorismo atual
1ª encontrada(Flórida): teclado de Bob Stevens, 63, no The Sun, jornal .
Investigações em toda parte. Surgem outras pessoas
A contaminação se multiplica. Coisas não estão boas.
O cineasta Afegão Americano Wassel (filme sobre seu povo),
Foi surrado, esfaqueado e esquartejado em NY, aos 42 anos
Dia 4/10 antes da estréia do seu Firedancer. Talebans?
Ele disse ao Daily News, amar os EUA. Suspeitas afegãs.
Protestos: Hamas e polícia palestinas,dois mortos, 65 feridos em Gaza
Apoio da Universidade a Osama. Arafat condena isso na casa
Há vontade coletiva no mundo? Há que se lutar para salvar a paz?
Entre a justiça e o terror, é imunda a nuance que se faz.
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Povo paquistanês enfurecido com apoio dado aos EUA, agita
Queima bandeiras, bonecos. Presidente Musharraf se irrita
Chegou ao poder em 90 com golpe militar
Cedeu bases, informações a americanos. Jogo de azar.
Cresce o medo em Washington, envelopes com Antraz
bactéria elaborada nos EUA, dizer que é Al-Qaeda, é demais.
Ari Fleischer, porta-voz da Casa Branca, se defende
para Bioterror? Raios ionizantes, assim ele entende.
O Iraque acusa EUA de tramar este problema
“para justificar ineficiência no dia 11/09”. Maldito sistema
O jornal As-Saura, detona: germe é americano,
Correio americano. Ninguém desconfia de um plano?
Guerra com força total contra afegãos
Cidade nortista Mazar-i-Sharif resiste até então
Aliança do Norte esvazia Kandahar. 500 mil em fuga
EUA despeja bombas até em hospitais. Subjuga.
Oposição afegã pede mais ação dos americanos
Ataque aos túneis que levam a Laden sofrem danos
Não tem Ramadã certo, não há lugar seguro
Pequenas bombas com mesma cor do kit comida. Apuro
US$ 100 bilhões para reativar EUA, a câmara libera
Redução de impostos para empresas, apoio aos ricos se espera
Narcotráfico recebe proposta de misturar bactéria e cocaína
Em Miami, colombianos recusam. Notícia alucina.
Ciprobay, da Bayer, US$ 0,95 por pílula, vende bem
Para combater Antraz, já “manjado”, enganar a quem?
Mais 100 milhões de comprimidos, cartas suspeitas circulam
congresso ianque aprova (98 a 1) lei antiterror, mais poder, calculam
Desaba fachada de mais um prédio em Nova Iorque
No outro lado do mundo o Dalai-Lama quer Tibete
De volta. E no Parlamento europeu diz que China, a reboque
Pode endurecer posições. Que topete.
Em Genebra ONU já traça plano sobre reformas afegãs
12 tribos apoiadas por esquema militar internacional
Depois viria eleição. Enquanto isso espiões, sina fatal,
São executados. Mulheres americanas matam na guerra, como pagãs.
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No Paquistão, pistoleiros invadem igreja e matam nove
Isso faz com que o Padre Rocus, pároco da São Domingos, reprove
E diga que sempre há preconceito contra cristãos
E que é preciso que paquistaneses entendam: somos irmãos.
João Paulo II pede por vida de inocentes afegãos
E que ajudemos os refugiados. Vamos dar as mãos?
EUA temem novos atentados, diz procurador-geral
John Ashcroft ,relembra: o pesadelo pode ser real
Nos Eua guerra perde apelo popular
É muita manipulação! Ninguém quer agüentar!
Pentágono confirma presença de soldados
No Afeganistão. Não podiam ficar parados.
O establishment Americano e suas chacinas vis,
Dizem alguns, não conhecem limites na ganância
E massacram tentativas de liberdades civis
Mesmo a um alto custo, mesmo à grande distância.
O Taleban poderia ser esfacelado politicamente
Pois há muitas divergências. Seria inteligente
Mas a mídia ocidental demoniza povo afegão
São 20 anos de massacre. Sangue pelo chão.
Halloween no meio da tragédia? Sim: um desfile sob a lua cheia
Em Nova York,uma parada. O medo não incedeia
Na Califórnia, o esquadrão :169 soldados pintam rosto
Voam para missão no mar da Arábia. Terror suposto?
Mulheres afegãs querem lutar pela paz
Usam véus, mas têm voz, e cobram (a falta que isso) faz
Talebans prosseguem e derrubam helicóptero.Al-Qaeda declara
Que matou 50 soldados ianques. Mentira? O show não pára!
Crise de refugiados à vista, Paquistão alerta.
Tudo termina se arranjando. Humanidade incerta
Afegão não sabe quem é mais o culpado
por tanta guerra que não acaba. Quem inimigo ou aliado?
Paquistanesas não aceitam regra Taleban
Querem igualdade. Assim permite o Islã?
Seus homens vão ao Afeganistão lutar
O mal tempo vai ser desafio. Neve vai chegar.
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Terror perde ligações nos EUA, o mundo observa.
5,4 milhões de crianças afegãs são vacinadas
Segunda dose em 556 clínicas talebans. Vida em conserva
Começa nova guerra fria. Saídas desesperadas.
EUA e aliança do norte avançam: US$ 600 milhões
Em 25 dias de guerra: inusitadas ações.
(8/11/01) FHC em Washington sorri com Bush. Nega lavagem de dinheiro
apura com empenho, e felicita apoio a estado palestino. Maneiro.
Taleban estimula formação esquadrões suicidas
Voluntários amarram munição no corpo. Que medidas!
Nos turbantes vão escritos versos do Alcorão
O Paquistão retira seu apoio ao Taleban. E então?
Itália envia 2.700 homens: defesa e logística
Aviões americanos em aeroporto afegão
8 de novembro: virada total na estatística
todos os selos são rompidos. Haja explosão.
Blair se nega a suspender os ataques durante o Ramadã
FHC nega que haja terroristas na fronteira do Brasil: política
A participação militar(no Afeganistão)não foi pedida, nem é seu afã
Jovem na Letônia, bate no rosto do príncipe Charles com cravos: crítica.
Taleban perde cidade estratégica. Novos ares
A cidade afegã Mazar-i-Sharif será base dos EUA, na guerra
Libanês suspeito de terrorismo é preso no Paraguai apoio se encerra
Laden dá entrevista. Diz possuir armas químicas e nucleares.
EUA: já foram 2.200 missões de combate,nesta guerra,10 mil bombas e mísseis
A lenda do mulá Omar,chefe afegão, evapora-se. Dias difíceis
Ora Osama assume autoria de atentados, ora nega
Bush diz reduzir dívida paquistanesa (US$ 1 Bi). Ninguém se entrega
Oposição toma Cabul: “Deus é grande”
Quem é mocinho? Todos são bandidos? A verdade se esconde
Rebeldes chechenhos ajudam tropas talebans
Notícias eufóricas para o ocidente:há vazio político e derrotas afegãs.
Felipe Pérez Roque, ministro cubano (Relações Exteriores)
Diz (na 56ª Assembléia Geral da ONU): Cuba é contra tais horrores.
“Ineficiente e injustificável”,afirma,o devastador ataque americano
afegãos sofrem demais. Mas tem base ianque em Cuba.Qual é o plano?
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Khalili, embaixador afegão na Índia, diz que Laden vai se matar
Moscou: Rabanni, presidente afegão deposto pelo taleban, diz que quer voltar
Voltando a Cabul, torce para Kandahar ser derrotada(esse, já perdeu a parada)
Cadê Bin Laden? Nos túneis, bunkers, cavernas? Ou com o pé na estrada?
Mulá Omar fala na BBC: destruição dos americanos
É plano além da compreensão dos seres humanos
16 de novembro (2001) Taleban entrega Kandahar
tenta guerrilhas. Execuções sumárias. Azar.
“Eles encostaram o revólver na boca do bebê.
Ele achou que era o peito da mãe e tentou mamar.
Daí eles apertaram o gatilho”, para matar
Crueldade taleban, sem limite. Devemos dizer.
Talebans acuados na cidade de Kunduz. Tensão
Brasil receberá refugiados: 26 famílias virão
Em Cabul cinema reabre e recebe multidão
Filmes afegãos e indianos. Mulher não entra. Diversão.
Mulheres afegãs lutam por direitos femininos
Levantam a burka em sinal de desafio. Novos destinos?
Já em Jalalabad quatro jornalistas são assassinados
Simpatizantes de Laden os mataram. Outros foram assaltados.
Afeganistão vira terra sem lei. Liberdade vã
Emboscadas cidades saqueadas. Como antes do Taleban
Laden pede ao filho que o mate se for pego
É melhor do que sua captura. Haverá para ele sossego?
Nova Iorque fica mais violenta depois dos ataques de 11 de setembro
Ruas de Manhattan delitos com armas crescem 24%.Poderosos ou oprimidos?
Mazar-i-Sharif:mais de 500 corpos recolhidos.Cruz Vermelha ,cadáveres vencidos
EUA: dia de ação de graças, liberdade no Esquife.22 de novembro
50 países caçam militantes do Al-Qaeda
Talebans entregam suas armas. É a queda
Rendição em massa naquele desgraçado inverno. Guerra desacelera
Negociações pelo poder, governo provisório. Espera.
Queda de Kunduz, afegãos se recolhem
Quem se “rende”, fica “livre”. Escolhem?
Alguns estrangeiros rendidos são executados,
Bush, texano inculto, Laden terrorista? Exagerados.
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Guerra afeta economia dos árabes: óleo e turismo
Egito, Sauditas, Meca e Medina. Preço do fanatismo
Rebelião dos seguidores de Laden ,deixa mortos
Centenas de talebans ainda se revoltam. Caminhos tortos
A missão é conduzir a Al-Qaeda à justiça
Cadê o Mulá Omar e Laden? Curiosidade do mundo se atiça
Ricos impunes, jogo de trapaças, país destroçado
Jornalista sueco e o oitavo a morrer cobrindo o Afeganistão, roubado.
Primeira vítima brasileira oficial: Sandra, estava no 98º do WTC. Corpo não há.
EUA tentam justificar prisões, centenas de suspeitos lá.
E no último reduto taleban, cidade de Kandahar,mais um banho de sangue
Fim da charia? (justiça medieval muçulmana) ou nova gangue?
EUA trocam visto por informação.
Caixa de alimentos mata povo afegão
Lançada por avião 600 quilos. Ajuda possível
52.000 toneladas de comida para seis milhões, em um mês. Incrível.
América não faz acordo com Taleban!
Futuro incerto. Conselho interino até eleição em março
Tribunal contra Laden só tem documentos secretos.Cadê provas? Justiça vã.
Jalalabad: mais algumas centenas de mortos.Longe está a paz afegã.
Bomba: preso um Taleban americano
Essa, Tio Sam engoliu a pulso. Desengano
John Walker,das milícias talebans, tinha 20 anos,era californiano
Mãe (Marilyn!) diz que ele é “doce e tímido”. Convertido muçulmano
Pesados bombardeios sobre cavernas afegãs ,em Tora-Bora
Ali Mahmud (responsável pelas finanças afegãs) morreu
Ideólogos de Laden, caem. Aproxima-se a grande hora?
Guerra Santa não permite que conflito acabe.
Enquanto isso,judeus e palestinos morrem e matam em Intifada infinita
Paquistaneses e indianos trucidam-se fúria explícita
O mundo em conflito eterno, há nos humanos uma natureza assassina?
Destroços, agonia e ódio, a paz é como uma menina traquina.
Afeganistão tem novo presidente
Eleito na Alemanha (por representantes) Hamid Karzai, pra vocês
Assume em 22 de dezembro (2001). Será diferente
Divisão por ministérios(etnias): Pashtus 11, Tadjiques 8, Hazaras 5, Ubzeques 3
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Notícias contraditórias agora: governo de transição seria de seis meses
Cai Kandahar e junto, o taleban. Falta fé, às vezes.
Washington proíbe o mulá Omar de viver em solo afegão
O frio castiga ali, crianças sofrem. Será tudo isso em vão?
Timor Leste lembra que americanos ajudaram Indonésia
A massacrá-los na invasão. Terror brutal por 24 anos. Amnésia?
Já Arafat tenta manter-se, alto custo, como líder palestino
Na Índia, Taj Mahal é encoberto.Causa: inimigo Paquistão furioso. Que destino!
Norte-americanos lembram “infâmia” de Pearl Harbour, completavam-se 60 anos
Foram então 2.400 mortos, 1.700 desaparecidos. Japoneses tiranos
Compararam isto aos atentados de 11 de setembro. Crimes de guerra
Interesses em ação. Orgulho e cobiça, eis a terra.
EUA aparecem com fita onde Laden se “assume”
Regozijando-se com ataques de 11/09/01,dizendo que era só o começo
FBI e CIA seriam derrotados.E povo ianque se atolaria em estrume
Que adubaria novos amanhãs. Tudo tem seu preço.
25 milhões de recompensa e ninguém acha Osama
Ianques avançam sobre refúgio taleban
Intensos combates e adeus resistência afegã
Prisioneiros talebans morrem em contêineres. Vingança inflama.
ONU acredita que transição política será pacífica
A guerra não terminou, animal ferido é a política
Americanos temem ataques de camelos- bombas,e matam o bicho
É um tempo louco. Camelos Kamikases: guerra-lixo
Notícias americanas dizem que Laden fugiu de Tora Bora
Era o fim de novembro. Vivo ou morto, Bush queria na hora
Acabou o ramadã, 14/12/01. afegãos tentam,outra vez, reconstruir o país
Na TV:vídeo com Laden é suspeito, editado demais,prova pouco,é o que se diz
EUA se retiram de tratados antimísseis
Assinado em 1972, que limita superpotências
Quer se proteger melhor de “Estados-pária” .Inconseqüências?
Presidente russo, Putin ,considerou a medida um erro. Tempos difíceis.
Nova lei antiterror americana proposta em 19/9/01 e Sancionada 26/10,diz
Que estrangeiros podem ser detidos por tempo indeterminado
A lei é grande e complicada (340 páginas): terror abafado
Modifica leis já existentes. Historicamente infeliz.
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Enquanto isso em Tora Boca, fogo na mata
Para evitar esconderijos. E (o secretário de defesa) Rumsfeld, desacata
Pousa no Afeganistão de surpresa (16/12/01). Falou com soldados
Agradeceu, falou com o novo líder, Karzai (jornalistas foram afastados).
Em Kandahar planos expostos: mente taleban
Explosivos para Londres, Miami. Energia vã?
Em New York ,pega fogo a catedral de São José Divino.
A maior construção gótica do mundo (1892), quase ruiu. Fogo traquino.
Em Cabul a bandeira americana tremula
Treze anos depois de ter sido retirada. Encabula?
Representantes do governo afegão interino
Curvaram a cabeça quando ianques tocaram o hino.
Laden escapou, antraz era golpe dos americanos.Quanta lameira!
Karzai promete liberdade às mulheres. Nova trincheira
Execuções públicas e amputações vão continuar
O alcorão pede? Adúlteros apedrejados. Há como escapar?
Passados cem dias de guerra, o terrorismo aparenta fraqueza
Soldado taleban norte-americano, John Walker é mostrado como surpresa
Ferido à bala, preso num destróier no mar da Arábia
Falou à CNN (2/12/01), quer soltar sua lábia.
Afegãos precisam de US$ 9 bilhões para a reconstrução
O show não pára: ataque dos EUA, a comboio mata 65. Ação!
Estraçalha líderes tribais que iam a Cabul para a oficial posse
Do novo governo. A verdade se contorce.
Tora Bora: EUA enviam nova bomba para caverna
Ela suga o ar dos túneis. Chama-se “termobárica”,e é moderna
Para o bem,ou para o mal:revista TIME, diz que Laden é o “homem do ano”
As outras opções eram: Bush, prefeito (NY)Giuliani ou um bombeiro americano
Ganhou o prefeito, público fica satisfeito
Novo governo afegão enfrenta sua primeira crise
(o bombardeio do tal comboio), logo superada, é bom que se frise
(22/12):preso Richard Reid, 28 anos,homem-bomba, vôo Paris-Miami; (suspeito)
Escolas afegãs abrem as portas para meninas
Clima de euforia, proibidas desde 98, sorriem cerebrinas
Prometendo “unidade e paz”, Karzai (monarquista) assume
Discursa (22/12/01) em Pashtun (maior etnia do país), segue costume

47

Notícias Americanas de

Moisés Neto

Notícias desencontradas: natal em Cabul, encontrado urânio do Al-Qaeda
Isso virou um circo, carro louco em disparada.
Laden pede boicote aos EUA em novo vídeo
E prisioneiros talebans são levados para cubano presídio!
Fidel não gostou,acha base americana
De Guatánamo,uma faca apontada para a alma cubana
Bush desafia novo governo afegão e manda bomba!
Aproveita para ameaçar o Iraque.Da paz está longe a pomba
27/12 Flórida. Turista japonês detido por insulto, Ichimura, 28 anos
Disse disparates contra os EUA e brincou no avião
Argumentando que se fosse terrorista explodiria aeroplanos
Pode pegar até 15 anos por ameaçar a nação
E começa 2002!Austrália mesmo com grandes incêndios ,celebra
Oito dias de fogo ali.Ventos a chama inflama
Bush e Laden eleitos os piores do ano no Equador
Bonecos gigantes deles foram queimados.Humor?
Em New York 500 mil celebram na Times Square:viva 2002!
Bandeiras,franco atiradores nos edifícios.E depois?
Bloomberg é o 108º prefeito eleito da cidade.Fez ali juramento
Maior parte dos entrevistados dizem viver novo momento
E corpos ainda são resgatados do WTC arrasado
Tropas francesas chegam ao Afeganistão.Mais soldados!
Quase cem países perderam cidadãos nos fatais atentados
Afeganistão: 260 mil funcionários recebem salários atrasados
Russos voltam ao Afeganistão,são os primeiros a reabrir embaixada
Detestados e desprezados pelos afegãos,reaparecem nesta “virada”
Novidade: garoto americano explode avião em prédio
Na Flórida.Charles Bishop,15 anos,curtia Laden.Roubou avião por tédio
O avião de Bishop chocou-se contra edifício
De escritórios em Tampa. Esperavam isso de um patrício?
A cauda ficou pendurada no 28º andar. Novos avatares
O prédio foi o do Bank of América (42 andares)
Tony Blair e esposa chegam ao Afeganistão
Ele reúne-se com chefe (primeiro-ministro) Karzai, busca solução
Nove senadores americanos estavam lá também
Karzai (que já esteve nos EUA), prometeu capturar bin Laden
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EUA desistem de caçar Laden em Tora Bora
Fim da caça às cegas: fracasso agora
E as coisas ficam mais loucas do que se atina
Polícia apreende uma tonelada de ópio e afegã heroína.
Foi em 8/01/02:vinte traficantes misturavam ópio e religião.Há polícia?
Moscou: folia em espetáculo de teatro alternativo,vira notícia
Espetáculo erótico (gay?) sobre americano terrorista
Que é estuprador e sente prazer quando Laden o conquista
EUA exigem entrega de três ex-ministros talebans
E cinco altos funcionários anistiados por autoridades afegãs
De Kandahar partem prisioneiros para Cuba: correntes e capuzes
Mais de trezentos embarcaram. Transoceânicas cruzes.
O calvário em Guantánamo é misterioso
Imagina-se o que se passa. Deve ser penoso
Mas também.... guerra não é para mocinha!
É melhor cuidar do mundo, senão viramos farinha.
O território ocupado pela base norte-americana
(Em Guatánamo) é motivo de briga cubana
Soldados(cubanos e americanos) inimigos há quase 50 anos,se juntam
Resguardados por campos minados e cercas elétricas, assustam
A Cruz Vermelha foi visitar os prisioneiros
Que eram combatentes “ilegais”, estrangeiros
(não reconhecidos pelas convenções de Genebra). Era de se esperar.
A Anistia Internacional criticou tudo de ruim que havia no lugar.
Americanos dizem que os presos eram perigosos,por isso foram sedados
Para viagem. Não se confirma. EUA querem segredos revelados
Tudo sobre a Al-Qaeda e pistas sobre Laden e o mulá Omar
Será pela imprensa que EUA vão o processo a Osama notificar.
Os negócios de Bin Laden vão de vento em popa
A família está administrando. Dinheiro que não é sopa
Mais de US$ 5 bilhões,eis o patrimônio do grupo que faturou alto
Na reforma das sagradas Medina e Meca – bilhões no ato.
O cheiro de Osama sente-se no ar: é uma nova marca de perfume
Que acaba de ser lançado no Paquistão. Uma grife o assume
A colônia spray traz foto de Laden no frasco: um sucesso comercial?
Como foram os pôsteres, camisetas, chaveiros.Parece normal
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Enquanto isso em Cuba,têm poucos direitos os prisioneiros
Recebem uniforme de cor laranja, duas toalhas um colchão,
Um lençol, sim, e uma cópia do Corão
Há ingleses, franceses, um australiano: entre talebans guerrilheiros
Bush desmaia e fica ferido no rosto
(14.01.02) engasgou-se com uma bolacha (Pretzel), por suposto
Os maldosos disseram que foi álcool. Verdade ou mentira?
Mas será que isso importa,no meio de tanta ira?
Taleban norte-americano será julgado por conspiração
Bush não vai pedir pena de morte para o cidadão
J. Walker Lindh forneceu ajuda a uma organização terrorista
Até janeiro ficou preso num navio,depois voltou aos EUA,este ativista.
Nos EUA luta antiterror camufla nova fase da repressão
Antítese de qualquer noção de direitos humanos
Governo define como terrorista, qualquer oposição
É um mantra perigoso. Destrói conquistas de anos.
Richar Reid (o homem do sapato-bomba) indicado por crime
Incluindo tentativa de homicídio. Jornal define:
Arma de destruição em massa no 22 de dezembro,terrorismo em ação
Sua bomba abriria buraco na fuselagem do avião.
Há sempre uma nova lista de procurados
São muçulmanos e outros “suspeitos” por atentados
Prisioneiros são interrogados por tempo indeterminado
EUA quer congelar bens de Laden. Plano intencionado
“Sejam fortes! Alá nos salvará”, prisioneiros oram
Em Guatánamo. Pediam ao mundo um pouco de atenção
Mas será que os cidadãos comuns ajudariam grupo do Afeganistão?
A anistia oferece advogados aos presos,quando condições pioram
Janeiro:crise nos EUA, quebradeira de empresa: Enron é a da vez
Maior companhia de energia do mundo naufragou naquele mês
Bush, amigo íntimo do chefão Lay, envolvido.Desrespeitou até empregados
Enron doou 5,9 milhões a políticos. Trabalhadores prejudicados
24/01/02.Alexandria, EUA: 1ª audiência de Walker, “sim”,
Ele disse quando interrogado sobre matar americanos
Na luta afegã. Ele vestia uniforme verde, os pais no fim
Queriam vê-lo.Não conseguiram.Seria prisão perpétua por seus planos
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Em Kandahar, ainda, violentos combates
Pelo menos vinte mortos, 27 capturados nos embates
Ainda há milhares de seguidores de Laden no país
Afghan Airline (3 aviões) volta aos vôos internacionais, por um triz.
Governo tenta conter avanço da produção de ópio
Mas o que resta aos miseráveis afegãos? Caleidoscópio.
É um movimentado mercado. Produção aumenta
Todo o país está neste negócio, e assim se sustenta
Karzai mantém proibição do mulá Omar
Ele enforcava quem cultivasse a papoula maldita
Mas os magnatas do ópio mandam no lugar
Fazendeiros desesperados: nação aflita.
28/01/02. Passarela. A revista ISTO É anuncia
Que Karzai é o “homem mais chique hoje em dia”
A opinião é do estilista Tom Ford (diretor da Gucci) que argumenta
“é a formalidade dos anos 30”. Karzai curte comprar em Roma. Quem agüenta?
Bush que segurar a popularidade utilizando-se desta guerra?
Insiste que devem ir além do Afeganistão
E americanos loucos, sem emprego, pensam noutra questão
Karzai, nos EUA, aplaude e impressiona. Afeto encerra.
Afirma que os detidos em Guantánamo Eram terroristas
E não “prisioneiros de guerra”.Simples criminosos nojentos.
No entanto, os 158 talebans ou do Al-Qaeda, mereciam bom julgamento.
Agradeceu aos EUA pela guerra, fez poses de artistas.
Ah,estes ianques e aliados!Quanta energia gastam, para esconder quem são
Querendo viver e agir por agressiva decisão
O que podemos deles esperar?
Se são espíritos parecidos, dá para ver num só olhar.
Casa branca será processada. Motivo: Enron (novidade)
A auditoria descobriu conluio do governo com a empresa
De energia. Bush que fazer valer sua vontade (fraqueza?)
Lobby! Uma Organização não governamental (CRP) descobriu toda a verdade.
Sobrinha de Bush é presa por uso de droga
Jeb, irmão do presidente e governador da Flórida
Tem uma filha, a tal Noelle, que vive vida tórrida.
Dopada,tentou passar receita falsa numa farmácia. A ninguém dá folga.
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Mister “W” (Bush) nomeia Coréia do Norte, Irã e Iraque
Como terroristas! (desenvolvem armas de destruição em massa)
(e os EUA?). Chamando-os de perigosos. Que se passa?
“Eixo do mal”, diz mister W., “estamos prontos para um ataque!”
O Irã retrucou duramente as acusações
Diz que foram como“um insulto” à nação iraniana
O Iraque chamou mister W. de “estúpido com más intenções”
E a Coréia, acusou-o de agressivo com a raça humana.
Karzai (primeiro-ministro Interino do Afeganistão) vai às ruínas do WTC e diz
Que precisa de dinheiro, coloca flores pelo fato infeliz
Diz que seu povo entende a dor americana e pede
Que a força internacional de segurança de lá não se arrede
Outro sapato suspeito provoca fechamento de aeroporto
(30/1/02) foi em Washington ,a ação durou três horas. Tudo torto
Ninguém foi preso, suspeito deu no pé. Comédia?
Ny: insegurança global, tema do fórum econômico mundial 2002: Tragédia?
Mister W. faz novas ameaças ao “eixo” malvado
Convoca cidadãos a combatê-lo de qualquer jeito
(grande objetivo). “o tempo não está de nosso lado”.
Aproveita para pedir abstinência sexual antes do casamento.Perfeito!
É o samba do Tio Sam entrando na avenida
Eles mandam no mundo e são high tech. Há saída?
Centenas estão morrendo diariamente no Afeganistão
1 jornalista americano (D. Pearl) vale mais. Foi seqüestrado no Paquistão
E o Capitão Kirk de Jornada nas Estrelas, sabia?
Envolveu-se também com o escândalo da Enron, quem diria?
De 99 a 2000 o ator (Shatner) fez comerciais
Para atrair investidores, para comprar ações fatais.
No Brasil (RS) começa o 2º Fórum Social Mundial
Reclamando contra política de Bush (inconseqüente)
Emissão de gases poluentes, agressão ambiental,
Noam Chomsky, prof. americano, também criticou seu presidente
Referindo-se ao 11 de setembro disse que foi a 1ª vez
Que as armas foram apontadas para outra direção
(intervencionismo americano/europeu), danação
“atroz” destino! Cadê a justiça social nesta globalização?
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EUA abandonam aliados no Afeganistão
Onda de violência toma o país, e no Paquistão
O (seqüestrado) jornalista americano Pearl é dado por morto
TV Al-Jazeera rompe com a CNN. Fita roubada é ponto de desconforto
Guatánamo: polêmica sobre (Al-Quaeda) prisioneiros
Europeus sensibilizam-se com s maus tratos costumeiros
5 franceses talebans acorrentados e feridos: aterra
Governo britânico os têm como prisioneiros de guerra
Mister W (Bush) quer prioridade máxima para a defesa
Dólares aos bilhões no ataque: não nos causa surpresa
Sairão da recessão? Prometeram isso para o final de 2002
Orçamento: US$ 2,13 trilhões, para EUA é bife com arroz.
US$ 48 bilhões para o Pentágono, 37 para segurança interna
Ano fiscal em curso, negócios não param na caserna
Oleoduto, que sai da Colômbia e dá 11.500 barris
De petróleo aos EUA, sofre ataques guerrilheiros. Morcego infeliz.
Acaba o fórum de Davos, em N Y : pede fim da pobreza.
Sem proposta concreta. Bilhões de pessoas ganham menos que um dólar por dia
Globalização da agonia investimentos sugam a incerteza
Ricos querem ajudar? Elite teme efeitos da rebeldia.
Palestinos na Cisjordânia,lincham três criminosos num tribunal
Revoltados com sentenças que acharam muito baixas
Mataram 3 que vingaram-se de 6: muçulmanas taxas
Paquistão e Índia violam direitos humanos.Numa guerra é fatal
Aliados não querem guerra de mister W ao Iraque
Rússia, europeus e árabes não apóiam ataque
1º ministro russo (Kasyanov) não legitima ianque inimizade
EUA vão sozinhos? Norte-coreanos, iraquianos, iranianos: alarde!
Walker (Talebã dos EUA) é acusado de 10 crimes. Alta sentença
Seus advogados exigem provas, em Alexandria (Virgínia)
A justiça americana pondera, nisso é exímia
Início do julgamento que foi prorrogado, nada dispensa
EUA prenderam 27 pessoas erradas no Afeganistão
(deve haver centenas assim) “trágica identificação errada”.
Nova York.outro taleban americano aparece.É Hiran Torres
27 anos, cursou a universidade de Yale.Era contra o materialismo.queria outras cores
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Presidente W sob pressão: vai ter de respeitar os talebans,sim!
Convenção de Genebra (1949) status de prisioneiro de guerra, enfim
Reino Unido e Alemanha pediram dignidade p/os 158 detidos
Em Cuba. Mas o Sr. W. não cumpre à risca; itens mal definidos.
França critica EUA: terrorismo é fruto da pobreza
Por que não combatê-la antes? EUA exploram a fraqueza
Política exterior selvagem só visa interesses próprios
Não consulta outros países, sai por aí atiçando ódios.
Enquanto EUA pensavam ter matado Laden, outra vez,
O Irã ameaça c/ “pântano sangrento” contra invasão
“Se os EUA tentarem, terão resposta à altura da insensatez”
Diz o Aiatolá,Supremo Líder,Khamenei, criticando tal pretensão
A Cruz Vermelha, guardiã oficial da Convenção de Genebra
Até o Japão exortou EUA a, num movimento de pálpebra
Volver seu olhar para a justiça e os direitos humanos
Respeitando os outros homens, aliviarem danos.
Mundo se preocupa com gastos militares americanos
Que ignora miséria mundial
Olha a situação de modo unilateral
EUA têm enfoque simplista e são particulares,os seus planos
Na Inglaterra aeroporto testa leitura de íris
Aeroporto de Heathrow, tenta curar calcanhar de Aquiles
Outros problemas aumentam: EUA querem poluir o mundo
Casa Branca alia-se com indústrias inescrupulosas: gesto imundo!
EUA: Morre general Vernon, (15.02.02) que derrubou Jango
Também em 64 este ianque espião, participou do golpe no Brasil.Suspeito tango
Enquanto isso Irã detona comemorando 23º Aniversário
Da Revolução Islâmica, este povo é temerário?
Ministro afegão linchado em aeroporto!
Peregrinos furiosos iam para Meca,depararam-se com a morte
Que fúria! Rumo à meditação! Que cruel sorte!
Ao saberem que seu vôo fora adiado, houve desconforto
Cercaram o avião e quando apareceu o ministro
muçulmanos em Cabul (ato também sinistro)
Lincharam o ministro Rahmã (turismo e aviação)
Tinham até 17/02 para peregrinar.Nada como uma boa ação
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Alguns líderes escolhidos para governar o Afeganistão
São rejeitados pelo povo, exemplo na província de Paktia: confusão
EUA: procuram palestino (Zubaydan), novo “chefe” de Laden
Que reativa as “células”. Muitas intrigas. Aguardem!
Irã.Renovada a ordem p/ matar Rushdie (escritor
de origem indiana, dos “versos satânicos”) que horror!
A Fatwa (édito de morte irrevogável)emitida em 1989
Pelo Aiatolá Khomeini é a prova dos nove.
FBI: nem ursinho de pelúcia escapa na sombra
Dia dos namorados (Valentine’s Day) 14/02
Um banal ursinho pode conter bomba
Aeroportos em alerta: preso um árabe com nove ursinhos.Fica pra depois
A mãe de Mr. W, Barbara Bush, cai no samba
Veio ao Rio e viu de camarote o carnaval
O desfile das escolas de samba, qual é o mal?
Ariano Suassuna desfilou na Império Serrana. Que sinal!
Mister W agradece à China “luta” contra terror
30 anos depois da história visita de Nixon. Ator!
Pequim repensa vender armas ao “eixo do mal”
Presidente Chinês (Jiang Zemin) argumenta pelo capital.
Muçulmanos em Meca pedem morte dos EUA e Israel
Peregrinação anua (21/02), mais de 2 milhões. Fel e mel
Em 15/02/02, Cabul, 30 mil afegãos num estádio: zum-zum
P/ver partida de futebol:(soldados)americanos (3) contra afegãos (1).
Autoridades mandaram matar o ministro afegão
Inimigos pessoais no governo e não peregrinos
Karzai apressou-se a esclarecer tais destinos
Notícias tão contraditórias desarticulam a razão.
Câmeras dos “Reality Shows” desembarcam no Afeganistão
TV americana explora americanos em missão
Rede ABC e Pentágono rodam 13 episódios dedicados
Aos soldados dos EUA (Aliança com Hollywood). Sets inusitados
EUA confirmam morte de jornalista
Que talebans queriam trocar por presos
O americano Daniel Pearl do Wall Street Journal
Seqüestrado em janeiro no Paquistão: sina mortal.

55

Notícias Americanas de

Moisés Neto

Última vítima do WTC a sair do hospital
O contador Donovan teve alta. Escapou (no dia fatal)
De um elevador em chamas e desceu 84 andares
Pelas escadas queimou-se todo, o menor dos azares.
Base aérea dos EUA no Afeganistão é atacada
Dois foguetes foram lançados no aeroporto (em Kandahar)
Segundo os EUA ninguém ficou ferido. Suspeitos em disparada
Laden pode estar vivo, o jogo poderia recomeçar?
Os ataques do domingo (25/02/02) foram lance Taleban
Eles se refugiam em Kandahar, sina malsã
Ainda influenciam o governo: vozes de interferência
No quem é quem afegão, sobriedade e demência.
Ataque à mesquita deixa dz mortos
Foi no Paquistão: homens armados mataram xiitas
Que rezavam: livros e terços ensangüentados,tortos
9 ficaram feridos. Em Meca 1 esfaqueou 6. São extremistas.
EUA: Escritório de divulgação será fechado
O pentágono decidiu acabar o antro de falsidade
E negou tudo. O secretário de defesa não ficou calado
Rumsfeld rebateu: influência estratégica tinha integridade.
01/02/03 Torre britânica é alvo de ataque Afegão
Foi em Cabul, ninguém se feriu, local serve para “observação”
Greve de fome em Guatánamo, Al-Quaeda se rebela
Tiraram turbante de um, à força, razão para seqüela?
Os 300 prisioneiros ali, vivem em constante tensão.
New York: avião escoltado por caças nos EUA-alarme falso
Passageiro suspeito vinha de Bombain.Pânico na aviação
Air Índia diz que não houve “problema”. Triste percalço.
EUA organizam governo paralelo,embora
Os 75 ou mais membros do alto escalão, agora
Preparem-se para um eventual ataque terrorista
“isto é um sério risco” em Washington por Bush prevista
A operação foi concebida anos cinqüenta
(Precaução contra ataque nuclear), tudo se inventa
Evoluiu com o passar do tempo (“Governo-estepe”).
Trabalham em locais secretos. Atitude serelepe.
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Presos entram no terceiro dia de fome
Base de Guatánamo, Cuba (foi só 1/4, o resto com E)
Dos 300, 75 recusaram almoço e ficaram desidratados
Têm treinamento para tal. Devem estar acostumados.
Iêmen recebe ajuda dos EUA Para treinamento
De soldados que cacem “terroristas”
Funcionário iemita não revela quanto armamento
Mas espera instrutores americanos, e se diz pacifista
Yoko Ono lança em Piccadily Circus (Londres)
Outdoor: “Imagine (...) in peace”. Lennon, onde te escondes?
Gastou 210 mil dólares também em New York e Tóquio
(Capital de seu país Natal). 11/09/01, não é só ódio.
EUA atacam militantes da Al-Qaeda e Taleban
(2/3/02) c/ B-52 (Bombardeiros) parte leste afegã
um americano morreu, outros feriram-se.Morrem dois afegãos.
Cuba: greve de fome prossegue.Mundo lava as mãos
Tropas americanas caçam talebans em cavernas
(a ofensiva continuava no quinto dia- 6/2/02) com sete baixas
“Não têm como escapar”, dizem ianques.Lutas eternas
Cadáveres dos EUA vão para Alemanha. Caixas.
Los Angeles (07/03/02) no aeroporto: alarme falso
Pacote suspeito num guichê e avião da Varig parado
Já no Afeganistão o inverno tem maltratado
Tempestades de areia, nevasca, ventania. Idos de março.
Refletores substituem torres gêmeas, assim:
Artistas e arquitetos dia 11/03 inauguram
Com 88 refletores, lâmpadas de 7.00 watts (asseguram)
O “Tributo da luz”. Silhuetas gigantes (WTC). Não é o fim.
A municipal Art Society coordena a operação
Durante 32 dias brilharão no céu. Armação
O prefeito de New York,Bloomberg,diz que evento
Abraçou a idéia, 6 meses depois do tormento
Mister W prevê baixas militares e fica triste
Encontra parentes dos soldados mortos e insiste
“teremos mais perdas de vidas”. E mantém recompensa
de 25 milhões de dólares por Laden. Que sentença!
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Epidemia desconhecida mata 40 afegãos
Febre hemorrágica? Escorbuto? Deficiência na alimentação
Vítimas e funcionários em torvelinho
Em cima de queda, coice. Torto caminho.
Prefeito Bloomberg anuncia monumento
“próximo da Zona Zero”, escultura de 20 toneladas
2 de março, ataques maciços aos afegãos: tormento
falhou o plano dos EUA em culpar redes internacionais armadas.
O que houve foi massacre no Afeganistão
Imposição de doutrina de guerras. Contra-mão
Se o terrorismo é imperdoável, guerra é pior
Verdadeiro mal é pobreza, injustiça: violência maior.
EUA negam ter plano de ataque nuclear
O “provável uso de armas de destruição em massa”, faz pensar
Por que se deteriam? China, Irã, Iraque, Líbia,
Coréia do Norte, Rússia que se cuidem, e também a Síria.
“Estamos nos reposicionando. Operação Anaconda
Continua” (desde 2/02/2002). Orgulho americano na ronda
Suvenires de Ny: WTC, desemprego, enfim, lá
Eles são vulneráveis, mesmo sem ira de Alá.
11/03/02: 6 meses depois: segunda fase da guerra
Americanos acendem os tais fachos: afeto se encerra
“devemos fazer com que cada terrorista viva
Como um fugitivo em todo lugar”.Nossa pátria não é passiva
Mister W parece títere? Guerra contra “terror”
Vem de dentro do ventre assassino, não do amor
Sejamos francos: governo americano quer dinheiro
É impositivo, joga fechado em armadilhas. Trapaceiro?
EUA reclamam que o “Eixo do mal” usaria
Armas químicas, biológicas, nucleares, para baixaria
Mas, ó senhor, o que fazem os ianques?
Brasil 64, Guevara 67, Vietnã, Hiroshima, com seus tanques.
Houve momentos de silêncio às 8:43 e 9:03
No local do WTC, governo e religião: sexto mês
Uma esfera de ferro e aço recuperada dos escombros
Foi reinaugurada por seu autor (Koening). Malassombros.
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EUA: Baixas homossexuais batem recorde em 2000
Um em cada 6 soldados é gay. Vejam o zum zum zum
Hostilidades contra eles são denunciadas
“orientações sexuais devem ser privadas”.
Presos nos EUA ficam sem direitos
São centenas acusados de terrorismo sem nome
A anistia internacional acha injustos tais efeitos
Solitárias, algemas, abusos. Em Cuba há 15 dias: greve de fome.
Soldados da coalizão antiterrorista buscam
Covas ocupadas por combatentes talebans, procuram
Ali material militar e documentos importantes
Anaconda em ação: nada será como antes.
O vice-presidente dos EUA visita a Arábia Saudita para aliança
Cheney já foi na Jordânia, Egito, Iemen, Omã, não cansa
(17/03) Em New York, 5 Avenida, desfile de São Patrício
150 mil celebram “Com pena”, o WTC sacrifício.
Progressos em algumas frentes, atoleiros em outras
Clareza do ódio, menos evidente. Em outras horas
Além-mar, rápida “vitória”, ou árdua e longa?
Todo mundo não se solidariza mais com EUA. Araponga.
“Pra cima deles!” diz mister W, imitando
Passageiro que atacou terrorista, no fatídico avião
“Não podemos tolerar oposição”: só matando
Desde 7 de outubro ,afegão paga caro. Indenização?
EUA pedem mostras de DNA da família Laden
Dizem ter matado alguém como Osama
Quanto tempo até que tais coisas acabem?
Até que se saciem os ódios, seque mar de lama?
Regime obscurantista taleban, caído
Antitalebans, monarquistas e tanto homem traído
Tradições feudais, infra-estrutura destruída
Mulheres ainda em burkas, execuções. Eis a vida
13/03/02: terroristas têm vistos renovados
dois dos seqüestradores dos aviões usados nos ataques
Recebem (mortos) vistos de estudante. Maus bocados
“indesculpável erro”, diz mister W, cheio de achaques
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18/03/02: EUA anunciam fim da Operação Anaconda
A maior batalha terrestre no confronto afegão
Mas advertiram que prevêem mais, há quem responda?
“Sucesso”, diz Franks, chefe ianque das forças de coalizão.
EUA querem brasileiro fora da ONU
Bustani é diretor-geral e quer proscrição (como?)
De armas químicas. Casa Branca não quer crítica
(ela manda), nosso embaixador curva-se para tal política?
Buscando um sentido para o que está acontecendo
Superando o medo e reconstruindo, não temendo
É algo que diz respeito a todos e será assim
Por muito tempo, New York atacada: estopim
O mega-fenômeno Bin Laden é controverso
Os seus, negam-lhe a autoria do atentado perverso
Diálogos interculturais, convergência/divergências espirituais
Inteligentisia em xeque: quem dá mais?
Foi isto que aconteceu e estas as circunstâncias
Sobre tudo isto Deus aproximou distâncias
O xeque Ahmad meio-irmão de Osama diz a CNN que
O Brother está sadio e é inocente. Fazer o quê?
19/03/02: The Washington Post informou que no Sudão
foi preso um dos 22 terroristas mais procurados
suspeito pela morte de Mubarak (presidente egípcio)em 1995.Atentados
de 98 contra embaixadas ianques na África. É a lei em ação?
Desnutrição atinge grande parte de crianças afegãs
País tem a maior mortalidade infantil do mundo
“Ódio e justiça” contra Laden:prenderam 1300 suspeitas vãs?
CIA: “Al-Quaeda ainda é ameaça”. Drama profundo.
Internet, equipamentos comparáveis aos do exército ianque e mais
Nas cavernas afegãs:muito dinheiro e materiais
(remédios, livros, comida. Tudo). Dali trocavam mensagens
Sabiam quando se mover e, as melhores passagens.
Notícias americanas multiplicam-se infindáveis
Dizem e contradizem coisas, às vezes, inexplicáveis
Afeganistão, Iraque, Israel, palestinos
“Eixo do mal”? Previsíveis destinos.
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21/03/02 :um ano novo como nos bons tempos
impedidos pelo taleban que se esvaiu aos sete ventos
afegãos não podiam celebrar tal passagem
festejaram então a nova data,como se fosse uma miragem
Aquele povo,mesmo com o país em pedaços
reuniu-se na frente de santuários, em festas e danças
como o de Rosa Sharif Azarat Ali,sem cansaços
Brincou,orou em Mazir-i-Sharif,esperanças sob esquemas de segurança.
Cabul.22/03/02:pancadaria em jogo de basquete
Partida entre time do Afeganistão e time americano
Torcedores afegãos chutam na cabeça um jogador do rival escrete
Resultado do jogo: tiroteio. Assim também começa o novo ano
25/03/02:talebans preparavam novos atentados
Seriam contra soldados da ONU em Cabul.Surpreso?
Utilizariam carros-bombas.Não ficavam parados
Tony Marshal,porta-voz,diz que ninguém foi preso
“Os veículos foram colocados sob vigilância”
Mas ONU tornou público o “complô”.Fracasso da militância
“Estávamos cientes o tempo todo
Não houve nada demais.Só engodo.”
Bin Laden foi visto andando a cavalo
Em Khost,Afeganistão.Sem demonstrar abalo
Estaria com seu médico e guia Ayman.Armados
Dizem que Al-Qaeda,recrutava novos soldados
26/03/02:seca atinge nova –iorquinos
O prefeito declarou estado de emergência
Para controlar consumo de água.Sabemos o que é isso meninos
Nove milhões de pessoas racionando.Paciência
Enquanto isso terremotos no Afeganistão matam 1800
Seca,guerra,e agora isso! Só tormentos
Vinte mil casas desabaram.Mais de mil feridos
Dez mil desabrigados.Povoado de Nahrim e outros:destruídos
Estradas intransitáveis.Soldados querendo ajudar
Clima de mais desgraça,parece não acabar
Pentágono mantém contato,para ver o que pode fazer
Para ajudar.Que tipo de ajuda pode oferecer?
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(28/03) desgosto dos franceses:Departamento de Justiça dos EUA informou
que pedirá pena de morte para francês (abolida na França desde 1981)
de origem marroquina,Zacarias Moussaoui,que ousou
participar dos atentados de 11 de setembro de 2001
31/03/02:picadinho da mídia se espalhara
três soldados dos EUA são feridos,um deles se atrapalhara
Dizia a notícia americana,durante um treinamento
No Afeganistão(cidade de Orgun).Não tem fim o tormento?
Segundo taleban dos EUA deixa base de Cuba
Capturado no Afeganistão,Yasser Hamdi,é bom que se descubra
Foi para uma prisão na Virgínia(EUA).22anos.Nasceu na Louisiana
Família árabe.Seria julgado em agosto por atitude insana
Encontrado,no Afeganistão,um poema do sheik bin Laden.Diz:
(pai e filho falam)Cabul mantém a cabeça erguida,apesar do perigo infeliz
Senhor,há muito me fazes viajar,como se a minha terra nunca chegara
A América transformou-a em escombros,torce a mídia,me amarra
Agonia nos ataques entre palestinos e Israel
Que se intensificam, sem tréguas.Todos de forma cruel
Tropas israelenses bombardeiam Belém,e as palestinas
Participaram dos revezes.Sangue nas esquinas
Cinco milhões de judeus em Israel,já “venceram” cinco guerras
Contra 344 milhões de adversários de países islâmicos,meras
Conjecturas no Oriente Médio e África do Norte:desdobramentos
Sharon(1º min.),Perez(Min.Rel.Ext.) &Arafat: ódio,pólvora e tormentos
EUA (Powell) visitam tal cenário geopolítico
Tudo piorou muito depois de 11/09/01.Estado crítico
Jogos de interesses,raiva,desapontamento,autoritarismo
Atingimos a máxima bestialidade,no fascismo
12/04/01.chegam ao Brasil, Porto Alegre,23 refugiados afegãos
Uma ONG apóia duas famílias.Um professor e um técnico.Trabalharão
Como pedreiro e garçom.Quem os abrigar receberá,da ONU, dinheiro
Solidariedade é sempre necessária. Viva o povo brasileiro
O Mulá Omar ,diz The Frontier Post,jornal paquistanês
Afirma que guerra continua,e que os EUA terão sua vez
Pagarão caro por “marchar sobre nossos ossos.
Atingiremos outros alvos”.Novos atentados,sem remorsos

62

Notícias Americanas de

Moisés Neto

Al-Qaeda mudará de nome
Os Eua mudarão as notícias
Mas duas coisas ainda imperam:dólar e fome
Não importa de que lado estejam as milícias
Guerra nas estrelas.Episódio 2:ataque dos clones,estrearia
Em New York,e a renda da estréia(12/05/02) se reverteria
Para as crianças da cidade,vítimas dos ataques do terror
“Faço isso como pai e cineasta”,diz G. Lucas,seu criador
Cabul: nove suspeitos de conexão com ataques recentes
Contra forças internacionais de paz.Final difícil
Fahim,Ministro da Defesa afegão,quase foi assassinado
Afeganistão não descansa com tanto míssil
Rede Al-Qaeda assume atentados malsucedidos
Contra Fahim, ele não é tão querido
O jornal árabe Al-Hayat,recebeu telefonema da tal rede
Que afirmava ter cometido o atentado:4 mortos,18 feridos
Nos Eua,prossegue a fabricação de minibombas atômicas
Armas de destruição maciça.Irresponsável loucura dinâmica
Le Monde estampa:”Eua não têm consciência.”.É assustador
A guerra americana nãoa caba nunca.Não ignoremos tal horror
É o uso bem calculado da violência
Os objetivos são financeiros,políticos: há indecência?
Todos caminham no fio da navalha
Países são arrasados sem pudor pela canalha
É uma farsa atrás da outra,aqui,no Oriente Médio
É comida jogada fora,é falta de remédio
Não há provas contra bin Laden,mesmo assim
Sabemos que ele não é inocente.(São tantos ao fim)
EUA buscam processar afegãos(sem evidências)
Por mais que procurem só encontram aparências
Como poderão julgar os 300 prisioneiros em Cuba?
Por isso querem”nova doutrina legal”, ninguém se iluda
Tv Al-Jazeera(Qatar)mostra testamento dos sauditas
Autores dos atentados nos EUA(11/09).Imagens “malditas”
“Vamos matá-los na terra deles.A humilhação acabou!”
Parecem todos muito satisfeitos.Isso se salientou
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EUA deixaram Laden escapar em dezembro(de Tora-Bora)
Ianques negam,mas ele estaria vivo agora
“Mais de US $ 1 trilhão foram perdidos nos ataques”.Desgraça
comemorada pelo saudita,neste jogo cheio de trapaça
18/04/02:ex-rei afegão volta à sua terra,depois de 29 anos
Zaher Shah,87,recebeu “saudações” do povo cheio de dores
Caminhou em tapete vermelho,com Karzai,ao ruflar dos tambores
Falou com líderes tribais,e foi para a Casa Real,feliz.Sem planos?
No dia seguinte o “rei” visitou a tumba do pai
Comovido,pelos danos causados pelas guerras no país
(o mausoléu cheio de buraco de balas)que parece por um triz
Devastação que dura três décadas.Ele pediu paz
19/04/02: em nova fita Al-Qaeda ameaça os EUA,novamente
“Abram mais covas para americanos.Há mais de mil Osamas”
Imagens de homens galopando no deserto.WTC em chamas
Não se podia dizer se as imagens eram de gravação recente
Erro de piloto americano matou 4 canadenses no Afeganistão
Mister W pede desculpas a Chretién,1º ministro do Canadá
Segundo o Pentágono,o caça F-16 observou uma explosão
Pensou que eram inimigos ali,e resolveu detonar
26/04/02: mais refugiados afegão chegam ao Brasil
Treze que viviam na Índia sob assistência da ONU.O grupo é civil
“Antes da invasão soviética,a vida afegã era “boa”
Mas depois: só desgraça.Na Índia foi ruim também”.Não ficarão à toa.
O conflito israelo-palestino,cheio de peças por encaixar
Tropeça de trégua em trégua.EUA querem ali arbitrar
As propostas para um Estado palestino e Israel em paz e segurança
Parecem travadas pelo despotismo,intolerância e desconfiança
11/05/02:o que saiu dos escombros do WTC,oito meses depois
1,6 milhão de toneladas de entulho (105 mil caminhões)
900 carros intactos das garagens subterrâneas (arranhões)
notas de dólares (sessenta sacos de lixo,de cem litros)
1008 vítimas identificadas(de 2823,no total)
devemos ficar bem tristes,porque os homens não se entendem
e temos que presenciar tamanha desgraça,tamanho mal
foram oito meses de trabalho ininterrupto.Acabou,amém.
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65.000 m quadrados de área,21 de profundidade
175.000 t de ferro recuperadas dos escombros
Área = cinco quarteirões,era o complexo de 7prédios da cidade
Duas estações(metrô e trem).Não é só sacudir os ombros
O que será construído ali?Não se sabe ainda
Vai muito além da discussão urbanística,que não finda
Um projeto pede a divisão da área em 4 partes:uma p/memorial
Outras para residência,negócios,estações.Vai demorar,na real
A reconstrução do “ponto zero”(como é chamado o local)
Deverá consumir US$ 21,5 bilhões(5 bi é o déficit municipal)
Enquanto isso,Cuba recebia visita de Jimmy Carter(ex-presidente)
O ianque exigiria eleições ali,no jantar com Fidel.Podia ser diferente?
Corações e mentes contorcendo-se
Precisa de mais cuidados ,esta humanidade,movendo-se
Índia e Paquistão,Israel e palestinos
Energia nuclear concentrada.Incertos destinos
Como nos filmes ianques sobre conflitos bélicos
Nesta guerra a mais forte de todas as armas, foi a imagem
Americanos têm esta competência cultural e atingem
Seus objetivos fornecendo desenlaces nada angélicos
Retrato apurado de sua autopromoção,da sua pátria militarizada
Aparecem no produto final,de forma meio mascarada
Onde a ação e a nação se confundem, até de modo edênico
E coragem,astúcia ou tragédia,misturam -se como em culto ecumênico
O mundo não norte-americano,fica pasmo
Com tamanha pretensão,com tamanho entusiasmo
Que esta raça aparenta ter,explorando
A vida,as fronteiras,os extremos desafiando
São seqüências aterrorizantes,ainda agora
Que o Afeganistão apresenta(depois da guerra) sinais de melhora
Ó,que insaciáveis ambições,nesta inquieta vida
Que sangue difícil de estancar,o dos vencidos.Que dor tão indefinida
Esta da degeneração das raças,decadência de países
Então o ouro vale tão pouco,e traz desgraça,faz homens infelizes
Dilacerado, mas sorrindo por fora ,o poeta se vê
Entretido num final cheio de ecos,para quem o lê
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Destemperada lira,voz enrouquecida
Sons interrompidos,fé,pela cobiça enfraquecida
Austera, apagada e vil,camoniana tristeza
Neste épico sem heróis,incendiada fortaleza
Máquina do mundo distorcida
Espezinhada pela raça humana,tão empalidecida
Ó,cidadãos do planeta,coloquemos um fim
A esta horrível e inglória matança,tão ruim
Para que tanta perda de vidas? Digam
Filho de Deus,põe logo termo a essa guerra funesta!
E que não seja ela a causa,para que a paz e o amor não consigam
Elevar a humanidade até a harmonia,que só a sabedoria empresta
Recife, maio de 2002.
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