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! •. qua 1 a e e um ex "0 resl. e nao apenas em suas
qualidades estruturais, gramaticais e semanticas; mas:
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. '. na clareza que 0 autorporta de seus valores a
....partir de sua hist6ria pessoal e .

.. . ..... . .. .

• no seguir os grandes mestres da escrita e 0
professor (autoridade).
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"Saber 0 que se e equivale a estar orientado no espac;:omoral, um espac;:oem que
surgem questoes acerca do que e bom ou ruim, do que vale e do que nao vale a
pena fazer, do que tem sentido e importancia para 0 indivfduo e do que e trivial
e secundario." (TAYLOR, As Fontes do Self, p.44)

"Nao e possfvel educar sem ao mesmo tempo ensinar: uma educac;:aosem ensino
e vazia e degenera com grande facilidade numa retorica emocional e moral. Mas
podemos facilmente ensinar sem educar e podemos continuar a aprender ate ao
fim dos nossos dias sem que, por essa razao, nos tornemos mais educados."
(ARENDT. A Crise na Educac;:aoin Quatro Textos Excentricos, p.52)

"A pluralidade e a condic;:ao da ac;:aohumana pelo fa to de sermos todos os
mesmos, isto e, humanos, sem que ninguem seja exatamente igual a qualquer
pessoa que tenha existido, exista au venha a existir." (ARENDT, A Condic;:ao
Humana, p.16).

"...ser-pessoa signifiea urn absoluto ser-diferenternente, Com efeito, 0

essencial e valioso earater de algo unico de eada hornem nao signifiea
senao que ele e preeisamente diferente de todos os outros homens".
(FRANKL, Psieoterapia e Senti do da Vida, 1989, p. 117).

"Identidade e a moralidade apresentam-se como temas
inextricavelmente entrelac;:ados."
(TAYLOR, A Construc;:ao do Self, p.15)



DIVISAO DE BENS

Era 0 dia. A mae, de um lado, argumentava que a cabe~a era de
seu direito. La estavam as historinhas de prlncipes e dragoes
armazenadas e bem arquivadas todas as noites. 0 pai, no outro
extremo, insistia: isso nao era consideravel. Consideravel eram as
instru~oes de como jogar futebol e empinar uma pipa. Exigiu
tambem 0 nariz onde estava registrado 0 cheiro do bolo de
chocolate das quintas-feiras.

A mae calou-se. Respirou fundo. E lutou por aquilo que real mente
lhe era de direito. "0 cora~ao e meu. La e que esta guardado 0 dia
que remendei seu primeiro ursinho felpudo quando, chorando, me
mostrou a orelha pendurada". Alias, 0 filho Ihe era todo de direito.
Foi ela, dentro dela, que montou cada pecinha do menino.

Ele, ali mesmo, em frente ao homem do marte/o. Ja havia se
perdido ha muito. Seus olhos embara~ados tentavam acompanhar 0

jogo de palavra dos pais. Quem ganharia? Empnte. A cabe~a e 0

nariz com 0 pai, 0 cora~ao acompanhado do resto com a mae. Os
dois, felizes; 0 filho, quebrado. A pe~a, escangalhada.

Laura Campos de Brito
lQ serie do Ensino Medio



3. 0 Homem e 0 ser que busca sentido para-; vida. I
o sentido da vida se encontra no embate com:tJ
cotidiano.

----

"0 homem e um ser que, propriamente e em ultima instancia, se
encontra a procura de sentido. Constituido e ordenado para algo
que nao e simplesmente ele proprio, direciona-se para um sentido a
ser realizado". (FRANKL, Viktor. Psicoterapia para todos: uma
psicoterapia coletiva para contrapor-se a neurose coletiva, p.11).

"Eu sou eu e minha circunstancia. E se nao a salvo a ela, nao me salvo a
mim." (Ortega y Gasset. Meditaciones del Quijote)

HE a propria vida que faz perguntas ao homem. a que 0 homem tem que
fazer nao e interrogar, mas ser interrogado pela vida e a vida
responder: 0 homem tem que responder a vida, tornando-se
'responsavel'. Entretanto, as respostas que 0 homem da so podem ser
respostas concretas a 'perguntas vitais' concretas. E na
responsabilidade da existencia que se da a sua resposta; e na propria
existencia que 0 homem 'efetiva' 0 responder-lhe as quest6es que lhe
sac proprias." (FRANKL. Psicoterapia e Sentido da Vida, p. 96)

Adelia Prado: (... ) E onde e que nos temos 0 real? E na cena cotidiana.
Todo mundo so tem 0 cotidiano e nao tem outra coisa. Eu tenho este
corpo que eu carrego (ou ele me carrega ... 0 burro) e a vidinha de
todo dia com suas necessidades mais primarias e irreprimiveis. E nisso
que a metafisica pisca para mim e a coisa da transcendencia: quer
dizer: a transcendencia mora, pousa nas coisas ... esta pousada ou esta
encarnada nas coisas. (Entrevista in b.!ill:Ilwww.hottopos.com.br/videtur9/renlaoan.htm )

http://Ilwww.hottopos.com.br/videtur9/renlaoan.htm


Obrigado, Drummond!!!
Por me lembrar que 0 novo,
Que tudo de bom ..
Mesmo que seja ano,
Em mim cochila ...
E espera.
Mesmo que eu seja insano?
Fala Drummond,
Meu bom amigo Drummond ...
o que eu fa~o,
Nao com as noites, mas, sim as eternas noites
Dos meus dias onfricos?
Que fac;:ocom os a~oites
Fustigantes de minha mente?
Se mesmo com seus poemas,
Mesmo com as meus
Mais lfricos
Poemas, permanece minh'alma
Flagelada e doente ...



4. '··Oprpfessor e"o .pontific~•.~e61:r·~,,~'~4~~ade.•seDtid~fe>a
circuDstancia'.·(a'disciplina.'~aci.rcunstancia}.Quant() mais
profundCi esta relac;ao, maior a conVibqic;ao para a ,.
identidade do aluno e, portanto, para.a educac;ao.

I ----- Original Message n _

I From: Vinicius Pereira
To: Cecilia Canalle
Sent: Wednesday, September 01, 2004 12:27 AN.
Subject: E, nao?

Fala ai, Cecilia! Hoje mandei esse aqui pra todas as ex-amantes, depois re-li e resolvi te mandar,
to:

E essa ansiedade, ou angustia, esse negocio que da de noite, que te pega quando voce parece
que esta tranquilo, mas que nunca esta. Ai voce nem sabe mais se e carencia ou 0 que.

Certamente qualquer companhia conforta momentaneamente esse negocio. Uma cerveja com um
amigo, um pulinho so na rada de chora, uma pizza na Real, qualquer dessas atividades basta. Por
uma noite, basta.

Toda noite e assim. Depois que 0 sono passou, mas que eu insisti em buscar alguma coisa para
fazer acordado, pronto, eis que pinta essa dorzinha ... mais pra afli<;:ao que pra dor, mais pra
ansiedade que pra qualquer coisa.

E aquela falta que nem 0 melhor amigo preenche. E aquele desejo que nem a melhor amante
sacia. E aquela coisa de saber que 50 ha esperar. Esperar por que hil, em algum momento, em
algum lugar, mais que a mo<;:aque quase.

Mas basta quem diz sou eu. Simplesmente op<;:ao. Optar por parar e por trabalhar, conhecer, ir a
fundo. Sera talvez medo, ou pregui<;:a de olhar melhor para 0 que ja esta ail Sera que 0 ceticismo
e tanto que 0 meu proprio organismo passou a bloquear 0 PUN?

Por que faz tempo que num olho pra uma e PUN, sabel Ja faz bem uns 2 anos. Digo paixao, pre-
disposi<;:ao para querer desbravar 0 cora<;:ao alheio e nele investir sem medir consequencias, ou
justamente buscando atraves dele a oportunidade para experimentar coisas que so a dois se vive.

Ta faltando vontade de compor. Motivo pra nao deixar as tantas ideias musicais passarem. As
ideias passam como 05 belos corpos na rua ... um breve momenta de inspira<;:ao, de beleza, mas se
esvai ...
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o ~a~i~l)o para
compara~ao com 0
ve,rdgdee, plenitude.
(tra~~;~a~).

Na ausencia de atividades matutinas estava diffeil acordar antes da uma da tarde.
A vida seguia descompromissada e sem grandes pretensoes. Uma cerveja aqui, uma
festinha ali e madrugadas insones, as vezes ate reconfortantes. Masafinal 0 que se podia
esperar da existencia humana? A fe raramente se manifestara nesse ultimo ano. Os
amigos iam e vinham como a mare. E pareciam sofrer do mesmo sintoma. As mulheres
paulistanas se mostravam cada vez mais compostas da mesma materia prima que a
cidade: concreto e cimento.

Em uma dessasmadrugadas frias, para nao dizer funestas, conversava na cozinha
de casa com um velho amigo, conhecido na intimidade por Comendatore. 0 chao gelido
e minha pressao caindo. Estava confortavel mesmo assirn. Comendatore me falava da
vida.

- Ate os trinta pode abusar 0 corpo agLienta. Fac;:atodas as extravagancias e viva
a vida que depois disso as inforrnac;:oesdemoram mais a se depurarem.

Isso soa elucidativo e empolgante aos meus ouvidos, mas talvez eu nao queira
saber dos misterios todos do universo.

- Escuta, 0 que voce acha de ligar 0 fogao para esquentar um pouco a casa?
- Olha, 0 fogao dissipa urn tipo de energia telurica conhecida como verde

negativo que nao e legal.
- Bom, entao eu pego 0 aquecedor portatil.

Comendatore concordou e ficou tudo bem naquela noite. Eu nao podia entender 0

que acontecia com 0 elan, onde isso tinha se extraviado das nossasvidas. Que pretensao
esse plural talvez 0 fen6meno so ocorresse comigo. Era cada vez mais raro baixar a
inteligencia espiritual, a fluidez do universo. Fazia urn exercicio de memoria tentando
lembrar as ultimas vezes q~e havia me senti do integro, de corpo e alma com 0 todo.
Cantando Bajulans com 0 coral na igreja ana passado, durante 0 trecho Obi Crucis,
Calvarium. Ano retrasado, durante 0 mes de dezembro, quando vivi sozinho em Nova
York. Fazia tempo. As vezes transando, mas 0 tipo de sensac;:aoera mundana, copia
barata do nirvana, e fazia tempo tambern.

Experimentava um estado neutro que misturava perturbac;:ao com serenidade.
Nada aconteceria nos proximos dias, portanto, nao havia 0 que temer. Nenhuma mulher
para dividir a cama, nenhuma paixao em vista, nenhum compromisso profissional
relevante. Minha duvida: sera que e por isso que esta dificil sair da cama?



Buscava compreender melhor a situa<;:ao analisando a vida das pessoas pr6ximas.
Dois amigos haviam se separado de suas mulheres no come<;:o daquele ano, como eu. Um
deles Fidel, que havia conhecido ha mais de dez anos em uma festa adolescente maluca,
tocara a campainha de casa sem avisar e entao lit estavamos, na mesa de vidro da
cozinha, coberta por uma toalha com frutas estampadas, as cervejas abertas e apoiadas .

. Ai! A desgra<;:a se abateu sobre mim. A convivencia com quem amo se tornou
uma ulcera impossivel de manter. Estou 56. Veja, sinta e partilhe da minha dor. Repare
como estou fodido, sinta pen a de mim e tente em VaG me confortar. 1550 me fara bem.
Voce e meu amigo ou nao e?

- Sou mas essa ladainha me enche profundamente 0 saco. Me faz lembrar da
mediocre condi<;:ao similar em que me encontro. Voce nasceu 56 e assim ira terminal' a
comedia tambem. Vai se acostumando.

- E, eu sei, eu sei. JO~IO,estou precisando de uma mulherzinha, vamos cair na
noite.

Em minutos estavamos no bar estampado por centenas de quadrinhos com fotos de
futebol. Ao meu lado uma foto do Zico nos tempos do flamengo, de shorts curtos e
camisa pequena, comemorando um gol com seus companheiros de time. 0 punha
cerrada num gesto de vitoria e a determina<;:ao estampada em seu rosto. Aquila
realmente nao me dizia nada, mas era legal.

Diversos chopes depois Laura sai da mesa cheia de homens que estao indo embora
e come<;:a a conversar com duas meninas na mesa vizinha a nossa. As meninas insistem
para ela ficar. Ela fica. Seus olhos sac negros e ela e alta, uma beleza meio andaluz. A
amiga e loirinha e a outra baixa de cabelos crespos. Entao ocorre um fen6meno
engra<;:ado: se come<;:o a falar sobre jazz com Fidel elas falam sobre jazz, se falamos
sabre mulheres, elas falam sobre homens. Fidel a nao se aguenta mais e vai ao banheiro.
Come<;:oa conversar com elas; estao disponiveis a maneira paulistana, fingindo que nao
se importam. SACO! Ninguem se importa mais com merda nenhuma. Essa cidade e uma
fabrica de gente endurecida pela hora do rush.

Estavamos altos e voltando para casa, no carro. A cidade estava calma as quatro
da madrugada. Fidel come<;:a a mantra daquela noite .

. E, voce viu a Laurinha, a amiga, qualquer uma. Elas estavam a fim, A FIM. E no
final, casseta e planeta, nao comi ninguem. Porque nao quis. Mulheres sao entidades
complexas que para virarem seu brinquedinho sexual carecem de muita estrategia e
paciencia na maioria das vezes.

- E, eu sei , eu sei. Laurinha, Laurinha ...
Agora temos um novo fantasm a em nossa existencial: Fidel sempre procura

Laurinha pelos bares, mas raramente acha. 0 que eu tentei dizer para ele e que quem se
desloca tem prioridade.

A familia, os amigos, colegas de escola, do trabalho, as amantes, as amadas e os
amores. Seriam todos leones estereotipados por uma percep<;:ao torpe? Nao, sac anseios,
desejos e confUtos como eu, Fidel e Comendatore. E e assim que merecem ser
consideradas. Eu insisto.

E la nave va ...

Joao Zllio (Musica)
FASM, novembro de 2003.



o relacionamento que eu tenho com a escrita pro cede de urn fato
marcante em minha vida, talvez insupenlvel. Meu avo paterno, de uma grande
firmeza de caniter, viu sua neta se desvirtuando do rebanho quando prestei
FASM.

Com aqueles chav6es de que "isso nao da dinheiro" apunhalou 0 meu
destino com uma adaga; senti tanto 6dio que por vontade pr6pria prestei e
entrei.

Neste mesmo ana ele descobriu que estava muito doente, possuia uma
forma rara de cancer. Urn desespero abateu a familia e esqueci de tudo e quase
que por inteira me dediquei a familia, ao meu pai que estava desolado. Passei
a maior parte do tempo no hospital cuidando do meu avo, vendo 0 impetuoso
se esvair cada dia mais, ate 0 ja esperado momento.

Meu avo se dedicava a escrita (sendo ele eximio escritor) de suas
ultimas mem6rias. Entre urn cochilo e outro eu me dedicava a interpreta~ao de
seus textos, me emocionando e rindo ao mesmo tempo. Urn deles foi escrito
para mim. 0 que mais me chocou foi a fonna como ele me descrevia:
impetuosa, jamais abaixa a cabe~a, nem para mim! 0 que me levou aos
prantos, 0 6dio sumiu e veio 0 amor verdadeiro.

Urn dia chegando ao hospital vi 0 inexplicavel, meu avo em pe rindo e
brincando com amigos e familiares. Chegando a mim e me dando uma
pequena caixa sorriu e disse: "Esta e para a minha desenhista".

Ele veio a falecer no outro dia.

Hoje, assino todos os trabalhos com esta preciosa Mont Blanc.

Giuliana Morelli (Desenho de Moda )
FASM. Outubro de 2003.



"entre 0 passaclOeofuturo"

Nunca conheci quem tivesse sido EsUitico ou Antigo.
Todos os meus conhecidos tern sido Dinamicos e Modernos em tudo.

(Pessoa parafraseado par Machado, Matematica e Ungua Materna, p. 61.)

DESCALO - Quais SaGas novidades?
DUQUE - A (mica coisa que se pede continua mente e a novidade a qualquer
custo, e e perigoso demais demonstrar ser velho em qualquer tipo de coisa, e e
considerado virtuoso especialmente aquele que nao man tern linha de constancia
alguma em nenhum tipo de empreendimento. Nao £icou no mundo boa fe
suficiente para manter de pe a sociedade, mas existe muita ma fe a ponto de
fazer com que a sociedade nao consiga mais depositar sua confian<;a em nada.
Em torno desse desequilibrio que continua 0 mundo. (SHAKESPEAH.E, Misura
per Misura, ato III, cena II, p.129)

ESCALO - Quais sao as notfcias que VaGai pelo mundo?
DUQUE - Nenhuma, a nao ser que 0 bem esta tao doente que 0 (mico remedio
e a dissolu<;ao. As novidades, eis 0 que todos querem saber, e e tao perigoso
ser idoso em qualquer genero de vida, como virtuoso ser inconstante em
gualquer coisa. Mal existe a verdade necessaria para que as sociedades sejam
seguras, mas ha bastante seguran<;a para fazer as amizades amaldi<;oadas. E
em grande parte em torno deste enigma que gira a sabedoria do mundo.
(SHAKESPEARE, Medida par Medida, ato III, cena II, p.177)

"A verdadeira dificuldade da educa<;:aomodern a reside, pois no facto de, para la de todas
as considera<;oes da moda sobre urn novo conservadorismo, ser hoje extremamente diffcil
garantir esse minimo de conserva9ao e de atitude de conserva<;:ao sem a qual a educa<;:ao
nao e simplesmente passivel. E ha boas razoes para isso. A crise de autoridade na educa£ao
esta intimamente ligada com a crise cia tradic;ao, isto e, com a crise da nossa atitude face a
tudo 0 que e passado. Para 0 educador, este aspecto e especialmente dificil uma vez que e a
ele que compete estabelecer a media<;:ao entre 0 antigo e 0 novo, razao pel a qual a sua
profissao exige de si urn extraordinario respeito pelo passado. Ao longo dos seculos, isto e,
durante 0 periodo da civiliza<;:ao romano-crista, 0 educador nunca teve necessidade de
tomar consciencia desta sua qualidade especial. A reverencia relativamente ao passado era
parte essencial da estrutura romana de pens amen to, estrutura essa que 0 cristianismo nao
alterou nem suprimiu antes estabeleceu sobre diferentes fundamentos. (...)A autoridade do
professor estit firmemente fundada na autoridade mais ampla do passado enquanto tal."
(ARENDT, A Crise na Educar;:ao, pA8)



«A forma mais clara que 0 homem moderno tem ao seu dispor para manifestar 0 seu
descontentamento em rela<;aoao mundo e 0 seu desagrado relativamente as coisas tal
como elas SaGconsiste na recusa de, relativamente aos seus filhos, assumir a
responsabilidade pelo mundo. No fundo, e como se os pais dissessem diariamente aos
seus filhos: 'Neste mundo, nem mesmo nos estamos seguros em nossa casa. Como
devemos mover-nos no mundo, que devemos saber, que competencias devemos adquirir,
SaGmisterios tambem para n6s. Voces devem pois procurar desenvencilhar-se 0 melhor
possivel por vas pr6prios. Em circunstancia alguma nos podem pedir contas. Somos
inocentes e lavamos as maos quanta ao vosso destino.'». (p.46)

"Pela educa~ao, os pais assumem por isso uma dupla responsabilidade - pela vida
e pelo desenvolvimento da crian~a, mas tambem pela continuidade do mundo.
Estas duas responsabilidades nao coincidem de modo algum e podem mesmo
entrar em conflito. Num certo sentido, a responsabilidade de desenvolvimento da
crian~a vai contra a responsabilidade pelo mundo: a crian~a tem necessidade de
ser especialmente protegida e cuidada para evitar que 0 mundo a possa destruir.
Mas, par outro lado, esse mundo tem necessidade de uma protec~ao que 0 impe~a
de ser devastado e destruido pela vaga de recem-chegados que, sobre si, se espalha
a cad a nova gera~ao."(p.38)

"Na medida em que a crian~a nao conhece ainda 0 mundo, devemos introduzi-la
nele gradualmente; na medida em que a crian~a e nova, devemos zelar para que
esse ser novo amadure~a, inserindo-se no mundo tal como ele e. No entanto, face
aos jovens, os educadores fazem sempre figura de representantes de um mundo do
qual, embora nao tenha sido construido por eles, devem assumir a responsa-
bilidade, mesmo quando, secreta ou abertamente, 0 desejam diferente do que e.
Esta responsabilidade nao e arbitrariamente imposta aos educadores. Esta
implicita no facto de os jovens serem introduzidos pelos adultos num mundo em
perpetua mudan~a. Quem se recusa a assumir a responsabilidade do mundo nao
deveria ter filhos nem the deveria ser permitido participar na sua educa~ao.

No caso da educa~ao, a responsabilidade pelo mundo toma a forma da
autoridade. A autoridade do educador e as competencias do professor nao sao a
mesma coisa. Ainda que nao haja autoridade sem uma certa competencia, esta, por
mais elevada que seja, nao pod era jamais, por si s6, engendrar a autoridade. A
competencia do professor consiste em conhecer 0 mundo e em ser capaz de
transmitir esse conhecimento aos outros. Mas a sua autoridade funda-se no seu
papel de responsavel pelo mundo. Face a crian~a, e um pouco como se ele fosse
um representante dos habitantes adultos do mundo que the apontaria as coisas
dizendo: «Eis aqui 0 nosso mundo!»

Todos sabemos como as coisas hoje estao no que diz respeito a autoridade. Seja qual for
a atitude de cada um de nos relativamente a este problema, e obvio que a autoridade ja
nao desempenha nenhum papel na vida pllblica e privada (...). No essenciaL significa isto
que se nao pede ja a ninguem, ou se nao confia ja a~em, a responsabilidade do que
quer que seja."(p. 43)



liE justamente para preservar 0 que e novo e revolucionario em cada crian<;:aque a
educa<;:aodeve ser conservadora. Ela deve proteger a novidade e introduzi-la como
uma coisa nova num mundo velhol mundo quel por mais revolucioniirias que se-
jam as suas ac<;:6esldo ponto de vista da gel'a<;:aoseguintel e sempre demasiado
velho e esta sempre demasiado pr6ximo da destrui<;:ao. II (p.4S)

"Por outro ladol a forma mais clara que 0 homem moderno tem ao seu dispor para
manifestar 0 seu descontentamento em rela<;:aoao mundo e 0 seu desagrado
relativamente as coisas tal como elas SaD consiste na recusa del relativamente aos
seus filhoSI assumir a responsabilidade pelo mundo." (p.45)

"A verdadeira educa<;:aodeve ser uma educafao para a crftica. Ate os 10 anos (talvez
ate antesl hoje em dia)1 a crian<;:aainda pode repetir: "Quem disse isso foi a
professoral quem disse isso foi minha maell. Por que? Porquel por naturezal quem
ama a crian<;:acoloca na sua mochilal sobre suas costasl aquilo que de melhor
experimentou na vidal aquilo que de melhor escolheu na vida. Masl a um certo
pontol a natureza da a crian<;:ala guem era crian<;:al0 instinto de pegar a mochila e
de coloca-la diante dos olhos (em grego se diz pro-ballol do qual deriva
Ilproblema/} Devel pOl'tantol tornar-se problema aquilo que nos disseram! Se nao se
tornar problemal nunca amadurecera e sera abandonado ou mantido
irracionalmente. Uma vez trazida para diante dos olhosl remexe-se dentro da
mochila. Sempre em gregol esse Iremexer dentrd se diz Krineinl Krisisl do qual
deriva Icritica/. A critica consistel entaol em dar-se a razao das coisasl nao possui
um sentido necessariamente negativo. I/(GIUSSANt Educar e um Riscol p.76).

"Para ser de verdad revolucionarios en sentido positivol debamos acoger la
tradici6n con agradecimientosl no de forma pasival medrosal gregarial sino con
capacidad de crear sobre su base algo nuevo y valioso."(QUINTAsl Inteligencia
Creativa: el Descubrimiento Personal de los Valoresl p.147)

IIEm sumal e a disposi<;:ao adeguada a um homem que percebe claramente ter a
perder algo que aprendeu a amar; um homem de certa forma rico em
oportunidades de prazerl mas nao tanto que possa dar-se ao luxo de ser indiferente
a perda. Aparecera mais naturalmente no velho do que no joveml nao porgue os
velhos sejam mais sensiveis a perdal mas porgue eles costuma ter mais consciencia
dos recursos de seu mundo e portanto tend em menos a considera-los inadeguados.
Em algumas pessoasl essa disposi<;:aoe fraca simplesmente porgue elas ignoram 0

gue seu mundo tem para oferecer-lhes; 0 presente parece-lhes ser apenas um
residuo de inoportunidades," (OAKESHOTTI Do fato de Ser Conservador in
Ideologias Politicasl p.22.)
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