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1
INTRODUÇÃO
Depois de vários meses de 42608 compilação, tradu-

ão e impressão, surge finalmente um shiron, que se nao
ê aquéle "shiron-ideal" que tínhamos cem mento realizar,

pelo menos é o quo mais 8010 se assemelha,

Nossa idéia, cultivada de há muito tempo, cra a de

criar um shiron qye servisse de molde àqueles que mais
tarde adviriam, um shiron no qual se agrupassem tóádas as
músicas de nosso povo, de nossa terra,
, Nos diversos contrastes existentes em nosso rico folclóre, das músicas singelas e doces de amor, às músicas
marciais de nosso exército, escolhemos as melhores; di-

zemos "melhores", referindo-nos âquelas que mais canta-

mos,

e que, relativamente falando, mais nas atingem,
Os chaverim que examinarem 9 shiron, verás em suas

páginas refletidas as aspirações, 9s sentimentos, a alegria, a fôrça de nosso povo através dos séculos de opres-

são e injustiça, Nas canções bíblicas notarão a melodia

chorosa que delas imana, nas canções de amor a ingenui-

dado e singolesa que as representam, nas canções de

tra-

balho e de coragem, 9 ritmo incessante de construção e

ardor que tão tem caracterizam nossos chalutzim, nos
danças, a harmonia doce entre a melodia e os gestos
que a

acompanham, enfim, é t3da uma sequência notável c cuidadosamente escolhida que 9s chaverim poderão fâcilmente
seguir,

1
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Além disso,
fal. שרדelaboramos: uma seção de
. músicas
 לmr

2
"continuação
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e
-clóricas brasileiras que,pela sua variedade de ritmos
pela teleza cativante que as acompanham, não poderiam dei
xar de constar deste shir9n, além do que por terem 9694do um enorme sucesso quando cantadas pelos coros das shichavot mensres do noss9 movimento...
Cada "sequ ncia de canções - neste shiron.é acompa=

mhada de uma necessária 0 também ו
:

י06%מ0₪

E, terminando esta intradução

9

obs comu-

a

nicar n9s chaverim da: tnuá, a quem Bsto shiron 'é dedicado, 08
:
)
sinceros votos de: tam proveito! :
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Kol od lo balevav, penima
Nefesh iechudi, homia
Ulfaatei mizrach kadima
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Vacas
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Assim que o coração do povo judeu
reviveu, e seus olhos se voltaram
para o Este, assim nossos antepassados
foram para Jerusalém pare viver
etere

namente
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INTERNACIONAL
Kum hitnacira am cheileicha
tm avodim umzei-raav!

Likrat hankamot haleiv liheicha
likrat nieiv hixon lakirav!

Olam iashan adoi haisod nacharima

Migav kafuf nifrok 1
Et olameinu az nakima

Lo klum-etmol, machar-hakol,

26 101 kurav hacharon bemilchemet olam
Im hainternatzional ior, iogav adam,
Levanta,

desperta,

povo des-

perta!

Povo de escravos e vitimas da

fome

Fogo da vingança 9 coração levanta

Contra 9 inimifo prepara-te à luta!

O velho mundo destruiremos até «8 ta

Ses!

Das costas encurvadas fugirá a jugo!
E » nosso mundo então Levantaremos

Ontem, nada!

Amanhã, tudo!

Esta será a ultima batalha na gerra
E 9 homem, com a Internacional
se

levantará e se 09001068 -

oO
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0
nenim
Techezakna jedei kol acheinu hamcho
Afrot artzeinu baar sher ein sham

Al lipol ruchachem, alizim mitronenim
Bou shem exhad leezrat aam!

Mi barzel leiam ktanot abuz lamitlotzetzim
Maltu et amchem veitim assu
Ad nisma meiroshei hearim mitpotzetzim
Kolot adonai akorim alu

Alu, alul

ta esperança nas mãos do nosso povo é eterna

Que sejam fortalecidas as mãos de nosdos irmãos

Que preparam as terras donnosso pais,onde estão,

Que não percam o seu espírito,
Alegres, cantando,vem dar o seu ombro em auxilie
do povos

8

O folclóre israeli sofreu, atrav

és dos anos, as mais
diversas influências; ora
eram 9s tíluim, que consi
go
traziam as canções reple
tas de 0010286 60 10101
826 02=פ
,05  מחצס מצפ89 026101
מ80% 6 guerra, trazenón
a
Vere
8108

60 805 0 eurspeu em
geral, contrituiam para
600 9 "201016420" 1828011 6
mantivesse como uma perfeita
miscelán

ea desses folclóres.
Com o passar dos anos
poe como é natural a qual
quer povo que sofra infl
uhcias diversas em sua músi
ca,
6880 "19101426" 0 nacio»
nalizou, Tornou-so 0288
9, passou a reprosentar
realmente
aquilo que sentiamos,
aquilo que aspirávamos,
Sim, torno
se 9 folclore judeu,
» folclore de nosso
povo!
Poucna a Pouco, taseando
-se negses primórdios
fluências 08 0
de 1מvolução cada vez maior da 18280118 , entusiasmados pela €pátria, criavam cançõe
chas, etc.
q

-

Os chaverim notarão como

a
כ
א
1

Tem,

elas são cheias de vigor, do
entusiasmo! É como
se nos impelissem à
frente, mandassemhos construir
arar, enfim (o 9 que
há mais de imperioso
e belo nisso9), trat
alhar, edificar a solo
pátrio!

MARCHAS CANÇÕES DE CORAEM E DE TRABALHO

Minctula nd hansguey
Min haism 2] haridhay
1001 hrehyr votos lane
shor!
Kel hachur  בחhemishnar
1
Rishonim tamid anechnu
Benr hainm uramachahach
!:
Lifkuda olirm anachnu tami
d
Anu any haprlnnah!

anos
da, 1mana
tempostnda,
canoga

nac

32

Rhnixa
5
0ע31מ8%, 8
0 S 2 Palmach!
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Da lMétula an Keguev,

do mar as

deserte
paz valido As armas הס
3
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SHIR
Missaviv teinem hnaa
nar
Ach resheinu 15 icishach
Lifkudn nlin anachnu
tanmid
Anu anu hapalmach!

SANPIS ce pringircdea
do d

ב0
NIVNÉ ARTZEINU
.

Nivnd artzeinu oretz mnledet

Ki lanu lanu ertz zot
Nivné artzeinu ertz moledet
zé tzay dameinu zé tzav hadorot
Nivnó artzcinu al af ko1 machriveinu

Nivné artzcinu bekoach retzoneinu

Keitz avdut mameret cish cheirut bocret
08 tikva mazeret tanu iashiru adam
Iomei chorut, komcimiut

Nitzad teoz likrat shichrur haam!

Construiremos nossa terra-terra pá
2

tria

Qua para njs, nossa é essa terra!
Construiremos nocsa terra, terra pátria

ordem de nosso sangue, é ordem de geraçõe8

Construiremos nossa terra--apesar dos
que querem=nos perturtar!

Construiremos nossa terra pela nossa força
Fim da escravidão! O fogo da literdade ane
Magestade da esperança- nos animal

Tempestado do sangue-sedentas 606 0

Levantemo-nos, marchemos com fôrça, ao
ÍA trn da LIBER

PO
Pe hesrotza chemdat avot
Titgnshama kol hntilkevot

Pr nichis vanó nitzor

008191 znhar, chajei der,

Po tini hoshchinan acra

Pa tifrach gem afot hatoróán,
Niru, nir,nir,nir
Shiru shir, shir,shir
Guilu gul, guil,guil
Kvrr hein2itzu neitznin

Niruinir, ir nin
Shiru shir, shir,shir
G uilu guild, guild, guil
034 irveu hahoanin,

./%
Aqui nº

hale

tarra

de nosses
antapassado

Renliznr-se-ne têdoa as esperança
ças

Aqui produziramcs

e viveramos

Brilhante e livramanto
Aqui improrara 0 oanirito divino
EB aqui floracors tonhãm n lingua
Ahram 60 prado esntai

da tera,

e nlegrai-["a

Já surgiram cs primeiro a
Anrem c prado enntei a alegra i-
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SHIR HASAPANIM
Harcheik min hachof hashakcit hatatuach
Banfeil chateret sefiná

Harueshem matzlif ta shoreket haruach
Ach iad hasapan citand

Veoguen kaneid merakoia tamaim
Kora at sufá anamim

Reatz et hazaaf jachilu shamaim

Bov3 iom leshir sapanim

Longe da costa e segura

No suave naveguar dun tarco

A chuva tate nele, assovia 9 vento
Mas a mão do tarquoiro soguza

E a Ancora pesada afunda n'água
2 tempestade rasga as núvens

Ruse a cólera-ficaráo aqui os céus

Com a chegada do dia ouvir-se-d a cança
dos marinheiros):

e—

2
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SHIR HACHOSHLIM

Choshlim po, choshlim po leilot voiamim
Tabaot lasharsheret anu mashlimim.
Choshlim uvotrim verokim po bli eref
Miniam tabaot lasharsheret'po nerev.

Adei tushlam, adoi tushlam.

Forjamos aqui dias e noites
Anéis para a corrento nós completamos
Forjamos, fendemos e aplainamos aqui
incessantemente
Uma serie
de aneis para a corrente

Ató que se complete(2)

14
TZEAD SHIMSHOM
Tzead shimshom, likrat peleshot
Tzead beroguel barzcl eshot
Voaross kol mivtzar oz, kol kir vaneid
72688, gdud, uma noeshet
Bedamoia mitbossosset
Lanu ein mahleabed! Vehishava!
Letamid gamarnu omor
Ihi ketz ladvai!
Booznei tevel naria
Dai, hapaam, dai!
Im lamut - zot hamoledet
Kever. shol kavod,

Voir lichot - litzvi tiferet

Po nihie baaretz halazot.

=

Resolvemos para sempre
Extinguir a dor
Ao mundo exclamaremos
Chega, desta vez, basta!
,
So for para morrer - esta : 6 a patria
Tumulo honroso
E so para viver - belamente
Aqui, nesta terra, viveremos!

oronntrn

da

LIBRMDADE!

GALGALEI HAOLAM

Galgalei haolam shorkin shen bamifal

Borina itmatach kol sarir

Kvar mazhiy heassif vealiz hoamal
Bassado, bapardos uvanir

(><

>
A.
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Evar kobdu hagranot umetzapot laiovu
l

“Dom

Tzuchtzechu mechonot hakatzir

“Y

Mitbarechet tevel bevircat hashichlul
Beshofa uvessova lemachbir
As engrenagens d
Cantando, se
Ja doura a m

No campo, no

KE
4 A

mundo

chiam em seu trabalho
,
todo o músculo
contente, ao trabalho

Já forem preparados os celeiros que esperam
5 colheitas
+
,
ceifa
S maquinas do
lenta com a bonçao diy
ente para a abund
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SHIR HACHOSHLIM

Et 5
a

Choshlim po, choshlim po leilot veiamim
Tabaot lasharsheret anu nashlinim.
Choshlim uvotrim verokim po bli heref
Miniam tabaot lasharsheret'po nerev
18631 tushlam, adei tushlam.

Forjamos aqui dias e noites
TAM

ל

5

2

Aneis para a

Le
E

כל

ESA

2

corronte nos

completaremos

Forjamos, fendemos e aplainamos aqui
,
incessantemente
y
0
Uma serie de aneis para a corrente
Ate que se complete
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SHIR HACHAIL
- Dameinu nahar vaeshed
Briteinu-koreit: nakam

Nishbanu achim laneshek
,Asher..Lo. iashuv reikam
0%
Ali na ali, salchevet sheli

Bedam khalaleich hadliki na or
Haina hai, shalchevet' sheli

Befi chaialaíich mizmor,

Ki im et briteinu nakima

Veim taamod laad

Ashreh haiorim kadima

Ashrei hanoflim al iad
שו

Ali,  הת85

a
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Nosso sangue é up rio e cachoeira

O nosso pacto clama? vingangaj

Juramos irmãos às armas

Que elas não, voltarão vazias,

Ergue-te, ergue
Sha chama”
No sangue de tuas “vítimas ascenda á luz
Seja, seja “mi
chama,
i
Na boya de 4 soldados” uma canç*3
ך-

a

=

Se o nosso וו Sumprirmos .

E se éle perdurar eternamente >-../

Sejam abençoados os que atiram avante
Sejam abençoados os que caem no combate!
Lita

Erguemte, ce

EAVU
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LEVEINIM

Havu leveinim ein pnai laamod af rega
Bnu habanaim, al pachad veal lega.
r el kir acto likrat michsholvvefega
Kulanu nashir himmom binian artzeinu:
Bimkom etmol ieish lanu machar
Uvead kol kir, behanoif biniancinu;
Atid amoinu hu lanu sachar
Havu, havu, levoinim, kvar moshav'vakorot
Shiru zomorhabonim, shir binian vamered
Tragem tijolos nao há tompo para parar
Construam, construtoros sor modo o som can,
- saço
4 muralha lovamtaromos contra imposilhos
Todos cantaromos o hino da construção do
nossa torra

En lugar do homtom tomos o amanhã

E por cada parédo, ao agitar a nossa cons
trução.

O nosso povo nos dovorá uma paga

Tragam, tragam tijolos, ja construiromos
um moshav
Cantai a cangáo dos eonstrutaros,
nac280
.
ão trabalho o Lovanto.
OAOANTEIN

1

oh.
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SHIR HATAT
Beleilot chasheich'a
Mimigdal uvreichá'
AL sadot uchramim'

Haotot nidbarim
Kav lekav nekuda
Ulechol kav teyda
Min hair el hakfar
Hamiyrak jessudar

Or leor shoeil dom:

Hashalom? Ein shalom?

Em noites escuras, sôbre torres e

fortalezas, sôbre campos e vinhedos
os sinais conversam,
Traço a traço» ponto
»

E a cada traço um missão, Da cidade
ao campo o faicho é enviado,

Luz a luz indaga em silêncios
Hº paz? Está fudo em paz?

SHIR

20

HAEMEK

Plada kchula hon hashanaian
Kivshan adom hu lovavi
Haiom osrof sridoi halail
Bolohavot shol machovi
Haiad choroshet hadam goiosh

Tzivoi hakoshot alu baoish

Or,or,or,or kol haomok hu shikor
HaGuilboa mitnashok im haTavor
Haiad choroshot, halov ik*zor

Magal hakoshot mi iastzar'?

Shzufat lagon 388082 %
Ach beoinaich iam tzohol
Nafshoch ad oin sof mistaraat
Sufat aviv ba tishtóloil

Haiad...

\

SS
O cóu $ uma contolha azul, mou coração 6  מוfor

no vormelho; hojo quoimaroi o rosto das minhas
béites con as contolhas das minhas dovos,
A mão ara, O sangua vibra, “coros do arco-iris,
lovantai-vos do fogos Luzl'Todo o Emok ostá
óbrio-Guilboa boija o Tavor.
0 coração coifará a foico, a mão araré, quen a
impodira?

cu
AT ADAMA
At adama beloiv mitbar
21
2
.
2
:
Leilo
tzeil oitz leiló matar
Eil merchaneich nadrima
Amarnu ki nassima
Pancinu hansgba

A terra no coração do deserto

Som sombra de árvore sem planta
ção
Suas distâncias dirijiremos ao Sul
Pois falamos que olharomos et
direção
ao Neguevl]

22
ANU NOSSIM LAPIDIM
Anu nossim lapidim
Beleilot afelim
Zorchim hashvilim tachat ragleinu
Umi asher lo lov hatsame laor
Issa et oinay velibo elonu
Laor voiavo
18818 10 kara lanu
Pach shemem lo matzanu
LaBmek halachnu
Hohara alinu
Maaianot orot Gnuzin guitinu
Nes lo kara lanu
Pach shemem lo matzanu
Bassela chatzechnu ad dan
Vaihi or.
0
על

>

(Y % G) de

E
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E

Nós carregamos tochas em noitos escuras

Os caminhos brilham sob os nossos pos
E todo aquólo que tiver o coração choio
deluz
Que erga seus olhos e coração a nós

A luz que venha!
Não nos sucodou nchum nilagre

Não encontramos nonhum cadinho de ¿leo
Fomos ao Emek, à montanha ascondenos
Fontos de luz, ocultas doscobrimos

No rochedo picámos até sangrarmos,
E surgiu a luz(

A
BAB -% - WAD

Veani omed nitzav loiad haeven
Kvish asfalt sh achor, slaim urechasim
Erev at ioreid ruach iam noshe
vet
Or kovach rishom meiver Beth
machsh

N

N

0

cá

Bab el Wad lanetzach zchor
na et shimotoinu
Shaiarot partzu baderoj el hair
letzidei haderej mutalim meite
inu
sheld habarzel shotek kmo roj

Bab el Wad lenetzaj zjor na et shmot
oinu

/

Bad el Wad badoroj el hair

Po rajtu bashemesh zoefot veofe
rot

Po avru leilot besh vosakinim

Po shochnim beiachad otsev votif
erot
moshurian charuch veshem shel enoni

Aa

/

/

Y

Parado ao lado da pedr
a ostou
Nogra estrada de asfa
lto rochas, cumes
A noite cai só o vent
o do mar sopra
A luz da primeira
estrela brilha dosd
e
Beth Machsir
Bab El Wad, recorda
nossos nomes ato
₪88 686
Comboios inrrompe
ram na cidade
Na beira do caminho
nossos mortos jaze
m
O esqueleto do ferr
o está colado como

מ6

Bab El Wad ...

AAC
2
OU
HACH PATISH
Hach patish alei utznach
Kvishei boton bechol nimtach

Uri shmama dinoich nechtach

 הel

Anu bain lichbosh otach(2)

Dud bosir kacish, hamachboish koveish

=

Hala reish, koach ieish vacish

ול

pe
|

A

ו

|

Hach patish «e.
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Bata martolo, suba e saltite, estradas de betun m isturadas com arcia,
Desporte deserto, seu destino fói cortado- nos viemos conquistar-1heJ
O panelão queima como fogo- o conquistador conquista- adianto, avante herde

fatall

:

9808

|
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HACH "PATISE
Hach patish alei utznach

Evishei boton

bechol nimtach

Uri shmama dinoich nochtach

Anu baim lichbosh otach(2)

Dud boeir kaeish, hamachbeish koveish
Hala reish, koach ieish vacish

1

A

| as

2
[

E

POSTA

í

Hach patish ++.

Bata martolo, suba e saltit e, estradas de betun mistura as com areia.
Desporte d
arto, seu destino fói cortado- nos
conquistar-lhe]
O panelño
mo fogo- o conquistador conq
ta-'adianto, avanto herde

fórga náo

:

BAB -
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BL - WAD

Voani omed nitzav leiad_haeven
4
Kvish Astalt shachor, slaim urechasim
Erev at ioreid ruach iam noshevet

%

Or kovach rishom meiver Beth machsh
Bab el Wad lanetzach zchor na et shimotoinu
Shaiarot partzu baderej el hair
letzidoi haderej mutalim meiteinu
sheld habarzel shotek lmo roj

Po shochnim beiachad otsev vetiferot
/
moshurian charuch veshem shel amoni 7
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Bab el Wad lanetzaj zjor na ei shmotoinu
Bad el Wad baderoj el hair

Po rajtu bashemesh zefot veoforet
Po avru leilot besh vesakinin

usa
==

AS

/

|
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Esse

>

>
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Parado ao lado da pedra ostou
Negra ostrada de asfalto rochas,cunos
Á noite cai só o vento do mar sopra
A luz da primeira ostrola brilha
desde

Beth Machsir

E

Bab El Wad, recorda nossos nomes até
& eternidade
Comboios inrromperam na
cidado
Na beira do caminho nossos mort
os jazom
O esqueleto do ferro esta
colado como
um espélho
Bab El Wad ...

BAT SHEVA

+
Àt el afam smri al knaf haruach
Ani zocheir  לrak otach
Veeit im laich
hamatos ianua
Hu lakochay nishbá ki lo ifshkach
Gam im rachaknu hein itach anachnu
Beaftzatzã bivrad hakadurin lach tamid shalachnu
Gam hamanoa zemer lach marim
Bat Shewa, Bat Shewa, hazemer hu la
Miden ad Bershewa otach lo nishkach
Mimrom hashamaim lach zemer nishlach
Na hora em que ou me blevo nas asas
Niste na lechaim im kol "Hapalmach"
do vento para as nuvens, eu no lerbro
Bat-Showel
de você, Bet-Shewal E quando na noi-

48 087180 0 mover, para a noito

juraremos, que não osquecerenos!
Também so nos afastarmnos, você ostará
conosco, no bombardeio, no disparo das

balas, nóssa benção sorpre onviarenos
a você...

E também o motor canta uma

canção para você:

Bat-Shova, Bat- Showa, a canção 6 para

você; de Dan'ató Bershova , & você não

esquecerenos! Da altura do cón, a você
enviaroros uma canção, beberenos em
honra de sua vida, com toda a Palmach,
Bat-Shewal

en

meo

62

DUDU

Haerov io rod aloi ofek boer

Ruchot batzamerot hirtitu
Voanu saviv lamdura nessaper'
41 ish hapalmach usmo "Dudu",

Itanu halach bamnessa hamefarech

Itanu sier hu bagvul
Bokumzitz haia mezamor voiod oich
Itanu sachav min halul
Haguishu findjan vehaguidw haiosh

Od palmachnik kmu "Dudu",

A noite desce, os ventos soprar: nas
copas das árvores; o nos, en volta
da fogueira, contamos histórias a
respeito do "palmachnik'" Dudu,

É a história de como lutou e morreu
Dudu...

-

-

29 — b
la chai li li ha amali (2)
Uru achir: al tanunu
Laavotchen anu kuru
18

IA CHAI LI LI

d
A frente, ao trabalho!
Para o seu trabalho!
O mundo deponde do trabalho, nossa
vida é trabalho!

9%
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MI DAN VEAD ELARISE
-

Et

7

/

A

/

/

Dosdo Dan atf El-Harish
Toronos um o
Toromos um caminho para o povo,

con a pá, a onxada o o martolo,
0 suor na frontc o trabalhando!

meme

Mi Dan vead El-Harish

Nasola lanu kvish
Nasol nosila laan,
Bamakush, kashid, uvapatish
Bo zoet apain boanal. _-7

Y

__—T

:

2

Hai, hai, hai, nealaim
Bli suliot naalim
Vihasven tzorevet et haraglim

NT

CHALUTZ BNEI

Tzorevet, tzorevet, tzorevot
coro;

Ein davar , ein davar
|

Chalutz bnei, bnei lerushalaim bnoi!

Ne

ו

|

|!
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Hei, hoi, hei, sapatos
IA
Sapatos sem solas
a!
y

E a pedra queimara os pes,
Quo ima, queima, queima!
Eres
comme
Não importa, nao importa!
4
a
Lal
Chalutz construa, construa Jorusalén!
11
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emea
a materem
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MAPUCHIT HAPELE
Mapuchit, hoi mapuchit hapolo.
Hora chadashá bach anaguon

Ma hazomer baianim haolo?

Zemer osh shobsondot maguen

Esh, artzi, alaich moiafsair
Ba galil, baemok, basharon,
Esh aji chomot Ierushalain
Miklai beosh kravot iaron

Bachrá sholi bisdot-hatail

Bancholot im neguen mapuchit,
Moneda sholá bisor halail
lá sholachat manó iachid

Harmonica maravilhosa, un "hora" nova
entoarci contigojqual e a canção do

ONO

prosente? A canção do:

mm

0

Nero

3

os

“»o o dos m.

|
|

“a

Fogo, terra minha, cai sôbre ti,

|

Fogo sobre teus muros, Jerusalen-

|

Nas dansas cor sons do harmônica
En sua posig ào na noito tormontosa

|
|

No Galil, No Emek, no Sharon,

E

Canta minha metralhadora nos caros
do
batalha
Minha amiga nos pastos e campos

Mo onvia um única ros osta!

|
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HACHALUTZ IM
Hachalutzim beiad charutzin

Solu solu hemessila 188020

Niru hanir beguil vashir
Bnu et  לErotz avot

Ach al mora bevo ion tzará
Ish miken lahelohin jiashlich ichavo
lesh guoulã, lapeula
Voim titmema- od bo tavó!

,

5

E
FE

r

o
o

>
5
ו

>
0
tr

>
E
(

Os chalutzim hébois 8020estradas o rotificam as planícies. Abren os prados
alogros e contentes a a Patria!
Mas não ,temem quando chegar a hora
ingrata:há só uma redenção: o TRABALH
O!
E se ela demorar indiscutivelmente
virá!

08
AD: ID LADOTER

Ad od haboker , ad shachar inatzneitz
Shechen el shechen, sobá ad ein koitz!
Lanu loiv echad, eshet itzuka
=

lachad bechedva, iachad bimtzuká!

Koach iesh vacish bitchonsinu bos
Moretz iosh vasish, lo nazuz mipo!

Im aifnu banu ein kosheil,
Itrofafnu- nitchashoil!

Até a luz da manhã, atô a aurora brilhará
Ombro a ombros guiará sen fin!

Nós somos un único coração, pedaço unido

Juntos na alogria, juntos na dificuldade! |
Fôrça emquantidade, nossa segurança osta
nisso, força em quantidade, nao sairemos
daqui! Se nos cansarmos, conosco nao ha
fracasso- Nos fortaleceromos, nós forjaremos!!!

|
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SHIR LAOLE
Anachnu ada ikoshet
Adat iakoy midor dor
Mi LeBretz moreshot darkeinu
lachson voigdor!
Boguilgul loida mechudoshet
Nifrotz kol shar ugvul
Vechishalni iadeinu kaeshet
Leatir mashiach kavul!
Era o ב

Ra

A

Nós somos un comunidade unida
Comunidado do Jacob de geração om geração

Quem nos cessará e se oporá em nosso
caminho? No rodar um ânimo renovado
Estouraremos toda porta e fronteria
E forjarernos nossas mãos con aço temperado, para libertarmos o Messias ator
mentado!

32
EL ARIZI (Rachel)

Lo sharti lach ertzi, velo poiarti
shomoich
Baali

lot guovurá rak ioitz iadai natu

Chofoi iardein shoktim rak shevil
kavshu raglai

Al pnei sodot!

Não cantoimpara você, minha terra

F

|)

E não engrandeci teu nome com
feitos heróicos, con guerras vitoriosas|
só uma
ârvore muitos anos plantaram,
Margens harmoniosas do Yarden
, só um caninho conquisiaran meus pós,
sôbre os canPOS, na verdade muito pobresabia isto a
mas, na verdade muito pobre, oração
de

tua filhe. Só o grito da idade, no dia
que iluminar a luz; só o choro As escon=
didas, verterdo lágrimas, das fólhas
de

tua pobreza!

-
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SHIR HAELEM
Erev kvar golesh meilhar
Ton aviv chalaf avar

Hoi, hoi, hei

Mimdurot ole moria.
Shir haelem hakore!

A

>

pe

o

A tarde cai da montanha
dia da primavera passou.
Das fogueiras sobe retunbanto

à canção do jovem que chamal
es

OLI

3
HASEIR LEDOR OLE
Hashir ledor olé ioreish

laldoi cherut shelichei-sh
alom
Digloinu ran, chat

um bacish
Rax ba leiva layo halo
n

A canção para a nova gera
na a Tzion, uma geraçao ção que rotorde homens livros

pura de coração, bebendo
a mensagem de
Pas,
somente ens sua torra
Prometida!

|

SHIR
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HASHOMER

Moal hanigdal saviv ashkifá

Eini tigma merchakir,

t bidmi, ma mileil?
Chalil roim iaron, golshir edroi hatson
Ma li umi li od Knaan, ruach
hana,
Boin shibolei kama, ma li unit lí od Ensan.

ה

Desdo a torre observo os arr
meus olhos beben as pa agens.
Atterra esta calada no silêncio da noite,
às flautas dos pastoros cantar
descen aos rebanhos de ovolhas
Que é o que tenho e que me falta? Canaan!
O vento do mar mumura entre
o mato
5
606 62 0  פטףtenho e o que me falta?
Camnaan!

3
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basoadas

Os chaverin poderão percober fácilm
ente o quanto as músicas hobrai
cas,

nun folclóro exclusivamente nosso,
tem seu fundamento na Naturoza,
Notarão tal fato nas cangoSs de amor(
que
si só merecem um sequência espocial), e principalmen

te nas que $e seguen, as
cançoês pastoris.
" Ê melodia é calma, doce, como
se nos transportando para um mundo
fantasias, de sonhos..."
do
às melodias pastoris cantar:
a Natureza,
os bosques, as montanhas, E quen,a
s ouvir q som melodioso e penetr as arvores,
Ria, tocando tais canções,
ante
de
un
nao imaginara um pastor, na
sombra de uma arvore,
t cando em sua flauta, tendo à sua
frente seu rebanho, as florestas,
enfim, toda a Natureza?
as montanhas

melodia das cangoós

pastoris israelis, imaginar-nos
um monte, -olhando, sent
-emos no tópo de
indo as
Galil, toda a Natureza num tumu verdes paisagens do Emek , 2 boleza natutál do
lto, na &n sia incontida
do ser revolada...

15576
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ALI VEER
Ali veeir, vecir ali
Utzki meoi faz, lotoch hadli

So tzach varach, so tzamei li
lavo vieisht minei hadli.

|

y

Para o poço ou subi, para o poço eu
subi
Eu m onxi de água pura o baldo

Setizfaça-mo a sede, virás o boborás
da água do balde

Lamerchakim mafliguot hasfinot
Elof iadaim porkot uvonot

Anu kovshim ot hachof ot hagal

Anu bonin po namal, po namal

Mutzak habeton umuran hananof,
Sirot hanitan magiot et hacho
f,
Tchelet milmata utchokot meal,
Kacha nivno hanamal, hananal,
Na distância, navios naveguam

Um milhão de mãos se expoen fora,

Para construir!
Nós somos os conquistadóros da costa e dos veleiros,
Nos estamos construindo b porto!
ו

q

FatO
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BAMIDBAR
Banidhar ysauni
Al dabashot galán

o

Sauni, sauni
Bamidhar sauni

DS

Através do deserto andarei
Sôhre um camelo

al
SHAR HAGALIL
Ein bashamaim levyanor
1880 8101
a
2

Hassaar ole meiachoroi

Halaar habaz
Hu domo kodem shechár paz

Hamiltaloch boharin,

Plain nirim
Xshekeor haiarcach
Kol halev nitpatoach

y
EN |

/

/
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Borigshot amukim,

| |

Ein bashamaim levanor
1858 8181 1

|
1

| |

|
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Não hã no céu nonhúm luar

Como âste do Calil.

E

.

À |. A 8 quo nasce por dotras daquêle
paa bosque, antes parece sol de prata
a
passoando polas montanhas. Milagres
são vistos quando à luz da luatodo
o coração so abre om profundos sontimentos.
2
Não hã no cóu...

DA
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SE UG'DI
Se ug'di g'di vaso ,
Yachdav yatstu el hasade

Im tsaharaym el nayanratsu
Lishtor nain
Paamonim tsaltslin al tsavarei adain .

El hamagm ratsu adarim
El hamain ratsu adarin

Una

cvelha hranca e um

carneiro negro

Vac para n camoo juntos
Derepent=, enquanto eles hehem agua de

6
18מ80 ropicam em vrlta de seus ouvidos
Quando n pastor senta para enner
O carneiro e a oyelha ccrrem livros
pelos campos

Porénm o pastor cchama de volta na me-

10618 64008 de seu chalil
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ALEI GUIVA
AÁloi Guiva sham baGalil
Iosheiv shomoir ubofiv chali
l
Hu mechaleil shirat haroé
Lassé, lagdi, lassiach toch
Eis Di tos
Hu mechaloil korci shalon
Eialai, cilai, gshu halon!
losh manguinot bofi chalil
losh agadot po baGalil
Numa colina do 68111  מו₪uarda com sua
flauta as cabras: vindo a mim, tenho
om rinha flauta as lendas do GalilHavia um grando horoi quo com a
canção
dax vida saiu para a luta contra
uma
multidão onormo." É bom morror pola

patriêy disso. Élo foi um horoi londário do fórga única)

Dn
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SHNEI

SHOSHANIM

Ashir lach ashir atik noshan

Ashir lach zemer al shoshan

Haio haiu lifnei shanin

Al

Shnei shoshanim, shnei eshoshanim
Hsia zo kvar rachot haion
Echnd lavan, sheini anden
Bnei gan echad, kishnei achin,
Tzim chu ale, tzimchu chechim

Eit ha hahskor tzchot ge van
Pakach sinay halaran

Vesrsy ha verad hatm

Atzan einav haadon

Y
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Cantar-te-ei uma velha_cangas
Cantar-te-ei wma cangas sáhre rosas

Era una vez ha muitos

anos,

Duas rosas, duas rosas,
Isto foi ha ranotos dias
Una branca outra vermelha,

No mesmo jardh como duas: irmñe

Brotaran folhas, brotaram espi
nhos
Quando veio a manhã de cor
שא/ ל
hrilhante
 הDespertou
a branca
 ןe o

2

CA

,
JE veio כo entardecer 8e
foir
2018
se
8 0 8
1

¿M3 Ceryou os

olhos a vemelha
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לתב
Alu lasheret borosh muram
Min haiabeshet shol haiam
Pilei pilei nolodot beiad ovodot
Haian nigal, haian niggual

Ifrach, ifrach namal

PRN
E
5

F>

Ao

2

Ido hordoiros altivos, desde a torra
firmo 8%6 o mar. Maravilhas da pêtria: a mão ptrabalhadlora libortará
o mar o fará floroscor o porto.
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VEROA

Ei sham harcheil hein heharin
Roe veroa levein adarim

Hi jo, hu la

.

Shtein éinain ahavá
1 hu la
Shtein einain lahavá
Eim sham bocher ssh levein hasichim
Roe versa heinan nesichin

Hi lo, hu la

Shaka haisreach, ala haiom

Pag halail tan hachalon
Bios Nu E

MmA
nentanhas
os raha

¿rines
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LAILA, LATLA
Laila, laila, haruach goveret
Laila, laila, honá hatzanmorot
Laila, laila, kochav nozanor,
Nuni, numi, kabi ot hanor.

Laila, laila, itzni ot oinaich
Laila, laila, badorech oidaich

Laila, laila, rachyu chanushim
Nuni, numi, shlosha parashime

o vonto ostá fortô

Noito,
Noito,
Noito,
Durna,

noito,
noito,
noito,
durma,

gomo a copa
una ostrola cantarola
apague a vela

Noito,
Noito,
Noito,
Durma,

noito,
noito,
noito,
durma,

fochem os olhos
vindo a ti
montaram armados
trôs cavaloirose

AL GUIVAT SEBICHAI

0808,
Rechuma ad moti

Ruach rav jarvonaich hirtiach
Rusch rav hirtinach

סו

Ersstich li hedan
Sh >oadan

[

fg

venadan

|

Al guivat SheichAbrex vechertin
6

Hamachcl hegalin

iz

Ori shemesh laad bechartia
Ori shemech bechartia

E
|

Iaguel igulim

38910323 1
Ie echnd amali
Al guivnt SheichAhrek vechartia
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BEIN HARIM
Boin harim kvar hashomosh
Molahotot uvaEmok od notzcitz hatal
Anu hoavin otach moledot
Bosinmcha boshir uvoarmal
Mimordot halovanon ad iam E
Naavor otach bomachreshot
Anu od nita lach venivne lach
Anu noiape otach mood

AN

O sol nasco entro os m
E toda a grandoza do vale s
>
—>

2
,
h! minha terra, nos
nar
Do si faromos bolozas o fortili.
dade!!!

0
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ADAMÁ
Min hair, nin hakrach,
mihatei hachona
Kum chalutz rutz uvrach
el hakfar
Kum chalutz rutz" uvrech
el hanir
Lamoshav lakihutz,
Kun uvrach, rutza rutz
chalutz
El hakfar, el hanir
Kum uvrach, rutze rutz chal
utz,
El inmcka, el hasdana,

Al tishal madua

Al

taguida mah

Adamá zeh sheim shel íma,
Adamá, charosh kadina!

Ademê, haidd

ovedet,

Adama, zehi moledet
Adams, adamá, moledet adan
á,

Adema,

Da cidade, da netropóle, das
casas

grandes
Levanta+te chalutz e fuja
para o campo pa
ta n prado, para tua mas - a
terra,

185 pergunte
Porqueite6 rra é o nois de nog
5
nos
Sa nae - terra are adiante!
Terra

- a nas

Terra é a pátria! Terra, terrtrahalha
a, Patria,

m

terra,

terra

|

51
HINB HACHAL LA

Hinoi hachalla bachalili voduniat leili
Ishna adam, ikshiv hatzon lozo hashir lezo haran
Mini oidor taha gdi
Lo bichdi, lo bichdi

Ian ba ol haali
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Botzciti lopaali
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Eu toco na minha flauta no silôncio e
noito. Os marinhoiros ouvor minha danção;
1 carneiro aproxima-so tonta
polo som que brota do minha flaúta...

SHURU
Shuru, habitu ureu
Ma gadol haiom 6
Eish ickedet hachazé vshanachreisha
Shuy polachat
Eit makosh turia vekishon
Hitpartzu beteshukéá
Venadlika shuy ot haadaná

Beshalhyet icruka

Naapila, naapila, heharin

Hetzanci veharaiev
Ad shoshuv, ad sheiazuvu shuv
Dvash missola 70008197

Olhai, vide e cúntemplai: quan grande
,
4
dr
1
a
e este dias - e fogo queima
no- peito
e o arado movarnente sulca os carnpos
Os instrumentos de trahalho expanden-s
se cm vontade e reacendemos a terra
com uma chama verde,
Suhamos, galguenos os montes, 9 que
tem séde o que tem fomp, ats que jor-

rara6 novamente, mel e leite dos ro-

chedos,

5
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BOKER BACHALILI
Bokor, boker, bachalili

Achalel, li, li, li...

Zarcha 8088058 min heharin

Q

O

Corot
Para shoná min harefot'

Goa pará, nu, nu,1

N

ZE
:

5

Cada manha 'ou toco na minha flauta,
li, li, licee
-—Na para o estabulo, ninha vaca, para
o pasto, E'4' vaca ouve o rospondo:
Mu, mu, MUseo

Has boni, schav t

ea jadeha iosho

Quioto, neu
A tou lado esta
Lá fora vive o
E agora,

Amanha 6 preci
Na plataforma,- na
Eis quo tu crescoras a.
817018 ao compo assim go

o mal

axar

fi|
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KINERET
Kinoret, Kincrot; cilaichinimshochet
Kol nofesh moiaz.
Kol nessem molodet moimaich jafiku

E

Balaila karaz.

/

Sodot haiamim shenagozu berotot hagal hashaloy
Volach koá banaich iacharozu

Motay manguinot shobaloy
Kincrot, Kinorot, Kinorot,
Tziporen icush hoachzar.

A

a

Ziv kessom bechol bechol hanidbar

Itach min 8012855%

ds --
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Quando silonciosamonto a lua brilha
A melodia so osnigalha o em sou lugar
O gomor de cada árvore nos 81022828 om sous
roconditos

Já sabia que a árvoro surgirá

Para jorgar soumouro polos os

RE

80 טסם0צ8 08 08687010 8 elovação

*

SIAGR Com o vigor do tjlintan dos arados,
[de AE II JÉ sabia gue dosdo o amenhopor até a moito
:
 שקE
=p corpo n o cosgara do puar
EE;
% ===
AA to /  ררלMas adianto, adianto, incossantomonteo
PRA
e
2
= Puxaroi as rodoas
do trabalho!
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Nascoram no kibutzy na Naturoza, vieram dos..sontimantos de nossa
gonte qua. as transnitiran ao vanto, às águas, ₪085

Pairan on-cada lugar, om cada rocanto; estão perto de nós, vivem conosco!

"embalar
Ingonuas, naturais, docos'o singolas, olas nos lovanm polos aros, num
- doce do sons e melodiaso».."
E pobros poetas -quo- somos, ainda não poudemos oxprinir o que verdasao profundas domais
- deiránanto sentimos quando as ouvimos, porque, antes do tudo,
do mundo, elas so onraiza* mais... Diforem de todas as 0820068 de amor dos povos
so difundem a doco calma
ram em nosso folelóro-para permanecerem etornass Nolas

da sua
das molodiasbíblicas, a sincaridado. que: imana dos filhos dos kibutzin,
Ê
abandono
, Do amor, da união natural do duas possoas que se gostam, do

. ternura, da sue naturalidado»

O casanento, Surge
da ostupida convenção intexessaira da sociodade-burguasa,

₪8 81
010 ali, não na forma utópica do “amer Liyve", nas de acordo com
08 תאבה... em a naturalidade que unc dois seres quo so compreandor) סגוף
, que
E na roprosontação do tudo isso, vom a molodia terna o anvolvonte

nos conovo e nos arrebata.
a
Ouçar-nas , sbriento nos sons vocês conpreenderão tudo aquilo quo quisemos
exprimir. en palavrass
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IAD

ANUGA

lad anuga haitá lo

Ish lo hoiez gaat ba.
Zug sefateia shinei chein

Rak linshikiot notaru hein

Hoi ima, rak linshikot notz
ru hoin

Sua máo era'suavo, sous lábios feitos

Para beijos...

Homeme algun ousava

agercar-se-lhe, porem naguola clará::

noite, ela lhe dou todo o seu amor..
.
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BEIN NEHAR PRAT
Bein near prat unehar Chidochel

Al hohar mitamar dekol

Uvadokel bein afav
Tishkon lo dufichat naav

Taipor zaav,- ufi-chugui
721 uvekshi boin zugui

Uvaasher timtzahiu
Kifti oto vaaviu

Entre os riovs Tigra e Eufrates

ocrpsceo

uma tanareira, e nas suas folhagens há

un passaro de ouro . Voa e procura o
neu” ánado o quando o achar, traga-o para

nin...

60

HOI, HOI, ISFEIFIL
Hoi, hoi, iofoifia,
Bat harin 49
Zug einaich kezug iomim
Ulçhaiaiçh shoshanjm
Filha das Colinas da Galiléia, sous
olhos" são andorinhas 6 8088 façes são

rosas. Ponha sua não na minhá, para
eu sor sou, você sor minha» ..

Racheil anda al haa
im
Hi vechada voish haa
in

RACHEL AMDA AL EAAIN

Hi vechada bilovandá

Hi vechada hilovaadá

Shalcha el hakad et inda
Shalcha et iada- verasda

Nafal kada vaishaver

Elem over, elem over

Rachel está sózinha na beir
a do pogo,

com o balde em suas mãos.

Derreponte, Surge um rapaz
pelas suas
costas:"Eu. sou Jacob",
diz óle; do
que ela rosponde:“Eu sou
Rachel, Vogó*
6 0 neu namorado". flog beij
ou-a então.

Ela doixou cair ao ehão O vaso
, o diz
assus

tada: "Oh, o que dira agora
mou
pai?...

62
RETINA

\

Retihá vgeit shehalcha lishóv main, "Ha-ia-la"

Chibaktia

7881 1

Nishkatia voeir shehaltha...
Azavtia-veet shehalcha,..

AA OOO

a

+.
E:

NEM

armarpuma

Eu a vejo quando cla vai &o poço
buscar agua. Eu a abracoi...

Então  גוס...58170578 8 depois a
abandonei...
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IAFIM HALEILO?
Ma iafim haloilot beretz
knan tsonin heim uvirim
Hadoriama palta shir vaian lo
libi beshira.

Coro:
5
llat tanim nugá techotze demi
halail

Achai alchu lirot tzonam lsash
kot haadarim
Verachoil racheil sholi tetap
ois al heharim
+
,

+,

=
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Oh, como são bonitas as noites
Canasñ!
Meu coração canta cam a canção em
da noite,
meus irmaos velej

am pel9s mares em navió
s
Venha para mim, oh
Rachoil
i

64
IESH LI GAN
Tesh 1i gan uveeir iesh
11
Vealei beeiri talui dli

Midoi shabat iayo machamad
i
Maim zakim ieisht mikadi.

Ah, ah,
Xol haolam iashein has
'
Nam gam tapuach veagaas.
Imi nama, nirdam avi

Eirim rak ani ulovavi
dh, ah,
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Eu tenho um jardim e

um bosiro,'e sôbro

o bosiro esta pendurado
um balde. Cada
sabado vem o'meu querido
que tomaré agua do jarro.
Todo ó mundo dorme, cochi
lam a pora e

a maçã. Cochila minha mãe, dorme
o

mou
pai, estão Somente acord
ados eu e o meu
0-4

ZIRMU

65
GALIM

Zirmu galim peleg zrom
Lashuvati sa shalom, bradere ch har vagal
cha ad bli dai

Sapoir, sa peir peleg la,
otah ma ochay
Kama kshur a nafshi ba, tzaa

ri ma hu rav
Sapsir, sapeir naim la,
et gaguai dom
Biladeia chaiai ma? savi
v roik shomoim
=
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E
ces

guas jorrem à minha amada Jevo
m

a paz
infinita. Conte a ela
manancial, o' quanto
a emo, o quanto estou
a ela ligado,
Conte a ela tódas as minh
as saudados en,
quan
to ela

está longo... quio grande ¿o
meu pesar!
AAA Sem
a ela O que será de minha vida?
ASS

tudo vaziol...

>
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BEIOM 8
Beiom kaits, iom chon, sit hashemosh
Mimrom harakia tolahoit katanur haion,
/
Bit iyakoish hgloiv pinat shekot lachalon,
Bo 81181, bo oilai, roia aioifl

MY .

Ear

No dia canicular do verad, quando o sol
Do alto do ceu queima como um forno
Quando a alma procura um recanto si lencio7
so para doscansar
enha a mim, mou cansado amigo!
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MACHOL HASHNAIM
Dodi ¿Ji vaani lo
Haroe, bashoshanim,

Mi zot ola min hanidb
ar?
Dodi, e.

Libavtini achoti chlá
Dodi...

Uri, tzafon, uvoi, tein
ment

Dodi...

SA

>
Querida para nim,
oupara ela...
0 Pastor nas rosas...

60 6 osta que vem
do desórto?

Querída para 1

Ela é minha noiya,,

Quorida....

68
PAAM

ACHAT

Paam achat bachur iatza ol hakvish

Paan achat bachur latza

Bachura “hu shan matsé
,
21 183 hamachano, haia zo bassado
Shini na chavivati - hu anar
Shimi na chavivati
Mah dofokot libati
42 4 hanachang - haia 28 46.
1002מ18 מ882%8 rak at chein - hu amar

Beeinai matzat rak at choin '

Baadeich hakol etein
,
Al iad h
chané haia zo bassade.
voz un bachur
saiu do acampamento
:
,
e encontrou ali uma bachura
Escute minha amada- êle disse - 0 quanto
,
bate o meu coração
a mim, so voce agradou; por ti tud
y
O que 2 - 018 2692010002 - 0
me podera dar um chalutz, perto do acampamento, isto foi no campo.

69

SHIMU  גאMAASTÁ

Shimú na8
Beleil lovaná

Shossipoir bagoron
Bachur levachura

Loor hakochavim

Iatzu shnei hatzoirim
La goron boloil lovaná
Lagoron boloillovaná
Hu amar la-ahuvati
Vohi amro lo - ahuvi
- Venitznotzu sfataim
Bagoron beloil lovanas...
Tra-la-la, la,la,la,la,la
Escutai. uma história quo um rapaz contou a uma
moça, no coloiro, om uma noito de do luar
À luz das ostrlas sairam os dois jovens, ao
coloiro numa noito do luar.
Elo disso-a cla : minha amada; 0 018 615580
8 10

mou amado, E briiaram os olhos,

o unifáú
bios, no celoiro, numa noitdo do luar.. -so os lá.

;

Cada senti

mento em
da representado nas músicespécífico tom à sua forma definida de expressão; o
as, nas'dansas, no falar enfim
ln
, em todos os atos
OS que se revelam exter
namonte. Quando tais senti
mentos se expoóm, pura
simplesmente, como verdadeira
e
São raramento alcançado pelos mente os sentimos,' chegamos a um estado de perfoiartistas em geral. Na música, naquô
notas- que Pos abstraem, nas
lo
conjunto de
dansas, onde a Tepresentação
 וra
sentimental se torna des- ו
 הaaa exemplos,
Dl
e
dific
muito difici
1
ando conseguimos de um
Perfeito, harm

onizar as frases musicais com OS gostos que AS modo mais ou meno
acompanhamos
Porque seria a dansa que surgiria
em toda a sua beleza e expontaneida
de, em toda

& sua harmonia característica. As dansas
de Israel,

atingiram êste estado; baseaTam-se, reconhecomos, naquelas influê
ncias musicais de que aúteriormento
falamos,
porem, -na sua representatão descri
tiva, consevaram-se nossas, Nasceram
da necessidade que tinham nossos irmãos de
se exprim
de exporem externamente tôda aqueconfusão de sentirientos Íntimos. Sentiam o irem,
ritmos de constr

ução, do edificação 8
pátrial E a dansa teria de vir na sua
impetuosidade, em sua Pujança: eram
as
“horas

” que surgiam!
.
E o que mais admiramos nas dansas israolis:
6 a sua beloza, a sua sinceridade; chegám, pela entona

profundamente.

As 208

ção vocal e representação em gestos, a
nos comover

de amor entretanto, ocupam Papel preponderant
e na sua
622268580 0020 08158. 0 aquelas que ueisjúntas
estão do povo, que mais o atinge.
E são lindas, atinge

m a 282261080 88 78268...
Ton a naturalidado, a alegria que
brota de nosso povo!
2
Cada gosto, cada expressao representa 2lgura
coisa, profundamente rola

cionada com qualqu

er fato que , histórica Ou recontemonte, nos tivesse atíngi
do,
Cada página que voces lersm, representará
o ritmo de trabalho, a ingenuidade
amorosa, a harronias os sentimentos de Isracl
: são as dansas de nossa gente!

:
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IM EIN ANI LI

Im ein ani li mi Ji

Uchsheani laatzmi
ma ani

Veim lo achshay Oimatai,
eimatai

ell

E
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Y
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Se-eu não for por mim, quem
será por
nim?
E quando eu for só por
mim, que serei
eu?
E so não agora, quando?

SIGA

Banu bli kol vakol

Anu aniei etmol
Lanu agoral massar

Et milioneí hamachar

Tora ali na ali
Eish adliki beleili
Tehora rabat hora

Hora medura

|
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BANU BLI KOL VAKOL
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Viemos sem na da, nós somos
os pobres de honten; a nós o desti
no entregou
os milhoês de amanha, Torá, súba
para min
aconda um fogo em minha noite
.
Cândia, Plena de luz, hora da
fogueira!

“ RIN

>"

4
ZE PELE

Ein ze pele, ein ze pelo
,
Im ieshnam le¿ilot kaele
Az efsher lanassot

Hora shekazot

- 0d nizcora, od nizcora
*
Et shiraich im hahora
Od; nizeora 'heiteiy

Hora shebaleif

Et asher mazagt hejachad
,

-

Eish machol veeish ¿cadachat
Heelit al harokeid
>

Maagal rokeid

a

va
ותה
Sitio
Ê

.
הרן
o

Não é de seadmirar que existam noite
s cono
esta, entao 6 possivel exprimentar-se
una
hora como esta,

Ainda nos lenhramãs; ainda
lembrarios,cs teus cantos cai
a hora, ainda
nos Lembramos perfeitamente,
a hora que nos
ficou no
coraçao,
Como fundiste o fogo da dança
o fogo

ardente
elevasto sobre o altar un circu
lo dançantá

75
CHEVRAIA
22
..
Chevraia,
chevraia,

Mach nassé bli avodá

Eifo, veifo
Veeifo naayod

BePotach Tikya haaravin
BeNos tzion habetarin
Bolerushalaim iesh Ânglim
7891120 7

Turma, que faremos sem traba
lho? Onde

traba
lharenos? Em Petach Tikva ostão
É
os
.
arabe

s, om Nes Tzion os betarim,
om
Jerusalem ha ingleses! Onde
trabalharomos?

SA

OD

Od ezkora et hahora

76
EZKORA

Hora hanitzchit

O

Et hahcra sherakadn
u
lachad hagalil

Odezkora et hahora

PS
[

f

S

jo
e

?
Hora hanizeni
Od ezkora eit rakadn
u iachad hora
Hora sherakadnu lachad
80837111
AMS

jo
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jodolola
É

E

PESE

Ainda me lemnhrarei da
hora
eterna, da hora que dans , da hora
amos juntos
no Galil. Agnda re lemh
da hora, da hora eterna.rarei
Ainda ne
lenh

rarei de corno dans
amos juntos
2 hora, da hora que
dasemos ne

Galil

77
Livshu, livshu na oz!

Heir lanu maoz
Bachurot, bachurin,
Zex Gvura aturin.

LIVSHU NA 0z

acEa
CAESo.

Despertou em nós a fôrça

Munidos de coragen!
Bachurin e bachurot
Diademas de heroísmo
Coroa suas cabos
gas!
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GUILU HAGALIL IM
Guilu hagalil im

Guihorei hachail
Sissu vessimchu
Iomam valail

Becheshkat halail
Nishma kol chalil

Sháru iasmia
Shomeir hagalil

Alegrai-vos, galileus, heroi
s
Alegrai-vose diverti-vos
dia
Na escuridaó da noite ouve-se
Sua voz faz ouvir o guarda
do

militares;
e noite
um flautear
Galil
3

Vibrará o Galil, assim vibra o meu coraç

ao ,
Minha carahina ao meu lado e o meu
cavalo e

e

=

A nao ser você Galil, quem mais eu arabe
tenho?
0 08111,
6 081341

- so tu  גוס1
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Shualim ktanim
Mechablim kramim-

SHUALIM KTANIM

Ukrameinu semadar
Samuni noteira
Bt hakramim

ד
Danam os vinhedosNossos vinhedos estão floresconão
De guarda me puseram
Nas vinhas

80
TULA

HEI
Hei 1018-18

Hei iula-la

lula, iula, iula, íula
Hei iula-la
Hei iula-la hei iula-la

HeHerut: olé

S

lahachshará

Hei iula-la
Hei iula-la,...
Hasara - alia

Mapai..... Ben Gurion,. .
Mapai ...... Hei dula-1 8
Hei iula-la, oHrerutvai para hachshard
Hei iula-la:í hachshara para Alia
Hei iula-lai Mapai
Hei iula-la: Ben Gurion !

8
HAR VAKAR

Har vakar horiku adaim'adu lam
>
Adaiei aviv ziv chaviv.
Erov orev shir na! Renañim malolu
Tziporim patzchu berina,
Shiksheku palguei harim bekol Zemor ahava bakol, ahava bakol.
Bachir
kara li

Oti zanacn hú, dod achor iavo

Ienachem oti.

|

Montanhas e campos já estão verdes
¡So ornanentarño con'adornos primaveris.
| Formosos e queridos.

mm4//) À tarde so enche de cantos e tambén'
do

0 af
EA a

=

cangoós 8 passaros participam delas.
durmurem as cascatas da monta
nha em”
voz alta: canção de amor
para todos.
Chamei ao meu elegido 8
68 me abandonou. Outro namorado chega
rá e me
acalentará!

mer
HAVA NAGUILA
Hava naguila hava

¡Vaguíla hava venismechá,
Hava neranens, (2)
Fava neranena venismeohá,:

Uru, uru achim
Uru achim beleiv sameta(2
)
Uru echim, uru: achim
Belev samelach,

Ela, slegremo-nos!
:
Despertem irmãos!
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ERIN IOVDU
Kein iovdu kol oivecha,
kol oivecha
Ken iovdu
Tifrech, tidrechi tidrechi
nafshi oz,
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Assim se perderam'teus inimigos,
Assim so perdoram,

Alma minha, fortifica=to!

84IEMINA

leminá£, iemina, smola, smola,

Lefanim, achora,
עשתה, La,מל 

Paba a direita, para a dire
ita,

Para a esquerda, para
a esquerda,

2
Para a frente, para traz,
tra, la, la,..

5

KUMU NA.
Kumu na schal beleiy seme
la

Kumu na boriná(2)

Lo babecht, lo valo
as
Hava vonaguíla ל, Nos

Levantal-vos irmãés com o 0028085 6
Levantal-vos cantando
Não chorsia, abmolutamento, ::-

Ela, alegremo-nos, tra-la-la, sa

84
TSHERKESIA

GOREN
Havi goren havi goren
Havi goren li garin E
Hamorag li daish dusha

Doshá 1i garin dashein
Uri urí uri ruach

Zri hatoven, zri hatoven
Li otiri zora koach
Zera lechem zera omen

/
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//

ASA
4

í

Traga o trigo aqui, traga-o aqui
Traga o trigo pata todos o verem

Deixo, deixo o trigo
celeiro
Deixe para que todos no
o vejam
Como o trigo cresce alto

Mais depressa cresco nosso
canteiro
Produto do nosso próprio trabal
ho

Para alimento e força e graça

/-

ns
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MACHOL HAOVDI

as

a 59

TB lia TOV
Híne na toy unanaán
Shovet hachin zam iachad
Hino matov shevet hachim gam iachad

4
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Bis como $ bon e agradávol
Irmáos sentarom-so juntos!

ISRAEL

Shoror Israol shemor shoirit Israol

e

ES
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Lo iovad Israol(2)'

Lo iovad Israol....
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SHEMOR

Guarda Israol, guardo un sogundo Israel!

Não desaparecora1

90
MA TOVU

Ma tovu hoaleicha lakoy mishkenotocha Israel

e

A

Que boas às tuas tendas Jacob, o teu acampamento
oh Israel.

93
TANU RABEMAN
Tenu tanu rebanan rabanen betralta

Berich hu rachmana
7181 81 גומ,8
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Nossos sentos rabis,mpere der

5
.

prazer e recompensa, E Seu dig

vino decreto, e por tôdas as bên cãos que nós recebemos,

%

;

LACHEVRA

LATORA

Lachey,ra, lachovrá
LaTorá velayodá

Lachshará, lachshará

Laliã ulgashamá

ppm
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Para a turma, para a turma
Para a Torá, para a Torá

.

Para o trabalho, para o trabalho.
Para a hachshara, hachshara
Para & concretização, & concretização!

AAA ו

.

HAITA TZIRA

95-

Halta tzira vakineretz asher baGalil
Kol hatom haíts shera shir echad rak iadae

Exístia uma jovem no Kineret
Todos os dias cantava
,
E sômente uma cenção sabia,

4
SHIRU LANU
Shiru lanu meshirei Tzion (2)

Eich nashir al admat neichar

Shiru, shiru, mah nashira
Shiru lamu meishirei Tzion
Sham, sham

nashir shirat avoteínu

Belretz Israel Erotz tikvateinu

2

Cantai-nos as cançoés de Tsion,

Como cantaromos em torras oxtranhas
Cantai, cantai!

0 que cantarenos?
Cantai=nos as cangoss de Tzion

La, só lá cantaremos as cangoós de
nossós antepassados!

Em Erotz Isracl, torra de nossa
esperança!

95
ALEI AIN SBOKEKA
Alei aín shokeka
Gmali avricha
laldati hachawiva
Hashkotam havticha
Kad maim tzonenim
Heelta eleinu
Buz lamitbnenim
Al tuvy lev bnoteinu

\
NA
ATRIO"

Sóbre a fonte abundante
Fâcaram meus camelos
Minha agradavel menina
Prometeu solta-los
Uma jarra com agua gelada

Subiu até nos
Afastam os que se queixam
Sôhre a hondade de nossas filhas

97
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HAVA NASHIRA
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Hava na shira shir aleluia,

e

ZN | /
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Salam a cantar uma cançaõ de áleluia

mm
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SUCOT E SIMCHA TORA

MS psi
ON 2 7
הלד ל

LAMA SUKA ZU?
Lama suka zu, aba tov sheli?

Lasheiv bassuka iakiri,
Lesheiv bassuka, chavivi

E

2682617 bassuka ieled chein, ieled chein sheli.

||
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Para quo estg suka, mou bom pai?
Para sentar nela, meu bom filho!

Es

|
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cv. 10 |
AGUIL VEESMACH
DA) Lave sp asso»
vens
AÁguil
veesmach, la, las...
Besimchat torá.

Bo iavo tzedok, besimchat torá(2)

. 74
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מ, ós
Alogra-=te'6'ctontenta-te

Le

a

 ומת,81 %.
En Sinchat Tora!

Venha com justiça em Simchat Torál

;
Kol anesama tealeil ia
Aleluia

102

ALELUIA

E

ser 102
SIMCHAT TORA

Tom tov lamu, chag samoiach

1818018 גוקהת511 na!

Lossukateinu ba oreiach

Avraam avinu baruch habá
Iachad ét hachag nachoga

Beluyay, hadas etrog

Hoi heach nishmach meod
Uvamagal nirkod

E
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Hoje tomos um dia festivo; crianças, alo=

gremo-nost À nossa suká veio uma visitas

Abrão enviou, abençoado seja!
Juntos festejaremos a fosta con lulav,
hadas e Etrok - Oh! Alegromo-nos nuito o

dansomos em roda

104

CHANUCHA

Chanucha, chanucha, chag iafe kol kach
Or chaviv misaviv,

guil leielet raoch

AS

Chanyoha, chanucha, sevivon sov, sov
Sov,80Y, SOV, SOV, SOY, SOV,
Manaim vatov
Chanuecha,

chanucha,

ein chalon hlieish

Levivot suvganiot hechol hait

ieish.

Chanucha, chanucha, rak raviv meot
Shiru na zamru na
Utzu lichkot
e

2000000
;

|

|

1

|

ו

7

|

Chanucha, chanucha

Festa honita
LUz nrilhante em redor
Alegria da criança

Chanucha, chanucha

O piao gira gira

105

MAOZ TZUR
Maoz tzur ieshati locha naó loshaboiach

21502 061% tefilatí vosham todá nozebeiach

Looit tachim matboiach mítzar hamonabciach

Az exmor, beshir mismor, chanukat hemízbeiach,

202209009
ה

Rochedo dos tempos; deixe-nos cantar uma canção

elogiosa à tua fôrça salvadora: Renoyaste o nosso
templo, salvando-nos do inimigo que destruiu

as muralhas do nossa cidade, possibilitando-nos orar

por ti!

0

106
0 SOV SVIVON

SOV(5) svivon mirushalaim leGuivon

Miguivon sov ad Boit Eil

Unishan leIsrael.

Shan kahal chalutzin

Bemachol kulam iotzim

Bi

a]

|

Rap

6%
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Sov, sov svivon
Rutsa, utza laguivon

E

Giro pião, por todos os tecantos do
Israol até o Emok Israol. Lá vocó oncontrará uma múltidão de pioneiros
dansando. Gire, pião, do Jorusalén ao
Guivon, entro na roda e anuncio en vóz
alta: o milagro so realizou!

107
TU BISHVAT
Ki tavou ol haaretz
Unetatem kol eitz techila
Vonatan haoitz pirió

Vehaaretz iovulá

Q
-

Fit lintoa ilanot(2)

02

=

214 11מ80%
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Se viordos e plantardos árvores, a &r-

vore data o seu fruto 6 8 torta
o seu
produto. E cada qual vivera
firmemente
debdixo dg sua parreira e de
sua tanarol-.

פע.

mm
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HASHXEIDA PORACHAT
Hashkeida porachat veshenosh paz
porachat
Tziporim meirosh kol ₪
Mevassrot et bo echag.

Tu bishvat higuia, chez hailenot(2)

2

26
4
O amendosiro floresce e un sol lúcido
brilha
os passaros do cima de cada teto
anmciam a vinda da festa
Tu Bishvat, festa das árvores!

CANÇÕES BRASILEIRAS

Com a libertação dos escra
vos no Brasil, evoluia mis
e mais o homem, no seu senso

de justiça e fraternidade human

todos indivíduos que raciocinam a, Os negros passaram, e como 6 lógico e natural a
, a ser considerados sêres igusis
a nºs, na diferença
apenas de serem rústicos, selvagens
no seu modo de vida,
Contudo, 8ese africano possuia dentr
o
de
si
um
folcl
ore belfssimo; era no seu "bum
ba-18", no seulmambo!!, nof'maapal
ê! que se notava vôda - pujança
rítmica dêsse folclore,
E o que mais nos cumpre salie
ntar: era de como em seu folcl
ore quase não existia a melodia, mas sim o ritmo( êste As
expressão que a própria melodia).vezes, pelo modo de interpretação, tem maior poder de
E foi êsse mesmo ritmo, quente, contí
nuo, arrebatador, que se transmitiu
raizou no folclore brasileiro atual
e se en, Se fizermos um exame meticuloso de
folclorica brasileira, notaremos
cada música
nela aquêle ''bambolear!! caracterís
tico dos negros
africanos,
Aprendamos entretanto a não confu
ndir
músic
as
de
carna
val
com
misicas folcloricas;
aquelas são fruto de uma vulgar condi
ção social de quanto mis músicas mais
de que se revestem quase
dinheiro!,
todos os

os
a expressão fiel dos sentimentos do músic
Povo,

-

em geral do Brasil; as outras,
por serem

são as verdadeiras músicas folcl
São as músicas que refletem o drama
pungente do nordestino, a impetuosid óricas,
a vida cruel e penosa do janga
ade do gaúcho,
deiro,
|
São a pura expressão do belo wus um
povo guarda dentro de si, cativam pela
beleza, nos comovem pelo seu significad
sua
o...

Illa
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GAVIÃO DE PENACHO

Tá trepado no galho
De cabeça p'rá baixo
C'oas asas caidas
Gavião de penacho
Todo mundo tem seu bem

Só pobre de mim não tem
Ai, gavião de penacho
Ai, pavião de penacho

ש

ENGENHO NOVO

pt

Engenho novo, engenho novo, 2
|
CL.
=
O

Engenho novo bota a roda ע מע'ץ00ג
[ע

77-7

|

Oh jipi, jipi, nheco nheco, reco reco,
Oh Jipi pipi, nheco nheco bota a roda
p'ra rodar
Si4 Mariquinha muié muito
bonitinha

E muito safadinha, como a sua irmizinha
 בA

3
RODA PIÃO

Agora entra na roda pião(2)
E roda sinão bambeia pião(2)
Roda roda roda piãozinho
Vai rodando de mansinho
Vai rodando sem parar

+
SAPO CURURU

Sapo cururu, da beira do rio,
Quando o sapo grita baiana, diz qutestá com frio
1

Estilingue é bom p'ra quem quê jogá'

Como eu náo quero, que m'importa 14,
à mulher do sapo, diz qu'está la dentro
'
Tá fazendo renda, baiana, para O casamento,
4

--

-

Estilingues...»»

ן
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NO ABAETE
No Abaeté tem uma lagoa escura(2)

Arrodeada de areia branca, ôde areia brancas

De manházinha

quando a lavadira

Vem bater roupa no Abaetá
/
Ouve-se ao longe o Catungalê, 8 o CatungalêB!
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CIRANDA
Ê

E

Ciranda, cirandinha, vamos todos' ciran-

dar!

Vamos dar a meia volta, volta e meia
vamos dar]

O anel que tu me deste, era vidro e se
quebrou,

O amor que tu me deste, era pouco e se
acaboul

à

SENHORA VIUVA

Dizei senhora viúva

Com quem quereis se casar

Se é com o filho de conde
Se É com o seu general?

Não é nenhum desses homens,

Eles não são para mim
Eu sou uma pobre viúva '
Ninguém tem pena de mim!

5
(O

À ROSEIRA

ES

Las

VÊ

A mão direita tem uma roseira (2)
Abraçai a mais faceira
(2)
Entrai na roda oh linda roseira (2)
Apker>* a mais faceira
(2)
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*- CARNEIRINHO
2

+

20

:

La

Carneirinho, carneirao, neir*ao, neirtmo
Olhai p'ro ceu olhai ptro chão, p'ro chãa, ptro chão

SR

A

vê dizer ao Senhor, Senho,Senhor
a

|

E

Pera todos se levénteram

0 %

a

Re 009
%
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O BOSQUE
Esta rua bsta rua tem um bosque

ו

Que se eras que se chama solidão

טננכר- 0 6101 mora um anão

Que roubou, que roubou meu coração!

Se eu roubei, se eu roubei teu coração

Tu roubaste, tu roubaste o meu também

Se eu roubei, se eu roubei teu 'coração

É porque, é porque te quero bem!

SAMBALELE
Sambalelê tá doente
Tá com a cabeça quebrada

Sambalelê precisava

Era uma boa lambada

Pisa, pisa, pis2 oh milata
Pisa na barra da saia oh milata
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