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A CANÇÃO DO EXERCITO
Nosso sangue é um rio e cachoeir
a

O nosso pacto clama: vingança!
Juramos irmãos às arma
s

Que elas não voltarão vazias.
Brgue-te, ergue, ó minha cham
a,

No sangue de tuas vítimas acenda uma luz

Seja, seja, ó minha chama,

Na boca de teus soldados uma

canção.

Se o nosso pacto cumprirmos
E se 6le perdurar eternamente
Sejam abencoados os que atir
am avante
Sejam abençoados os que caem
no com(bate.
Lrgue-t8...
E uma luz que varre a noite
E um filho que nasça para
a sua eraSeja-lhe cantada a cançao do
o
Que jamais retrocedeu,
(exército
ct

Ergue-te...

Eae
I. Sen

HIKON

Mo Bik

Bakerem, bakir, bair uvakfar *
Dom naamod venidroch hameitar!
Lanu nitem haadam pikadon
Anshei hamishmar = hikonf

88586 srireinu eshet

Vesineinu eish!
Al oieiv laeiz lagueshat
Kum shomez udroch'hake shet
Ushmor al. hajeisht
Alenu hofkad halarden vehasfar
Anu naguein al kol gueva vshar
Nimsor et nafshenu al gdi min hatzon
ânghsi hamishmar , hikont'

Naassó srireinusos

Hamavet mulenu = mora lanu zar.'
Lanu kol reguev vetslem mivizare
Tzidkat hamifal lanu koath vaon

Aoshei hamishmar - hikons$'
Naassóá srireinus..

Vaz hakadur 6% libenu batar
ov achim veimdu bamishmar
¡eiau hutal gem lamut velagon
28131 hamishmazr > hikomi'

188596 srireinyeço

pe
= fm

PREPARESã

Nos- vinhedos, nos muros, na cidada e no

Imóveis quedaremos 4 abriremos o

cam

A nós foi dada pelo homem UMA Sr
ה
Homens da guardas - proparel 2
Faremos os nossos músculos ferry

E os nossos olhos =fogol

Que o inimigo não ouse aproximar-ps
2  וa ne o arco
.
-

A nós foi confiado o Jordão e a ל
Nós defenderemos toda col
* Dargmos:nossa vida  לum cabra +6+=

:

É
asל
Homens da. guardas = preparem=s el
Faremosses

A custe es tá a nos

| fre

te =» temor É
s

a desconhecido

Para nós toda baixada e eleva
A justiça da ação é no
Homens da guarda; = prez

Loy

Faremos o

E se a bala partir o nosso coragao
Vinde, irmaos, e potai=yos na guarda
Nód devomos também morrar e defender

Homens da guardas = preparem-se
Faxremosgo so
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HIMNON CHEIL HANOAR
Ao. Levinson

,

D. Smbursky

Mikol arba ruchot artzeinuy
Bokeia tzav bekol adir

Tzeu, achim, litzvá ameinu,
Alei,kadima, dor tzaira

Nirvé orá mishmei hatohar

Meihamoledet hn kedumim
Xi. am 1 מסא2080 הסגה
Iegav bekoach alumims

Amtzu sririm, chazku hazroa

lashru mitzad, zikfu hagav

Imnu haleiv havein ushmoa
Velaassot lefi hatzavo

Tifrach, tizrach keshemesh zohar

Achvat dor az utzeir shanim
Ki am iaoz belahat noar
Igbar bekoach -- nachshonim,

Nagbir onim, narchiva tzaad,

Druchei leivav iomam 1

Nishmor, naguen beoz mishmaat

Al kvod artzenu Israel,
Et deguel hacheirut narima
Hatzav bekol adir iarim:
Alu achim, alu kadima
%aoz vekoach neurimo

=
HINO DO EXÉRCITO JUVENIL
Dos quatro cantos de nossa texra

Irrompe uma ordem em possante voz:
Vinde, irmaos, ao exército de nosso povo

Ascenda avante, jovem geraçãos

Saciemo-nos da luz dos límpidos céus

Dom autanho da pátria

Pois o povo que se baseia no brio da ju-

Vence com fórgas juvenís.

/vyentude

Fortificai os músculos, robustecei os bra

Acertai o passo, endixcitai o corpo

(ços

Exercitai o coração a entender e Gs
E a fazer segundo as oxdenso

Florescerá, brilhará como o sol ofuscante

A irmandado de uma geraçao-briosa e jovem

Pois o povo que se apoia no vigor da juVence com 8 inquebrantávais./yentudo
Aumentemos nossaforça; robusteçamos o
Batidos de coraçao dia a noitaç
SO a

Guardemos, defendamos com brio discinlína=

A honra da terra Israsls
A bandeira da 110020809 crgamog,

A ordem em possante voz escará:

Ascendai, irmãos, ascendai avante
Com brio e fôrcça juvenil,
=
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SHIRHASSAPANIM
E

1081 8 הליע

Laderéch, sapon, haism 5

Haruach-al hamaim kam
E
י0 Evgod 8
:
20 netza oh lo ivgod becha haiam,
\08 n

1

Hegue

Oguen

Uftach, uftach beshir hassapanim,

Ealcha sfinati belaila kachol
1
Hovila oti laiam hagadol
Haiam hu Tachavs galim veanan
derech od Tav,- ravs rav;

Hala, sapani

sutot kvar ¿alu  לtachazorna
a shazret kam
a
uña na
52

Ki- et 0 oheiy haiams
Oguen harej
Hegue kavein,

Ogquer

hare im,

Uftach,

;

uftach MESy apaga
ELA sfinatii belaila kachol,
Hovila oti laiam hagadol

Halam hu rachav, galim veanan

Haderech od rav, YaV, Yav;,'

Hala,. sapani

-11* A CANÇÃO/DOS BARQUEIROS/
A caminhobarqueixo, o mar está dianO vento ergue-se

sôbre as

Se não te trair o coração

LS

de tí

Jamais te trairá o mar,

A âncora ergue;

O leme empunha,

rat

A êncora ergue,

O leme empunha,

E principie, e principie com a canção
dos barqueiros:

keu barco zarpou numa noite azul,
Conduziu-me êle ao grande mar

O mar é largo, cheio de ondasvêns
O caminho é ainda extenso, extenÉ

so,

extenso.

Avante, barqueiro!

Tempestades «já houve e sempre volta
-

Tu,

ergue-te sôbre a cesta dê vi-/rão

Sé forte e lembra-te

|

Que aos fortes ama o Mat.
A âncora ergue,

O leme empunha,

A âncora ergue,

O leme empunha,

/gia
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HIMNON HAPALMACH
Zerubavel

:

D. Zehavi

Missaviv iehom hassaar
Avh roshenu lo issach
Lapkuda tamid anachnu,
| כל ו גומ
64131 %גו81 ad haNeguev
Min haiam ad hamidbar
Kol bachur vatov laneshek
Kol bachur al hamishmar.
Nativ lanesher bashamaim
- Shvil lapere ben harim,-

ul oiev darkenu iaal
Ben nikrot uven tzurim.
Rishonim tamid anachnu

Leor haiom uvamachshach;
Lapkuda tamid anachnu, ]
Anu haholchimbassachi
Y

Y, ASES

|
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HINO DA PALMACH
 מעvolta ruge a tempestade

Mas nossa cabeça nao se abaixa
Nós estamos sempre às ordens:

Nós somos os que vao na filas
De Metula. até o Neguev

Do mar até o deserto
Todo o jovem e válido - às armas

Rodo o jóvem - no posto de guardas

A águia tem seu caminho no céu

A trilha do animal selvagem está nos
montes

Diante do inimigo a nossa senda se

erguerá

Entre frestas e entre rochedos.
Nós somos sempre os primeiros

À luz do dia e sob as trevas da noite
Nós estamos sempre ás ordens:
Nós somos os que vao na fila,

14=
SHIR HACHABLANIM

Kvar halail iarad veoteif et hahar,

Vehatan meialel baganim Bamishol hatalul haiored el hakf
ar
Shuv tzoedet kitat chablanim,

Hatarmil al gabgnu, kaved hamitan
Vehaderech xásh u rashit;
Od shlosha kilometer maleish, iah

Veazai idaber dinamit, / chablan

21 kfarei haoiev et haheres navi

Bamokesh uvadeto, hapetil;

08 obiekt 10 86286 1288886 beavir
Et chablan et hachomer ifal,

Vehaia im nachazor venashuv labas

Veharuach tirash baganim-

/sis

Shuv et erev lavo, hamitan naamis
Veladerech - kitat ה
» Fainer,

PA AO 4
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CANÇÃO DOS DINAMITADORES

A noite já desceu e cobre a montanha

E o chacal uiva nos jardins -

Na vereda tortuosa que desce à aldeia
Marcha novamente um grupo de dinamita
:

dores

À sacola sôbre as nossas costas, é pe

sada a carga
E o caminho e rude e pedregoso;

Mais três quilômetro adiante - destru

E então falará o dinamite.

[tor

As aldeias inimigas a destruição tra-

.
remos
Pelo laço, pelo estopim e pelo pario;

Mais um objetivo se erguerá pelos ares
Quando o dinamitador fará funcionar
o

material

& se porventura tornarmos e voltarmos

/a base

B o vento balbucionará nos jardins,
Novamente com a noite, o fardo carre
aremos
₪ para O caminho - grupo de dinamita

+
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SHIR HAATAT
Bar Tora

Pogachuv.

Beleilot chasheichá

Ach oiev ki ikrav

Mimigdal uvreichá

Alei kfar umoshav

Haotot nidbarim
Kav lekav - nekuda

Bt haeish bakamá
Veiatzá hanoter

Al sadot uchramim

Veshalach beorma

Ulechol kav - teuda
,
Min hair el hakfar
Hamivrak iessudar .
Or leor shoeil dom:
Hashalom? Hein shalom?

Et haeish lemaguer
Amalo lechonen
Al gvulo lehaguen
Or leor shoel dom:
Hashalom? Hen shalom?

Beleilot chasheichá
Mimigdal uvreichá
Haatat zik lezik

Ieorer veiazik

Maiamdo sin hu zaz

Hu nissá guei vaaz

Al sfaro veniro
Haatat haivri
Or leor shoel dom:
Hashalom? Hen shalom?

+
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A CANÇÃO DO SINALEIRO
Em noites escuras,
Sôbre torres e fortalezas,
sôbre campos e vinhedos
Os sinais conversam,

Traço a traço - ponto

E a cada traço uma missão,
Da cidade ao campo

O faicho é enviado.

Luz a luz indaga em silêncio:
Há paz? Está tudo em paz?

Mas se o inimigo se aproximar

Da aldéia ou

do Moshav

E atear sutilmente

Pogo às plantações;

É, saindo o lavrado
As chamas extinguir,
Seu trabalho proteger
E as suas fronteiras defender,
Luz a luz indaga em silêncio;

Há paz? Está tudo em paz?

em noites escuras
Sôbre torres e fortalezas
O simaleiro luz a luz

Despertará e clamará,

De seu posto éle não se arreda

Ele é elevado, orgulhoso e brioso
Por seus limites e campos
O sinaleiro judeu,
Luz a luz indaga em silêncio:

Há paz? Está tudo em paz?

Elas
A. Levinson

|

SHIRH
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CHAANE
NE

D. Zehavi

Missivlot goral parua
Mitzukot chaiei razon
Meietmol bilti iadua
Lemachar lelo chazon
Tziburenu melukad
Lemachanei amal echad.
Meichaiei naftul valeve
Bishchuna uvaparvar

Meirsisei eidá vashevet

Moiavak adam nifzar
Tziburenu melukad
Lemachanei-amal echad,
Neevaknu venilchamnu
Le darkenu haiechida
Neeragnu venirkamu

Bemassechet avódá

Velukadnu iad beiad
Lemachanei amal echad.

Umeial lerosh machan
enu
Barama sham kol ni shm
a
Kol haam korei eleinu

Lechibush ulehagshamá

Leitzirá ulevinian ad

Bemachanei amal echad,

t
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Heid amen kabir lo iaan
MiPoria uRevivim
MeChulta umiNaan
MiSdot Iam veAlonim
Bechol meshek shelukad
Bemachansi-amal echad,

Bsh tikvá balev kodachat
Uvaain eminá

Mishtei eilu mitlakachat

Hamedurá shebaneshamá
Hamedura asher tikad

Bdmachanei-amal echad,

Hei, achim, nakum, nakifa,

Meduratenu hakdosha
Esh navir ba venossifa

Esh shalhevet chadashá
Vetivar haesh laad
Bemachanenu haechad!
+
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A CANÇÃO DO ACAMPAMENTO
Dos sofrimentps
de uma vil sorté
Das premências de uma vida definhada
De um ontem não conhecido
Para um amanhã imprevisto

Nossa comunidade está transformada
Num unido acampamento ' de trabalho,
Da vida-de cembate e suplício
No arrebalde e no subúrbio

Dos restos de comunidades 8 tribus
Da poeira humana espalhada
Nossa comunidade está transformada
Num unido acampamento de trabalho,
Lutamos e guerreamos

Para o nosso único caminho,

[

Fomos tecidos e bordados
Num pacto de trabalho
E nos transfrrmamos embro a ombro:
Num unido -acampaménto de trabalho.

E, por-sôbre o nosso acampamento
Lá do planalto, escutasse uma voz:

A voz do povo clama a nós
Por conquista e realização

Por criação e coústrutao eterna
Num único acampamento de trabalho,

=21-

Um eco positivo a ela responderá

De Poriá e de Revivim,

De Chulta e de Alonim,
De todo o patrimônio que foi
transformado

Num único acampamento de trabalho.
Um fogo de esperança ferve no com

E nos olhos - a fé;

E destas duas se levanta
A fagueira da alma,

ração

A fogueira que arderá

Num acampamento de trabalho,

Eia, irmãos, ergamo-nos, cerque-

À nossa sagrada fogueira
(¿mos
Um fogo passaremos nela e acres
centaremos
Um fogo de uma nova chama,

E o fogo arderá eternamente

Em nosso únido acampamento.

Altexman

—

Zaira

Bamishol haratz hagaia
Reinuha ididai
.

amoshav karu la aia

Uvagdud korim la: ai
Alo ב1,  הרהala

Ai. iafit betzamotaich

Hakluot lach lerosheich,
ב, ב1:  בדהal

 וpalev(2) moshech eilaiéh
Xi halov zocher "ia-shech"!

Bamerchak, beein” igueret
Eit im laila nach hagdud;
Lekulanu at nizkoret
Vechol ish locheish lechud:
Aa aa. Bi;
Ishonaich kmñ zait
Uvaruach simlatech
dy Qi, aid, ai,
E zochrim(2) sade uvait
Vekorim laze bishmech,
Uye shuyena, ala, aia,
Tivehari et haiachid
“Veanachnu bachevraia
Nevarech vecho naguid
Col 3, ala al
Lo nishái otach madua
Rak oto bachar libech.
Aia,
alas al, e

v(2) ach ze iadua

=23ONDE ESTA ELA
No estreito que conduz ao vale
Viram-na meus amigos
No Moshav chamavam-na: Aia

₪ no batalhão chamam-na: ai.
Ai, ai, Aia(onde ela está), ai
Ai, como És bela com os cachos

Que te pendem da cabêças
Ai, ais Aia, ai, -

Ai, o coraçao se arrasta a ti

Pois o coração lembra a "eleita",
Longe,

sem ter carta

Quando à noite descança o batalhão;

Por todos nós tu és lembrada

E cada qual sussurra à parte:
Ai, ai, Aia, ai,

Tuas púpilas são como azeitonas;

E teu vestido ergue-se ao ventos
Ai, ai, Aia, al. Assim lembram-se do campo e da'
casa
E chamam a isto por teu nome,

E ao voltarmos, Aia, Aia,
escolherás o único; e, nós, na "chevraia",a
bengoaremos e assim diremos: Ai, ai,

Aia, ai, não te perguntamos porquê
só a êle escolheu o teu coração, Ai,
ai, Aia, ai, - isto é triste mas
é
sabido. Isto é o amor "eleita",
-

= OA
Fainer

TZIZBAT

Vilensky

Haeish mefatzachat zradim bidmamá
Nashchir hakafé bapindjan
Sipur nessaper vessipur: gam ni shmá
Chadash - uchemuvan gam noshans
Im iesh min tzizbat asher ish, mishum

Einenu rotzé klal lishmoa

leshnam. atikim sheienam meshumar
Nakshiv alehem mibli noa:

¿má

Haruach noshevet, gáchelet loche=
Velaila aleinu iarade.»
/shet
- Meierev ad shachar, saper lanu acha,
Saper. na, saper na, tzizbats.

Nizkor et massa haplugá bamidbar

E

a

Veodem dleikbt al hahar,
Nizkor et ota hazchila laradar,
Nizkor ejch echad lo chazar,
Azh iom od iavo vehaesh od tilhat
Vesahar iashut al batenu;

Usviv lamedurá, ktaat tzizbat, ktaat
:
/tzizbat

Ulai issapru gam aleinue
Haruach noshevete..

|

-25CONTOS A
FICTÍCIOS
O
LOLOS

O fogo abre os ramos em silê
ncio

O café escurece no pindjan.

Um conto contaremos e um cont
o ouviremos Novo - e nhturalmente tamb
ém velhos,
Se existe algum tipo de 1212
08% que al-

/guém por algum motivo

Não deseja siquer escutar:

Existem velhos cujo viço está
conservado,
Escutêmo-los ininterruptament
e:

O vento sopra, a centelha
sussurra,

E a noite sôbre nós desceu,.
.
Do anoitecer até a alvorada,
Conte,

conte tzizbat.

nos,

conte-

irmão

Lembrar-nos-emos da incu
rsão do batalhão
no deserto

E o rubor dos incêndios sôbr
e os montes,

Lembrar-nos+emos daquéle
arrastamento pa

ra a estação de radar

Lembrar-nos-emos de como
nenhum voltou,

Mas, dia ainda virá e o fogo
ainda

estaE a tempestade flutuará
sôbre vossa/lará

& em volta à fogueira, um
pouco de tzizCertamente

bat, um pouco de tzizba
t

contarão a Nosso res
peitos

0 vento SOPTas sa

SG

MAPUCHIT. HAPELE
Mitus
:
“M. Lev
Mapuchit, hoi mapuchit hapel
Hora chadasha bach anaguen:
Mah hazemer baiamim haele?

4emer-esh

shebeemdot magueno

Eish, artzi, alaich meafssim

BaGalil, baEmek, baSharon,
Esh' alei thomot Ierushalaim -

Miklai beeish - kravot iaron,

Chaverá sheli-bisdot hatail.
Bamcholot. im neguen mapuchit

Meiemdá bisseor halail

Li sholachat maané iachid;

Mapuchit, hoi mapuchit hapele

Birkat eish sholeach lach hasten!

Neshikati lach im shir hakela
Im iom reaion lo ba adem!

Mapuchit, hoi mapuchit hapele;

Leartzi nagni li. shir echad!

Issaaru baesh iamim haele «
Iom:hapdut iomo lo ieacherl
27 786. 828108 lachem babait,

Lapará barefet velassus!

Im bishmei artzenu chag háait Truf-kanaf bevehala ianuso

=
GAITA MARAVILHOSA

Gaita, $ gaita maravilhosa,

Contigo tocarei uma nova hora:

Qual é a canção em nossos dias?
A canção de fogo das posições dedefesa,

Fogo, minha terra, sôbre ti atiçam
 סא,08111 no Emek e no Sharon;

Fogo sôbre as murralhas de Jerusalém
Minha arma no fogo dos combates cantará.
Minha chaverá,nos campos minados,
Dansando ao som da gaita,

Da posigao, ao rugir da noite,

A mim envia uma única resposta:

Gaita, 6
A bênção
Beijo-te
Se o dia

gaita maravilhosa
do fogo envia-te o Sten!
com a canção da bazuca
esperado ainda não veio.

Gaita, 6 gaita maravilhosa,

Para a minha terra toque-me uma canção!
Rugirão no fogo êstes dias -

O dia da liberdade não tardará!

Pai e mae, paz a vós em casa;

À vaca no curral e ao cavalo!

Se nos cóus de nossa terra festeja o

abutre
De azas planas, amedrontado, fugirá,
=

COB
MEDURA

א. Alterman

A. Boskovitz

Medura ali badahar

Min haeifer holochesh!
Hamachané nachon lassaar

_Hamachané nachon leeish!

Ori, ori medura

Ori, ori medurá

lad imtzi vavaereçh

Eish emet vezaam

Veachat haderech

Gam tussag hapaam.

Iechida hamatará

Iechidá hamatará -

" Neshek hamaguen anachnu
Latzav nakum hachen!
Bach, moledet, neechaznu
Betziporen gam beshen:
Ora Ori...
Medura iavo torech od,
Umerosh harim vagag)
Ivasser lanu orechod

lom cherut, veguil vechag!.
Ori,

TI

5%

= = 995
FOGUEIRA

Fogueira, erga-te impetuosamen
te
Das cinzas que sussuram!

O acampamento está preparado
para a

/tempe stade
O acampamente está preparad
o para o fogo.
Ilumine, ilumine fogueira

Fortifique a mão e o joelho

É uma só a finalidade
E é único também o caminho!
Ilumine, ilumine fogueira
Fogo da verdade e da cólera,
E uma só a finalidade

E ela será atingida desta feit :
al
Nós somos as armas protetora
s

6
E à ordem nos apresenta
remos prontos!
A ti, terra natal, nos
prendemos

Com as unhas, e também com
es dentes!
Ilumina...

Fogueirá, ainda virá teu dia

E do alto dos montes e
telhados

Tua luz ainda nos alviçará
O dia da liberdade, da ale
gri

a e Ja fes

Ilumina, ..

ta

¿302
SHIRRLUGA
l. Margalit

-

ו

Anu holchim beshurá melukedet
Matáimgufot, ach echad haratzon

Anu holchim veitanu tzoedet
Moreshet avar im tifleret chazon,

Ze shir plugatenu,

mispar shtaim

Ron kidonim hanissim et hapdat;
Zemer hador hapoxetz nechushtaim
Lemaan chaim haholech gam lamuts,

CANÇÃO DO BATALHÃO
Nós marchamos. numa fila conventrada

Duzentos corpos, mas um só desójo.
Nós marchamos e conosco anda
A herança do passado com a beleza, do”.

;

(futuros

Esta éa canção denosso batalhão, búmoA canção dos, deerdos que pere. afro &
>

Que vai até morrer cm nomeda vida,

ו
MAOZ

Ashman

Maoz ladal - maoz!'
Maoz batzar - maoz!
Lisheerit hapleta

Lipduiei hashiviá
Maoz, maoz, maozl

2. Sambursky |

Guirfu heafar -maozp
Chaiu hasrufot-maoz,

Chisfu hamassad

Hagbihu nidbach
Maoz, maoz, maoz!

0010 888118 -1
Derech haam -1
Kabtzu
nidachim,
Pduiei
Israel

Maoz,
Coragem
Coragem
Aos que
Aos que
Cragem,

maoz,

maoz]

CORAGEM

- ao fraco coragem!
>
- nas horas más - coragem!
sobreviveram à matança
foram libertados: da prisão
voragem, coragem!
Arrastem a poeira - coragem!
Façam viver os incendiados coragemi

Descubram o fundamento,

Erguei a camada
Coragem, coragem, coragem!
Abrí uma estrada - coragem)

O caminho

do povo - coragem!
Ajuntai os oprimidos - Os dispersados de
Israel,Coragem

coragem, coragem!

-
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ugUMLOTAVHILENU
Hei. hei

Hinenu chomá .
Uvefinu -

Achat hã כ
Meum lo' iavhilenu!
Heit

ooo

:

+

Hei. hei, nós somos uma murralha

E em nossa boca só há um lema:
1568 פסבם

Velman

SHIRHACHOSHLIM
;

1
Galberts

Choshlim po, choshlim po Leilot veiamim

Tabaot lasharshexet anu mashlimims
Choshlim uvotrim verokim po bli heref

Miniam tabaot lashersheret'po nerev.
_Adei tushlam,

adei tushlama

CANGÁO1DOS.PORJEIROS
Forjamos aqui dias e moltes.
Anóis para à corrente nós completamos.
PortaSs fendemos o aplainamos aquí in
0)

Uma série do angis. para7-5 ntemanto

hté que se complet oli

os
NOAR IEHUDI
Noar iehudi hevei muchan
Ki bashderot alecha lemalei

Ki medinat haiehudim avrá' meichalom
Uveadeha 81602 1
Shichmot atzumim viadaim amitzot nité
Ki hamaavak kaet bli maté
Uvamaavar bead hachaim vehacherut
Lanu hassisma: nitzachon o lamut!
+

JUVENTUDE JUDIA

Juventude judia, está em pronta atenção
Pois fortes filas tu tens de cerrar

Que a pátria judia já não é ilusão

E por ela tu tens de lutar,

Ombros fortes 8 poitos valorosos forjai

Que a luta é hoje sem quartel

& no transe por nossa vida e liberiade
Nosso lema é: vencer ou morrer!

SEGA
Kamzon

SHAARHAGAI

Pugachov
Shaar hagai, shaar hagai,
Shaar Ierushalaim

Sa roshchá vetavo shaiará
Veiavou guiborim

Hanotnim bagai derech
Unetiva beharim =

Nossim shai labiré,

Shaar hagai; shasr 881

Shaar hagvurá Sa roskcha vetavo shaiará

Usseu rosheichem harimn,
Vehinasseu shearim =

Shaarei Ierushalaim

Veiavou guiborim,

APORTADOVALR
(BAB-EL=WAD)

Shaar hagai, shasr hagai, portão de Je

rusalóm, Exgue a cabôça e passará

um

comboio e virão os herois que abrem ca

minho no vale e vareda nos montestra

zem dádivas à Capital, Shaar hagai,
Shaar hagai, portão do herúismo, Ergue

tua 082808 e virá um comboio e
erguei
vossos cimos - montes, E levantaram-s
e

os portões, os portios da Jerusalém

vieram os hexóis.

«e

בסה
BEALFEI IADAIM

Letra 8 Música!Shlonsky
Eretz moledet odech tzeirá

Mah lach hoid heatid

Tchelet shamaim roefet shirá
lam et chupaich4

Ach tzofá haain, halev jlecherad
Anan mitparetz mimaaravs

Kadimá, deguel hachofesh o
Adam meshachrer issuray

bis,

Im haiad roedet hareguel koshlá
0d sheva nakuma venelech
Haruach iashir lanu shir gueula
Veshachar 68280 גומ

COM MIL MÃOS
Terra natal, tu ainda és jovem; o que

te espera no futuro? Céus azuis desti-

lando canções e o mar acariciando tuas
costas. Os olhos mal vêm, o coratão

palpita; a nuvem irrompe do horizonte:
Avante! A bandeira da liberdade am punho,

lhas.

o homem se liberta de suas Brina-

Se as mãos tremom o os pés

fra

quejam, - sempre nos reergueremos e an
daremos: o vento cantar-nos-á a canção

da liberdade e o sol abençoará o nosso

“caminhos

6

HORA - LO NIVHALNU
Orland
RN הת
Im hupalmu - lo nivhalnu
ja,
ב1 kol "Patria" u"Struma" shuv
nakuma
Im nishbarnu - oz higbarnu,
Oz

higbarnu venagbir:

Xi zot haarotz,

Zot veacheret alu,
Uva nichie velo nitam achai

|

Uva nichié lo naatzom einaim
Ki chai od. chai, od

Am Israel chai!

|

Im hukafnu - lo nitrafnu
+
Et hatail od nigzora venaavorá
Im nigzarmu - lo nigmarnu
“Lo nigmarnu = lo nigmor.,

Ki zot haaretz,
Zot veacheret ain,

שה

Uva nichie velo nitam achai

Uva nichie lo naatzomeinaim
Ki chai od chai, «d

Am Israel chat!

e

e

א

|
|

4

ן

7

HORA - NAO NOS ASSUSTAMOS

Se nós caimos - não nos assustamos
Sóbre toda a"Pátria" e "Struma" erguer(20s"emos novamente.
Se fomos quebrados - acumulamos fôrças
Acumulamos fôrças e venceremos.

Pois esta é a terra

Esta e outra nao existe

E nela viveremos e nao nos aca-

fbaremos irmãos

E nela vigiaremos, nao pregare/mos o olho
Poís viveg ainda vive'- ainda
O povo de Israel vives

Se fomos cercados - nao fomos estraça(lhados

O arame farpado cortaremos e atravessa

/remes

Se nós fomos cortados - não fomos extin

/guidos

Não fomos extinguidos - e jamais o sere
mos

Pois esta 6  הא5

+
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HOLASHALHEVET

Mo Ships

2

Rapoport

 וש לmishtoole hanusch
Ba himon=i181 natan-
MiBeer Sheva vead Dan

Izaadenu hu etanj--

Hassade zarya,
Gan hapri natua)
Mi iktzox, mi ishmor?
Gam ani Vegam atai
Bassirá. mifras matuach
Galei-saar veen-sof.so

Srir ametz, harem mano? -

Maapil:. chator 1

Shir galim zamera,:

806 פת1מבה
Guila,guil, ki naapil
Ani vegam ata! que

Hamapuach esh iafuach

2

Ea

Hapatish iatzit mizmor ,

Shir amal veshir hadror

--Shir hashachar- vohaor! seo
Hala haatzevet!

Hora, at shalhevet!

186 61 186, ley cchad Ani vegan atal ...*

9
HORA CHAMA
No deserto

sopra furioso o vento

8 6201080 - uiva o chacal.
De Beer Sheva até Dan

0 nosso passo é forte.

O campo está semeado
O pomar está plantados.
Quem colherá? Quem guardará?
Tanto eu quanto tú!
No barco, a vela está extendida

Ondas tempestuosas 8 1110647012...
Contraia o músculo, erga o guindaste
Maapil, reme ao porto!
Cante a canção das ondas
Corte o segrêdo do mar...
Alegre-se,: pois astenderemos
Tanto 'eu quanto tul ,..

O fole assoprará o fogo

O martelo acenderá uma canção .
4 canção do t rabalho e a canção da 13

A cançao do sol e da luzi ¿../berdado
Adiante a tristeza!
Hora, tu és uma chama!
Mão a mão, um só coração Tanto eu quanto vocêi ...

CAMAEva
וHON

AS

De

=45-

CANÇÃO DA PATRIA
Nas montanhas já cfusca o sol
E no vale ainda brilha o orvalho
Nós te amamos terra natal

Com alegria, com canção e com trabalho,

Dos flancos do Líbano até o mar Verme
Nós te atravessaremos com arados /lho

Nós ainda 86 plantaremos e construire
Nós ainda muito te embelezaremos. /mos

Nas montanhas; nas montanhas, brilhou
/nossa luz

Nos ascenderemos ymontanha
O ontem + deixâmo-lo à nossa retaguar '
(da

Mas é amplo o caminho para o amanhas

E se o caminho é difícil e trailoeiro
E se cair mais de uma vítima

Eternamente te amaremos terra natal
Nós estamos 0 na luta e no

tra-

(balho

-46-

ANU NOSSIM LAPIDIM
Zeev

M.

Zaira

Anu nossimslapidim

“Beleilot arcelim
Zorchix hashvilimmitacha: raglenu
Umi “asher lo ley
Hatzame laor
'
Issa et einav veliboelenu
Laor veiavos

618 20 kara lanu '

Pach shemen lo matzanu

LaEmek halachnu

Hehara: alinu-

Maaianot orot
*“
Gnuzim guilinus”
Nes-lo kara-lanu
Pach shemen lo'matzanu
Bassela chatzachhu ad dam
Vaihi or,

בלו

NOS CARREGAMOS TOCHAS
Nós carregamos tochas

Em noites escuras

Os caminhos brilham
sob nossos pés
E todo aquéle que tiver o
coração

Ávido de luz

Que erga -seus colhois: é coração a
nós
A luz e que-venha,

Não nos; sucedeu nenhummilagr
e
Nao encontramos. nenhum cadinho
de
.
Les
3
/óleo
Fomos..ao -Lmek

À montanha ascendemos
Fentes de luz
Ocultas -= descobrimos,

Não nos. sucedeu nenhum milagre
Não encontramos nenhum cadinho de
;
:

[óleo

No rochedo picamos até sangrarm
os
E surgiu'a luz!

ni Goo

CHÁLUTZBNEI
A, Hameiri

ra

“Enguel

Hai, hai, hai naalaim .

Bli suliot naalaim

Vehaeven tzorevet et haraglaim

Tzorevet, יע02

Bin  לein davar
Chalutz bnei, bnei lerushalaim,
1

ל

Hai, hia, hai michnassaim

bnei.

ar

Bli kissim michnassáim
Vehakeiva tzorevet et hameiaim

Tzorevet, tzorevet; tzorevet.
מב

Hai, hai, hai kutonet

Bli kaftorim vesharvulaim

Uvalevsham tzorevet bat Ierushalaim
Tzorevet, tzorevet, tzorevet,
Ein davar

seo

ו
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CHALUTZ CONSTRUA

Hai, hai, hai sapatos
Sem solas,

sapatos

E a pedra tritura os pés

Tritura, aura; ¿Titutas,

Não há” nada,”“não faz mal

*

Chalutz, construa, | construa a Je

rusalém, construa,

Hai, hai, hai Calças

Sem bolsos - calças
E o estômags tritura os intestinos

Tritura, tritura, tritura,

Não: há. nadas não faz mal,

<<  ויconstruaçssas

“Hai, hai, hai camisa.

+%

+

Sel botoes.e sem mangas

E no coração alí”tritura & Filha de
2
Jerusalém,

Tritura, tritira,tritura,

Não: há nadas não fas mal

:

Chalutz, construa, construa a Je
¡zp selén, construa,

|

-50-

AT ADAMÁ

At adamá belev midbar

|

| Lelo tzel etz) lelóo mata.

/El merchavech nadrima
Amarnu ki nassima
Pgnenu hanegba.

Beadmatech mekor chaim,

Tehi zeateru limtar revivim,

- ₪61
Beafikei haneguev
:

Nashke, nifde kol reguev:
41.
+

TU TuRRA

lu terra, no coração do deserto. Sem

sombra de árvore, sem nenhuma plantas

Em tua extensão avançaremos, pois dis

semos que voltaremos o nosso rosto ao

Neguevs

|

ém tua terra há uma fonte de vida, se
ja nosso suór uma chuva de orvalho.Em

|

tua:

ו

extensao avançaremoss...

5824 fontes do Neguev irrigaremos, li-

bertaremos todo o palmo. Em tua exten

sao avançaremos, pois dissemos que'..

voltaremos o nosso rosto ao Ne gueva

SHIR

AVODA

188 60281 11 li hah amali
Iah chai li 1i hah amali
Iah chai li li hah amali
Uru achim al tanum
Laavodatchem ana kumu *
lah

chai

LS

1

Rak haavodá hi chaienu
Mikol tzará tatzilenu *
Ian

chai

7

Lis

Haolam omsd al ovodá
Hariu shiru bekol todá:

tabsensi ia Li

Uvchen achai laavodá

Hariu shiru bekol todás:

lah chai 11 liso.
+.

CANÇÃO DO TRABALHO: --Deus vive para

mim, oh, meu trabalho) Despertai,ir
mãos, nao dórmi, desnertai para o vos
so trabalho. Só o trabalho é toda
a
nossa vida, de todos os sofrimentos 8

le nos safará. 0 mundo se baseia
no
trabalho, portanto, irmãos, ao traba-

lho - aclamai, cantai em vozes gratas
Deus vive para mim, oh, meu trabalha!

59%
2
Ronu, ronu ameilim

Ki kore lanu hazemer

Zemer elef hadegalim

Ronu, ronu ad en guemer»
Od lanu kach rav
Hach iadenu binchushtaim
Hach libenu shivataim
Hach libenu lakrav,

CANÇÃO DAS BANDEIRAS
Cantai, cantai trabalhadores, pois o

canto a nós chama: a canção das

mil

bandeiras - cantai, cantai incessantemente.
Ainda temos muita
fôrça

para batermos as correntes e forjar

o nosso coração constantemente

o combate.*

Para

EITAN NAAMOD
Eitan naamod bimkomenu

Kol ruach raá lo tezizenu

Al morech, al atzevet

Al tichbé haesh haboeret,
+

Firmes quedaremos em nossa posigáo,ne

nhum vento mal nos arredará. Que não
haja abatimento nem tristeza- que

não se apague o fogo ardente,

=D Du

1 SHIRE!

ble
EL ARTZI
Lo sharti lach artzi
Velo peiarti shmech

Bealilot gvurá Bishlal kra
vot
Rak etz iadai natu '

Chofei larden shoktim:
Rak shvil kavshu raglai
Al pnei sadot,

20208 6818 4
ladati 20%, haem,

Achen dala meod
Minchat bitech,
Rak kol truat haguil
Beiom igah haor,
Rak bechi bemistarim
Alei aniech,

A MINHAS
TERRA
E

Nao te cantei, minha terra,
e não
te embelezei o nome com fei
tos heróicos e com o turbilhão das
bata-.
lhas: só uma árvore minhas
mãos

plantaram, Iranquilas
mar

s
do
Jordão: só uma vereda meusgenpés
con
quistaram sôbre os campos
. Realmen
te, mão, é muito pobre a ofe
renda

tua filha: só a alegria qua
ndo bri

lha a luz e'só o choro ocu
lto

tua pobreza,

por

-55XINERET
A. Pen

Me Zaira

Kineret, Kineret, eilaich nimshechet

bol nefesh meiaz.

Kol kessem moledet meimaich lafiku
2818118
Sodot haiamim shenagozu
Beretet hagal hashalevy
Velach kol banaich iacharozu
Metav manguinot shebaley
Kineret, Kineret, Kinoret,
Ziv kessem bechol hamidbar
Itach min haguf neekenét
Tziporen ieush hsachzar,
Et lachash iazrim haiareach
Hamanguit bosses vealay
loch bechi kol etz iessameach bithome

Et ze halevavo

Iadati hashachar iofia
Lishpoch et oro bassadot
Mitelem letelem iania
Beketzef tziltzul machreshot
ladati miboker ad erev

Lazia haguf lo iechdal
Vohala, vehala bli horef

Emshovh beritmor hearna”.

Lua

=562
Xi rabot, ki rabot haiega

Bisdot haSharon halohev
Rak koach achlifa, rak reg
a anuach
Vehala elech.
Baderech lu od acheret
BaEmek eshaer lizmanim

Elaich, elaich Kineret
Avo lechadesh alumim,

Betohu dmamá hashoreret

Tamid kriati lerachem

Kineret, Kineret, Kineret

Amtzi et haben heaief,
+

KINERET

Kineret, Kineret, a ti se sente
atraí
Toda a alma desde então.
da
Todo

o misticismo da pátria as tuas á

Na noite como uma sombra
uvas refletem
Os segrêdos dos dias que
foram arrasta

No tremular de tuas calm

as ondas;
E a tá teus filhos dedicarã
o Os melh

ores versos e melodias
.
Kineret, Kineret,
Kineret,

Pálio de luz nas areias
do deserto,
Tu consegues arrancar-nos
an corps

As tiranas garras do desespêr
o,

/dos

ES=
Quando silenciosamente a lua brilha

A melodia se esmigalha e em seu lugar
O gemor de cada
árvore «vc alegrará
A este coraçao.

.

em seus recônditos

dá sabia que a alvorada surgirá

Para jorrar seu ouro sôbre os campos
Pe moverá de elevação a elevação

Com o vigor do tilintar dos aradosa

Já sabia que desdã o amanhecer até a

O corpo não cessará de suar

[noite

Mas, adiante, adiante incessantemente
Puxarei as rédeas do trabalho,

E grande, é grande o cansaço

Nos campos do ardoroso Sharon

Só as fôrças removarei, só um instante

E adiante 14
ו
A caminho, se ainda por mais uma vez
Eu me quedar por fortuna no Emek

A ti, a ti Kineret

1

Me dirigirei para renovar a juventudo.

No ermo do silêncio reinante
Sempre será meu clamor o da compaixao
Kineret, Kineret, Kineret:

Dá fôrças a teu cansado filhos

-58TIALII B48MBK
Tialti babmek bemakel nod
Bati el kgar hu Ein Charod
Lo gilech od hala, po eemod
Po tov lagut, po tov laavodl
Lo elech od hala, po En Charod,
Tialti baimek tzameti meod
Waaian matzati hu En Charod
Lo elech od hala po eshbot
Po tov lanuach, po tov lishbot:

Lo slach od hala, po En Charod.

PASSBEI NO EMBK
Passeei no Emek c/o bastão de forras

Vim a uma aldéia- é En Charod./teiro

Não mais irei adiante, aquí pararei

Aguí é bom de viver, aquí é bom tra

Nao mais irei adiante, aquí /balhar

Zé En Charod.

Passoei no Emek, fiquei com muita só

Encontrei uma fonte- $ lin Charod. ¿de

ao mais irei adiante, aquí descansa

Aquí é bom descançar, aquí é bom/rei
repousar

Não mais irei adiante aquí

En Charod.

IESH.
SEBag AA

Zmani

Es

BS

lesh baaretz NOÉ:chen
Zehu Emek Izrael
Kol 10210, kol. hadaro. 3

Mabia-Israel.

S

Uvalmek hakvutzot
Mi starot:keiim
bo
Beiam haanugot
Shel chaim ierukimo.

tota

Uvakvutzot hanaot:.

Ovdim Engel /
Kulam chaim chofshi mi
Chaim peilim,

Há na terra um recanto encantado:
o vale de Izrael. Toda a Sua 8

6080" 0 800 deslumbramento êxpr
ל
51682 2₪ 818702 88 502578 1
se como ilhas- ho mar de prazeres des
campos 0 60 E nas belas kvutzot vivem os Israelim: todos vi
livres, uma vida produtivas

=60=
SHIR

ERES

Has beni, shchav bimnucha
Al-na tivke mará.

Al iadcha ioshevet imeha
Shomeret mikol ra,
Meialel bachutz hatan
Venoshevet ruach sham
Ach ata, bni hakatan,
Numa achshav vishan,
Dalla), Laila, laila 1
lauf maher meod
Assur, assur, assur lehitatzel
1080282 1682
Machar ietze aba lacharosh
Batelem, batelem ielech ach or.
Hine tigdal, tarim harosh

Tetzu lassadé ach teor.

Hine titzmach, hine tigdal
BeEretz Israel

Likrat haguil, kikrat heamal
Kmo aba tihie goel
2

Az tizrá bedimá
Vetiktzor beriná
Az kaetz tehi baadamá

Numa, num atá.

2
Laila, laila, laila- kar
Ruach chorek roshen
Sovev, sovev, al hamishmar
Aba eino jashen.
Baiom avad balaila ishmor
Bagoren, bagorem ishpor haor

Hinei tigdal tihié guibor'
Teitzu lashmirá ach teiors,
Ach bni shchav al tira
Kol hamoshav er.

Imcha od gam ken bashmirá

Taguan al bna Ayner.
Boer hagoren 06161 121
Vegam miBet Alfa ole heashan;
Ach ata beeres rofef
Numa achshav vishans,
bailar Laila, larha ersh
Ochel assir vakash,
Assur, assur,;assur lehitiaesh
Machar nakim chadash.
Machar ietze aba lacharosh
Batelem, batelem ielech och or,
H ine tigdal, tarim hartosh

Tetzu lassadé ach tepr.

692

CANÇÃO DE BERÇO
Quieto, meu filho,

durma em paz

Não chores tanto:
A teu lado está sentada tua mãe
Que te cuida de todo o mal,
Lá fora uiva o chacal

E sopra alí o vento;

Mas tu, meu pequeno filho,
Adormeça, agora, e durma,

Noite, noite, noite a sombra
Voará muito depres sa

É proibido, é proibido, é proibido ter

Amanhã é preciso trabalhar,
/preguiça
Amanhã teu pai sairá para arar

Na plataforma, na plataforma 6le sairá

com a- alvorada
Eis que tu crescerás e ergueras a cabe
Saireis ao campo assim que acorda- lea
(reis.

Tu crescerás e florescerás

Em Eretz Israel
Ao encontro da a e ao encontro do
[trabalho
Como o teu pai tu serás um libertador,
Então semearás chorando
E colherás cantando.

Então estarás arraigado como um cedro
Durma,

durma agora,

(na terras

2
Noite, noite, noite fria
Um vento cortante ruge
Circunda, circunda no posto de guarda

Teu pai não está dormindo,
De dia trabalhou e à noite monta guar
No celeiro;no celeiro jorra a luz /dá
Eis que crescerás e serás um horoi

Saireis, então, para a guarda assim
ue acordes

Mas, meu filho, deite, não tenha módo

Todo o Moshav está acordado,

Tua mãe também na guarda

Protegerá seu filho Ayner,
Está queimando o celeiro em 1861 1
E também de Bet-Alfa ergue-se a fumaça
Mas tu em teu bêrço fafo,
Adormeça agora e durma,
Noite, noite, noite e o fogo
Come feno e palha

É proibido, é proibido, é proibido de
2
sesperar
Amanha ergueremos de novo.

Amanhã o pai sairá para arár

(sesp

Na plataforma, na plataforma sairá
/ com a alvorada

Eis que tu crescerás e erguerás a cabeça

5812018, então, ao campo assim que:

acordareis,

-B4y
SAHAR HAGALIL

Zmani

Catulo

Ein bashamaim levanor
Kaze shek haGalil.
Hassahar ole meiachorei
Haiáar halaz
Hu dome kodem shechar paz

Hamithalech beharims

Plaim nirim

|

Ksheteor haiareach
Kol halev mitpateach
Berigshot amukime

|
|

Ein bashamaim levânor
Kazé shel-haGalile.
+

LUAR DO GALIL

Não há no céu nenhum luar

Como êste do Galil.

*

A lua que nasce por detrás daquêle
bosque,

antes parece

sol de prata

passeando pelas montanhas, Mila-

gres sao vistos quando á luz da
lua todo o coração se abre em pro-

fundos sentimentos.
Del

Nao

£

hã

no

0

:

|
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IV SHARM
SHONIM +
É
|

,

IF

A
ES
SHIRAT NODED

4. Ashman

Ma: Zaira

Hai, tziuniunei haderech)

Avanim levanbanot
Tov lashut - tarmil al shechem,
Ei-bli-an harchek lindoda

Ben Aielet uMetula

Sham aiafti vaeshev

Perach chen liktof chafatzti
Vonigatz li kotz balev,
S
Hal- tzdudiinei"

Bt haikum pitom - lafeta
Arpalim helitu « lots

Kechol merchav gazlu mimeoni

Shtei sinaim kechulot.

Hai, tziuniunsi,es

Ben Aielet uMetula

Tarmili nafal bagai
186 2858 sham belel choshech

Gazezá machlefotai,

Hai, tziuniunei haderech,
Avanim levanbanot;
Lo ossif od, lo afliga
Ei-bli-an, harchek lindod,

67

CANÇÃO DO FORRASTEIRO
0h, sinais da estrada
Pedras esbranquiçadas

E bom vagar - a sacola sôbre o ombro

Para qualquer lugar-para longe forra
ste
Entre Aielet e Metula

Lá eu me cansei e fiquei

VE

Quiz colher uma bela flor

:

E se me fincou uma espinha no coração.
0,

Ao universo, de repente,

De véus, nuvens cobriram

O azul das amplidoes a mim furtaram
Dois olhos azuis,

, נהמרס

Entre Aielet e Metula
A minha sacola caiu no vale

Uma mão delicada, lá, numa noite escu

Cortou os meus cachos.

fa

Oh, sinais da estrada
Pedras esbranquiçadas

Não mais cântinuarei-não partirei

Para qualquer lugar - para longe
Torrastear

-68-

 דשא0 |
Jo Orland

Mo. Zaira

Ashir lach shir atik noshan

Ashir lach zemer al shoshan.
Haio haiu lifnei shanim
Shnei shoshanim, shnei shoshanim.
Haia ze kvar rachok haiom
Echad lavan, sheini adom,

bnei gan echad, kishnei achim;
Tzim chu ale, tzimchu chochim,

Bit ba haboker tzchor gavan,
Pakach einav halavan,
Veerev ba verad haiom
Atzam einav haadomo

Uvaleilot, uvaleilot,
Nashvu ruchot bam klilot,
ho livlevu ad baa iad,

lad shekatfá shoshan echad,

Veein ish iodeia ad'haiom -

Et halavan o haadom,
Verak iodim ki hanotar

Libo nishbar, libo nishbat,.,
...2810 haiu lkifnei shanim
Shnei shoshanim,

shnei shoshanim.

Raia ze kvar rachok haiom,

Echad lavan,

sheini adom,

|

69%

DUAS ROSAS
Cantar-te-ei uma velha cangao
Cantar-te-ei uma canção sôbre rosas

Era uma vez há muitos anos,
Duas rosas; duas rosas;

Isto foi há remotos dias

Uma branca e outra vermelha.
No mesmo jardim como duas irmas
Brotaram folhas, brotaram espinhos

Quando veio amanhã de cor bri

Despertou a branca

/1hante

₪ veio o entardecer e foigse
Cerrou os olhos a verme£o dia

/ihas

E nas noites, o nas noites.
Os ventos serenos nelas sopravam

Assim floresceram até que veio

fuma mão
Ua mão que colheu uma rosa

E ninguém sabe até hoje -

Se foi a branca ou a vermelha,

E só se sabe que a restante

Es corácao se despedacouí 2)

cosÉra uma vez hé muitos anos
Duas rosas, duas rosaso
Isto foi há remotos dias
Uma branca e outra vermelhas

ni

LAILA, LAILA
Alterman

4

|

IRA

M. Zalra

Laila, laila, haruach goveret

Laila, laila, homa hatzameret

Laila,

18118,

kochav mezamex ,

\

Numi , numi , kabi et

|

Laila, laila, itzmi et einaich,

1
|

Laila, 18118, rachvu chamussim,
Numi,, numi , shlosha parashim,

6

|

| -

haner.

Laila, laila, haderech eilaich,

Laila, 18118, echad

haia

teref,

Laila, laila, sheni met bacherev,

| |

Laila, laila, veze
shenotar
umi , numi , et shmech lo zachar

0

Laila, 18118, homa hatzameret

|

\

4

1

Laila, laila, haruach goveret

28118, 18118, 28% 8% 602888,

Numi,

numi , haderech reiká,
+

é

A us
NOITE
Noite, noite, o vento está forte,
Noite, noite, geme a copa

Noite, noite, uma estrela cantarola
Durma,- durma, apague a velas

Noite, noite, feche os olhos,

Noite, noite, vindo a ti
Noite, noite, montaram armados
Durma,

durma, três cavaleiros.

Noite, noite, um foi devorado
Noite, noite, o outro foi morto
Noite, noite, e o que restou

Durma, durma, teu nome não lembrou,

Noite, noite, o vento está forte,

Noite, noite, geme a copa

Noite noite, Só tu osperas,
Durma, durma, a estrada está vazia.

E8

Era
HEID

O

Rachel,
Zachor ezkor meiavarim
Vitzvu harim kesid
-

Al rásh pisgá beshir arim

0528:

heidad haneurim

Vaiaan heid:

:

- Avru shanim huam hapaz

Psagot hafchu mishor
“Ach heidharim tzalul veaz
Ach heid harim ata keaz
Zachor e€zkor»
Ashrei halev asher hitzil
Leiom.evra vaed 007
Velu rak dmut velu rak tzlil
Velu-rak tzel ora kalil

a
SEE

7610 ץ88 66002

-

E
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ECO
Lembrar-me-ei, dos dois lados,

Estavam parados montes como murralhas
Sôbre o cimo do monte em versos bra/dei:
Exclamei: Salve a juventudel
E um eco me respondeu.

Passaram anos, apagou-se 0 brilho
As elevações se transformaram em pla-

nícies

Mas o eco dos mentes sonoro e forte
Mas o eco dos montes é agora como en

|

Bem me lembro.

00

Feliz o coração que salvou

Do dia da cólera e da ruina,

Ainda que só uma imagem, ainda que
/56 um som

Ainda 8 uma serená sombra de luz,
Ainda que só um eco.

8
IALDAT א
Laldat. chein
Ifat einaim
- At haneima

|

Nugat sfataim

él
E

ו
| |

ו

Ni

c+ E
e
|

\ו

ב
Mabiot
Kol hatshukot

/

|

\

Beadeich
Notzru

Hashamaim

0 ]

:

+

|

- Haamultot

₪261 18781
Hanimshach

:
|

y

Batiferet

+

dhelach,

“Menina simpática, de olhos belos;

tu, a agradável, de lábios delica
dos - pará ti foram criados o céu
o a terra,
Teus olhos negros ex

primem todos. os desejos profundos

de meu coração atraído por tua be

41

|

E

E
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HOI HAGANENET

We

|

:
Jardineira)
Hoi hagarenet lama titatzvi kach
Imri li mah shekara lach

Zu haperach shenaflá meihabad
Izavcha paamaim veacharei chen gava.
Boi haganenet, boi chavivati
Al titatavi. ki boo dam kulo shelach

|
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AUPIAL

Zeiguer finf fun finster un in shlof

Herstu shoin dos soinedike kols
Guei ahin, kum aher,

Brech di beiner- oif der- are”

-

01 vi fain dz a. cnalvutz 520 84
Gueist arois mit a eker in di hent
Mit a shtrik 0if di pleitzes onguehengt

Du zogst gueiá shpaist di tzein
Ober dos ferd zogt az nein
01 vi fain iz. a chalutz tu zaina

Grobst um grobst mit an aker in di hent
Mit di lunguen oif di pleitzes grobstu
">

Grobst arois, grobst arain

Un di krijes veinen ain

/fest

>

04 בץ.82 הב25%0[8209822 029 zainh

Mit a fachtech un a tichul oifun kor
Vashst un vashst biz di hoit a dir
Hoizun, hemder shvartze shmates
Un azoine vesh vi avos
0i vi fain ia a chalutz tzu zaino
Bashtimt bistu guevorun in der kech
Mishst um mishst guist sei ossun on a
Der zogt. gut, der zo£t shlecht/krechtz
Un du trachtst zich; brecht di kepi -

Oi vi fain iza chalutz tzu zaifso.
Iupialoos

[
|

ALU,

-

ALU

Y

Alu, alu lelretz Avot;
Leartzenu alu
Beshir uvimcholoto
Torat emet
Hael natan lanu

|
|

ii
”
|

Torat chaim
Haeil nata banu
Iah ribon olam
Rachem, rachamana rachem,

|

250180 na, rachemo

|

Rachem na, rachem
+

245092081, 89002081 à Terra de nossos
antepassados, à nossa terra ascendai

|
iu,

cantando e dansandoo Deus nos deu u-

ma Torá verdadeira, uma Torá de vida
Deus arraigou em50

\

|

4

=

5

VIEUDA LEQLAMTEISHEV
Vilhuda leolam teshev (2)

viicushaleim ledor vador( 2).
d

+

Judá permanecerá para a oternidade
E Jorusalém de geracao em geração.

[

joo ai pescoço

||

1

בלל
ANI MAAMIN
Ani maamin (4),

Beemuna shleima(2)

Beviat hamáshiach
Beviat hamashiach ani maamin,
Veim kol zé sheitmameia
Beviat hamashiach ani maamins

Eu tenho fé

Com plena convicção

Na vinda do Messias
E ainda que êle demore
Na vinda do Messias 6 גו%4
e

IM BAARAZIM
Im baarazim naflá shalhevet

Ma iaguidu eizovei hakir.

Se nos cedros caiu uma chama

O que 61280 os musgos da parêde?
+

|

|

278
תם1ספנ

סא

Shiru lanu meishirei tzion(2)

|

sich nashir al admat neichar
Shiru, shiru
Mah nashira
Shiru lanu meishirei tzion

ter

Sham, sham nashir shirat avoteinu fbis

Beliratz Israel. ea tikvatenu

Canfai-nos as canções de Sion,
Come:“tabtaremos em serras extranhas
Cantai, cantaia sos"-

O -que cantáromea? 52
Cantai-nos as canções de Sion,
Lá,

só lá cantaremos a canção de nossos antepassados

Em Eretz Israel, terra de nossa esperan
Qe

BAOLAMHAZE

“ao em haze(3) Eretz Istael
Chevlei masniach(5) ben David ba(bis)
Baolam habal 3) shabat menucha
Chevlei mashiach(3) ben David ba(bis)
Tra-la = lacco

Néste mundo - Ereta. Israel
08 prelúdios de Messias filho de David

No mundo próximo o descanço sa-/sur em
pático

sept

Tra-la -9

-?9-
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Mapuchit hapele
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Alu, alu

Vihuda leolam teishev
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Música popular

Im baarazim
CAnone
Shirw lanu
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Bíblia
Baolam hazé
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