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ASSIM É LEU POVO 

 ” Novamente צב תםסג
Não era uma das maiores cidades, tratava-se de uma cidade média no 

Sharon: comerciantes, operários, negociantes e desempregados» e à ma 

nhã estava clara e agradável. Numa manhã dessas o sujeito se Levanta 

e pergunta: será numa manhã dessas que à guerra estoure? Quviu-se dos 

receptores de rádio a voz do locutor Lendo os nomes das unidades de 

| reserva convocadas para Se apresentarem. 
. 

Como o martelo golpeando a bigorna, assim foram ouvidos 08 nomex se * 

cretos e incompreensíveis das unidades de reservas A cidade parecia 

ter contido a respiração» 
% 

Parei ao lado do jornaleiro. Kal havia me alcançado O jornal que 

pedira quando ele se levanta de repente e diz: Ei, também fui convoca 

| do! | 

Juntou os jornais e partiu. Uma vendedora saiu da loja defrontee?a 

rou ao lado da porta ouvindo atentamente. De repente, fecha a bolsa 6 

ajeita a blusa e Se vai. 
; 

0 dono do açougue tirou O avental, fechou 0 negócio - € foi-sSCe 

Na pracinha um grupo de pessoas rodeava O radinho de pilha.Cada vez 

| que a VOZ do locutor era ouvida, uma das pessoas do grupo Se afastava 

| caladasComo folhas soltas ao vento todos se espalharam quietos e se 

\ forame 

Uma jovem de saltos altos veio ao meu encontro. Então, no meio do: . 

ceminho, a voz a 31080000. Parou, escutou atentamente, rodou sobre Os 

calcanhares e se foi. 
| 

A cidade mergulhou num incomparável silencio» 

Já vi cidades em dias decisivos. Já vi povos saindo para a guerra. 

Vi-os caminhando sob alto-falantes aos berros 

Vi-os em estações de trem, mulheres e mães abraçando-os € choranão 

Vi-os marchando enquanto belas 3068 8 cobriam de beijoseVi-os sain- 

do con as armas enfeitadas de flores. Quvi-os golpeando os seus pesados 

calçados, cantando marchas herôicas. Vi-os sorrindo, alegres, entre 

cerradas fileiras dc multidões exclamando alegremente: 

Urras! Viva! Ei! Salve! 

Porén jamais havia visto uma cidade erguer-se para cumprir seu 66 - 

ver assim em gilencio. Um povo inteiro vai à guerra quieto-e conpendr » 

, 
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ão, sabendo que esta aisposto a tudo. Assim foi em Natânia, Kiriat 

shmoná, Jerusalém, Tel Aviv e Beer-Sheva. 

— tesim é meu povo. E eu não sabia 

  
 


