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EDITORIAL

 

Shalom Chaverims

 

” no Snif.

“Um anode shiohvé,35 anos de”Tehud raio
"המנוסטדרכס HalcihytaHaierohaa,+principélmente,

nascimentodo movimento juvenil gionista Dror מממ
“nim,0' qual Euma junçãode dois hovineitosfortes,

יומו<קנבסכפר1656,ססנ 'oATENA, e ideais
]09%

.-

  

—e

cremos que de toda a shichvg,E que naja um $timo: x [E
trosameto-entre Dor.Casמ |
dash.

Faltam quase dois mêses para mesa 3º machanf
central,e com ela findar-sé-& a 2ºmaskirut macio»
nal da shichvá Dor Chadash representada pela
kvutzá de São Paulo «

Fínalizamos assim nosso trabalhada o mais

cordial:

3"

111 VEAGSHEM

A MASKIRUT

  



RELATÓRIOS DE KVUTZÁ
| SÃO PAULO

Anossa kvutzá conta atualmente com 18 chaverim
861008 117805 uma grande participação na messibá Uma
Noite no Kibutz",realizada na Hebraica,scom o intuito de
ל o 352aniversário do Ichud Habonim e 302 aniver-

sário do Dror Fizemos um Tiul com o pessoal de Curitiba
na Hachshará,e outro com os atuais bonim novos em Cotia.
BAHIA Taís Rosane Kverner

  

Ainda não tem madrich.As peulót são dadas por chaverim
da kvutzãEm novembro tiveram uma peblá com um cara de
Rocife .Bsjá começando a ficar monótona a ida para a peulá,
pois há uma falta de programas, +

Ricardo Rabinoviteh

Recife

 

iNão mandaram relatório

Belém

 

Não mandaram relatório
Brasília

 

Não mandaram relatório
Porto Alegre 

 

Não mandaram relatório

| Curitiba

 

N ão mandaram relatório
Rio de Janeiro

 

Contam com neoeiundatáuita 30 chaverim sdos quais a maioria
participa da Lecvi.Dividiram-se em 5 kyvutzót dévido a
esse grande número.Os madrichim são a Suelf e a Marcia. Tem:
pré-chugcom pessoas rotativas,isto é, cada vez com um madrich
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OPATRÃO NOSSO DE CADA DIA

Eu quero amor da flor

de cactus, ela não quis

Eu dei-lhe a flor de minha

vida, vivo agitado

Eu já não sei se sei

de tudo ou quase tudo

Eu só sei de mim de

nós de todo mundo

Eu vivo preso a sua senha

Sai imaginando,

eu solto o ar no fim do dia,

perdi a vida

Eu já não sei se sei, de

naia ou quase nada,

Eu só sei de mim, só sei de

mim, só sei de mim

O patrão nosso de cada dia

dia após dia

O patrão nosso de cada dia - 2-2

dia após dia

colab. Ilana (RIO)
 

מידייס

Eu não tinha este rosto de hoje»

assim calmo ,assim triste,aaim triste assim magro y

nem estes olhos taç vazios,

nem o lábio amargos.

- 4 -
Eu nao tinha estas maos sem +0
me :
tao paradas e frias e mortas;

וש 2 -

eu nao tinha este, coraçao

"que nem se mostras
AUTORA:Cecília Meireles

Eu não dei por esta mudança,, COLABORAÇÃO : Quihho (SP)

tao simples,tao certaçtão fácil:

-im que espelho íricou perdida a minha face? a גד

  



tomigo.
=

 

-2INTERROGAÇÃO?

 

Eu, com meus 15 anos pergunteaBâm, questiono todas as idéias
pré-frabicadas quo mo fo incutidas,para não mo bitolar,mas achar |
0 caminho que eu acho certo seguir.

Pergunto o que 6 ser socialista?Até que ponto o socialismo |

6 encarado como uma nova opção de vida ou como uma fuga?

Pergunto até que ponto os movimentos juvenis stonistas

Rbrem os olhos do jovem mostrando Isracl e em particular o Kibutz

como uma opção de vida ou é mais uma das intidades bitoladoras
Pergunto se é certo ouvir pessoas e pessoas dizendo que uma

guerra;no caso Irã X Iraque,é Dboa;no caso porque assim enfraque-
pen-se dois poderosos países inimi gos de Israele

Pergunto sc é certo 001212 0828 um ótimo colégio pagosvoltar

para casayalmoçar comida de 1º e depois ter o resto do dia para

pstudar ou sair enquanto há pessoas que brigam por empregos de 12
,

|horas diarias a troca de um mísero salário.  - Perguntose é certo países chamados de superpofências dominam.
rem a economia mundiale

Pergunto ate“que ponto o ensino,em particular o brasileiro ,

É realmente realizador,ou Sejasse aprendemos o que gostamos e o |
|

ia usaremos no futuro ou se grande parte do que aprendemos são |
coisas fúteis.

Simspergunto muitomaissb se alguem se julga o dono da verdade

é tiver todas essas respostas prontas,por favor entre em-contacto,

=   colaboração: Quinho(SsP.) |

autor:Quinho(São Paulo) |   



 

A PARÁBOLA DA VERDADE

Uma vez, os discípulos de um rakino, famoso por mma

erudição e fineza, perguntaram-lhe porque costumava escla-

, recer a verdade contando uma estória.

—— Isto eu posso explicar melhor —— disse ele —

contando uma estória, uma parábola sobre a própria pará

bola:

"Um dia, a verdade andava visitando OS homens, sem

roupas e sem adornos, tão nua como o seu nome. E todos

que a viam viravam-lhe as costas, de medo ou de vergonha,
a E| e ninguém lhe daya boas vindas. |

4818| verápde percbrria os coúgido da terra, re-

jeitada' e desprezada. 5

Uma tarde, muito desconsolada e triste, encontrou 8

parábola, que passeava alegremente, num belo traje muii

to colorido.

—— Verdade, por que estás tão abatida? — Perguntou

a parábola:

--- Porque sou tão velha e feia que os homens me g-

vitam -- replicou a verdade.

--- Que disparate/ Riu-se a parábola. Não é por isso

que os homens te evitam. Toma, veste algumas de fiinhas

roupas e vê o que acontece.

Então a verdade pôs algumas das lindas vestes da Pa

rábola e, de repente, por toda a parte onde passava,

era bem vinda." O Rabino sorriu: "Pois a verdade é que os homens não

gostam de encarar a verdade nua, eles a preferem disfar

u

pan. colab: SARY--RIO
---- - — —. cc — —cc— cc —— ו

POESIA

Todos os dias

Me sirvo

Da taça da poesia

Por isso  Vivo embriagado de sonhos, colab: SARY ---RIO
4

pm a vma > יש"יל.בב2א Teeeemer  



 

 

DO FOLCLORE JUDAICO LÉA — CURITIBA
Ninguém tinha pena do pobre homem, que ia de porta em porta,Pedindo um groshen ou um pedaço de pão.Muitas portas foram-lhe fechadas e mandaram-no embora, cominsultos. O pobre homem estava desesperado. |Num dia de inverno, caminhando pelasruas escorregadias,caiu, quebrou uma perna e foi levado-àum hospital.Quando o povo da cidadesoube que um pobre forasteiro foralevado ao hospital, com uma perna quebrada, sentiu muita penapor ele. Uns foram consolda » Outros levaram-lhe boa comida.Quando saiu ão hospital, deram-lhe 20088 quentes e uma so-ma de dinheiro. +
Antes de dáixar a cidade, o pobre escreveu à sua mulher:"Louvadóseja Deus, Minha cara mulher. Aconteceu um milagre:- QUEBREI UMA PERNA",
moral: A maioria prefere ajudar ao que já caiu, em vez deevitaú sua queda,

 
Léa Hirgh.

Àחת CORDOMUNDO ALBERTO ADLER - BAHIA
Dizem que o mundo atual não é colorido, mas estão enganados,Pois o mundo hoje tem várias cores, querem ver...:
KRNEEBABORGUE,
LARANJA FOGO,
CINZA POLUIÇÃO,
MARROM SUJEIRA,

|PRETO FUMAÇA, e VERDE ... ESPERANÇA.
 שש
כש

e o o qía o pa EST

וליח

TEMPO DE QUE?E DE QUEM?

- O sorriso Proto e Rranco
Ô olho bonito e franco
O rosto sentado no banco
As arvores desbotadas
Folhas: amareladas
As aves celedas
Tudo isso num tempo brilhante, elegante, distante.

ALBERTO ADLER

Tempo das latas, das gatas, das matas
tempo de paz e rapaz
Tempo de vidraça, de raça, de graça
Tempos felizes, de atrizes e meretrizes
Tudo 100079808 75989587 a relemhrado
Hoje tempo de desamparo, despreparo, pre-disparoTempo de males, gases e bases
Paletos tortos
Rostos mortos
Impensados e necessários abogtos
Hoje destruição
Hoje trapaça     



 

 

(cont. )

Hoje ambição
Hoje medo e farsa ||
Hoje medo da distração
Hoje tempo de nada

Hojetempo-de cada

Amanhã tempo de ninguém,
 

DISSERAM QUE O SONHO ACABOU, MAS, ESQUECERAM DE DIZER QUE
A HUMANID/.DE CONTINUA DORMINDO, E COM O PERIGO DE TER OU-

TRO FESADELO ALBERTO ADLER

T
1

MEDO

DEVIVER SIMONE - CURITIBA
Brotou nos olhos a primeira lágrima de lamento; e o último

sorriso verdadeiro, de alegria, se fez no rosto já sombrio,

Não há mais a doce face refletida no maravilhoso jardii do
sonho. O que existe agora é uma imagem partida num espelho em

cacos.

A ilusão se desfez. O vento que trabia o amanhã chegou no

hoje e desrostou tudo.

Não há mais o belo.
A única sensação que resta é de angústia; talvez um pouco

de medo de acordar e viver. “ medo de descobriz o que é ser
gente. Gente p/ sorrir e cantar; para sofrer e chorar.

O receio de ver, ter que vendar os olhos e dizera-

"Não vi nada", Mas o grito que está sufocado, preso, amarrado

no peito arrebentado, chama pela liberdade.

O nó, que «inda segura, está para desatar. Quanão ele se

soltar, soará no ar o berro vindo bem de dentro; 14 do mais
profundo.

Depois dele, virá a calma e então far-se-á um cântico de
alemia nara ava na minda nnsaa novamente cantar.

simone jakubovitceh

ILUSÕES DA VIDA

De onde surge a felicidade? O saber viver é bastante impor-

tante, mas como aprende-lo?

Nada existe se não houver seu oposto... ו
Como sentir um clarão se jamais vimos um escuro antes?

Este clarão seria algo neutro, comum, uma simples luz igual

a todas as putras. Assim também ocorre com nossos sentimentos.

Haveria fclicidade se não houvesse tristeza? Não, jamais

conseguiríamos senti-la como realmente é.
Assim como não haveria silêncio se não houvesse barulho...

Não haveria amor se não existisse também o Ódio...
Enfim, tudo o que conseguimos captar de bom ou de ruim é

porque existem ambos os pólos: tanto o positivo quanto o nega-

tivo.

É chorando que aprendemos asorrir...
É sendo pesados e magoados que aprendemos a não pesar.    = meme pmncia לומ "  



 
, ma > eds sinoÉ sendo atacados que aprendemos a nos defender...É, muitas Vezes, &BLLLABLALRAS calando-nos que aprendemosa gritar...

pontasse twdos os dias?
Porém, após uns três dias de chuvas um raiozinho mínimo queseja é algo são maravilhoso que não somos capazes de definilo; pois a beleza não tem definição, apenas podemos aumenta-lacomparando-a com a feiúra,
Ningaém dá v=lor ao que tem no presente sem antes 'não tertido" no passado.
E um final; será possível existir sem um começo.

==6

trecho de "Osonho de aliah"Começo tudo de novo. E o que primeiro abre o meu coraçãopara uma vida que não conheci até agora, é o trabalho.Não o trabalho como meio de vida, não trabalho como dever,mas o trabalho como finalidade de vida, o trabalho sobre o qualresplandece uma luz nova, que contitui uma das partes da vida,uma de suas raízes mais profundas, E é aqui que eu trabalho...Muito profundo é o sentido do que eu faço e muito maravilhoso. Dificil é o cominho que escolhi, longinquo e escondido.São muitos os que murmuram, muitos os que meneiam a cabeçacompadecendo-se de mim. Mas eu continuo observando como me mandara fazer aluz do tição que resplandece cada vez mais.E, a medida que sigo sofrendo, nem uma gôta de 848888 meusangue, nem um adarme de minha inteligencia e força se perdemem vão, pois cada gota é um caminho de fogo e todo o esforçomuscular e mental é uma centelha em minha alma que renasce.Um pouco mais e tu também, tu meu irmão, estarág comigo,trabalhando e vivendo como eu. E, por ultimo virá também nossoirmã, a quem não vi desde que despertou o povo de Israel. Aove-los os dois unidos, trabalhando e vivendo Juntos, reviverá
PR AR6 Simone Jakuboviteh

 
APRENDI...

Aprendi a cuunecer você, esaim como os passaros conhecem oseu gaminho, Sem duvidas...num voo livre que se abre ao infini-6.

Aprendi a caminhar com você assim como os rios caminham numasó direção, num rumo direto dc anmrentavas de nassos firmescomo nas aguas,
Aprendi a respeitar você assim como as estrelas, respeitamo brilho da lua, que sabem que como ela, só existe uma unicano mundo.
Aprendiê a brigar com você assim como as ondas dir do marbrigam e se debatem inutilmente, para depois se transformaremem suaves espumas... na areia,
Aprendi a amar você assim como os passaros amama liberdade,
 

 SaDDS
boni)    



 

os rios suas aguas, as estrelas amam o céu, as ondas amam
o mar e as mantanhas amam seus campos.

Aprendi a amar você com o mais puro e sublime amor que exis—te em nós como a Deus... Eternamente.

Simone Jakubovitenד

SHLRIM ILANA - RIO
aAGORA SÓ FALTA VOCÊ
Um belo die regolvi mudar e
fazer tudo que eu quefia fazer,
me libertei daquelavíãa vulgar, a
BELAho que eu levava estando junto a ו
voce, e em tudo que eu faço,
existe um porque eú sei que eu
nasci, 1 que eu nasci pra saber
Eufui andando sem pensar
em voltar, e sem ligar pro que
me aconteceu, umDelo dia vou
lhe tel&fon» praflhe dizer que
aquele sonho cresceu, no" que eu
respiro, cusinto prezer, de fer
quem eu sou, de“estar onde E
estou,agóta só falta 7000,8
só 298108 7003. 6 6)2(

ÍmãהאשהאוהסהND=ש02=2= im | Àדוהששהרהפההפ

3052כמ11081
DE 7 . 65

Pensem nas crianças mudas
D 4

561020 1059 & ו
97 >

Pensem nes meninas voou
+2: 6

enexatas
> 6

pensem nas mulheres o
G (x 8) rra Fx Ets

&&alteraúas 9
BI. 5 2

Pénsem nas feridas como
א <=

rosas caligêas

יס=
Mas hôó não «a asqueçam

/ De Ocia
da rosa Ca rosa

5
a rosa de Hiroshima, a
PR

rosa hereditária

D 6% é FR
A rosa radioativa estúpida

cs fx E fra [RI
. 4 .

invalida
47 . 6% j

À rosa com cirrose a anti-rosa
z

atomica ₪ >
Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada.

(+   Ilana - RIO
dai

hmm

pg

cem = Uai eee montaemmaeeme --
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Sotero 7

... E as palavras
q

Povoam as páginas
Dos livros

E voam

No céu
Dos pensamentos alados
Dos amantes

Bem dirigidas
São pássaros em revoadas
As letras
Quando bem unidas,
São vidas
Ensinando a viver SARY RIO

 

EU pinto,

Escrevo,
Sonho

Es «e

Acima de tudo

Amo

E tudo que faço
É fruto

Do amor

Que vive em mim

A minha criatividade
Só se torma forma objetiva
Quando amo a forma

Antes dela

Se objetivar. SABE 0

 Pedir-me para te esquecer
É como pedir ao sol
Que se retire do céu
E à abelha
Que não pouse nas flores
Pedir-me que eu busque
Em outro ninho
O calor que só em teus braços encontro
É pedir à cegonha ;
Que abandone seus filhos
E às estrelas
Pra não acenderem na noite...
Sugerir
Que eu procure outro alguém
É pedir ao mar SARY RIO
Pra se retirar da terra.

 Dentro de casa,
uma lamparina acesa
Lá fora,
Estrelas
Brincando de brilhar.  א-בmeme»בבווו-

EASTAadia

com suas asas de tinta FE

  
 



 

 

Quando me apertaste

Junto a teu peito

Pensei ter sido

Absorvida

or uma estrela...

"ב
Há um Poema

Dentro de mim

Um poema

Que não pode

Ser captado pela caneta, Nem registrado

Pelo caderno

Ele é escrito

Em tintas tutelares

Nas páginas às eternidade. 2

GEESroer qse

 

O pensamento e o sentimento

Se uniram

Caiu por terra

Toda a angústia,
Morreu a dor

O vitorioso amor

Trouxe a luz, libertação
E uma nova canção
Confundiu os amantes
Num só coração.
 

Trago nos braços aa

os traços

Dos encantos teus

Nos meus olhos

À presença de tus imagem,

Nos meus versos

A vida de tuas palavres

No meu canto

A voz de tua alma,
Trago em mim

A tua presença
1 RIO

Mais forte do que eu mesmo... ca .
 

O dia já se foi... Em forma de pérola...
E tu não chegaste. Na concha da saudade.
Mergulho
Em meu lago íntimo Sary 0
E encontro-te

וביהב  

 

  



 

Dentro d'alma,
Um leito sutil

Qnde os sonhos

São perenes presenças
“No coração,
Uma tocha,

Eterna tocha

Que aquece tudo
ARY R

Em redor. aa 0
 

É maravilhoso ser
Um sonhador

E ter no lugar do coração
Uma flor

É maravilhoso andar
Com pensamentos de Paz,

Falar delicadamente,

Não olhar pra trás.
Maravilhoso
É perfumer..
Todo lugar
Por onde a gente passar

e isto

Só semio flor
E ser flor
é dar perfume
Em forma de Amor . SARY RIO

 
 

Alguém com seus olhos
E o mesmo jeito de olhar

Os lábios pareciam cópia dos seus
Todos os movimentos

Eram seus
O jeito de andar

O medo de vestir
E até mesmo os cabelas
Quando eram tocados pelo vento

Mas ao falar

Quebrou-se todo o encanto

Ela não tinha
A doçura de sua voz.
 

Amanhece espirrando

O jovem poeta

Espirra de um lados,
Por outro lado sonho

Sua vida é dupla
Existência e sonho
Fazem parte de seu ser

Se de um lado sofre

Do outro lado :

Sorri e canta alegremente

Difícil de entender
Um jovem assim

Já me disseram,
 

  



 

»

 

Repetidas vezes,

Ao constabemem

O meu sorriso SARY RIO
Por trás das lágrimas.
 

As horas estão passando
E o tempo já vai correndo
Correndo, correndo...
Quase ninguém
Percebe

Pronto/
Lá se foi o dia
E a tarde se anuncia,
Vem vindo

A noite.

Vejam

A primeira estrela

se acendeu

E em várias partes do mundo
Onde a noite se fez

Ouvem-se vozes

Lamurientas e arrependidas:
Que fiz do meu dia? SARY' RIO
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ANIBCNE TA
nn

ESPERAMOS (ue has

UMA PARTIÇÃO
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