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Estranha é a nossa situação aqui sobre a Terra

Cada qual do nós chega para uma visita breve,

sem saber porque, conquanto por vezes “

 

descortinando, aparentemente um propósito.

/ Do ponto de vista da vida cotidiana, entretanto

/ ná uma só coisa que sabemos :o

0 / O Homem aqui

0 / Sovretuio por aqueles sobre cujo sorriso

6 e bem estar nossa própria felicidade depende

/ e, tanbém,

pelas inúmcras almas desconhecidas

/ 008 סו 0 destino ,

/ achamo-: os ligados pelcs laços da simpatia.

minha própria vida interior e externa

firma-se sobre as labutas

dos meus companheiros,

quer vivos , quer mortos ,

e quão sinceramonte devo esgorçar-me a fim

do retribuir tudo quanto recebi

e recobo ainda .

Albert Einstein

“+ «nenvrito do Alon ha Shabat

de 30 do OGnbiitra do 1964)
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meto te dem .-
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Chaverim Tekarim :

«cs (eu acho!)

Aqui está mais uma tentativa de criar-se um iton

para as shichavot mevugarot de nosso snif,

Este iton nascei de duas idéias básicas : Primei

ra- Não existe mais quase comunicação entre nossos chaverim.

Ninguém mais sabe como anda a dutooa do outro e a razão prin

cipal disto é a falta de um veículo de divulgação para os

"plás" de cada um. Segunda- Como o dia mais importante para

os chaverim de nosso Snif, deveria e pretende ser o Shabat,

pois é o dia em que tentamos esquecer de todas as pressões

lá de fora e tentamos nos abrir para receber o que os outros

tem de bom para nos dar, nada mais lógico que este iton cireu

lasse no Shabat, e por isto nasceu o ALON HASHABAT .

Não é nem preciso dizer que a sobrevivência e o ní

vel deste iton dependem do seu apoio e interesse . Acho que

vale a pena , gastar um tempinho na semana , pegando um papel

e escrevendo algumas linhas para o resto do pessoal ficar sa

bendo o que voce pensa .

Este iton não tem seções fixas, para dizer a verdade

nada é muito fixo neste iton , tudo depende 66 70088 .

Mas chega de conversa fiada e passem para a próxima

folha . Foi o melhor que pude fazer . Espero que gostem.
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-0s ensaios da Leaká de Rikudim vão de vento em pôpa.' Parece que 0
pessoal está mesmo disposto 2 marcar presença no Rio: As inscriçõ
es continuam abertas por pouco tempo mais. Mexam-se ... 0

-Apareceu mais uma tendência dentro de nosso Snif.É uma tal de MANIT,
que além de pintar o'seu nome por todo o Snif'está botando para que

brar na Vaadá Moadon. Kol Hakavod para eles... |

-Por falar em Kol Hakavod, aqui vai um bem grande para o Snif Bahia,

que formou uma mazkirut quase que exclusivamente com Bonim Alef 0

טסמ so saindo muito hem, fato que se constata pelos itonim que nos

tem enviado rogularmente (a disposiçãox de vocês no Beit Tarbut).

estão pretendendo mudar a imagem do Snif , depoisב8ססמס001%%-
que assumiram à Vaadá Kishutim;'Se q decoração ficar como elas,

vai ficar muito bonita mesmo ...

-Um ontendido cm Gramática andou passando pelo Snif e resolveu fazer

a análise sintática das shichavot do Snif. Ficou mais ou menos assim:

BONIM ALEF - Preposição indicativa de pretensão

BONIM BEIT - Artigo indefinido feminino composto

MAAPILIM Substantivo abstrato
MAGSHIMIM - Adjunto adnominal dos bogrim

BOGRIM - Adjunto Adverbial de lugar (posição)

-0 nosso chaver Fernando andava muito abatido depois que seu romam

ce entrou cm CRISe . AÍ fomos perguntar a ele o que havia aconteci

do para ele ficar assim : | il
- Mas Fernando . O que houve para voce ficar assim. Ouvimos

dizer que na hora'voce não soube o que fazer com ela. É vordade?

- Err +... bem ... quer dixer. É que foi a primeira voz.
-Mas primeira vez que o que ?
- Primeira vez que pisci na sepultura

Um>2 voz, uma voz me arrespondeu
Arrotib2 ,Arrotira o pé de riba
Não maltrata este amor que já morreu

E o Fernando continuou assim por mais 2:30 h a Tio.

“Mas por falar em amor, estão comentando que O cúmulo da rapidez

é ser mais rápido que o namoro da Clara com o Décio : E mandamos יג

nosso repórter falar com ela para saber o que houve .

-Mas Clara, diz aí . O que foi que houve para acabar tudo

tão depressa ?
-Olha , estava tudo'as mil maravilhas até que cu descobri o

significado do nomo dele +
- O nomo dole ? Clara , dava para explicar melhor ?

- Bem , 6 que a gente ficava lá no Tarbut, e aí ia indo, ia

indo, ia indo até que chegava na hora e aí elo DÉCIO PINTO. Não ASa

ESCREVAM PARA ESTA SEÇÃO E NÓS PUBLICAREMOS SUAS CARTAS

DEVIDAMENTE RESPONDIDAS, É CLARO !

TCHAU  
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2 CÇÃão LALALA

Esta música é dedicada a todos os chaverim em sua vol
ta à pcilut no Snif.

CAMA TOV SHE BATA HABAITA

Cama tov sho bata habaita
Cama tov lirot otcha shuy
Saper ma nishmá
Saper eich haiá
Lama 16 shalachta ha'gluiá ?
(16 shalachta sluiá !)

Cama tov she bata ha baita
Ktzat raze ב0 ma ze chashug
Assita chaim
Raita tzvaim
Raita ktzat dvarim acherim
(Dvarim acherim)

Ah, cama shc tov ata can
Cama she tov ata kvat can
Ken

Cama tov she bata habaita
Bait ze omer kvar hakol
Haiá lechá cham
Haié lechá kar
Achnshav ata ioter meushar
Kizat ioter meushar

Cama tov rnc bata ha baita
Kecilo she jatzata, iatzata rak etmol
Hakol po nishar
Oto ha davar
Ata achshav ioter mevugar
Ktzat ioter mevugar

Ah, cama she tov ata can...

Vama tov she bata habaita
Be emet chashavta clai
Cama tov she bata
Bata ha baita
Cama tov she bata 1
Ken , chazarta clai

Ah, cama she tov ata can.9

COMO É BOM QUE VOLTASTE PARA CASA

Como é bom que voltaste para casa
Como é bom te ver novamente
Contar como anda
Contar como foi
Porque não mandaste um cartão ?
(Não mandaste nenhum cartão 1!)

Como é bom que voltaste para casa:
Um pouco magro mas o que é impor
tante é que viveste
Vistos cores
Vistes um pouco de coisas diferen
tes (coisas diferertes)

Ah, como é bom que estás aqui
Como é bom que já ostás aqui
sim

Como é bom que voltaste para casa
Casa , isto já diz tudo
Passaste calok
Passaste frio
Agora pareces mais contente
Um pouco mais contente

Como é bom que voltaste para easa
Há quanto saiste, saiste só ontem
Tudo aqui ficou
À mesma coisa
Tu é que estás mais adulto
Um pouco mais adulto

“2 d

Ah, como é bom que estás aqui...

Como é bom que voltaste para casa
De verdade pensaste em mim
Como é bom que viste
Viste para casa
Como é bom que vieste para mim
Sim, voltaste pata mim

Ah, como é bom que estás aqui

CNIa  
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chaverim Mauro e Sandra enviaram está recontemאק6563
que vai tudo bem com eles .

Eles 38980 agora em Jerusalém fazendo Ulpan (curso do
6 20» fins de semana vão para o kibutz Bror Chail syonde

cosa. Valvram que o Ulpan está sendo ótimo e acham que em
quando terminar vão sair com uma boa base,

Na vroxima semana iam visitar o Kibutz Guezer pois ha
bido a visita de duos chaverot de 14 . Junto com eles ia O
Garin e mais alguns ex-chaverim da tnuá interessados,

Os planos deles por enquanto é terminar o Ulpan ce de
” no kiowiz durante o exército e depois disso vão decidir
m ou não,

Dizem que estão ansiosos por reccber noticias do Snif
hano%t o Mauro agradeceu ao filho da puta que mandou Pa.
m convite para a Messibá e não escreveu nem uma palavra,

£ Sondra escreveu que está adorando Israel mais ainda
esperavo. Nc mais mandam lembranças para todos e dizem

mn notícics em breve,

ondo
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ה] 36 Shnat está agora em Bror Chail e segundo
5 estão muito bem . O Luis David emagreceu (cal|
pouquinho) e cortou o cabelo bem curtinho. Deve es
m garrafão de vinho, 'O Neco está tocando glauta s

רד
(Dvd.

Satran Avodá da kvutzá, A Liana é a mekashoret da
2 8815 adorando 182001. Eles reclamam o completo a
8 4 1 8108 Jáque são nossos chaverim e vão
so que «rem. Todos estão clamando pelas sias
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Possoal, não deirem seus chaverim na mão. Pelo monos
4 4 0 .
fe cada um 9 Ta ?

JNDEREÇOS

Uloan Stzion - Rehov Gad , Nº 8 Baca - Jerusalém

-
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KVUTZÁ SHNAT - Kibutz Bror Chail - Doar nº Chof Ashkcloa - ISRAEL
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om como "TRABALHO DOS OUTROS!"
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Nos dias em qur estamos , o snif recém está começando
-Cnães, c o pessoal mais velho(shichavot 00820%( 1644
ado com o início,

₪800 ontrando em vaadot,

0

“assumindo o que até hoje c.
.

Parcoe mentira mis é quando se chega no ponto mais ba
o objetivo, quandoe'.e parece inatingível, é que adquiri-

mos força» para ievarmos adiante ,eriarmos coisas novas, enfim re.
ascer,

LEVANTAR"
mesmos,o
conseguim
Zzor 0 que

QUEM ? B LE NXO AGORA ,

62
“somo
2

0-

diz o ditado, "É CAINDO QUE A GENTE APRENDE A SE
|» Acio que o que caiu Zoi um pouco da nossa moral,pnara nós
:mportante agoraé quo nós conseguimos levantar a moral e -
s isto mostrando parn nós mesmos que somos capazes de fas
aos prepomos. \

Não se queçamce outro ditado: "SE NÃO EU POR MIM,
QUANDO ?"

A
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À PRIMA RICA AMERICANA
Zygmund Scorr

,

Kreindl possui um armazém onde ela vende tudo, Nele uu
podes comprar coisas que não encontrarás em quatquer outra lcja da
cidade : Um botão desusado, um cabide ,um espelho de toucador,uma 1
ta, uma agulha grossa, um isto eum aquilo e toda a espécie de bugi|
ganga. Toda essa merenadoria acha-se contida em umas poucas caixas
grandes e pequenas. Não obstante, é daí que provém sua manunteção,
Ela veste-se decentemente, vai ao cinema nos sábados e nos feriados,
ocnsionalmente visita o tentro idishe, onde obtém em gargalhadas 0
lágrimis o valor de seu dinheiro. Ela vive modestamente o até conse
gue deixar algo de lado para a sua filha - Para o dia em que o jo|

vem direitc aparecer no dia direito.
Mas, o que é o homem? Uma criatura siscetível à inveja!
Aconteceu que um' vizinho de Kreindl recebeu cem dola|

res de um parente na imeriva . Ao'cescutar tais notícias Kreindl
quase pulou para fora de sua pele. Todo mundo tinha um' parente na À
merica, todos recebiam bolos c bolos de dinheiro de lá, ajeitavam-
-se!', cohformc se dizia , do dia para a noite. Só da prima de Krciál
não se recebia coisa alguma.

: Já faziam vinte anos que a sua prima emigrara para a
Amorica. Provavelmente já havia juntado uma fortuna, talvez fosse
mesmo uma princosa no "Eldorado" ! Mas, que diabos ,o sucesso trans *
forma as pessons em porcos ! Sentia vergonha dos parentes,sem dúvida.

Kreindl sabia o que fazer: Escreveria à prima uma cárta
tão mordaz que a prima explodiria de raiva ! Kreindl, felizmente,
obteve seu endereço .

Assim, Kreindl sentou-se à mesa, enrolou as mangas da
blusa, ponsativamente coçou a testa e compôs à seguinte "meguilá" à
prima da dmerica :

Minha querida Hashe-Leb:
Quero informar-se que toda 2' família acha-se bem 3 0

liz e espcro ouvir o mesmo a teu respeito. Procuramos teus rostos :
todos estes vinte anos ,especirlmente eu,a tua querida prima “recindl.
Eu, tua querida prima Kreindl, estou agora velha e grisalha,tenho a
cabeça molc e o coração dornte de tanto procurar teu endereço, En.
contrando-te depois de vinte anos, finalmente, peço-te que me escro|
va imediatamente, ou , se'preferires, telegrafa-me. Estou ansiosa
por saber se estás cnsada (assim espero, Deus samto !),se tens fi:
lhos(o senhor te ajude 1) . O que fizeste na imerica durante estes
vinte anos ? Também' quero saber quando virás rezar junto ao túmulo
dos teus ancestrais. Tens planos a respeito ? :

Muito nos tem ncontocido desde que foste embora. Eu,
tua prima Kreindl, fiquei (possns-tu jrmais passar por isto)viuwuva
e minha pobre filinha é uma orfã .'Que o mau olhado não lhe faça
mal, ela é uma menina tã o dotada ! Mande-lhe um presentinho, quale:
quer coisa ,em seu aniversário.

Também quero informar-te que a Tia Lifsheh morrer e que
à sua filha, quer dizer ,nodsa prima, subiu no mundo. O marido'ádela
é funcionário duma Companhia de Soguros e vai de vento em pêôpa. (quo
nada de pior aconteça com todos os judeus).

Tou tio Mottcl pos-se finalmente do pé e negocia com
sementes de girassol . (Pudesse eu ter só o que ele perde em dívidas
irrecuperáveis!

Zlateh, tu conheces aquela Zlateh que ia de casa em cen
sn vendendo querosone; pois bem,celº agora fabrica a sua própria que
rosene. Dizem que 0108 conseguiu tanques de nafta em Borislav e quo
um tanque ,dizem as comadres,eln usa no chapéa. (nada pior possa acon
tecer as jovens judias.

Bernardo, que tu conheceste quando ele ainda usav1 frali
das, já é engenheiro 0 em brovo rocoborá um diploma da Politécnica, .

,

cem



eve!”

Somente a filha de Genendel'« perdoa-me mencioná-la-
é uma mulher perdid> e vive nos OSgOTOS. « elo, assim como sua fa
mília,está bem do vida e, se alguém disser-te 0 contrírio, não acre
dites ! 7

Saudo-te o bcijo-to,minha filinha também manda-te um b”*
beijinho. Não edqueça de mandar um presentinho no aniversário delal!!

Tua devotada prima Kreinfl
, ,

Semanas e meses transcorreram;e nada de prima de Erdáindl.
Kreindl escrevia cartas,uma atrás da putra,'Mandava--as registradas,
a fim dc assegurar-se ão seu recebimento. Numa delas âmplorou a Haché
160 mandar um presentinho, uma ninharia, para o aniversário da filha,
só para mostrar que ela ainda pensava neles. Que mandasee qualquer
coisa que quisesse - ilgo par” o enxoval ,ou uma contribuição para q
dote - isto não tinha importancia, Que não permitissem também que dis
seseem que as coisas andavam ruins para ela e sua orf&zinha. Que
Deus fosse louvado, ela vivia muito bem e a prima não deveria acredi
tar em boatos . :

Quinze meses mais' tarde chegou um cartão postal. Kreindl
perdeu a respiração de alegria. As lágrimas jorra: sela beijou
e abraçou sua filha, agradeceu o todo' poderoso haver-lhe finalmente
enviado a redenção para si e nús seus. Pondo os óculos virou-se em
direção àjanela para ler c cartão, Nele estava escrito :

Querida prima Kreindl :
romeno por esta haver recebido todas as noventa e

cinco vartas e cartões , assim como vinte e sois telegramas. Deves
perdoar-me por: não tor respondido, Minha pobre. cabeça estava revolu
teando de tantas. encrencas. quo. até agora me são um fardo. Vejo pelas
tuas cartas e telegramas (devem ter-te custado uma fortuna!)"Que es
tas bem de vida e por isto imploro-te, querida prima Kreindl , que”
ponhas Deus nó coração o me ajudes -«. As coisa r.ão correm bem comigo...
aqui na America c cstou apagando-mo como wma vela. Tenha, piedade de|1
mim, peço-te ,que envie-me quanto puderes. O resto podes recolher
dos outros parentes que, segundo dizes, cstão tão bem ! Louvado seja
Deus !

Recordo-me de ti com amor. e que o senhor Lonbreçsao,
tã. neto tou bom coração 1 E

> Saudo-te , 'quorida prima Kreirial e saudo -tua filinha
tão dotada. +. Do fundo -do coração :desejo-lhe um feliz. aniversários. 0

4

Tua pobre prima Hashe

Terminando de ler. ; Krcindl simplesmente. caiu desmaiada;
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