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ָאֶמִריָקה 

ית ּכּוׁשִ ה ָ ִאּשׁ ִזיְמַרת ְלקֹול ִהְתעֹוֵרר ֶזה ַהּיֹום
ּוְמַצְמֵרר ָעמֹק קֹול

ָים ֲעֵלי ָרה ְרּבָ ּבַ ָסְנָטה

ִנְרֵאית ָלַעִין ה רּוי, ִסּבָ ּגֵ ִלי ֲאִפּלּו ּבְ
ִמְסֶנֶנת עֹוְבִרים ּבְ ם ְעּגּוַעי ְלׁשָ ּגַ

ָקם ַצּמְ ּמְ ׁשֶ ַמן ַהּזְ
 

בֹות ם ַמְחׁשָ ּגַ ים עֹוְברֹות ּוְלִעּתִ
ָלַאֲחרֹוָנה ָחה ּתְ ְתּפַ ּנִ ׁשֶ רּות ַהּזָ ַעל

חֹות ּפָ ׁשֶ ַמה י אֹו ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ְמַעט לֹא ּכִ ַעם ּפַ ׁשֶ

נּו ַחׁשְ ּה ּבָ ִדידּות ת ַהּיְ חּוׁשַ ּתְ ׁשֶ ִנְדֶמה ָהָיה
ָסגֹות ּפְ ֲאִויר מֹו ּכְ אֹוָתנּו ָרה ִאּתְ

ִהְתּפֹוְגגּו ְלַאט ֵהן ַהְבָטחֹות ִהְרִעיָפה
ְמקֹוָמן אּו ּבִ ּבָ ַוֲחָדׁשֹות לֹא

ּוַמְתֶרה ב ׁשָ חֹוֵלף ְוַגל
יֵתְך ּבֵ לֹא ַאְרֵצְך, ֶזה לֹא זֹו

ַמֵהר ִקי ְוִהְתַנּתְ ְחְמִדי ּתַ ַאל
עֹוֵבר. ר חֹוֵלף ּיָ ּתַ מֹו ּכְ


