
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  בארץ אהבתי

  רוחמה רז

 לאה גולדברג: מילים

 

 בארץ אהבתי השקד פורח 

 בארץ אהבתי מחכים לאורח 

 שבע עלמות שבע אמהות 

 . שבע כלות בשער

 

 בארץ אהבתי על הצריח דגל 

 אל ארץ אהבתי יבוא עולה רגל 

 בשעה טובה בשעה ברוכה 

 . המשכיחה כל צער

 

 נשר לו ויראנו אך מי עיני 

 ומי לב חכם לו ויכירנו 

 מי לא יטעה מי לא ישגה 

 ? מי יפתח לו הדלת

 

 בארץ אהבתי על הצריח דגל 

 אל ארץ אהבתי יבוא עולה רגל 

 בשעה טובה בשעה ברוכה 

 . המשכיחה כל צער

 

 ...אך מי עיני נשר לו

 

  לצפון באהבה

  להקת פיקוד צפון

 דודו ברק: מילים

 

 כשהשמש חיוך אחרון לחרמון 

 , תשלח ביום רוח של סתיו

 יצלצל טלפון בפיקוד הצפון 

 . וזה אנחנו מעבר לק

 

 אני והחורף נזמין אז ארמון , את

 , על הר ערפל וענן

 שם חצב וכרכום יפרחו בהמון 

 . חיוכים ישלחו בלבן

 

 אלף שיר לצפון מגולן עד חרמון 

 , עד כינרת ועד לרמה

 , נזמר והשיר יעפיל לעמון

 . יהדהד עד מדבר השממה

 

 במזחלת של קרח לצליל פעמון 

 , שירנו עולה בשלווה

 לבוע תבור ועצמון נטפס על ג

 . ושירת חיילים מלווה

 

 מלווה את שירת הצפון הרחוק 

 של ארץ נושבת וקור 

 תחמם ותדליק את ליבנו לצחוק 

 . ותמיס מצב רוח אפור

 

 ... אלף שיר לצפון מגולן עד חרמון

 

 , יום יבוא והשמש יציץ חייכני

 , ירדו השלגים מהרים

 ופלגים יזרמו בין פרחי צבעוני 

 . הקרים, הכחולים בשבילים

 

 אני והחורף הביתה חוזרים , את

 , ממלכת הכפור, שלום לך

 חיילי הצפון נתראה בהרים 

 . בשנה הבאה נחזור

 

 ...אלף שיר לצפון מגולן עד חרמון

  אנחנו לא נפסיק לשיר

  יהורם גאון

 חיים חפר: מילים

 

 

 והמיסים עוד יעלו , אם יהיה רע

 השערים ינעלו , ובמוסקווה

 גם הוא עוד יעלה במחיר , והסוכר

 אנחנו לא נפסיק לשיר , אנחנו לא

 

 לא נפסיק לשיר 

 לא נפסיק לשיר 

 לא נפסיק לשיר 

 לא נפסיק לשיר 

 

 מתל אביב עד רמת גן , אם הבנזין

 כמו סוף שבוע ביפן , עולה לך

אומרים תיסוג וגם , ם"ואם באו

 תחזיר 

 אנחנו לא נפסיק לשיר , אנחנו לא

 

 ... לא נפסיק לשיר

 

תרצה שיכון של זוג , אם תירשם

 צעיר 

 כשתיכנס נהיה כבר מזקני העיר 

 אם נשמע את רוזה רוזה מקהיר ו

 אנחנו לא אנחנו לא נפסיק לשיר 

 

 ... לא נפסיק לשיר

 

 זוהי ארצנו היחידה , מה לעשות

 ואין זו אין זו אגדה , עוד יהיה טוב

לראות זריחה של יום , ועוד נזכה

 בהיר 

 ומשום כך אנחנו ממשיכים לשיר 

 

 ...לא נפסיק לשיר
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  חופשי ומאושר

  בועז שרעבי

 דודו ברק: מילים

 

 

 תן את השמיים והשמש החמה 

 תן לראות אותם מן הנשמה 

 פש שתבער תן לנ

 תן להיות חופשי ומאושר 

 

 שיר לנו שיר ושלח לנו אור 

 תן יום בהיר וערב טהור 

 לבן ומואר , צחק בנפשי

 בואה חופשי ולך מאושר 

 

יש ימים יפים שהדרכים בהם 

 גדולות 

 יש דברים יפים גם בלילות 

 וכל מה שעוד נותר 

 רק להיות חופשי ומאושר 

 

 ... שיר לנו שיר

 

 חת אנחנו נבקש ממך עוד תפילה א

 עוד תפילה נריע לשמך 

 זכור אותנו גם מחר 

 תן להיות חופשי ומאושר 

 

 ...שיר לנו שיר

  ארץ

  עופרה חזה

 שייקה פייקוב: מילים ולחן

 , ארץ, ארץ, ארץ

 , ארץ תכול אין עב

 והשמש לה 

 , כדבש וחלב

 ארץ בה נולדנו 

 ארץ בה נחיה 

 יהיה , ונשב בה

 מה שיהיה 

 

 ארץ שנאהב 

 היא לנו אם ואב 

 ארץ של העם 

 ארץ לעולם 

 ארץ בה נולדנו 

 ארץ בה נחיה 

 . יהיה מה שיהיה

 

 , ארץ, ארץ, ארץ

 ים אל מול החוף 

 ופרחים וילדים 

 . בלי סוף

 בצפון כינרת 

 בדרום חולות 

 ומזרח למערב 

 . נושק גבולות

 

 ... ארץ שנאהב

 

 , ארץ, ארץ, ארץ

 ארץ התורה 

 את מקור האור 

 . ושפת האמונה

 , ארץ, ארץ, ארץ

 , ארץ יקרה

 הן הבטחת 

 . אגדהשאין זו 

 

 ...ארץ שנאהב

 ציפורים אילו

 הים מעל עפות אשר ציפורים אילו

 אדם כבני דוברות היו ציפורים אילו

 לציפורים ודאי היו סיפורים אילו

 .להרים מעבר אשר הארצות על

 כלתהת אגמי כל ,הפלא חופי כל

 המושלגים הרכסים כל

 בדרך שחלפו הפרך ימי כל

 .והחגים השבתות כל

 הים מעל עפות אשר ציפורים אילו

 אדם כבני דוברות היו ציפורים אילו

 לציפורים ודאי היו שירים מין אלו

 איזה

 .המשוררים לכל היה קרנבל

 הסער חשכת כל ,היער ירק כל

 בלבבות הקיץ חמדת כל

 תשלכ לצבעי הופכת אשר זו

 .הנכזבות האהבות של
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  בואו נשיר לארץ יפה

  חיים משה

 אבי רן טוויג: מילים

 יורם חיימוב: לחן

 

 בואו נשיר לארץ יפה 

 של שמש ואור  ארץ

 זמר סוחף מלא אהבה 

 הבה נקדיש לה מזמור 

 בואו נשיר לארץ קטנה 

 ארץ אלפי שנים 

 שיר של מלים ומנגינה 

 חלומות יפים רוקמים 

 

 וגם מי שהולך מעבר לים 

 מנסה לשבת בארץ נכר 

 משהו בלב מחזירו לכאן 

 לא היום אז אולי מחר 

 וגם מי שהולך מעבר לים 

 כר מנסה לשבת בארץ נ

 משהו בלב מחזירו לכאן 

 לא היום אז אולי מחר 

 

 יחד נשמור את זו המכורה 

 ארץ הצבי היפה 

 ובתוכה יתד נתקע 

 ברית עולם עם אדמתה 

 אופק בהיר ותכלת לעד 

 ירק פורה של שדות 

 אל העתיד כך יד ביד 

 נפסע עם הרבה תקוות 

 

 ... וגם מי שהולך מעבר לים

 

 יד ביד נושיט בנחת 

 שה זקן וטף איש אי

 זה הזמן אולי לשכוח 

 את כל שעבר חלף 

 זה הזמן אולי לפתוח 

 בארצנו דף חדש 

 

 ...וגם מי שהולך מעבר לים

  על כל אלה

  נעמי שמר

 נעמי שמר: חןמילים ול

 

 

 , על הדבש ועל העוקץ

 , על המר והמתוק

 על בתנו התינוקת 

 . שמור אלי הטוב

 

 , על האש המבוערת

 , על המים הזכים

 על האיש השב הביתה 

 . מן המרחקים

 

 , על כל אלה, על כל אלה

 . ובשמור נא לי אלי הט

 , על הדבש ועל העוקץ

 . על המר והמתוק

 , אל נא תעקור נטוע

 אל תשכח את התקווה 

 השיבני ואשובה 

 . אל הארץ הטובה

 

 , שמור אלי על זה הבית

 , על החומה, על הגן

 מפחד פתע , מיגון

 . וממלחמה

 

 , שמור על המעט שיש לי

 על האור ועל הטף 

 על הפרי שלא הבשיל עוד 

 . ושנאסף

 

 ... ל אלהעל כ

 

 , מרשרש אילן ברוח

 , מרחוק נושר כוכב

 משאלות ליבי בחושך 

 . נרשמות עכשיו

 

 שמור לי על כל אלה , אנא

 , ועל אהובי נפשי

 על הבכי , על השקט

 . ועל זה השיר

 

 ...על כל אלה

  מלאך מסולם יעקב

  ל"צוות הווי של הנח

 יורם טהרלב: מילים

 נורית הירש: לחן

 

 בבוקר על דשא ביתי הרטוב 

 על דשא ביתי הרטוב 

 ירד משמיים 

 יים בלובן כנפ

 . מלאך מסולם יעקב

 

 ? מאין תבואה ואנה תצעד

 . מארץ הנגב אל ארץ גלעד

מלאכנו , את מי שם תראה

 ? הטוב

 . את אוהל עשיו ואת בית יעקב

 

 בטרם אפתח את דלתי לקראתו 

 אפתח את דלתי לקראתו 

 פרש הכנפיים 

 ועף לשמיים 

 . מלאך מסולם יעקב

 

 חכה ואני , חכה נא עוד רגע

 , במשעול אל גני הנה זה ארד

 ופרח אקטוף מפרחי היסמין 

 . הבא אותו שי לאחי בנימין

 

 ...בבוקר על דשא ביתי הרטוב
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  הגליל בוא איתי אל

  להקת פיקוד צפון

 אהוד מנור: מילים

 

 , קח תרמיל, קח מקל

 , בוא איתי אל הגליל

 בוא איתי ביום אביב 

 . סביב, נהלך סביב

 

 ... קח תרמיל, קח מקל

 

 עם השמש הזורחת בחניתה 

 . ושוקעת באכזיב

 , כן השמש, כי השמש

 . כאן השמש לא תכזיב, כאן השמש

 , כן השמש, כי השמש

 , כאן השמש לא תכזיב

 , כאן השמש לא תכזיב

 . כאן השמש לא תכזיב

 

 , קח חליל, קח טמבור

 . בוא איתי אל הגליל

 , בוא נפתח נא צווארון

 . מלוא גרוןבוא נשיר ב

 

 ... קח חליל, קח טמבור

 

 עם הרוח הנוגנת במצובה 

 . ושורקת בעברון

 , כן הרוח, כי הרוח

 . כאן הרוח רון תרון, כאן הרוח

 , כן הרוח, כי הרוח

 , כאן הרוח רון תרון

 , כאן הרוח רון תרון

 . כאן הרוח רון תרון

 

 , קח מעיל, קח צעיף

 . בוא איתי אל הגליל

 ל בוא בחורף מיל

 . ונראה איך נשתולל

 

 

 

  פרחים בקנה

  להקת חיל התותחנים

 דודו ברק: מילים

 

 כשאביב נרדם יעור בחוורון 

 בשדות האש ייתם הקרב האחרון 

 ובוקר נהדר מן הבקעה להר 

 . ברון, אז יעלה בזמר

 

 , השמש ידם בין עזה לרפיח

 ירח ילבין על פסגת החרמון 

 פרחים בקנה ובנות בצריח 

 . ישובו לעיר חיילים בהמון

 

 , ילדה אחת קטנה ובידה זרים

 , לעיר הלבנה תצא אז בשירים

 , ולחייל נרגש תשים סביון בדש

 . והשמיים כה בהירים

 

 ... השמש ידם בין עזה לרפיח

 

 , החיילים לעיר יגיעו בעם רב

 , עם נערות ושיר ועם פרחי זהב

 וכל אשר אתמול ידע מכאוב ושכול 

 . לא עוד ידע שלכת וקרב

 

 ...השמש ידם בין עזה לרפיח

 ... קח מעיל, קח צעיף

 

 גשם בראשית בכברי ובסער 

 . וצולל בכרמיאל

 , כאן הגשם, כי הגשם

 . גשם אל -כאן הגשם , כאן הגשם

 , כן הגשם, כי הגשם

 , גשם אל -כאן הגשם 

 , גשם אל -כאן הגשם 

 . גשם אל -כאן הגשם 

 

 בוא בשביל , בוא בהר

  .בוא איתי אל הגליל

 בוא בליל ירח חם 

 . ונישן באור הנם

 

 ... בוא בשביל, בוא בהר

 

 על הדשא הצומח לו ברגבה 

 . ומוריק ביחיעם

 , כאן הדשא, כי הדשא

 . כאן הדשא עד עולם, כאן הדשא

 , כאן הדשא, כי הדשא

 , כאן הדשא עד עולם

 , כאן הדשא עד עולם

 . כאן הדשא עד עולם

 

 , כן הרוח, כי הרוח

 . כאן הרוח רון תרון, כאן הרוח

 , כן הרוח, כי הרוח

 , כאן הרוח רון תרון

 , כאן הרוח רון תרון

 . כאן הרוח רון תרון

 

 , כן השמש, כי השמש

 . כאן השמש לא תכזיב, כאן השמש

 כאן השמש , כן השמש

 , קח תרמיל, קח מקל

 , בוא איתי אל הגליל

 .בוא איתי אל הגליל
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  נהדרת שלום לך ארץ

  יהורם גאון

 אילן גולדהירש: מילים

 

 הייתי בפריס וגם ברומא 

 , ראיתי את שבעת פלאי תבל

 , בקוטב הצפוני וגם דרומה

 . כמו ארץ ישראל אך אין מקום

 וכמו גלויות של נוף יפות 

 , תמונות בזכרוני עפות

 כמו בעד עדשה של מצלמה 

 בתרמילי אותן אשא 

 בכל מסע , בכל מקום

 . קטעי פסיפס מתוך תמונה שלמה

 

 , שלום לך ארץ נהדרת

 . עבדך הדל נושא לך שיר מזמור

 , גם אם לעיתים נודד אני על דרך

 . תר לחזורמה טוב לנדוד אך טוב יו

 

 צריחי המגדלים בירושלים 

 וסמטאות השוק הצבעוני 

 גגות הרעפים של גבעתיים 

 . הניבטים מבעד חלוני

 , את האביב בתל אביב

 , את סבתי ואת סבי

 , את החלה ואת נרות שבת

 את ים המלח מול אדום 

 ואשת לוט צופה לסדום 

 . ואת הקיץ בואך אילת

 

 ... שלום לך ארץ נהדרת

 

 הכחולים של הכנרת  מימיה

 והרקיע התואם מעל 

 והרגשת הבית המוכרת 

 . בתוך עורקי זורמת כמו חשמל

 , הרי גליל והשומרון

 , הפרדסים שבשרון

 וילדים בגן המושבה 

 את הכרמל ואת הים 

 , אחד אחד ואת כולם

 . אומרים ברוך הבא, תמיד קורצים

 

 ...שלום לך ארץ נהדרת

  שירי לי כנרת

  לעמוס ברז

 עודד פלדמן: מילים

 

 ניצבים עוד בדממה , שם הרי גולן באופק

עוד שומרים על , דופק ונערים בהולם

 הרמה 

 ובישבם עם ערב סביב למדורה 

 : עונים הם לך כנרת בשירה

 

 שירי לי כנרת שיר מזמור ישן 

 שירי לי כנרת שיר לי הגולן 

 

 מפרשה מלבין בחוף , הדוגית עודנה שטה

 וחורשת האקליפטוס עוד שומרת על הנוף 

 עת נפרשת רשת עם שוך הסערה 

 : העונים הם לך כנרת בשיר

 ... שירי לי כנרת

 

 הירדן נוגן סימפוניה עם אלפי הציפרים 

 וביחד בהרמוניה מנגנים ומזמרים 

 וילדים בטבריה בשעת שעור זמרה 

 : עונים הם לך כנרת בשירה

 ...שירי לי כנרת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  שהשמש תעבור עלי

  ירדנה ארזי

 ביורם טהרל: מילים

 

 ישנם ימים ללא מרגוע 

 בם לא אמצא לי נחמה 

 ומוכרחה אני לנגוע 

 באדמה , בעשבים

 לפסוע באותה הדרך 

 בתוך פריחת הכרכומים 

 ולהיות כל כך אחרת 

 . ולפרוח ערב הגשמים

 

 רק תפילה אשא 

 אלי , הוי אלי

 שהשמש תעבור עלי 

 ותראה לי שוב את משעולי 

 אלי , הוי אלי

 רק תפילה אשא 

 השמש תעבור עלי ש

 . ותיקח אותי אל המסע

 

 ואם אשוב אל זאת הארץ 

 ואם אפסע שוב בדרכים 

 האם כקדם יכירוני 

 . האנשים והפרחים

 

 ... רק תפילה אשא

 

 האם אמצא את כל היופי 

 האהבה הנושנה 

 אשר היתה שם כשעזבתי 

 .עת אהבתי פעם ראשונה

  אם אתה בסביבה

  אריק סיני

 יצחק קלפטר: מילים ולחן

 

 רחוב ישן בצהרי היום 

 לצידיו בתים עם גג אדום 

 במספרה ממול יושב אדון 

 . מסתפר

 

 פסי רכבת חוצים שדה 

 ר מעל הפסים חוצה וגש

 מכולת בית מלון 

 . בית דואר בלי חלון

 

 כן כך נראית העיירה שלי 

 אם תעצור אולי תראה אותי 

 ואם אתה נמצא כבר בסביבה 

 . דע לך שכאן הזמן לא הכרחי

 

 הנפח את הפח חתך 

 ועוד כמה חורים קדח 

 הוא בונה חלון לבית המלון 

 . מתפרנס

 

 גברת שמידט אשתו של הקצב 

 " זה המצב"מיד אומרת ת

 עשבים שוטים 

 . כלבים וחתולים

 

 ...כן כך נראית העיירה שלי
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  ארץ צבי

  יהורם גאון

 תלמה אליגון רוז: מילים

 דובי זלצר: לחן

 

 בחצי הלילה הם קמו 

 והיכו בקצה העולם 

 כבני רשף חשו הרחיקו עוף 

 להשיב את כבוד האדם 

 

 אל ארץ צבי 

 דותיה אל דבש ש

 אל הכרמל והמדבר 

 אל עם אשר לא יחשה 

 , שאת בניו לא יפקיר לזר

 אל ארץ צבי שבהריה 

 פועמת עיר מדור לדור 

 אל ארץ אם לטבורה 

 . קשורים בניה בטוב וברע

 

 בחצי הלילה עוברת 

 בשדותינו רוח שרב 

 ערבה אילמת תרכין אז ראש 

 על אשר עם שחר לא שב 

 

 אל ארץ צבי 

 יה אל דבש שדות

 אל הכרמל והמדבר 

 אל עם אשר לא יחשה 

 , שאת בניו לא יפקיר לזר

 אל ארץ צבי שדמעותיה 

 נושרות על שדה חמניות 

 שעצבונה וששונה 

 .הם שתי וערב בבגד יומה

  אלעד ירד אל הירדן

  להקת פיקוד דרום

 אברהם זיגמן: ולחןמילים 

 

 אלעד ירד אל הירדן 

 הוא ראה הכל פורח 

 להרדוף אותו הריח 

 . ממש כמו בראשונה

 

 אלעד ירד אל הירדן 

 הערבה ירוקה כפליים 

 והנה שקטים המים 

 . ממש כמו בראשונה

 

 אלעד אלעד יקים הגשר 

 מעשה אבות כ

 אלעד אלעד ירקום הקשר 

 . בין הלבבות

 

 אלעד ירד אל הירדן 

 הוא נטש אבני הקלע 

 אבני גזית חצב מסלע 

 . ממש כמו בראשונה

 

 אלעד ירד אל הירדן 

 , לחדש אורחות כקדם

 זקן ונער בם ירדו 

 . ממש כמו בראשונה

 

 ... אלעד אלעד יקים הגשר

 

 אלעד ירד אל הירדן 

 ר בגשר שני מחנות חיב

 ברית תהי לנו וקשר 

 . ממש כמו בראשונה

 

 אלעד ירד אל הירדן 

 הוא הביט בתכול רקיע 

 יונים צחורות אל על הפריח 

 . ממש כמו בראשונה

 

 ...אלעד אלעד יקים הגשר

  כנרת

  הגבעטרון

 רחל: מילים

 נעמי שמר: לחן

 

 ! הושט היד וגע בם, שם הרי גולן

 . עצור: בדממה בוטחת מצווים

 בבדידות קורנת נם חרמון הסבא 

 . וצינה נושבת מפסגת הצחור

 

שם על חוף הים יש דקל שפל 

 צמרת 

 , סתור שיער הדקל כתינוק שובב

 שגלש למטה ובמי כינרת 

 . ובמי כינרת משכשך רגליו

 

 , מה ירבו פרחים בחורף על הכרך

 . דם הכלנית וכתם הכרכום

 , יש ימים פי שבע אז ירוק הירק

 . פי שבעים תכולה התכלת במרום

 

 , גם כי אוורש ואהלך שחוח

  -למשואות זרים והיה הלב 

איך אוכל , איך אוכל לבגוד בך

 לשכוח 

 ? איך אוכל לשכוח חסד נעורים

 

 ...שם, שם הרי גולן, שם הרי גולן
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  קום והתהלך בארץ

 יורם טהרלב: מילים

 

 

 קום והתהלך בארץ 

 . בתרמיל ובמקל

 י תפגוש בדרך וודא

 . שוב את ארץ ישראל

 יחבקו אותך דרכיה 

 , של הארץ הטובה

 היא תקרא אותך אליה 

 . כמו אל ערש אהבה

 

 , זאת אכן אותה הארץ

 זו אותה האדמה 

 ואותה פיסת הסלע 

 . הנצרבת בחמה

 ומתחת לאספלט 

 , לבנייני הראווה

 מסתתרת המולדת 

 . ביישנית וענווה

 

 ... קום והתהלך בארץ

 

 וכרמי עצי הזית 

 ומסתור המעיין 

 עוד שומרים על חלומה 

 . וחלומנו הישן

 וגגות אודמים על הר 

 , וילדים על השבילים

 במקום שבו הלכנו 

 . עם חגור ותרמילים

 

 ...קום והתהלך בארץ

  עוד לא אהבתי די

 גאוןיהורם 

 באלה הידיים עוד לא בניתי כפר 

עוד לא מצאתי מים באמצע 

 המדבר 

עוד לא , עוד לא ציירתי פרח

 גיליתי איך 

 תוביל אותי הדרך ולאן אני הולך 

 

 עוד לא אהבתי די  -אי 

 הרוח והשמש על פני 

 עוד לא אמרתי די  -אי 

 אם לא עכשיו אימתי , ואם לא

 

עוד לא , עוד לא שתלתי דשא

 י עיר הקמת

עוד לא נטעתי כרם על כל גבעות 

 הגיר 

 עוד לא הכל עשיתי ממש במו ידי 

עוד לא , עוד לא הכל ניסיתי

 אהבתי די 

 

 ... עוד לא אהבתי די -אי 

 

עוד לא , עוד לא הקמתי שבט

 חיברתי שיר 

עוד לא ירד לי שלג באמצע 

 הקציר 

 אני עוד לא כתבתי את זיכרונותי 

 חלומותי  עוד לא בניתי לי את בית

 

 ... עוד לא אהבתי די -אי 

 

ואת כל כך , ואף על פי שאת פה

 יפה 

 ממך אני בורח כמו ממגיפה 

עוד יש הרבה דברים שרציתי 

 לעשות 

את בטח תסלחי לי גם בשנה 

 הזאת 

 

 ...עוד לא אהבתי די -אי , תביני

  אין לי ארץ אחרת

 אהוד מנור: מילים

 

 אין לי ארץ אחרת 

 גם אם אדמתי בוערת 

 רק מילה בעברית חודרת 

 אל נשמתי , אל עורקיי

 בלב רעב , בגוף כואב

 כאן הוא ביתי 

 

 כי ארצי , לא אשתוק

 שינתה את פניה 

 , לא אוותר לה

 , להזכיר לה

 ואשיר כאן באוזניה 

 עד שתפקח את עיניה 

 

 אחרת  אין לי ארץ

 גם אם אדמתי בוערת 

 רק מילה בעברית חודרת 

 אל נשמתי , אל עורקיי

 בלב רעב , בגוף כואב

 כאן הוא ביתי 

 

 כי ארצי , לא אשתוק

 שינתה את פניה 

 , לא אוותר לה

 , להזכיר לה

 ואשיר כאן באוזניה 

 עד שתפקח את עיניה 

 

 אין לי ארץ אחרת 

 עד שתחדש ימיה 

 עד שתפקח את עיניה 

 

 ין לי ארץ אחרת א

 גם אם אדמתי בוערת 

 רק מילה בעברית חודרת 

 אל נשמתי , אל עורקיי

 בלב רעב , בגוף כואב

 כאן הוא ביתי 

 

 בלב רעב , בגוף כואב

 כאן הוא ביתי
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