אומרים ישנה ארץ

הוי ארצי מולדתי

או ְֹמ ִרים :י ְֶשנָּה אֶ ֶרץ,
שכּורת ֶשמֶ ש...
ַ
אֶ ֶרץ
אַ יֵּה או ָֹתּה אֶ ֶרץ,
אֵּ יפֹ ה או ָֹתּה ֶשמֶ ש?

ַאר ִצי! מ ֹול ְַד ִתי!
הוֹי ְ
הַ ר ְט ָר ִשים ֵּק ֵּרחַ ,
עֵּ דֶ ר עֻ לְ פָ הֶ :שה ּוגְ ִדי
זְ הַ ב -הֲ ַדר ָשמֵּ חַ .

או ְֹמ ִרים :י ְֶשנָּה אֶ ֶרץ,
עַ ּמּודֶ יהָ ִשבְ עָ ה,
ִשבְ עָ ה ּכוֹכְ בֵּ יֶ -לכֶת
צָ ִצים עַ ל ּכָל גִ בְ עָ ה.

ִמנְ ז ִָרים ,גַל ,מַ צֵּ בָ ה,
ּכִ פוֹתִ -טיט עַ ל בַ יִת.
מו ָֹשבָ ה ֹלא נו ָֹשבָ ה,
ַזיִת אֵּ צֶ ל ַזיִת.

איפה או ָֹתּה אֶ ֶרץ,
ּכוֹכְ בֵּ י או ָֹתּה גִ בְ עָ ה?
ִמי יַנְ חֵּ ני דֶ ֶרְך
יַגִ יד לִ י הַ נְ ִתיבָ ה?
ּכְ בָ ר עָ בַ ְרנּו ּכַּמָ ה
ִמ ְדבָ רוֹת וְ י ִַּמים
ּכְ בָ ר הָ לַכְ נּו ּכַּמָ ה
ּכוֹחו ֵֹּתינּו ַת ִּמים.
ּכֵּיצַ ד זֶה ָת ִעינּו
טֶ ֶרם הּונַח לָנּו
או ָֹתּה אֶ ֶרץ ֶשמֶ ש
או ָֹתּה ֹלא מָ צָ אנּו

אֶ ֶרץ – בָ ּה יְקֻ ַים (יתקיים)
(ּכָל) אֲ ֶשר ִאיש ִקּוָ ה,
נִ כְ נַס ּכָל הַ נִ כְ נָס –
פָ גַע ב ֹו עֲ ִקיבָ א.
"שלוֹם לְ ָך ,עֲ ִקיבָ א!
ָ
ָשלוֹם לְ ָךַ ,רבִ י!
אֵּ יפֹ ה הֵּ ם הַ ְקדו ִֹשים?
אֵּ יפֹ ה הַ ּמַ ּכַבִ י?"
ע ֹונֶה ל ֹו עֲ ִקיבָ א,
אוֹמֵּ ר ל ֹו הָ ַרבִ י:
"ּכָל י ְִש ָראֵּ ל ְקדו ִֹשים,
אַ ָתה הַ ּמַ ּכַבִ י!"
איפה או ָֹתּה אֶ ֶרץ?
ּכוֹכְ בֵּ י או ָֹתּה גִ בְ עָ ה?
ִמי יַנְ חֵּ נּו דֶ ֶרְך
יַגִ יד לִ י הַ נְ ִתיבָ ה?
או ְֹמ ִרים :י ְֶשנָּה אֶ ֶרץ,
אֶ ֶרץ שכורת ֶשמֶ ש...
אַ יֵּה או ָֹתּה אֶ ֶרץ,
אֵּ יפֹ ה או ָֹתּה ֶשמֶ ש.
ברלין1924 ,

אֶ ֶרץ! אֶ ֶרץ -מו ָֹר ָשה!
דֶ ֶקל ַרבּ -כַפַ יִם,
גֶדֶ רַ -קו-צַ בָ ר ָר ָשע.
נַחַ ל ּכְ מַ ה-הַ ּמַ יִם.
ֵּריחַ פַ ְרדֵּ ִסיָ-אבִ יב,
ִשירִ -צלְ צַ ל גַּמֶ לֶת.
חֵּ ל-חוֹלוֹת ַליָם סָ בִ יב,
צֵּ ל ִש ְקמָ ה נוֹפֶ לֶת.
אֶ ֶרץ! אֶ ֶרץ -מו ָֹר ָשה!
דֶ ֶקל ַרבּ -כַפַ יִם,
גֶדֶ רַ -קו-צַ בָ ר ָר ָשע.
נַחַ ל ּכְ מַ ה-הַ ּמַ יִם.
ֵּריחַ פַ ְרדֵּ ִסיָ-אבִ יב,
ִשירִ -צלְ צַ ל גַּמֶ לֶת.
חֵּ ל-חוֹלוֹת ַליָם סָ בִ יב,
צֵּ ל ִש ְקמָ ה נוֹפֶ לֶת.
הוֹי ,הוֹי ,אֶ ֶרץ חֶ ְמ ַדת לֵּב!
הַ ָש ִמיר  ,הַ ַשיִת.
בַ יָר סּוד יָתוֹם בַ גֵּב,
בַ ָשמַ יִם עַ יִט.
מַ ְטלִ יוֹת ִמ ְדבָ ר וחול.
ְשבִ יל זָרּועַ ְשחֵּ לֶת.
בְ יָם ֶשל אוֹר טוֹבֵּ עַ ּכֹל,
וְ עַ ל פְ נֵּי כֹל הַ ְת ֵּכלֶת.
תל אביב23.11.1933 ,

