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 לי קוראים כולם ביזראל, פה, אבל גוליבר, זה שלי השם היי,
יזראל. של לעצמאות יס אומר תמיד אני כי אינדיפנדנס, אינדיפנדנס.

אינדיפנדנס. זה טוב, זה יזראל של עצמאות כי
 זה ואינדיפנדנס שלנו. הפיפל של האינדיפנדנס נולד ביזראל כאן

 לכל בייבל נותנים ואנחנו גדול קלצ׳ר לנו נותן אינדיפנדנס כי טוב,
עולם.

 בארץ לחזור גדול הופ לו היה בדיאספורה יהודי פיפל שהלך אחרי
אינדיפנדנט. בשביל חזרה פרידום ולקבל
עצמאות. זה גוד, זה יזראל של אינדיפנדנט כי

 פיפל גוד כולם חלוצים, אנד פיונירס הרבה אחרונים ג׳נריישנט
 ווילג׳ט אנד טאונס בנו והם בארץ. לבוא התחילו כולם יהודי, מפיפל
אינדיפנדנס. לקבל בשביל תושבי־ארץ, כל על פיס ורצו היברו ודיברו
יזראל. של עצמאות זה טוב, זה אינדיפנדנס כי

 נותן כולם בלפור, מיסטר וגם הרצל של זיוני קונגרס היה כן אחרי
שלו. בהומלנד לאינדיפנדנס יהודי פיפל של רייט על דקלריישן

הומלנד. עם מאוד טוב הולך אינדיפנדנס כי
 אינטר־ אירגון שזה היונייטד־ניישנס, החליטה פורטי־סוון בנובמבר

 ניישנס לכל כמו ביזראל, יהודי סטייט לתת הניישנס, כל של ניישונל
סטייט. להם שיש

אינדיפנדס. נותן זה סטייט מאד, טוב זה סטייט כי
 והתנועה' ההיברו־יישוב מכל יהודי פרלמנט חברי באו זה בשביל

 ועשו מנדט הבריטיש וגמרו פורטי־אייט אייר חמש ביום הזמנית
ביזראל. יהודי סטייט

גוד. ורי זה אינדיפנדנט סטייט כי
 פרידום בו ויהיה אימיגריישן לכל פתוח יהיה יזראל אוף הסטייט

חופש. אנד מצפון אנד שוויון אנד פיס אנד ג׳סטיס אנד
 וגם אימיגריישן וגם יזראל וגם סטייט וגם אינדיפנדנס גם יש ואם
 כבר זה חופש וגם מצפון וגם שיוויון וגם פיס וגם זדק וגם פרידום

גוד. ורי ורי
 לבוא יהודי פיפל ולכל פיס לעשות ערבים לכל קרא יהודי פרלמנט

ביזראל.
 ולכל במידל־איסט אנשים לכל טוב זה יזראל של אינדיפנדנס כי
עולם.

 דקלריישן על שלהם ביד כולם חותמים בזור-יזראל סקיוריטי ובתוך
בתל־אביב. הומלנד של באדמה אינדיפנדנס של

 ורי זה אומר ואני פה באתי ואני יזראל אוף הסטייט קם איך וזה
גוד. ורי ורי
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