
When day comes we ask ourselves
where can we find light in this never-ending shade?
The loss we carry
a sea we must wade
We’ve braved the belly of the beast
We’ve learned that quiet isn’t always peace
And the norms and notions
of what just is
Isn’t always justice
And yet the dawn is ours
before we knew it
Somehow we do it
Somehow we’ve weathered and witnessed
a nation that isn’t broken
but simply unfinished
We the successors of a country and a time
Where a skinny Black girl
descended from slaves and raised by a single mother
can dream of becoming president
only to find herself reciting for one
And yes we are far from polished
far from pristine
but that doesn’t mean we are
striving to form a union that is perfect
We are striving to forge a union with purpose
To compose a country committed to all cultures,  
colors, characters and
conditions of man
And so we lift our gazes not to what stands between us
but what stands before us

אַל ּוֹם נִשְׁ יַּגִּיעַ הַי וּכְשֶׁ
הֵיכָן הָאוֹר בְּאֵינְסוֹף הַצְּלָלִים?

נוֹשְׂאִים אָבְָדן
חוֹצִים אֶת הַיָּם

ּ לִמְעִי חַיַּת הַפֶֶּרא יָכֹלְנו
לְוָה ֶקט אֵינוֹ ָתּמִיד שַׁ ּ כִּי שֶׁ לָמְַדנו

ׂגִים מֻסְכָּמוֹת מֻשָּ
עַל הַַקּיָּם

פָּט וָצֶֶדק אֵינָם מִשְׁ
ּ חַר בְּיֵָדינו וְאַף עַל פִּי כֵּן הַשַּׁ

ּ עוֹד בְֶּטֶרם יַָדעְנו
ּ ׂינו עָשִ

ּ ּ הֵעְַדנו גָּבְַרנו
בוָּרה אֻמָּה לֹא שְׁ
פָּׁשוּט לֹא גְּמוָּרה

י הָעֵת וְהָאֶָרץ ּ יוְֹרשֵׁ אָנו
חָֹרה וּצְנוּמָה בָּם יַלְָדּה שְׁ

נֵצֶר עֲבִָדים, בַּת לְאֵם יְחִיָדה
ׂיאָה חוֹלֶמֶת לִהְיוֹת נְשִ
ׂיאָהּ יר לִנְשִ קוֵֹראת שִׁ

ְרחוִֹקים מִבָָּרק
ֹּהַר ְרחוִֹקים מִט

ּ אָנו אֵין פָּרוּׁש הַָדּבָר שֶׁ
לָם חוְֹתִרים לְיַחַד מֻשְׁ

ל יַעַד ּ ׁשוֹאֲפִים לְיַחַד שֶׁ אָנו
ּיוֹת, לְיַצֵּר מְִדינָה מְחֻיֶּבֶת לְַתְרבּו

לִצְבָעִים, לְסוּגִים
ל בְּנֵי אֱנוֹׁש וּלְכָל הַמַּצָּבִים שֶׁ

ּ ּ לֹא לְמַפְִריד בֵּינֵינו ּ נוֹשְׂאִים מַבֵָּטנו אָנו
ּ ר לְנֶגֶד עֵינֵינו אֶלָּא לְזֶה אֲשֶׁ
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We close the divide because we know,  
to put our future first
we must first put our differences aside
We lay down our arms
so we can reach out our arms
to one another
We seek harm to none and harmony for all
Let the globe, if nothing else, say this is true:
That even as we grieved, we grew
That even as we hurt, we hoped
That even as we tired, we tried
That we’ll forever be tied together, victorious
Not because we will never again know defeat
but because we will never again sow division
Scripture tells us to envision
that everyone shall sit under their own vine and fig tree
And no one shall make them afraid
If we’re to live up to our own time
Then victory won’t lie in the blade
But in all the bridges we’ve made
That is the promised glade
The hill we climb
If only we dare
It’s because being American is more than a pride we inherit
it’s the past we step into
and how we repair it
We’ve seen a force that would shatter our nation
rather than share it
Would destroy our country if it meant delaying democracy
And this effort very nearly succeeded
But while democracy can be periodically delayed
it can never be permanently defeated
In this truth
in this faith we trust
For while we have our eyes on the future
history has its eyes on us
This is the era of just redemption
We feared at its inception
We did not feel prepared to be the heirs
of such a terrifying hour
but within it we found the power
to author a new chapter

ּ יוְֹדעִים, חוֹסְמִים אֶת הַמַּפְִריד כִּי אָנו
לְהַצִּיב אֶת הֶעִָתיד ְתּחִלָּה

ּ וֹנֶה בֵּינֵינו ּ לִנְטֹׁש אֶת הַּשׁ ְתּחִלָּה עָלֵינו
ּ ֵקנו ּ אֶת כְּלֵי נִשְׁ לְהַנִּיחַ מִיֵָּדינו

יט זְרוֹעוֹת כְֵּדי לְהוֹשִׁ
אֵלֶּה לְאֵלֶּה

ּ מְאַחֲלִים ַרע לְאִיׁש, ַרק ֵרעוּת לַכֹּל אֵינֶנּו
ּ ַרק זֹאת, אֱמֶת ִדּבְַּרֶתּם יֹאמַר הָעוֹלָם, לו

ּ ּ צָמַחְנו גַּם בְּצַעֲֵרנו
ּ ּינו ִ ּ, ִקו וּבִכְאֵבֵנו

ּ ּ נִסִּינו עָיַפְנו ּ כְּשֶׁ וַאֲפִלּו
לָנֶצַח נַחֲבֹר לָאֲגָֻדּה אַחַת, מְנַצְּחִים

ל לְּעוֹלָם לֹא נֵַדע עוֹד כֶּשֶׁ לֹא מִפְּנֵי שֶׁ
לֹּא נִזְַרע עוֹד מַחֲלֶֹקת ַרק מִפְּנֵי שֶׁ

ּ בַּכְּתוּבִים לָמְַדנו
ֹ ּ אִיׁש ַתּחַת גַּפְנוֹ וְאִיׁש ַתּחַת ְתּאֵנָתו בו וְיָשְׁ

וְאֵין מַחֲִריד
ּ אִם נֵַדע לְהְִתעַלּוֹת לְמַעֲלַת יָמֵינו

ֹּן כ הַנִּצָּחוֹן לֹא בְּלַהַב יִשְׁ
,ּ ר בָּנִינו ִרים אֲשֶׁ אֶלָּא בִּגְשָׁ

זֶה הַנֵֶּדר לְָקַרחַת הַיַּעַר
לְמַעֲלֶה הָהָר

אִם ַרק נָעֵז
ת ר גַּאֲוָה בְּמוֶֹרשֶׁ לִהְיוֹת אָמִֵריָקאִי – זֶה יוֵֹתר מֵאֲשֶׁ

ּ נִכְנָסִים זֶה הֶעָבָר אֵלָיו אָנו
ּן וְאֵיךְ נָבִיא לוֹ ִתּקּו

ּ וֹאֵף לְפֵָרק אֶת אֻמֵָּתנו ּ כּוֹחַ הַּשׁ ָראִינו
בִּמְקוֹם לְהְִתחַלֵּק בָּהּ

הַבּוֹחֵר בְּהֶֶרס הָאֶָרץ בַּעֲבוּר ְדּחִיַּת הֵַדּמוְֹקַרְטיָה
ּ וּמַאֲמַצָּיו כִּמְעַט צָלְחו

ן לְעִִתּים לְִדחוֹת ֵדּמוְֹקַרְטיָה נִַתּ
אַךְ לֹא לַהֲבִיסָהּ לִצְמִיתוּת

בְּזוֹ הָאֱמֶת
ּ בְּזוֹ הָאֱמוּנָה נִֵתּן אֶת אֱמוּנֵנו

ּ מַבִּיטוֹת פְּנֵי עִָתיד עֵינֵנו עָה שֶׁ שָׁ
ּ עֵינֵי הַהִסְטוְֹריָה מַבִּיטוֹת בָּנו

ל גְּאֻלָּה צוֶֹדֶקת זֶה זְמַנָּהּ שֶׁ
ת ּ מִלָּגֶשֶׁ ית חַָרְדנו בְֵּראשִׁ

ת ּ מוּכָנִים לֶָרשֶׁ נו עוֹד לֹא חַשְׁ
עָה הֲַרת עוֹלָם אֶת זוֹ הַשָּׁ

ּן הַכּוֹחַ אַךְ בְּתוֹכָהּ נִמְצָא ָטמו
לְחַבֵּר אֶת הַפֶֶּרק הֶחָָדׁש
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To offer hope and laughter to ourselves
So while once we asked
how could we possibly prevail over catastrophe?
Now we assert
How could catastrophe possibly prevail over us?
We will not march back to what was
but move to what shall be
A country that is bruised but whole
benevolent but bold
fierce and free
We will not be turned around
or interrupted by intimidation
because we know our inaction and inertia
will be the inheritance of the next generation
Our blunders become their burdens
But one thing is certain:
If we merge mercy with might
and might with right
then love becomes our legacy
and change our children’s birthright
So let us leave behind a country
better than the one we were left with
Every breath from my bronze-pounded chest
we will raise this wounded world into a wondrous one
We will rise from the gold-limbed hills of the west
we will rise from the windswept northeast
where our forefathers first realized revolution
We will rise from the lake-rimmed cities of the midwestern states
we will rise from the sunbaked south
We will rebuild, reconcile and recover
and every known nook of our nation and
every corner called our country,
our people diverse and beautiful will emerge
battered and beautiful
When day comes we step out of the shade
aflame and unafraid
The new dawn blooms as we free it
For there is always light
if only we’re brave enough to see it
If only we’re brave enough to be it

ּ ְקוָה וּצְחוֹק לְכֻלָּנו לֵָתת ִתּ
ּ עַל כֵּן אִם פַּעַם ָתּהִינו

אֵיךְ נוּכַל לִגְבֹּר עַל הָאָסוֹן?
ּ מַצְהִיִרים כָּעֵת אָנו

אֵיךְ יוּכַל הָאָסוֹן לִגְבֹּר עָלֵינוּ?
הָיָה לֹא נָׁשוּב אֶל מָה שֶׁ
נִצְעַד אֶל הֶעִָתיד לָבוֹא

לֵמָה מְִדינָה פְּצוּעָה אַךְ שְׁ
ׁשוֹחֶֶרת טוֹב אַךְ נוֹעֶזֶת

חְֶרֶרת אַמִּיצָה וּמְשֻׁ
לֹא נָסֹב אָחוֹר

ּוּם לֹא נֱֶחַרד מֵאִי
כִּי נֵַדע אדישות וחֹסֶר אוֹנִים
ה לַדּוֹרוֹת הַבָּאִים יהפכו יְֻרשָּׁ

.ּ ּ אֶת מְִטעַן ָטעוֵּתנו ׂאו הֵם יִשְּ
:ּ זֹאת יַָדעְנו

אִם נְחַבֵּר חֶסֶד לְעָצְמָה
ָרה וְעָצְמָה לְיָשְׁ

ּ ֵתּנו אָז ִתּהְיֶה הָאַהֲבָה מוַֹרשְׁ
ּ ּי יְלֵָדינו ֵ נֶּה אֶת חַי ר ְתּשַׁ זוֹ אֲשֶׁ

ּ מְִדינָה אִיר אַחֲֵרינו הָבָה נַשְׁ
ּ נו יַָּרשְׁ ּוֹ שֶׁ טוֹבָה מִז

ל גּוּפִי ימָה מַחֲזֵה הָאָָרד שֶׁ כָּל נְשִׁ
ּ הַפָּגוּעַ לְפֶלֶא הוֹפֶכֶת אֶת עוֹלָמֵנו

נַמְִריא מִגְּבָעוֹת הַזָּהָב בַּמַּעֲָרב
טוּף הָרוּחוֹת נַמְִריא מִצְּפוֹן הַמִּזְָרח שְׁ
ּ רֹאׁש לִָראׁשוֹנָה ּ אֲבוֵֹתינו ם הִֵרימו שָׁ

לְּחוֹפֵי מְִדינוֹת הָאֲגַמִּים נַמְִריא מֵהֶעִָרים שֶׁ
מֶׁש זוּף הַשֶּׁ נַמְִריא מֵהַָדּרוֹם שְׁ

לִים וְנַחְלִים נִבְנֶה, נַשְׁ
ּ ל עַמֵּנו וּבְכָל מְקוֹם מִסְּתוֹר שֶׁ

ּ ּיָה אְַרצֵנו וּבְכָל פִּנָּה הְַקּרו
ּ ַרב גּוֹנִי וְיָפֶה יִצְמַח עַמֵּנו

מֻכֶּה וְיָפֶה
ּ מֵהַצְּלָלִים יַּגִּיעַ יוֹם צֵאֵתנו כְּשֶׁ

לְהָבִים לְלֹא חַת מְשֻׁ
חַר חָָדׁש זוֵֹרחַ חְֵרר שַׁ נְשַׁ

הָאוֹר ַקיָּם לְעוֹלָם
ֹ אִם ַרק נָעֵז לְִראוֹתו
ֹ אִם ַרק נָעֵז לִהְיוֹתו
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