
Text:

O, America you’re calling
I can hear you calling me

You are calling me to be true to thee
True to thee I will be

O, America you’re weeping
Let me heal your wounded heart

I will keep you in
My keeping

Till there be a new start

And I will answer you
And I will take your hand
And lead you to the sun
And I will stand by you

Do all that I can do
And we will be as one

O, America I hear you
From your prairies to the sea
From your mountains grand

And all through this land
You are beautiful to me

And O, America you’re calling
I can hear you calling me

You are calling me to be true to thee
True to thee I will be

And I will answer you
And I will take your hand
And lead you to the sun
And I will stand by you

Do all that I can do
And we will be as one

O, America you’re calling…
I will ever answer thee

Překlad:

Ó, Ameriko, ty voláš
Slyším tě volat mne

Voláš mne, abych ti byla věrná
Věrná tobě já budu

Ó, Ameriko, ty pláčeš
Nech mne uzdravit tvé zraněné srdce

Budu tě chránit
V mé péči

Dokud tu nebude nový začátek

A já ti odpovím
A vezmu tě za ruku

A povedu tě ke slunci
A budu stát při tobě

Udělám vše co budu moct
A budeme jako jeden

Ó, Ameriko, já tě slyším
Od tvých prérií až k moři

Od tvých horských velikánů
A skrze celou tuhle zemi

Jsi pro mne krásná

A Ó, Ameriko, ty voláš
Slyším tě volat mne

Voláš mne, abych ti byla věrná
Věrná tobě já budu

A já ti odpovím
A vezmu tě za ruku

A povedu tě ke slunci
A budu stát při tobě

Udělám vše co budu moct
A budeme jako jeden

Ó, Ameriko, ty voláš…
Já ti vždycky odpovím
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