
En la mondon venis nova sento, tra la mondo iras forta voko; per flugiloj de facila vento nun de loko flugu ĝi al loko.  Ne al glavo
sangon soifanta Ĝi la homan tiras familion: al la mond' eterne militanta Ĝi promesas sanktan harmonion.  Sub la sankta signo
de l' espero kolektiĝas pacaj batalantoj, kaj rapide kreskas la afero per laboro de la esperantoj.  Forte staras muroj de miljaroj
inter la popoloj dividitaj; sed dissaltos la obstinaj baroj, per la sankta amo disbatitaj.  Sur neŭtrala lingva fundamento, kompre-
nante unu la alian, la popoloj faros en konsento unu grandan rondon familian.  Nia diligenta kolegaro en laboro paca ne laciĝos,
ĝis la bela sonĝo de l' homaro por eterna ben' efektiviĝos.  Al Vi, ho potenca senkorpa mistero, fortego, la mondon reganta, al
Vi, granda fonto de l' amo kaj vero kaj fonto de vivo konstanta, al Vi, kiun ĉiuj malsame prezentas, sed ĉiuj egale en koro Vin
sentas, al Vi, kiu kreas, al Vi, kiu reĝas, hodiau ni preĝas.  Al Vi ni ne venas kun kredo nacia, kun dogmoj de blinda fervoro: silen-
tas nun ĉiu disput' religia kaj regas nun kredo de koro. Kun ĝi, kiu estas ĉe ĉiuj egala, kun ĝi, la plej vera, sen trudo batala, ni
staras nun, filoj de l' tuta homaro ĉe Via altaro.  Homaron Vi kreis perfekte kaj bele, sed ĝi sin dividis batale; popolo popolon
atakas kruele, frat' fraton atakas ŝakale. Ho, kiu ajn estas Vi, forto mistera, aŭskultu la voĉon de l' preĝo sincera, redonu la pacon
al la infanaro de l' granda homaro!  Ni ĵuris labori, ni ĵuris batali, por reunuigi l' homaron. Subtenu nin Forto, ne lasu nin fali, sed
lasu nin venki la baron; donacu Vi benon al nia laboro, donacu Vi forton al nia fervoro, ke ĉiam ni kontraŭ atakoj sovaĝaj nin
tenu kuraĝaj.  La verdan standardon tre alte ni tenos; ĝi signas la bonon kaj belon. La Forto mistera de l' mondo nin benos,
kaj nian atingos ni celon. Ni inter popoloj la murojn detruos, kaj ili ekkrakos kaj ili ekbruos kaj falos por ĉiam, kaj amo kaj
vero ekregos sur tero.  Kuniĝu la fratoj, plektiĝu la manoj, antaŭen kun pacaj armiloj! Kristanoj, hebreoj aŭ mahometa-
noj ni ĉiuj de Di' estas filoj. Ni ĉiam memoru pri bon' de l' homaro, kaj malgraŭ malhelpoj, sen halto kaj staro al frata
la celo ni iru obstine antaŭen, senfine.  En la mondon venis nova sento, tra la mondo iras forta voko; per flugiloj de
facila vento nun de loko flugu ĝi al loko.  Ne al glavo sangon soifanta Ĝi la homan tiras familion: al la mond' 
eterne militanta Ĝi promesas sanktan harmonion.  Sub la sankta signo de l' espero kolektiĝas pacaj batalantoj,
kaj rapide kreskas la afero per laboro de la esperantoj.  Forte staras muroj de miljaroj inter la popoloj dividitaj;
sed dissaltos la obstinaj baroj, per la sankta amo disba- titaj.  Sur neŭtrala lingva fundamento, komprenante
unu la alian, la popoloj faros en konsento unu grandan rondon familian.  Nia diligenta kolegaro en laboro
paca ne laciĝos, ĝis la bela sonĝo de l' homaro por eterna ben' efektiviĝos.  Al Vi, ho potenca senkorpa
mistero, fortego, la mondon reganta, al Vi, granda fonto de l' amo kaj vero kaj fonto de vivo konstanta, 
al Vi, kiun ĉiuj malsame prezentas, sed ĉiuj egale en koro Vin sentas, al Vi, kiu kreas, al Vi, kiu reĝas,
hodiau ni preĝas.  Al Vi ni ne venas kun kredo nacia, kun dogmoj de blinda fervoro: silentas nun
ĉ i u 
disput ' r e l i g i a
kaj regas nun kredo
de koro. Kun ĝi, kiu estas ĉe
ĉiuj egala, kun ĝi, la plej vera, sen trudo
batala, ni staras nun, filoj de l' tuta homaro
ĉe Via altaro.  Homaron Vi kreis perfekte kaj bele, sed
ĝi sin dividis batale; popolo popolon atakas kruele, frat'
fraton atakas ŝakale. Ho, kiu ajn estas Vi, forto mistera, aŭskultu la
voĉon de l' preĝo sincera, redonu la pacon al la infanaro de l' granda
homaro!  Ni ĵuris labori, ni ĵuris batali, por reunuigi l' homaron. Subtenu nin
Forto, ne lasu nin fali, sed lasu nin venki la baron; donacu Vi benon al nia laboro,
donacu Vi forton al nia fervoro, ke ĉiam ni kontraŭ atakoj sovaĝaj nin tenu
kuraĝaj.  La verdan standardon tre alte ni tenos; ĝi signas la bonon kaj
belon. La Forto mistera de l' mondo nin benos, kaj nian atingos ni celon.
Ni inter popoloj la murojn detruos, kaj ili ekkrakos kaj ili ekbruos kaj
falos por ĉiam, kaj amo kaj vero ekregos sur tero.  Kuniĝu la fratoj,
plektiĝu la manoj, antaŭen kun p a c a j armiloj! Kristanoj, hebreoj aŭ
mahometanoj ni ĉiuj de Di' estas filoj. Ni ĉiam memoru pri bon' de l' homaro,
kaj malgraŭ malhelpoj, sen halto kaj staro al frata la celo ni iru obstine antaŭen, senfine.  En
la mondon venis nova sento, tra la mondo iras forta voko; per flugiloj de facila vento nun de
loko flugu ĝi al loko.  Ne al glavo sangon soifanta Ĝi la homan tiras familion: al la mond' eterne
militanta Ĝi promesas sank- tan harmonion.  Sub la sankta signo de l' espero kolektiĝas pacaj bata-
lantoj, kaj rapide kreskas la afero per laboro de la esperantoj.  Forte staras muroj de miljaroj inter la popoloj
dividitaj; sed dissaltos la obstinaj baroj, per la sankta amo disbatitaj.  Sur neŭtrala lingva fundamento, komprenante
unu la alian, la popoloj faros en konsento unu grandan rondon familian.  Nia diligenta kolegaro en laboro paca ne laciĝos, ĝis
la bela sonĝo de l' homaro por eterna ben' efektiviĝos.  Al Vi, ho potenca senkorpa mistero, fortego, la mondon reganta, al Vi,
granda fonto de l' amo kaj vero kaj fonto de vivo konstanta, al Vi, kiun ĉiuj malsame prezentas, sed ĉiuj egale en koro Vin sentas,
al Vi, kiu kreas, al Vi, kiu reĝas, hodiau ni preĝas.  Al Vi ni ne venas kun kredo nacia, kun dogmoj de blinda fervoro: silentas nun
ĉiu disput' religia kaj regas nun kredo de koro. Kun ĝi, kiu estas ĉe ĉiuj egala, kun ĝi, la plej vera, sen trudo batala, ni staras nun,
filoj de l' tuta homaro ĉe Via altaro.  Homaron Vi kreis perfekte kaj bele, sed ĝi sin dividis batale; popolo popolon atakas kruele,
frat' fraton atakas ŝakale. Ho, kiu ajn estas Vi, forto mistera, aŭskultu la voĉon de l' preĝo sincera, redonu la pacon al la infanaro
de l' granda homaro!  Ni ĵuris labori, ni ĵuris batali, por reunuigi l' homaron. Subtenu nin Forto, ne lasu nin fali, sed lasu nin venki
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