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Sweep your string, 
So we may sing. 
Elated, optative, 
Our several voices 
Interblending, 
Playfully contending, 
Not interfering 
But co-inhering, 
For all within 
The cincture 
of the sound, 
Is holy ground 
Where all are brothers, 
None faceless Others, 
et mortals 
beware Of words, 
for With words we lie, 
Can say peace 
When we mean war, 
Foul thought speak-fair 
And promise falsely, 
But song is true: 
Let music for peace 
Be the paradigm, 
For peace means 
to change At 
the right time, 
as the World-Clock 
Goes Tick-and Tock. 
So may the story 
Of our human city 
Presently move 
Like music, when 
Begotten notes 
New notes beget 
Making the flowing 
Of time a growing 
Till what it could be, 
At last it is, 
Where even sadness 
Is a form of gladness, 
Where fate is freedom, 
Grace and Surprise. 
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Amb tot l’entusiasme, 
sona, músic, les cordes 
perquè puguem cantar. 
Exultants, deleroses, 
les nostres veus diverses 
sabran entremesclar-se, 
competint, juganeres, 
sense tons dissonants, 
fins ser una sola veu. 

     Perquè tot el que abraça 
la llaçada del so 
és com terra sagrada 
en què tots som germans 
i no estranys sense rostre. 

     Mortals, teniu present 
anar amb compte amb els mots, 
perquè amb els mots mentim 
i amb els mots diem pau 
quan volíem dir guerra, 
i amagam la maldat, 
i fem promeses falses. 
La cançó és vertadera: 
que la música sigui 
un model per la pau, 
perquè la pau vol dir 
canviar cada cop 
que ens ho marca el tic-tac 
del rellotge del món. 
Així doncs, que la història 
de la ciutat dels homes 
d’ara endavant es mogui 
com la música, quan 
les notes engendrades 
engendren notes noves 
i fan de la fluència 
del temps una creixença 
fins que allò que podria 
haver estat s’esdevé, 
i fins i tot la pena 
és un mirall del goig 
i el destí és llibertat 
i gràcia i sorpresa. 

 

 

 

 


