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ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ

Η τύχη τού κόσμου 

θα περάσει σε χέρια ανθρώπων μεγαλόψυχων 

ανιδιοτελών σεμνών εμπνευσμένων. 

Σε χέρια σοφών ηγετών με μεγάλη καρδιά. 

Αυτοί θα υπηρετούν το κοινό συμφέρον. 

Δεν θα δημαγωγούν δεν θα εξαπατούν. 

Θα κρατούν τα ηνία τής πολιτείας με σκέψη και φαντασία. 

Με την αδαμάντινη σκληρότητα των ποιητών. 

Με την διεισδυτική σοβαρότητα των στοχαστών.

Με την ακατάβλητη ευθύτητα των πολεμιστών.
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