
Ένας αλλιώτικος Βασιλιάς,
καλόκαρδος, ειρηνικός και
σοφός, χωρίς παλάτια και
χρυσάφια, δίχως όπλα και σπαθιά,
βασιλεύει στην Ονειρούπολη! Μονάχο του βιος μια βρύση μαγική,
που σταλάζει φως, χαρά, αγάπη κι ό,τι άλλο λαχταρά η ψυχή μικρών και μεγάλων!
Κάθε σούρουπο, ο Βασιλιάς ανοίγει τη βρύση του μ’ ένα κλειδάκι και τα Όνειρα γεμίζουν τα
τάσια τους με τα υπέροχα υλικά της.
Μια μέρα έρχεται στην Ονειρούπολη ένας μαύρος καβαλάρης και ζητά από τον Βασιλιά το
κλειδί της βρύσης. Εκείνος αρνείται να του το παραδώσει. Προσπαθεί επί τρία μερόνυχτα
να μαλακώσει την ψυχή, να αλλάξει τη βουλή του ξένου. Με ποιο τρόπο;
Τον κερνά μέλι και γάλα!
Τον ψυχαγωγεί με το κελάηδημα των αηδονιών και με τον χορό των πουλιών.
Του κάκου όμως! Έτσι…
Γλυκός και τρυφερός, ποιητικός και σοφός «ο Βασιλιάς των Ονείρων» εξηγεί στα παιδιά
γιατί ο ύπνος τους δεν είναι όλα τα βράδια γεμάτος με όνειρα και γιατί τα όνειρά τους
άλλοτε είναι όμορφα και γλυκά κι άλλοτε άσχημα και πικρά. Τους μαθαίνει,
ακόμα, πως ο κόσμος μας δεν είναι μονοσήμαντος. Πως μέσα του υπάρχει
το καλό και το κακό που αντιμάχονται.
Και πως η μάχη ανάμεσά τους είναι αέναη!
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Στα παιδιά και στα εγγόνια
μου.
Στα παιδιά όλου του κόσμου.
Για να ‘ναι από μέλι κι από
γάλα
τα όνειρά τους…
Ευδοκία Σκορδαλά-Κακα-
τσάκη

Στα παιδιά και στα εγγόνια μου.
Στα παιδιά όλου του κόσμου.

Για να ‘ναι από μέλι κι από γάλα
τα όνειρά τους…
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Από καρδιάς ευχαριστώ την μοναδική
Νένα Βενετσάνου,

που «έντυσε» με το φως της φωνής
και της μουσικής της, το ποίημά μου

«ο Βασιλιάς των Ονείρων»
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Μια φορά κι έναν καιρό ήταν... για σταθείτε, τι λέω ήταν, ακόμα είναι,
ψηλά πολύ ψηλά, πιο πάνω απ’ τα σύννεφα χτισμένη, η Ονειρούπολη.
Χίλια φεγγάρια κι άλλα τόσα, χίλια αστέρια κι άλλα τόσα, φωτίζουν τον
ουρανό της. Στις λιμνούλες της, μέσα σε κρυστάλλινα νερά, μελισσοβό-
τανα και ροδόσταμο, κολυμπούν γαλάζια χρυσόψαρα. Μικρές χαριτω-
μένες γέφυρες από ουράνια τόξα στολίζουν τα μικρά ποταμάκια της,
που τρέχουν μέλι και γάλα.

�
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Στα δέντρα της Ονειρούπολης έχει το βασίλειό της η άνοιξη και στα
κλαριά τους είναι φωλεμένα αμέτρητα πουλιά. Τόσο όμορφα και τόσο
γλυκόλαλα που ανθρώπου μάτι δεν αντέχει να τα δει, που ανθρώπινο
αφτί δεν αντέχει να τ’ ακούσει.

Όσο για τους δρόμους της,
είναι στρωμένοι με ηλιαχτίδες
και αστρολούλουδα.
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