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—Αλθεια, κυρα; Αλθεια υπρχουν αυτο οι νθρωποι;
— Εσες τι νοµζετε;
— ∆εν ξρουµε. Αλλ θα ταν ωραα να υπρχουν.
— Ε, τ!τε σως και να υπρχουν.
— Αν τους ονειρευ!µαστε, τ!τε θα υπρχουν. Ε, κυρα;
— Ναι, νοµζω πως τσι εναι.
— Κυρα, γιατ δε γρφετε µια ιστορα για !νειρα;
'τσι θα τους ονειρευ!µαστε πιο συχν…
— Ωραα ιδα. Μπορε και να το κνω. Τι λες κι εσ,,
Αλ;
— Εγ- δεν ονειρε,οµαι. Ο,τε µε κλειστ ο,τε µε ανοιχτ µτια.
— Ποτ;
— Ποτ.
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3ταν µια χ-ρα πολ, µακριν, πρα απ! τα !ρια του

κ!σµου που ξρουµε, χαµνη στα βθη του µυαλο, και
ξεχασµνη στην απεραντοσ,νη της καρδις. Αυτ τη
χ-ρα δεν τη σηµει-νει καννας χρτης, ο,τε την χει
επισκεφθε κποιος τολµηρ!ς θαλασσοπ!ρος, !πως ο
Σεβχ. ∆εν την αναφρει στις διηγσεις του καννας ταξιδευτς, ο,τε θα µπορο,σε να την περιγρψει κποιος
πολ, ευφνταστος ψε,της, !πως ο βαρ!νος Μυνχουζεν. Η χ-ρα αυτ ταν πολ, καλ κρυµµνη απ! αδικριτα βλµµατα και τυχοδιωκτικ βµατα.
Τα σ,νορ της απ! τις τρεις πλευρς βρχονταν απ!
µια µεγλη και βαθι θλασσα. Καννας δεν µπορο,σε
να τη διασχσει χωρς συνπειες. 9γρια ψρια µε µεγλα δ!ντια, σειρνες µε ανατριχιαστικ φων και τερστια κτη ικαν να καταπιο,ν ολ!κληρες πολιτεες παραµ!νευαν στα γαλζια νερ, προστατε,οντς την απ!
κουρσρους  εχθρικο,ς στ!λους. Καννα καρβι λοιπ!ν δεν τολµο,σε να πλησισει εκενη τη θλασσα,
παρ’ !λο που απ! µακρι φαιν!ταν ρεµη και γαλνια.
H µ!νη πλευρ !που δεν υπρχε θλασσα ταν στο
βορρ. <µως κι απ! εκε ταν δ,σκολο να περσει κποιος ταξιδευτς. Θε!ρατα και πντα χιονοσκπαστα
βουν, µε κορυφς που γγιζαν τον ουραν!, σκαζαν τα
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β!ρεια σ,νορα της χ-ρας. Ο θρ,λος λεγε !τι στα
γρια δση των βουν-ν αυτ-ν κυκλοφορο,σαν πρσινοι δρκοι – για να µην αναφερθε κανες στους αγρι!τερους δρκους !λων των εποχ-ν, δηλαδ στους µα,ρους δρκους. Με ττοιους φ,λακες, λοιπ!ν, ταν αδ,νατον ακ!µη και για τον πιο τολµηρ! εξερευνητ στω
και να πλησισει εκενα τα βουν. Ακ!µα κι αν υποθσουµε !τι κατφερνε να µη γνει παγοκολ!να απ! τα
χι!νια και τους πγους, αποκλεεται να µη γιν!ταν ψητ!ς απ! την πυρακτωµνη ανσα κποιου δρκου.
Σε κενη τη χ-ρα, λοιπ!ν, ζο,σαν οι πιο περεργοι κι
ασυνθιστοι νθρωποι: νθρωποι που, !σο παρξενο
κι αν φανεται, εχαν στην πλτη τους απ! να ζευγρι
µεγλα διφανα φτερ – τ!σο διφανα, σαν να ταν
φτιαγµνα απ! γυαλ. Τα φτερ αυτ δεν εχαν συγκεκριµνο χρ-µα, αλλ κθε φορ παιρναν και διαφορετικ!: απ! το γαλζιο τ’ ουρανο, και το µπλε της θλασσας, απ! το πρσινο των δντρων κι απ! το κ!κκινο της
παπαρο,νας, απ! το χρυσαφ του λιου κι απ’ το ασηµνιο της σελνης.
Κατ τα λλα !µως αυτο οι νθρωποι εχαν και
πολλς οµοι!τητες µε τους κοινο,ς ανθρ-πους. Πγαιναν σχολεο, σπο,δαζαν, ταξδευαν, καναν οικογνεια,
εχαν φλους κι !,τι λλο µπορε κανες να φανταστε
!τι κνουν οι συνηθισµνοι νθρωποι. <µως το πιο σηµαντικ! απ’ !λα, αυτ! που τους κανε ξεχωριστο,ς,
ταν η δουλει τους. <λοι, λοιπ!ν, οι νθρωποι αυτς
της χ-ρας εχαν απ! τη στιγµ της γννησς τους την
δια δουλει, µια πολ, παρξενη, !µορφη και σηµαντι18

κ δουλει: να φυλνε τα !νειρα των απλ-ν και συνηθισµνων ανθρ-πων.
Κθε νεογννητο µωρ! που γεννι!ταν στις χ-ρες
των ανθρ-πων, απ! το πρ-το κι!λας !νειρ! του, αποκτο,σε στη µακριν εκενη χ-ρα τον Ονειροφ,λακ
του, τον προσττη των ονερων του. Απ! κενη τη στιγµ και µετ, ο συγκεκριµνος Ονειροφ,λακας θα εχε
ως µοναδικ του αποστολ να φυλει τα !νειρα του
προστατευ!µενο, του. Κθε Ονειροφ,λακας, λοιπ!ν,
φορτων!ταν τα !νειρα στην πλτη του και µε τα µεγλα φτερ του πετο,σε στους απραντους ονειρ!δροµους. <πως εναι φυσικ!, οι Ονειροφ,λακες εχαν πολλ δουλει προσπαθ-ντας να διατηρο,ν ζωνταν τα
!νειρα κι επιπλον να βοηθνε τους ανθρ-πους -στε
να µην ξεχννε τα !νειρ τους, αλλ να τα θυµο,νται
και να συνεχζουν να ονειρε,ονται.
Αυτ λοιπ!ν µε λγα λ!για ταν η µακριν Χ-ρα
των Ονειροφυλκων, σως η πιο αρχαα κι ευλογηµνη
χ-ρα απ! τη δηµιουργα του κ!σµου. Κι αυτο, µε λγα
λ!για, ταν οι Ονειροφ,λακες, µια απ! τις πιο παλις
και ιερς γενις ανθρ-πων.
Κι οι Ονειροφ,λακες ταν τ!σο πολλο, !σα και τα
!νειρα του κ!σµου.
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Ανµεσα στους Oνειροφ,λακες ζο,σε κι να αγαπηµ-

νο ζευγρι: ο 'ζρα κι η Αϊσ. Ο 'ζρα ταν νας καλοκαµωµνος ντρας µε τιρκουζ µτια κι η Αϊσ µια
!µορφη, καλ!καρδη γυνακα µε µακρι µεταξνια µαλλι στο χρ-µα του φ,λλου της ελις και µεγλα αµυγδαλωτ µτια. Τ!σο ο 'ζρα !σο και η γυνακα του η
Αϊσ προρχονταν απ! τις πιο παλις οικογνειες τον
Oνειροφυλκων. Οι ρζες των οικογενει-ν τους ταν
τ!σο παλις, που χνονταν στα βθη των αι-νων κι
φταναν µχρι το !νειρο του πρ-του ανθρ-που κι σως
ακ!µη και πιο πσω: µχρι το πρ-το !νειρο του διου
του Θεο,. 3ταν επ!µενο λοιπ!ν να εναι ιδιατερα σεβαστο ανµεσα στους Ονειροφ,λακες. <λοι τους θα,µαζαν γιατ δο,λευαν κι οι δυο τους ακο,ραστα κι ακατπαυστα, εκτελ-ντας στο ακραιο την αποστολ τους.
Ο 'ζρα µλιστα ανκε στο σ-µα των Εκλεγµνων: να
αν-τατο σ-µα Ονειροφυλκων που το εχε εκλξει ο
λα!ς της χ-ρας και φρ!ντιζε να εκτελο,νται οι ν!µοι
και να διαφυλσσεται η τξη.
Ζο,σαν ευτυχισµνοι οι δυο τους σ’ να µεγλο σπτι που µοιαζε πολ, µε κενους τους µικρο,ς π,ργους
µιας λλης εποχς που πολ, συχν βλπουµε εγκαταλειµµνους στις X-ρες των Aνθρ-πων. Η θση του σπιτιο, ταν ιδιατερα προνοµιακ. Χτισµνο στην κορυφ
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εν!ς λ!φου, βλεπε απ! τη µα πλευρ στη θλασσα κι
απ! την λλη στη µεγλη Χ-ρα των Ονειροφυλκων.
Το σπτι ανκε κποτε στον πατρα του 'ζρα και πριν
απ! αυτ! στον παππο, του και πει λγοντας: γενις
και γενις Ονειροφυλκων εχαν µεγαλ-σει εκε µσα.
Λογικ! λοιπ!ν ταν κποια στιγµ ο 'ζρα να θλει να
µεγαλ-σουν εκε πρα και τα δικ του παιδι, η επ!µενη γενι των Ονειροφυλκων.
Τα χρ!νια !µως περνο,σαν κι ο 'ζρα κι η Αϊσ δεν
καναν παιδι. Αυτ ταν η µ!νη τους στεναχ-ρια και
το µ!νο παρπονο που εχαν απ! την κατ τα λλα ευτυχισµνη ζω τους.
— Κρµα…
— Τι κρµα να µην χουν να παιδκι…
— Ε, δεν µπορε να τα χουν !λα.
— ∆ουλε,ουν πολ,. Lσως να µην χουν χρ!νο να µεγαλ-σουν να παιδ.
— Ναι, αλλ ξρω καλ πως θα θελαν να παιδκι.
— Θα εναι µεγλο πλγµα για τον 'ζρα να µην κνει
παιδ. Προρχεται απ! τις πιο παλις και τις πιο αξιοσβαστες οικογνειες τις χ-ρας µας.
Περπου αυτ λεγαν µεταξ, τους οι Ονειροφ,λακες συχν πυκν, αλλ ευτυχ-ς ο 'ζρα κι η Αϊσ δεν
διναν σηµασα στα κουτσοµπολι. Συνχιζαν να ζουν
αγαπ-ντας ο νας τον λλο και δουλε,οντας σκληρ.
Μ!νο στις προσευχς τους στο Θε! φανρωναν το παρπον! τους και παρακαλο,σαν να αποκτσουν κι αυτο να παιδκι. Υπ!σχονταν !τι θα το αγαπο,σαν πιο
πολ, κι απ! τον διο τους τον εαυτ!…
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Τα χρ!νια περνο,σαν και, µια !µορφη αυγουστιτικη

µρα, ανµεσα στ’ λλα παιδι Oνειροφ,λακες γεννθηκε κι να µικρ! κοριτσκι. Την -ρα ακριβ-ς που ο
µικρ!ς Αλ, σε κποια λλη χ-ρα, ονειρευ!ταν να τρχει ξγνοιαστος µσα σε να καταπρσινο λιβδι, γεννθηκε το κορτσι-Oνειροφ,λακς του, που θα εχε ως
µοναδικ της δουλει να φυλει τα !νειρ του. 3ταν
να !µορφο κοριτσκι µε µεγλα τιρκουζ µτια (!πως
του µπαµπ της) και µεταξνια µαλλι στο χρ-µα του
γκριζοπρσινου φ,λλου της ελις (!πως της µαµς της).
Το δρµα της ταν τ!σο σπρο, σχεδ!ν διφανο, που
φανονταν οι µικρς µοβ φλβες της. 3ταν γλυκ! κοριτσκι, µικροκαµωµνο και συχο, γι’ αυτ! και οι γονες
της ψαχναν να !νοµα που να της ταιριζει. 'ψαξαν
και ξαναψαξαν, κι αφο, µελτησαν πολ, προσεκτικ
τον κατλογο µε τα ον!µατα που υπρχαν στα βιβλα
των ονοµτων, διλεξαν αυτ! που θε-ρησαν πιο κατλληλο. 'τσι γινε λοιπ!ν και το κοριτσκι πρε τ’ !νοµα που, σ,µφωνα µε τα βιβλα τους, σε µια αρχαα γλ-σσα σµαινε «δροσοσταλδα»: την επαν 'ρση. Τι περαζε που ταν η πιο µικρ κι η πιο ε,θραυστη απ’ !λα τα
παιδι-Oνειροφ,λακες; 3ταν γραφτ! να µην την ξεχσουν τ!σο ε,κολα, ο,τε στη Χ-ρα των Ονειροφυλκων
αλλ ο,τε και στις X-ρες των Ανθρ-πων.
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Ο 'ζρα κι η Αϊσ ταν πολ, περφανοι για τη γννησ της κ!ρης τους. Κθονταν µε τις -ρες πνω απ!
την κο,νια της και την παρατηρο,σαν, της τραγουδο,σαν και παρακαλο,σαν το Θε! να εναι ευτυχισµνη,
γερ και δυνατ. Η χαρ τους ταν τ!σο µεγλη, που
δεν ανησυχο,σαν που τα φτερ της, σε αντθεση µε των
υπ!λοιπων παιδι-ν, ταν πρα πολ, µικρ κι αδ,ναµα.
Ο,τε διναν σηµασα στα αν!ητα κουτσοµπολι που
κυκλοφορο,σαν για την κ!ρη τους:
— Θα πεθνει.
— Το βλµµα της χνεται στο πειρο.
3:
— Θα πεθνει.
— Το δρµα της εναι τ!σο λευκ!, που µοιζει διφανη, τοιµη να εξαφανιστε.
3 ακ!µη και:
— Θα πεθνει.
— Τα φτερ της εναι αδ,ναµα. Τα φτερ της εναι µικρ, πολ, µικρ για το βρος των ονερων.
Και πντως !λοι λεγαν µε βεβαι!τητα:
— Θα πεθνει, αργ  γργορα. Κρµα…
Αυτ τα λεγαν οι Ονειροφ,λακες γιατ υπρχε καταγραµµνο στα χρονικ της χ-ρας πως καµι φορ,
!ταν, τη στιγµ που ονειρε,εται να µικρ! µωρκι, κ!ψουν βαια το !νειρ! του, ο Oνειροφ,λακς του γεννιται αδ,ναµος και µε µικρ φτερ. Κποιοι Oνειροφ,λακες µλιστα εχαν πεθνει αµσως µετ τη στιγµ της
γννησς τους. Οι γονες της 'ρσης ββαια πστευαν
!τι η κ!ρη τους θα µεγλωνε κι !λα θα περνο,σαν. Κι ο
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'ζρα κι η Αϊσ δεν ταν τυχαοι. <ταν λοιπ!ν εκενοι
λεγαν !τι η 'ρση θα µεγλωνε και !λα θα φτιαχναν,
πρπει να ξεραν τι λεγαν και κανες δεν τολµο,σε να
το αµφισβητσει. Παρ’ !λα αυτ, τα κουτσοµπολι διναν κι παιρναν. Παντο,. Στην αγορ, στις διασκεδσεις, στα παιχνδια των παιδι-ν. <λοι, µικρο και µεγλοι, συζητο,σαν για την κ!ρη του 'ζρα του Εκλεγµνου, !λοι µιλο,σαν για κενο το µικρ! κορτσι, την
'ρση, !λοι µιλο,σαν για µια διφανη δροσοσταλδα.
— <ταν γεννθηκε…
— Λγο µετ…
— Το µωρκι, ο Αλ, ονειρευ!ταν ακ!µη το πρ-το
!νειρ! του…
— <µορφο το !νειρ! του…
— Αλλ λγο µελαγχολικ!. Λγο λυπηµνο.
— 3ταν δυστυχισµνο παιδκι.
— 'πεσε τ!τε νας κεραυν!ς.
— <χι… Περνο,σε ο στρατ!ς.
— 'πεσε νας κεραυν!ς την -ρα που περνο,σε ο
στρατ!ς.
— 9γριοι πολεµιστς…
— Με !πλα και µαχαρια.
— Σκωσε κποιος το !πλο του και πυροβ!λησε τον
ουραν!.
— 'βαλε το !πλο του στο κεφλι του παιδιο,.
— Μια µικρ κνηση…
— Αλλ τ!σο µεγλη!
— Το αγορκι τρ!µαξε.
— Το αγορκι σταµτησε να ονειρε,εται.
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— Σταµτησε να ονειρε,εται;
— Σταµτησε να ονειρε,εται.
— Καηµνο αγ!ρι…
— Γι’ αυτ! τα φτερ της 'ρσης…
— Εναι µικρ.
— Εναι αδ,ναµα.
— ∆ε θα τα καταφρει.
— Καηµνο κορτσι… Τ-ρα πει. Εναι καταδικασµνη.
— Το αγορκι π-ς θα ονειρε,εται;
— Η 'ρση δε θα µπορσει να φυλξει τα !νειρ του.
— Εκενος ο στρατι-της…
— Ο κρ!τος…
— Εκενος ο κεραυν!ς φταει.
— Εκενο το !πλο.
— Τι κι αν εναι Εκλεγµνος ο 'ζρα; ∆ε θα µπορσει
να τη σ-σει.
— Τι θλιβερ ιστορα… Εναι να τους λυπσαι.
— Ναι. Να τους λυπσαι. <λους.
Κι τσι, στο εξς, πρω και βρδυ, κανες δε µιλο,σε
για το διφανο δρµα της 'ρσης, για τα !µορφα τιρκουζ µτια της 'ρσης, για το χαµ!γελο της 'ρσης,
αλλ για το π!σο µικρ ταν τα φτερ της 'ρσης.
«Θλει λγη παραπνω φροντδα. Αυτ! εναι !λο.
Θα µεγαλ-σει, θα δυναµ-σει και !λα θα φτιξουν»
λεγε και ξανλεγε στον εαυτ! του ο 'ζρα.
«Θλει λγη παραπνω φροντδα. Αυτ! εναι !λο. Θα
µεγαλ-σει, θα δυναµ-σει και !λα θα φτιξουν» λεγε και
ξανλεγε στον εαυτ! της η Αϊσ. Στο µεταξ, !µως, στον
π,ργο του 'ζρα και της Αϊσ πλωναν λευκ χαλι, να
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χρ-µα που να εναι ουδτερο, για να µην ενοχλο,ν την
'ρση, για να µην την τυφλ-νουν τα χρ-µατα. Κλυπταν
τα παρθυρα µε χοντρς σπρες µεταξωτς κουρτνες
για να µην την ζαλζει το φως του λιου και να µην τη θλβουν οι ασηµνιες αντα,γειες του φεγγαριο,. Κρατο,σαν κλειστς τις π!ρτες για να µην την κουρζουν οι θ!ρυβοι του δρ!µου και να µην την αναστατ-νουν οι φωνς και τα γλια απ’ τα παιχνδια των λλων παιδι-ν.
— Θα την κρατσουµε εδ- µσα, µσα στη λευκ
ασφλεια του πουθεν, κι !λα θα φτιξουν, λεγε ο
'ζρα.
— Θα µενει ρεµη µσα στη λευκ ησυχα του τποτα
κι !λα θα στρ-σουν, λεγε η Αϊσ.
Αν και ταν Εκλεγµνος !µως, ο 'ζρα δεν µπορο,σε να κνει του κεφαλιο, του. Η κ!ρη του εχε να σκοπ! και µια δουλει !πως !λοι οι Ονειροφ,λακες της χ-ρας του. Για να µενει κλεισµνη στο λευκ! π,ργο τους,
πρεπε να χει ειδικ δεια απ! τους Γηραιο,ς, δηλαδ
το συµβο,λιο των αξιοσβαστων και σοφ-ν γρων της
χ-ρας τους, που ταν το αν-τερο συµβο,λιο !λης της
χ-ρας. Κποιοι µλιστα λεγαν πως αυτ! το συµβο,λιο
πολ, συχν παιρνε εντολς ακ!µη κι απ! τους διους
τους Αγγλους.
Μια βροχερ χειµωνιτικη µρα, λοιπ!ν, παρουσιστηκαν ο 'ζρα κι η Αϊσ στο Συµβο,λιο των Γηραι-ν.
3θελαν να προυν την δεια να κρατσουν την 'ρση
αποµονωµνη στο σπτι τους, για να µπορσει να µεγαλ-σει χωρς την σκοτο,ρα των ονερων, χωρς να εξαντλεται απ! την εππονη προσπθεια να φυλει τα
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!νειρα εκενου του παιδιο,. 3ταν αποφασισµνοι κι
τοιµοι να κνουν τα πντα προκειµνου να µπορσει η
κ!ρη τους να δυναµ-σει και να ζσει.
∆εν ξρουµε τι τους ρ-τησαν οι Γηραιο, γιατ οι Γηραιο δε µιλο,σαν µε τα λ!για, αλλ µε τα µτια. Εχαν
τ!ση σοφα, που φτανε να κοιτξουν !ποιον ταν
µπροστ τους, για να του θσουν µε το βλµµα τις κατλληλες ερωτσεις. Με αυτ! τον τρ!πο, αν κποιος
δεν µπορο,σε να αισθανθε τις ερωτσεις των Γηραι-ν,
σµαινε !τι δεν ταν ξιος να βρσκεται στο σοφ! συµβο,λι! τους, !τι το ατηµ του δεν ταν δκαιο  λογικ!
κι πρεπε ν’ αποχωρσει. Ο 'ζρα κι η Αϊσ απδειξαν
!µως !τι µπορο,σαν να καταλβουν τις ερωτσεις
τους. 'τσι, σως να µη µθουµε ποτ τι ταν αυτ! που
τους εχαν ρωτσει οι Γηραιο, ξρουµε !µως τις απαντσεις που δωσαν. <πως επσης ξρουµε !τι απντησαν µε θρρος και ειλικρνεια.
— Εναι αδ,ναµη, σοφο γροντες, η κ!ρη µας.
— Πολ, αδ,ναµη. Σαν να κλαρκι.
— Σαν το µσχο εν!ς λουλουδιο,.
…
— Ναι, εναι αλθεια.
— Εναι πολ, µικρ τα φτερ της.
— <µως θα µεγαλ-σουν.
…
— Υπρχαν κι λλοι Ονειροφ,λακες σαν αυτν. Εχαν
κι εκενοι µικρ φτερ !ταν γεννθηκαν. 3ταν κι εκενοι αδ,ναµοι, αλλ !ταν µεγλωσαν µπ!ρεσαν να κνουν το καθκον τους.
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…
— Με πολλ υποµον και µεγλη επιµον.
— Με παραπνω ηρεµα.
— Με περισσ!τερη φροντδα και καταν!ηση.
— Με πι!τερη στοργ.
— Με πειρα χδια και φιλι.
— Με απραντη αγπη.
…
— Θα προσπαθσουµε.
— Θα κνουµε !,τι περνει απ! το χρι µας.
— Ακ!µη περισσ!τερα.
— Θα µπορσουµε.
— Θα τα καταφρουµε.
…
— ∆ε θα σας ντροπισει.
— ∆ε θα σας απογοητε,σει.
— Θα εκτελσει στο ακραιο την αποστολ της.
…
— Ακ!µη και την δια µας τη ζω.
— Ακ!µη και την δια µας τη ζω.
…
— Το υπ!σχοµαι.
— Το υπ!σχοµαι.
Ο 'ζρα κι η Αϊσ περµεναν ξω απ! τις κλειστς
π!ρτες για την απ!φαση του Συµβουλου των Γηραι-ν.
Vστερα απ! λγο τους ρθε η απντηση γραµµνη σε
µια σφραγισµνη περγαµην: Μπορο,σαν να κρατσουν την κ!ρη τους προστατευµνη στο λευκ! της π,ργο, αρκε !ταν δυνµωνε να βγαινε στον κ!σµο τους.
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Και τ!τε  θα ζο,σε !πως !λοι εκτελ-ντας το χρος της
 θ’ ακολουθο,σε τη µορα αυτ-ν των οποων τα φτερ
δεν ντεχαν το βρος των ονερων.
'πειτα λοιπ!ν κι απ! την δεια των Γηραι-ν, η
'ρση θα µπορο,σε να ζσει αποµονωµνη στο λευκ!
τους κστρο. Τ!τε ταν µ!νο δ,ο χρ!νων και θα πρεπε
να ζσει για χρ!νια πολλ µακρι απ! τις φωνς, τα
χρ-µατα, τα γλια, τα φ-τα, τη χαρ, τη λ,πη και το
βρος των ονερων. ∆ηλαδ µακρι απ’ !λα !σα µπορο,ν να ταρξουν να µικρ! κι αδ,ναµο Oνειροφ,λακα, αλλ ταυτ!χρονα µακρι κι απ’ !λα !σα χρειζεται
κθε παιδ –ετε εναι Oνειροφ,λακας ετε !χι– για να
µεγαλ-σει και ν’ αναπτυχθε σωστ.
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