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Το αγόρι, ο τυφλοπόντικας, η αλεπού και το άλογο είναι ένα βιβλίο που όλοι πρέπει να
έχουμε στη βιβλιοθήκη μας. Άλλωστε είναι για όλες τις ηλικίες. Δεν μπορώ να θυμηθώ άλλο
βιβλίο που είναι εξίσου ωραίο να το διαβάζει κάποιος μόνος του κουκουλωμένος με την
κουβέρτα του, αλλά να το διαβάζει και με παρέα.

Είναι από τα βιβλία που δεν ξέρεις τι να γράψεις, δεν ξέρεις πώς να το περιγράψεις, απλά λες σε
όλους: «Να το πάρεις και θα με θυμηθείς. Είναι υπέροχο!»

Δεν είναι μια ιστορία που βασίζεται στην πλοκή. Είναι τόσο απλή. Ένα αγόρι συναντά έναν
τυφλοπόντικα και γίνονται φίλοι. Ο τυφλοπόντικας είναι μικρός και του αρέσουν τα γλυκά. Το
αγόρι έχει πολλές απορίες, έχει ανασφάλειες, έχει όνειρα. Το ίδιο και ο τυφλοπόντικας. Μιλάνε
και ανταλλάσσουν απόψεις. Στη συνέχεια εμφανίζεται και γίνεται μέλος της παρέας τους μία
αλεπού που δεν μιλά πολύ και ένα άλογο που ξέρει να πετάει.

Οι εικόνες είναι οι περισσότερες ασπρόμαυρες και αφαιρετικές. Σε κάποιες ο Charlie Mackesy
έχει προσθέσει λίγο χρώμα. Πολύ λίγο γιατί δεν θέλει η εικόνα να είναι έντονη αλλά απαλή,
όπως απαλές είναι και οι λέξεις του. Η γραμματοσειρά είναι ιδιαίτερη και ταιριαστή με το ύφος
του βιβλίου.

 

«Τι νομίζεις πως είναι επιτυχία, ρώτησε το αγόρι.

Ν’ αγαπάς, είπε ο τυφλοπόντικας»

 

«Αναρωτιέμαι αν υπάρχει

σχολείο να ξεμαθαίνεις»

 

«Το να είσαι καλός με τον εαυτό

σου είναι από τις πιο μεγάλες

καλοσύνες, είπε ο τυφλοπόντικας.»

 

«Ποιο είναι το ποιο γενναίο πράγμα που είπες ποτέ;

ρώτησε το αγόρι.

Βοήθεια, είπε το άλογο»

 



Και τόσες πολλές ακόμα φράσεις που σε κάνουν να σταματάς, να τις ξαναδιαβάζεις, να κοιτάς
την εικόνα και να σκέφτεσαι.

Μέσα σε λίγες μόνο φράσεις βρίσκουμε ως αναγνώστες τα πάντα. Αν και ο συγγραφέας λέει πως
αυτό το βιβλίο μιλά για τη φιλία, θεωρώ πως καταπιάνεται με πολύ περισσότερα πράγματα. Οι
τέσσερις ήρωες μιλούν εκτός από τη φιλία, για την αγάπη, την αυτοεκτίμηση, τη συγχώρεση, τον
φόβο, τη γενναιότητα, την αδυναμία, την ανασφάλεια, την καλοσύνη, τα όνειρα. Μιλούν για όλα
αυτά που δίνουν νόημα στη ζωή μας.

Δεν έχει σημασία αν είσαι μεγάλος, ή μικρός, αν είσαι άνθρωπος ή ζώο, αν ξέρεις πολλά ή λίγα.
Αρκεί να αγαπάς τον εαυτό σου και τους άλλους. Να σέβεσαι τον εαυτό σου και τους άλλους. Να
φροντίζεις τον εαυτό σου και τους άλλους. Γιατί αν τα κάνεις αυτά τότε εσύ αλλά και ο κόσμος
όλος θα γίνει καλύτερος.

Το βιβλίο είναι ένα αριστούργημα. Είναι σαν να σε παίρνει κάποιος αγκαλιά και να σου μιλά
τρυφερά για τα σημαντικά της ζωής. Μη χάσετε αυτήν την ευκαιρία.


