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...Και πώς η αγάπη για τα παιδιά οδηγεί έναν πατέρα να φτιάξει μια πανέμορφη
ιστορία για «τη δύναμη της μουσικής, για τις αξίες της φιλίας και της
συντροφικότητας και για την αποδοχή της διαφορετικότητας. Μια σύγχρονη, 
παιδική, "Κιβωτός του Νώε"», όπως διαβάζουμε στο εξώφυλλο. Σημαντικό είναι
ότι η αφήγηση είναι λακωνική και έμμετρη με πραγματική παιδαγωγική
εμβάθυνση για παιδιά μικρής ηλικίας -ένα περιεκτικό αναγνωστικό θα έλεγα με
κλίσεις μουσικές και αγάπη προς την παιδική ηλικία και τον ίδιο τον άνθρωπο.

Στις μεγάλου σχήματος σελίδες παρελαύνουν: ένα καγκουρό [που ’πινε πολύ νερό
μα δεν έλεγε το «ρο»]· ένας παπαγάλος [από σένα πιο μεγάλος]· μια καμήλα [που
μασούσε όλο μήλα]· μια χελώνα [με μπικίνι κολυμπούσε στην Κερκίνη]· ένας
ουρακοτάγκος [να χορεύει μόνος τάνγκο]· ένα τζιτζίκι [τρελαινόταν για τζατζίκι]· 
στο τέλος της παρέας [μια αρκούδα συγγραφέας και μια γάτα καλλιτέχνης
συζητούσαν περί τέχνης]. Στην επόμενη σελίδα φτάνουν στη Θράκη και η δροσερή
παρέα συναντάει τον Ορφέα «και τους άλλαξε τη μοίρα τραγουδώντας με τη
λύρα». Το καγκουρό μπορούσε πλέον να πει το «ρο» και ο παπαγάλος έλεγε πως
είναι Γάλλος.

Η καμήλα τον ερωτεύτηκε και του χάρισε τα μήλα, ο ουρακοτάγκος χόρευε σαν τα
μπολσόι «κι ήρθε όλο του το σόι». Το τζιτζίκι τραγουδούσε σαν σοπράνο «μες στη
σκάλα στο Μιλάνο». Μια ημέρα που ’χε κρύο πήρε η αρκούδα κρατικό βραβείο, το
γατάκι απ’ το Μπαλί ζωγραφίζει σαν Νταλί. Ενας πελαργός που πετούσε από
πάνω έγινε αεροπλάνο σαν άκουσε τη μουσική, όπως κι ένας κροκόδειλος που
φοβόταν το φεγγάρι σαν άκουσε τη μουσική ένιωσε σαν τον Γκαγκάριν. Στο τέλος
ένας σκαντζόχοιρος με τζελ τους πηγαίνει ώς το ΚΤΕΛ.

«Μπήκαν στο λεωφορείο και τραγούδαγαν με μπρίο, της φιλίας το ταξίδι στην
καρδιά τους είναι ήδη».

Ο συγγραφέας είναι συνάδελφος. Τι συνάγεται; Οτι υπάρχουν ακόμη
δημοσιογράφοι ευαίσθητοι και δημιουργοί.
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