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 Antoon Krings

Το Το λυκάκιυκάκι

EK∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

και οι μέλισσες



Το λυκάκι φοβάται πολύ τις μέλισσες. Από τότε 
που το τσίμπησαν στη μύτη, έπαψε να τις κυνηγάει 
όπως έκανε πιο πριν. 
«Το πρόβλημα με τις μέλισσες» είπε μια μέρα 
στον φίλο του τον αρκούδο «είναι ότι δεν μπορούμε 
να καταλάβουμε πότε θυμώνουν».
Όμως ο φίλος του δεν είναι τόσο φοβητσιάρης:
«Δεν ξέρω πότε θυμώνουν» του απάντησε. «Ξέρω 
όμως ότι, αν δεν τις πειράξεις, δε σε πειράζουν. 
Δε γίνεται όμως να μην τις πειράξεις όταν πας 
να πάρεις το μέλι τους! Εμείς οι αρκούδες είμαστε 
δυστυχισμένες δίχως μέλι… Δεν ήξερα ότι το ίδιο 
ισχύει και για τα λυκάκια!».





«Ναι, αλλά πώς γίνεται να μη μας τσιμπάνε 
οι μέλισσες;» ρώτησε το λυκάκι.
«Κοίτα με και σκέψου λιγάκι» είπε ο αρκούδος 
δείχνοντας στο λυκάκι τις ρίγες του. «Αν ντυθείς 
σαν τις μέλισσες, κανείς δε θα σε καταλάβει! 
Έτσι, θα μπορέσεις να πάρεις το μέλι σου 
ανενόχλητος!»
«Τώρα που το σκέφτομαι, δεν έχεις άδικο. 
Αυτές οι ρίγες σε κάνουν να μοιάζεις με μέλισσα!»





Το λυκάκι ψάχνει τρόπο με τον φίλο του τον αρκούδο 
για να παίρνουν το μέλι από τις κυψέλες δίχως να τους τσιμπούν 
οι μέλισσες. Όμως η τύχη θα τους παίξει ένα παράξενο παιχνίδι, 

που θα τους μάθει ότι, για να πάρουν αυτό που θέλουν, 
θα πρέπει πρώτα να δώσουν... 
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• Το μικρό λυκάκι και οι μέλισσες 
• Το μικρό λυκάκι και ο κακός ο λύκος
• Το μικρό λυκάκι και η βοσκοπούλα


