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Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας 
Μια όμορφη καλοκαιρινή μέρα
ένα μυρμήγκι περιπλανήθηκε ώς πέρα, 
ψάχνοντας τροφή για τον χειμώνα. 

Κι ο τζίτζικας φώναξε «Ας το γιορτάσουμε,
γιατί για σήμερα έχουμε φαγητό να χορτάσουμε».  
Το μυρμήγκι όμως συνέχισε τον αγώνα. 

Ξένοιαστα κύλησαν του καλοκαιριού οι μέρες.
Μα σαν ήρθαν του χειμώνα οι αγέρες,
σώθηκαν του εντόμου τα φαγητά.  



Ο τζίτζικας σταμάτησε να τραγουδά.
Κουράγιο για χορό δεν έβρισκε πια. 
«Πεινάω» παραδέχτηκε τελικά.

Τον φίλο του το μυρμήγκι αναζήτησε,
αυτό που τόσο ανάγκη είχε του ζήτησε,
λίγο φαγάκι, κατά προτίμηση χορταστικό.

Το μυρμήγκι είπε «Όλο τραγουδούσες, 
κι ενόσω εγώ δούλευα γελούσες, 
θες δεν θες τώρα, θα χορέψεις στον σκοπό».



Το λιοντάρι και το ποντίκι 
Ένα λιοντάρι έπιασε στα νύχια του ένα ποντίκι
κι αυτό μετάνιωσε που δεν είχε ετοιμάσει διαθήκη.

Μεζές λαχταριστός θα γίνω, σκέφτηκε,
όμως το λιοντάρι το άφησε κι έφυγε.

Κι αυτή η ιστορία κάπου εδώ θα τέλειωνε
ευγνώμων το ποντίκι με την καλή του τύχη θα έμενε.

Μια μέρα όμως που έτρεχε σαν βολίδα,
το λιοντάρι έπεσε σε παγίδα! 



Εκεί που βρυχόταν φοβισμένο ξανά και ξανά,
ένα ΣΚΟΥΙΚ ακούστηκε στα σιγανά. 

«Ποντικέ μου, φοβάμαι πως δεν υπάρχει ελπίδα, 
δεν θα τα καταφέρεις, είσαι μισή μερίδα!»

Ροκανίζοντας όμως με υπομονή 
ο ποντικός έκοψε τελικά το σκοινί,

κι έτσι ελευθέρωσε το λιοντάρι,
ανταποδίδοντας τη μεγάλη χάρη.



www.epbooks.gr

Οι μύθοι του Αισώπου γραμμένοι με στιχάκια 

και υπέροχα εικονογραφημένοι, 

θα συναρπάσουν μικρούς και μεγάλους! 

Μύθοι του Αισώπου

Κωδ. μηχ/σης 12.598

Η πρώτη μου συλλογή

ISBN 978-960-484-578-1


