
Ο τζίτζικας κι ο μέρμηγκας
(εικονογραφημένο παραμύθι)



Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα μυρμήγκι 
που έφτιαξε τη φωλιά του στις ρίζες ενός 

δέντρου, μέσα στο δάσος.

Την άνοιξη και το καλοκαίρι, που ο καιρός 
ήταν καλός, το μυρμήγκι ξυπνούσε με την 

ανατολή του ηλίου και ξεκινούσε τη δουλειά 
του.

Έψαχνε συνεχώς να βρει 
διάφορους σπόρους και όταν 

έβρισκε κάποιον, τον φορτωνόταν 
στην πλάτη και τον μετέφερε στη 

φωλιά του όπου και τον αποθήκευε.

Πρέπει να 
βιαστώ . . . 



Στα κλαδιά του ίδιου 
δέντρου ένας τζίτζικας είχε 
φτιάξει τη φωλιά του. Δεν 
έκανε τίποτα όμως όλη 

μέρα από το να κοιμάται 
και να τραγουδά.

Ξυπνούσε αφού μεσημεριάσει και αφού 
έτρωγε κάτι γρήγορα έπιανε το τραγούδι 

μέχρι τα μεσάνυχτα.

Ενώ την ίδια στιγμή, ο μέρμηγκας 
κουραζόταν αδιάκοπα κουβαλώντας 

σπόρους. 

Τρα λα λα 
τρα λα λα

Αχ, τι βαριά 
που είναι!



Έτσι περνούσαν οι μέρες η μια μετά 
την άλλη και ήρθε ο καιρός που έφυγε 

το καλοκαίρι και έδωσε τη θέση του 
στο φθινόπωρο.

Ο ουρανός συννέφιασε, ψηλή βροχή 
άρχισε να πέφτει και τα φύλλα των 
δέντρων  ένα – ένα ξεράθηκαν κι 

έπεσαν στη γη. 



Δεν άργησε να έρθει ο χειμώνας 
και να πέσουν οι πρώτες νιφάδες 

του χιονιού. 

Το μυρμήγκι έχοντας πολλές 
προμήθειες καθόταν μέσα στο 
σπίτι του και απολάμβανε τη 

ζεστασιά του.

Από την άλλη μεριά ο τζίτζικας 
έψαχνε απεγνωσμένα να βρει 

κάτι να φάει. 

Μην αντέχοντας άλλο την πείνα, πηγε στο 
γείτονά του, το μυρμήγκι, και ζήτησε φαγητό.

Καλέ μου γείτονα, 
σε παρακαλώ, 

δώσε μου κάτι να 
φάω. Δεν μπορώ 
να βρω τίποτα.

Τι έκανες όλο το 
καλοκαίρι;Γιατί δεν 

μάζευες τροφή για το 
χειμώνα; Δυστυχώς δεν 

έχω να σου δώσω, φτάνει 
μόνο για μένα. . .

ΤΕΛΟΣ
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