
O τζίτζικας 
και ο µέρµηγκας

Eίναι άνοιξη. O κυρ Tζίτζικας µε την κιθάρα του, 
βγαίνει στην εξοχή κι αρχίζει το τραγούδι του. 

∆εν έχει καµιά έννοια στο µυαλό του. Ξυπνάει 
πρωί πρωί, το ρίχνει στο τραγούδι και σταµατάει 

το βράδυ, για να ξεκουραστεί και να κοιµηθεί.
– Tραγούδι και χαρά, µόνο έτσι αξίζει να 

ζει κανείς! λέει στα λουλουδάκια που τον 
κοιτάζουν µε θαυµασµό. Mη στενοχωριό-
σαστε ποτέ για τίποτα και γλεντάτε από 
το πρωί µέχρι το βράδυ. Eίµαι το πιο ευ-
τυχισµένο έντοµο του κόσµου και δίνω 
ζωή στον κάµπο και στα δάση µε το 
τραγούδι µου.
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Σε λίγο, όµως, σκοτείνιασε, 
και ο τζίτζικάς µας, αφού 
καληνύχτισε τα λουλουδά-
κια, αποφάσισε να κοιµηθεί 
για να ξεκουραστεί.

Oι µέρες πέρασαν, και να 
που έφτα σε το καλοκαίρι. Ένα πρωί, σαν βγή κε 
ο ήλιος, ο τζίτζικας πήρε την κιθάρα του στην 
αγκαλιά του και άρχισε πάλι το τραγούδι του.

Eκείνη τη στιγµή έτυχε να περνούν κάτω από 
το δέντρο µερικά µερµήγκια που, το καθένα τους, 
κουβαλούσε κι από έναν βαρύ σπόρο από στάρι.

– Πάλι άρχισε το τραγούδι του ο τζίτζικας, είπαν µετα-
ξύ τους. ∆εν νοιά ζεται για τίποτα, τεµπελιάζει και τρα-
γουδάει όλη την ηµέρα.

Πίσω από αυτά τα µερµήγκια, ακολουθούσαν δυο άλ-
λα, που έσπρωχναν µε πολύ κόπο ένα µεγάλο φασόλι. 
Mα ήταν πολύ βαρύ και βογκούσαν από την προσπά-
θεια. ∆εν σταµατούσαν, όµως, να πάρουν ανάσα.
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– E! τους φώναξε ο τζίτζικας. 
Πόσο σας λυπάµαι, καηµένα! Aπό το πρωί 

ως το βράδυ κουβαλάτε σπόρους. ∆εν βαρεθήκατε 
πια; Kαθίστε λιγάκι να ξεκουραστείτε και να τρα-
γουδήσετε κι εσείς. H ζωή είναι όµορφη µόνο όταν 
κάθεται κανείς και όταν τραγουδάει. ∆εν βλέπετε 
εµένα, τι όµορφα περνώ που δεν δουλεύω;

Tα δυο µερµήγκια δεν του αποκρίθηκαν.
«Άφησέ τον να λέει και να µας κοροϊδεύει», 
είπαν µεταξύ τους. «Eµείς ας κοιτάξουµε τη 

δουλειά µας. Πρέπει να γεµίσουµε τη φω-
λιά µας µε σπόρους για να έχουµε τον 

χειµώνα, που θα πιάσουν τα κρύα και 
τα χιόνια».
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