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Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έρ-
γου στο σύνολό του ή τμημάτων του με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς 

και η μετάφραση ή διασκευή του ή εκμετάλλευσή του με οποιονδήποτε  
τρόπο αναπαραγωγής έργου λόγου τέχνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του  

ν. 2121/1993 και της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης-Παρισιού, που κυρώθηκε 
με το ν. 100/1975. Επίσης απαγορεύεται η αναπαραγωγή της στοιχειοθεσίας, 

της σελιδοποίησης, του εξωφύλλου και γενικότερα όλης της αισθητικής 
εμφάνισης του βιβλίου, με φωτοτυπικές ή οποιεσδήποτε άλλες μεθόδους 
σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.2121/1993.
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 Ζούσε κάποτε στο δάσος 

ένα μικρό σκαθάρι, ο Μέλιος. 
   Είχε χρώμα μαύρο σαν το κάρβουνο, έξι πόδια 

και δυο δαγκάνες μπροστά, στο κεφάλι του. 

   Η αγαπημένη του συνήθεια ήταν να φτιάχνει 

μπάλες από χώμα και να τις κυλά. 

Μια μέρα, εκεί που κυλούσε μια από τις μπάλες του, 

                 σκόνταψε σÕ ένα τόσο δα   πετραδάκι.

Κι αναποδογύρισε!
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Άρχισε τότε να φωνάζει κουνώντας και τα έξι του πόδια. 

     Το μόνο που έβλεπε έτσι ανάποδα όπως βρέθηκε, 

   ήταν ο ουρανός και μερικά μικρά άσπρα σύννεφα. 

Ανησύχησε. Σκέφτηκε πως μπορεί να φανεί κάποιο 

    πουλί και να τον κάνει μια χαψιά! 

Φώναξε πιο δυνατά:
                                

draft1.indd   9 31/3/14   2:30 μ.μ.



draft1.indd   10 31/3/14   2:30 μ.μ.



- Ποιος μου χαλάει το τραγούδι; 
 ακούστηκε η φωνή ενός τζίτζικα από το δέντρο απέναντι. 

- Εδώ! Κάτω! Βοήθεια! 

 Ο τζίτζικας πλησίασε ανόρεχτα.

- Τι σου συμβαίνει;

- Αναποδογύρισα. Βοήθησέ με! 
- Χμμ, να σε βοηθήσω; Ξέρεις εγώ τώρα τραγουδάω... αλλά...

 Τι θα μου δώσεις αν σε βοηθήσω; 

- Μα τι να σου δώσω; Μμμ... να, μπορείς να πάρεις τη χωματένια μου μπάλα.

- Χωματένια μπάλα; Χα, χα! Να μου λείπει, είπε ο τζίτζικας. 

 Άκου χωματένια μπάλα! Και πέταξε πίσω στο δέντρο του. 

ÇΤο τραγούδι είναι μάλλον πολύ σπουδαίο πράγμα! 
 Δεν πρέπει να το διακόπτειςÈ, σκέφτηκε το μικρό σκαθάρι.
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