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Πλησίαζε ο χειμώνας και τα δυο σκαθάρια, 

ο Μέλιος και η Μελανή,  

ετοίμαζαν τις καινούργιες τους φωλιές. 

Σαν ήρθαν τα πρώτα κρύα,  

έκλεισαν καλά τις εισόδους με χώμα  

κι έπεσαν να κοιμηθούν ως την επόμενη άνοιξη.



Οι δυο φωλιές γέμισαν με όνειρα.

Ο Μέλιος ονειρεύτηκε πως βρέθηκε ανάποδα. 

Πέρασαν, λέει, από δίπλα του ένας τζίτζικας, μια ακρίδα, 

μια μέλισσα, μια πεταλούδα... 

Κανείς όμως δεν τον βοήθησε, ώσπου ήρθε η Μελανή. 

του είπε καθώς 

η καρδιά του χτυπούσε δυνατά.  



Η Μελανή ονειρεύτηκε πως περίμενε τον Μέλιο 

στη ρίζα μιας βελανιδιάς, κοντά σÕ έναν μεγάλο δρόμο. 

ÇΠώς θα περάσει απέναντι;È αναρωτιόταν μέσα στÕ όνειρο. 

Να, όμως, που αυτός βρήκε τον τρόπο. Πέρασε πάνω απÕ το ουράνιο τόξο. 

φώναξε ευτυχισμένος.



Κάπως έτσι, ήρθε η άνοιξη. 

Ο ύπνος και τα όνειρα 

έδωσαν τη θέση τους 

σε μια μέρα όλο φως.

Τα δυο σκαθάρια βγήκαν από τις φωλιές τους 

και αφέθηκαν στα χάδια του ανοιξιάτικου ήλιου.



πρότεινε ο Μέλιος.


