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Αφιερωμένο σ’ όλα τα παιδάκια

που αγαπούν τα ζωάκια

και που σαν μεγαλώσουν

θ’ αγαπούν τη ζωή 

και τον άνθρωπο.



Μ ια φορά κι έναν καιρό, σε λιβάδι δροσερό, ζούσε μία 
πεταλούδα που ’χε φίλη μια αρκούδα. Από το πρωί πε-

τούσε, τα λουλούδια όλα τρυγούσε απ’ το νόστιμό τους μέλι, 
που το ζήλευαν οι αγγέλοι. Ζούσε στον παράδεισό της, που η 
ζωή την είχε στείλει, και καμάρωνε πως είχε μια αρκούδα καλή 
φίλη. Παίζανε μαζί ωραία και χαιρόντουσαν πολύ που κι οι δυο 
κάναν παρέα. Ερχόταν κι ένα πουλί, και τους άρεσε, ω πόσο, να 
τ’ ακούνε να λαλεί.





Μια φορά της είχε φέρει και τα δυο της αρκουδά-
κια, που κυλιόνταν στο γρασίδι σαν χαρούμενα παι-
δάκια. Βγάζανε μικρές φωνούλες για να δείξουν τη 
χαρά τους και χαζεύαν τα πουλάκια, που κουνούσαν 
τα φτερά τους. 





Χάρηκε η πεταλούδα και τ’ αγάπησε κι αυτά, και πολύ επιθυμού-
σε να τα δει έστω κλεφτά. «Φέρ’ τα μόνο μια στιγμούλα» όλο την 
παρακαλούσε, κι η αρκούδα αποκρινόταν, ήθελε μα δεν μπορούσε. 



«Βλέπεις έξω από το δάσος είν’ οι κίνδυνοι μεγάλοι. Οι άν-
θρωποι είναι καλοί, μα υπάρχουν και οι άλλοι. Κάποιοι άνθρω-
ποι νομίζουν οι δικές μας οι ζωές πως καθόλου δεν αξίζουν», 
έλεγε στην πεταλούδα, λυπημένη, η αρκούδα. 


