
 

 

 

Μια μέρα ένα κουνούπι συνάντησε ένα λιοντάρι. Στάθηκε λοιπόν απέναντι στο λιοντάρι και 

άρχισε να του λέει: 

 

-Εσύ λιοντάρι που είσαι τόσο φαντασμένο και καυχιέσαι πως είσαι ο βασιλιάς των ζώων και 

πως όλα τα ζώα αλλά και οι άνθρωποι σε φοβούνται , το ξέρεις πως εγώ δεν σε φοβάμαι; 

 

-Εσύ το τιποτένιο κουνούπι δεν με φοβάσαι; Ρώτησε το λιοντάρι και κοίταξε το κουνούπι 

περιφρονητικά. 

 

-Ναι εγώ το κουνούπι δεν σε φοβάμαι! Γιατί δεν πιστεύω ότι κάνεις και τίποτα ξεχωριστό... 

Γρατζουνάς με τα νύχια σου και δαγκώνεις με τα δόντια σου και αυτό είναι που μπορεί να 

κάνει και μια γυναίκα όταν μαλώνει με τον άντρα της… Εγώ όμως το κουνούπι είμαι πιο 

δυνατό από σένα αλλά μπορώ να το αποδείξω! Και αν δεν το πιστεύεις δεν έχεις παρά να 

με δοκιμάσεις . Έλα να παλέψουμε και θα δεις ότι θα σε νικήσω . 

Το λιοντάρι που δεν μπορούσε να κάθεται να ακούει το κουνούπι να το προκαλεί και να 

μην κάνει τίποτα, τίναξε με δύναμη την ουρά του , αλλά δεν κατάφερε να χτυπήσει το 

κουνούπι . Και εκείνο για να κάνει το λιοντάρι να θυμώσει ακόμα περισσότερο ζουζούνιζε 

στο αυτί του: 

-Έλα να πολεμήσουμε… Έλα να πολεμήσουμε και θα δεις ότι είμαι πιο δυνατό από σένα. 

 

Το λιοντάρι που  εκνευρίστηκε πολύ του είπε: 

 

-Έλα λοιπόν να πολεμήσουμε θρασύ και άμυαλο κουνούπι. 

 

Τότε το κουνούπι τσίμπησε το λιοντάρι κατευθείαν μέσα στα ρουθούνια του. Το λιοντάρι 

πόνεσε από το τσίμπημα  και προσπάθησε να πιάσει το κουνούπι με την γλώσσα του αλλά 

δεν τα κατάφερε. 

 

Το λιοντάρι προσπαθούσε συνέχεια να πιάσει το κουνούπι με την ουρά και τα νύχια του 

αλλά δεν τα κατάφερνε και το κουνούπι όλο το τσιμπούσε στα ρουθούνια και το λιοντάρι 

πονούσε από τα τσιμπήματα.  

 

Τότε το κουνούπι του φώναξε  ευχαριστημένο: 

 

-Είδες που σε νίκησα εσένα το λιοντάρι που καυχιέσαι πως είσαι ο βασιλιάς των ζώων; Και 

ήταν περήφανο και ευχαριστημένο με το κατόρθωμα του τόσο πολύ που δεν πρόσεξε και 

έπεσε πάνω σε ένα ιστό αράχνης. Όταν η αράχνη πλησίασε το κουνούπι και ετοιμάστηκε να  

το φάει , το κουνούπι είπε λυπημένο : 

 

-Αχ! Τι άτυχο που είμαι. . .  Εγώ που νίκησα τον βασιλιά των ζώων . το λιοντάρι  τώρα θα 

γίνω φαγητό για ένα μικρό έντομο. . . Από μία αράχνη! 


