Méhecske második kalandja
Nagymama sziklakertjében a három jó barát: méhecske, szitakötő és fátyolka megtalálta a
galambszínű ördögszemvirágot, méhecske másik kedvenc virágát. A méhecske degeszre
tömte hasát nektárral, majd elaludt. Barátai, szitakötő és fátyolka hiába ébresztgették. Végül
elrepültek. Arra szállt a tarkalepke. Nagyon mérges lett, hogy szeretett virágát, amiből egy
volt nagymama kertjében, elfoglalta valaki.
- Kelj fel, hétalvó, és menj utadra! Ez az én virágom! – bökdöste meg orrával a méhecskét.
- Nem, ő az enyém! – mondta méhecske, aki a törpefürkész darázzsal való találkozás után,
elhatározta, hogy most már mindig bátor lesz.
- Úgy is kitúrlak innen! – lendült támadásba tarkalepke.
- Próbáld csak meg, ha mered! Nézd csak, milyen fullánkom van!
Meghallotta ezt a vitát a kék fadongó, aki éppen alagutat ásott egy korhadó fa törzsébe.
Ő nagyon békés kis dongó volt, így nem szerette a veszekedést.
-Majd én eldöntöm, hogy mi legyen. Repüljétek körbe a kertet! Aki hamarabb visszaér ide,
elfoglalhatja ördögszemvirágot – javasolta mélyet zümmögve.
Méhecske és pillangó beleegyezett a versenybe. A futamot zengőlégy indította, mert ő képes
szárnyait rebegtetve egy helyben repülni. A méhecske azt gondolta, hogy amilyen kicsi, olyan
fürge. Úgy, hogy ő fog nyerni. Tarkalepke pedig magabiztosan állt a rajthoz, mert így
gondolkozott:
-Míg én kettőt csapok a hatalmas szárnyammal, addig ez a mitugrász kis méhecske már le is
maradt.
A kék fadongó intett a zengőlégynek. A zengőlégy azt mondta:
-Elkészülni, vigyázz…
A tarkalepke azonban közbeszólt:
-Méhecske nem indíthatja a rajtot, hiszen az egyik versenyző is méhecske!
-Én nem vagyok méhecske, csak a ruhám színe, mintája hasonlít hozzájuk! Bemutatkozom.
Én a zengőlégy vagyok, méhecske ruhával álcázom magam - mondta, és miután mindenki
megnyugodott, elindult a verseny.
Egy ideig együtt haladtak, de a méhecske hamar érezni kezdte, hogy fárad. Nem értette,
hogy miért. Míg nem szitakötő barátja odarepült mellé, és felvilágosította:
-Hát így nem leszel első, ha egy potyautast is viszel magaddal!
-Potyautast? Én?
-Bizony, bizony! A lábadon lóg egy szalagos méhészbogár.
-Szedd le gyorsan! – kérlelte méhecske a szitakötőt.
A szitakötő most is segített barátjának. Méhecske egyszerre ért célba tarkalepkével. Ezen
nagyot nevettek, és megegyeztek, hogy ezentúl felváltva látogatják majd ördögszemvirágot.

