Historia z życia pszczelarza
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Tuż obok lasu stał dom pszczelarza Jana. Za przydomowym ogrodem był jeszcze sad, a dalej pasieka. W
drewnianych ulach mieszkały pracowite pszczółki. Zawsze na wiosnę, latem i na początku jesieni zbierały
nektar z kwiatów, przerabiając go potem na miód. Czasem z lasu wychodził wielki niedźwiedź i wykradał miód z
któregoś ula. Pszczelarz bardzo się denerwował, zawsze krzyczał, wymachiwał kijem i wyganiał złodziejaszka.
Każdy ul pomalowany był na inny kolor. Było ich równo dziesięć – niebieski, czerwony, żółty, brązowy, zielony,
fioletowy, różowy, biały, pomarańczowy i szary. Pewnego jesiennego dnia Jan zauważył, że zniknął brązowy.
Nikt z okolicznych mieszkańców nie widział, jak i kiedy to się stało. Nawet gajowy, który mieszkał niedaleko w
leśniczówce. Bartnik Jan pogodził się ze stratą.
Potem nadeszła zima. Pszczoły spędzały ten czas w zamknięciu, każdy rój wraz ze swoją królową odpoczywa
przez kilka miesięcy we wnętrzu ula i wychodzi dopiero czując ciepło pierwszych promieni wiosennego słońca.
Wreszcie piękna Pani Wiosna wkroczyła do lasu, przyroda zaczęła budzić się do życia. Zazieleniły się trawa
oraz mchy, pojawiły pierwsze kwiaty. Na powitanie wychodziły kolejno leśne zwierzęta: lis, sarna, jeleń, łoś,
zając, dzik, wilk, myszy, żuczki, muszki, żaby, ropuchy. Nawet żmija przypełzła. Ptaki wesoło śpiewały,
rozpoczęły budowę gniazd. Wiosna już chciała iść dalej w świat, ale przypomniała sobie, że jeszcze nie pokazał
się jej niedźwiadek.
Stanęła przed wejściem do niedźwiedziej kryjówki i zawołała wesoło:
- Dzień dobry misiu! Czas wstawać. Zima się skończyła.
Jednak nikt jej nie odpowiedział. Podeszła bliżej, ale nie usłyszała nawet chrapania.
Zmartwiła się, czyżby miś zachorował? Czemu nie daje znaku życia?
- Lisie, czy wiesz, co dzieje się z misiem? O tej porze roku powinien już obudzić się z zimowego snu i wyjść na
powietrze.
- Wydawało mi się, że widziałem go dzisiaj o świcie, jak w wielkim pośpiechu zrywał krokusy na leśnej polanie i
pobiegł z nimi z powrotem do swojej jamy. Nawet na „cześć” mi nie odpowiedział, tak się spieszył. Chyba nie
chciał, żeby ktoś go zauważył.
- Naprawdę? Dziwne zachowanie.
- Bardzo dziwne.
- Zaczekajmy w takim razie i zobaczymy, czy znów pokaże się o wschodzie słońca.
Tak też zrobili. Miś wyszedł z kryjówki, pobiegł na polanę i wrócił z pękiem świeżo zerwanych krokusów. Był
bardzo zdumiony, że przy wejściu stoją lis wraz z Panią Wiosną. Mina mu zrzedła.
- Witaj przyjacielu, co u ciebie słychać? Czy wszystko w porządku?
- Tak, tylko jestem ciągle zmęczony, zima była za krótka, żeby się wyspać, więc wracam dalej spać.
- Nawet na chwilę nas nie zaprosisz?
- Ojej, mam taki bałagan, może innym razem?
- Nie przejmuj się, my przychodzimy odwiedzić ciebie, bo cię bardzo lubimy, a nie sprawdzać czy masz
porządek, więc nie przejmuj się bałaganem.
Miś bardzo nie chciał, ale w końcu wpuścił gości do domu.
Na środku jamy stał wielki, brązowy ul a wokół niego latały pszczoły. Okazało się, że to dla nich były krokusy.
Pani Wiosna uśmiechnęła się i powiedziała:
- Kolego, pszczółkom na pewno lepiej byłoby na dworze, na słońcu. Czy to przypadkiem nie jest zaginiony ul z
pasieki?
Miś zrozumiał, że wszystko się wydało.
- Wybaczcie, ale jestem już starym niedźwiedziem, zmęczonym życiem. Mam swoje lata, coraz trudniej
wdrapywać mi się wysoko na drzewo i podbierać miód z dziupli, gdzie mają gniazdo dzikie, leśne pszczoły.
Pszczelarz ma wiele uli, myślałem, że nie zauważy braku tego jednego.
Jak zakończyła się ta historia?
Misiek oddał Janowi ukradziony ul wraz z pszczołami. Obiecał, że już nie będzie zakradał się i robił szkód w
pasiece. Za namową Pani Wiosny pogodzili się po wielu latach. Pszczelarz ma sam miodu pod dostatkiem i
odtąd będzie co niedziela zostawiał przy bramie plaster i słoik miodu dla leśnego przyjaciela.
Lis wraz z niedźwiadkiem odprowadzili Panią Wiosnę na drugi koniec lasu. - Do zobaczenia za rok!
STRONA 2 z 3
wydrukowano dnia: 16.04.2021

COPYRIGHT ©

2021

Szaga

STRONA 3 z 3
wydrukowano dnia: 16.04.2021

COPYRIGHT ©

2021

