
Ellenségből barát 
 

  A napsugarak besütöttek Angelika szobájába. Az egész szobát 

beragyogták, és sárgás fénybe vonták az alvó kislányt.  

 

 

Nem sokáig aludt. Hamarosan felébredt, és gyorsan 

felöltözött. Csendesen kisurrant a szobából, és bekukucskált a 

szülei hálószobájának az ajtaján. Ők még aludtak. Izgatottan 

pattant fel piros kis biciklijére, és eltekert a Nagy Rétre. Régebben 

mindig kerülte ezt a helyet.  Rossz emlékei voltak róla. Ugyanis 

kiskorában megcsípte itt egy méhecske, és még mindig látszódott a nyoma. Azóta retteg a méhektől. 

De most... most másképp lesz. Legyőzöm a félelmem! – gondolta magában. Hát, nem nagyon lett 

igaza. Amikor odaért, gyönyörű látvány tárult elé: a napsütötte réten csak úgy illatoztak a szebbnél 

szebb virágok. A rét tele volt színes árvácskákkal, kedves kis kék nefelejcsekkel, vidám 

gyermekláncfűvel, és persze bájos százszorszépekkel. De Angelika ijedten torpant meg. Aztán erőt 

vett magán, mivel eszébe jutott, hogy mosolyogna az anyukája, ha anyák napjára szedne neki egy kis 

százszorszépet. Belépett a virágok közé. Egy kis pillangó közeledett feléje, és körberepülte őt. A 

kislány mosolyogva nézte. Aztán lehajolt, hogy tépjen egy kicsi százszorszépet, de meggondolta 

magát. Olyan szép így. Minek tépjem le?  – gondolta. Ahogy ezen ábrándozott, elrepült mellette egy 

kis, sárga, zümmögő valami. – Egy méh! – sikoltotta. De, amit ezután hallott, az elfelejtette vele a 

félelmét.  

– Nem méh vagyok – mondta egy csilingelő hangocska.  

A kislány pár másodpercig remegő lábbal állt a rét közepén, majd 

sarkon fordult és futásnak eredt. Vagyis csak futásnak eredt volna, 

hogyha nem röppen elé egy icike-picike, aranyhajú, kék szemű, 

sárga ruhás és kalapos tündérke. 

– Hé, most meg hová mész? – kérdezte. 

– Biztos csak képzelődöm – legyintett Angelika. 

– Nem, nem képzelődsz. Hadd mutatkozzam be! Napsugár 

vagyok, a kis tündér. Igaz, még csak pár emberrel találkoztam, de nem is csoda, hiszen még kicsi 

vagyok. Téged hogy hívnak? – kérdezte. 

– Tü...tü... tündér? – hebegte tátott szájjal a kislány. 

– Igen – bólintott Napsugár. 

– Engem Angelikának hívnak – mosolyodott el a kislány. 

– Miért futottál el előlem? – kérdezte értetlenkedve a tündér. 

– Azt hittem, hogy egy méhecske vagy. Viszolygok a méhektől – szomorodott el Angelika. – Úgy 

szeretnék játszani veled ezen a csodálatos réten, kár, hogy itt sok a méh – mondta. 

– És ha segítenék legyőzni a félelmed? – kérdezte reménykedve Napsugár. 

– Igazán segítenél? –kérdezte a kislány olyan boldogan, hogy a tündér felnevetett. 

– Hát persze! – kiáltotta Napsugár – A méhek nagyon hasznosak, szerintem kedvesek és aranyosak, 

sokat kell dolgozniuk, de biztos vagyok benne, hogy bármelyikük szívesen barátkozna veled. Ismerek 

egy Zümi nevű méhecskét. Ő talán ráér. 

– Nagyon-nagyon köszönöm, Napsugár! – kurjantotta Angelika. 

– Rendben van. De egy dolgot meg kell jegyezned! Az anyukádnak és az apukádnak ne beszélj rólam! 

A felnőttek számára ugyanis láthatatlanok vagyunk. De ha mégis elhinnék neked, hogy tündérek 

léteznek, akkor a tündérkirálynő nagyon leszidna. 

– Ne aggódj! Nem fogom nekik elmondani – ígérte meg a kislány. 

– Köszi. Holnap délután gyere le ide a rétre, szeretnék neked mondani pár fontos dolgot a méhekről! 

– Rendben – mondta kislány, és elbúcsúztak egymástól. Angelika életében két dolog megváltozott: 

lett egy tündér barátja, és nem elkeseredve jött vissza a Nagy Rétről. Angelika anyukája nem kapott 

virágcsokrot de mégis elmosolyodott, amikor meglátta kislányát.  



Angelikának úgy tűnt, mintha ólomlábakkal járna az idő. 

Hiába próbálta olvasással, rajzolással, játszással elütni az időt, 

nem sikerült neki. Folyton csak a másnapi találkozóra tudott 

gondolni. Végre elérkezett a hétfő. Iskola után felpattant piros kis 

biciklijére, és a Nagy Rét felé vette az útját. Napsugár már ott 

várta egy árvácskán hintázva. Ezúttal nefelejcskék ruhácskát, 

hozzá illő topánkát és masnit viselt. 

– Szia! – röppent fel boldogan a kis tündér. 

– Szia! – futott feléje a kislány. 

 – Már nagyon vártalak. Gyere, ülj le ide mellém! – hívta Napsugár. Angelika készségesen követte, 

és leült elé. 

– Tudnod kell, hogy én egyáltalán nem félek a méhecskéktől, pedig sokkal kisebb vagyok nálad. Mint 

már mondtam, a méhek nagyon hasznosak és kedvesek. Csak akkor csípnek, ha muszáj, vagyis, ha 

úgy vélik, megtámadták a kaptárt, mivel ez halálos számukra. Innen is látszik, milyen kedves kis 

lények: képesek feláldozni magukat a kaptár érdekében – mondta fontoskodva a tündér.  Úgy tűnt, 

Angelikát meggyőzték az érvek. 

– Idehívhatom Zümit? – kérdezte reménykedve Napsugár. 

– Nem, nem, dehogyis! – tiltakozott a kislány. 

– De hát nem fog megcsípni – erősködött a kis tündér. Addig-addig győzködte Angelikát, mígnem a 

kislány beadta a derekát. 

– Zümi! Zümi! – kiáltotta Napsugár. Nemsokára egy kis méhecske repült oda hozzájuk. 

– Nyújtsd ki a kezed, hadd szálljon rá! – biztatta a tündér Angelikát. A kislány bátortalanul kinyújtotta 

remegő kezét. Összeszorított szemmel várta, hogy mi fog történni. Hirtelen csikizni kezdte valami 

apró dolog. Résnyire nyitotta a szemét. Zümi mászkált a kezén, majd felröppent és rászállt egy 

margaréta szirmára. Angelika majdnem kiugrott a bőréből örömében. Úgy érezte, a méhecske a 

legcsodálatosabb élőlény a Földön. Futni kezdett a méhecske után, de olyan gyorsan, hogy Napsugár 

alig tudta követni őt. A következő órákban Angelika, Napsugár és Zümi boldogan játszottak a Nagy 

Réten. De nemsokára elkezdett sötétedni. Angelika elbúcsúzott kis barátaitól és útnak indult. 

Nemsokára elérkezett a kislány nyolcadik születésnapja. A 

sok szép méhecskés ajándék között volt egy méhecskés hátizsák 

és a „Maja, a méhecske” című könyv. Angelika ezentúl, amikor 

hazajött az iskolából, felpattant piros kis biciklijére, a méhecskés 

hátizsákba belepakolt egy kulacs vizet és a „Maja, a méhecské”-t, 

és már indult is a Nagy Rét felé. Ott már türelmetlenül várták őt. 

Amikor odaért, letelepedett a pázsitra, és elkezdte mesélni 

Majának, a kis méhecskének a kalandjait. Ez így ment minden 

nap.  

Csakhogy egyszer elkezdett esni az eső, és nem akarta abbahagyni. Angelika szomorúan 

üldögélt otthon, és arról ábrándozott, milyen jó lesz majd együtt játszani újra a barátaival. Egyszer 

csak pompás ötlete támadt: elhatározta, hogy mindent megtud a méhekről. Otthon, a kislány nagy 

örömére, sok könyvük volt a méhekkel kapcsolatosan. Boldogan kezdte olvasni őket. Pár óra múlva 

már annyi könyvet elolvasott, hogy ő maga alig látszott ki a nagy kupac mögül. A következő 

pillanatban kiesett Angelika kezéből a „Rovarjaink” című könyv, ugyanis ez állt benne: „A méheket 

számos veszély fenyegeti napjainkban. Környezetszennyezés, klímaváltozás, természetes élőhelyeik 

elvesztése. Vírusok és gombás fertőzések. A mobiltelefonok által kibocsátott jelek megzavarják őket, 

és így nem találnak haza a kasba. A méhek eltűnése már elkezdődött, de a jövőjük a mi kezünkben 

van, a folyamat még megállítható.” Angelika nem akart hinni a szemének. Eddig azt hitte, hogy ezeket 

a rovarokat semmi sem fenyegeti. De most rájött, hogy ez egyeltalán nem így van! Hatalmas gombóc 

keletkezett a torkában. Éjjel nem tudott elaludni. De reggelre az a döntés született meg a fejében, 

hogy nem fog ölbe tett kézzel ülni otthon, és nézni, ahogy a méhek eltűnnek a Föld színéről. 

Elhatározta, hogy megvédi a kis beporzókat. A kertjükben volt egy kis területe. A kedvenc hintája, 

egy kis homokozó és egy mászóka állt ott. Amióta összebarátkozott Napsugárral és Zümivel, nem 



nagyon használta őket. Úgy gondolta, hogy ha a helyüket sok-sok virág venné át, azzal ő is segítené 

a méheket. Így hát munkához látott, és néhány nap múlva már gyönyörű virágok illatoztak a 

kertjükben.  

 
Angelika már felnőtt, de még ma is sokat tesz a méhekért. Hiszen sohasem fogja elfelejteni, 

hogy egy kis tündér hogyan tudta megváltoztatni az életét. 
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