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Trwało piękne lato. Niebo każdego dnia było ślicznie błękitne, a słońce duże 
i gorące. Kiedy zachodziło za horyzont, nastawała ciepła noc, podczas któ-

rej rozbrzmiewała cudowna muzyka świerszczy. Wszyscy mieszkańcy łąki byli 
szczęśliwi. Trawa rosła bujnie i zielono. Kwiatki mieniły się na łące urodą swoich 
barw. Ich buzie były rumiane i zadowolone. Można było mieć wrażenie, że łąka 
jest najpiękniejszym ze światów. Była pełna kolorów, ciepła, życzliwości, dobro-
ci…  Dokoła rozchodził się niezwykły zapach siana złożonego nieopodal. Łąka 
była domem dla tych, którzy tu żyli. Była domem dostatnim i wspaniałym.
Ale na szczególną uwagę zasługiwał fakt, że na łące panował przepiękny zwy-
czaj. W niedzielne popołudnia mieszkańcy łąki zapraszali siebie nawzajem na 
przyjacielskie spotkania. Nigdy nikogo nie brakowało. Nikt nie opuszczał tych 
spotkań, ponieważ wszystkim dawały one niezwykłą radość, dlatego owady 
bardzo je lubiły. Były ze sobą razem. Nie mogły się doczekać, kiedy przeminie 
cały tydzień, aby móc znowu spotkać się u któregoś ze swoich sąsiadów. Zwy-
kle wszyscy schodzili się popołudniami, kiedy upały nie są już tak dokuczliwe 
a promienie słońca łagodnieją.
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Oczywiście, pamiętajcie, że wszyscy mieszkańcy łąki przez cały tydzień mieli swo-
je obowiązki, które przykładnie wypełniali. Dzieci chodziły do przedszkola i szkoły. 
A dorosłe owady? 
A to już różnie… Mrówki pracowały niezwykle aktywnie i w bardzo uporządkowany 
sposób. Część z nich budowała dużą spiżarnię, a inne gromadziły różnego rodzaju 
zapasy i smakołyki, takie jak suszone owoce i różne warzywa, dżemy i marmolady 
w słoiczkach, olej do smażenia placków i  jeszcze wiele, wiele innych potrzebnych 
towarów. – Zima może być długa i mroźna – powtarzała najstarsza mrówka.
– No tak… – myślały pozostałe. – Nigdy nie wiadomo, jaka ona będzie, dlatego musi-
my rzetelnie pracować, by przygotować się na trudne warunki. 
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Nie mniej pracowite były pszczoły. One 
chyba mają najpiękniejsze życie, bo ich 
praca, czyli zbieranie nektaru i  pyłku, 
łączy się z  oglądaniem kwiatów. Każda 
pszczoła, kiedy wylatuje z  ula spoglą-
da z  wysokości na kwiaty: ich kolory 
i  urodę. Kwiaty opowiadają pszczołom 
o  uczuciach. Kwiaty potrafią czasami 
zdziałać cuda w sercach tych osób, któ-
rym je dajemy. Ale kwiaty dają też nektar, czyli 
taki swój soczek, oraz pyłek, czyli taki swój cu-
kier-puder (mmm… ale słodkie!). Kiedy skosztu-
jemy choć troszeczkę, to czujemy się jak w nie-
bie. Nic dziwnego, że pszczoły uwielbiają zbierać 
te dary kwiatów i zanosić je do ula. W niewielkich 
słoiczkach gromadzą także miód na zimę.
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