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I
МА ЈИ НО БЕК СТВО ИЗ ЗА ВИ ЧА ЈА

Ста ри ја пче ла до ма ћи ца, ко ја се на шла уз Ма
ју ка да се ова про бу ди ла у жи вот и иза шла из 
сво је ће ли ји це, зва ла се Ка сан дра и ужи ва ла 
је ве ли ки углед у ко шни ци. Би ли су то вр ло 

уз бу дљи ви да ни, јер је у пче ли њем на ро ду до шло до 
бу не, ко ју ни са ма кра љи ца ни је мо гла угу ши ти.

Док је ис ку сна Ка сан дра ма лој Ма ји, чи је до жи
вља је на ме ра вам да ис при чам, на сто ја ла да осу ши 
ве ли ке сјај не очи и да јој уре ди не жна крил ца, ве ли ка 
ко шни ца је бру ја ла од бун тов них пче ла, и ма лој Ма ји 
по ста де вр ло то пло па се по жа ли сво јој вас пи та чи ци.

Ка сан дра се за бри ну то оба зре на све стра не, али 
не од го во ри од мах ма лој Ма ји. За чу ди ла се што де те 
већ та ко ра но уме да на ђе за мер ку, али је Ма ја ствар
но би ла у пра ву. То пло та и гу жва би ли су ско ро не из
др жљи ви. Ма ја је ви де ла ка ко по ред ње не пре ста но 
ју ре пче ла за пче лом; гу ра ње и жур ба би ли су та кви, 
да су се јед не пче ле пен тра ле пре ко дру гих, а дру ге 
ко тр ља ле смо та не као не ко клуп че.

Јед ном се и са ма кра љи ца на ђе у ње ној бли зи ни. 
Том при ли ком Ка сан дру и Ма ју гур ну ше ма ло ус
тра ну, али ту им се на услу зи на ђе је дан трут, љу ба
зан мла ди го спо дин пче лац, при јат не спо ља шно сти. 
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Он се по кло ни Ма ји, и при том ма ло уз бу ђе но пре ђе 
пре ко сјај них дла чи ца на гру ди ма пред њим но жи ца
ма, ко је пче ла ма слу же као ру ка и но га.

— Би ће зло — ре че он Ка сан дри. — Рој по бу ње
ни ка хо ће да на пу сти град. Већ су из гла са ли но ву 
кра љи цу.

Ка сан дра га са да већ ско ро ни је ни за па жа ла. Ни је 
му чак ни за хва ли ла за услу гу, и Ма ја осе ти да се ста
ра вр ло ру жно по не ла пре ма мла дом го спо ди ну. Но, 
са ма се ви ше ни је усу ди ла да ис пи ту је; ути сци су се 
вр ло бр зо ре ђа ли и пре ти ли да је са вла да ју. Уз бу ђе ње 
је од јед ном пре шло и на њу, и она по че да не жно и 
ја сно зу ји.

— Шта ти па да на па мет — ре че Ка сан дра. — Ни је 
ли већ до ста га ла ме?

Ма ја од мах ућу та, и као пи та ју ћи по гле да у сво ју 
ста ри ју при ја те љи цу.

— Хај де ова мо — ре че она Ма ји — по ку ша ће мо да 
се скло ни мо.

Она му ну Ма ју у ње на ле па сјај на крил ца, ко ја бе
ху још ме ка на, и са свим но ва, и див но про вид на, гу
ра ју ћи је у је дан уса мље ни ку так ис пред не ко ли ко 
ор ман чи ћа ис пу ње них ме дом.

Ма ја се за у ста ви и чвр сто ухва ти за је дан ор ман чић.
— Ов де та ко див но ми ри ше — ре че она Ка сан дри.
Ње на ста ра пра ти ља се по но во уз не ми ри:
— Мо раш се на вик ну ти на че ка ње — од го во ри Ка

сан дра. — Дра го де те, ја сам овог про ле ћа по ди гла 
мно го сто ти на мла дих пче ли ца и по у чи ла их за њи
хов пр ви из лет, али још ми се ни је де си ло да је не ка 
би ла то ли ко не смо тре на као ти. Из гле да да си ти не
ка из у зет на при ро да.

Ма ја по цр ве ни и ста ви оба ма ла пр сти ћа сво је ру
чи це у уста.

— Шта је то — за пи та она бо ја жљи во — из у зет на 
при ро да?

— О, то ти је не што са свим не при стој но — вик ну 
Ка сан дра, ко ја је тим ре чи ма сва ка ко хте ла да за ме ри 
по кре ту ру чи це ма ле пче ли це, и пре чу ла ње но пи та
ње. — Сад, до бро упам ти све што ћу ти ре ћи, јер мо гу 
да ти по све тим са мо још ма ло вре ме на. Опет су из ми
ле ла но ва де чи ца, а мо ја је ди на по моћ ни ца на овом 
спра ту, Тур ка, ио на ко је пре тр па на по слом и по след
њих се да на жа ли на зу ја ње у уши ма. Се ди ов де.

Ма ја по слу ша и сво јим ве ли ким мр ким очи ма 
упит но по гле да учи те љи цу.

— Пр во пра ви ло ко је јед на пче ли ца мо ра упам ти
ти — ре че Ка сан дра и уз дах ну — је сте да увек, у све му 
што ми сли и ра ди, бу де јед на ка оста ли ма и да стал но 
ми сли на до бро бит свих. То је у на шем уре ђе њу је ди на 
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осно ва за сре ћу др жа ве, ко ју смо од пра дав них вре ме
на упо зна ли као пра вил ну и ко ја се по ка за ла као нај
бо ља. Су тра ћеш и ти по ћи на пр ви лет. Јед на ста ри ја 
дру га ри ца ће те пра ти ти. У по чет ку се смеш оти ски ва
ти са мо на ма ле ле то ве, и мо раш тач но упам ти ти све 
пред ме те по ред ко јих про ла зиш, ка ко би по сле уме
ла да се вра тиш. Тво ја пра ти ли ца ће те упо зна ти са 
сто ти ну би ља ка и цве то ва, ко ји са др же нај бо љи мед. 
Ове мо раш на у чи ти на па мет; то га ни јед на пче ли ца 
ни је по ште ђе на. Пр ви ре дак мо жеш од мах упам ти ти: 
„Пољ ско би ље и ли по во цве ће.” По но ви.

— Не мо гу — од вра ти ма ла Ма ја — то је стра шно 
те шко. Ио на ко ћу то ка сни је све ви де ти.

Ста ра Ка сан дра раз ро га чи очи и за тре се гла вом.
— Ти ћеш се на по љу за и ста зло про ве сти —уз дах ну 

она. — Ви дим то већ са да.
— Мо рам ли и ја по чи та ве да не ску пља ти мед? — 

упи та ма ла Ма ја.
Ка сан дра ду бо ко уз дах ну и за тре ну так по гле да 

ма лу пче ли цу озбиљ но и ту жно. Из гле да ло је као да 
се се ћа свог вла сти тог жи во та, ко ји је од у век био пун 
тру да и ра да. А он да, са пу но љу ба ви, по гле да Ма ју и 
ре че из ме ње ним гла сом:

— Мо ја ма ла Ма јо, на по љу ћеш упо зна ти су на шце, 
ви со ко зе ле но др ве ће и цвет не ли ва де, сре бр на је зе
ра и бр зе бли ста ве по то ке, сјај но пла во не бо, и на
по слет ку, мо жда, и чо ве ка, ко ји је нај ви ше и нај са
вр ше ни је што је при ро да ство ри ла. Крај свих ових 
кра со та, твој ће ти рад по ста ти ра дост. Гле, све то ти 
још пред сто ји у жи во ту, мо је ср да шце, и ти за и ста 
имаш раз ло га да бу деш срећ на.

— До бро — ре че ма ла Ма ја — ја то и хо ћу.
Ка сан дра се до бро ћуд но на сме ши. Ни је пра во зна

ла ода кле је то до шло, али је од јед ном осе ти ла пре ма 
ма лој Ма ји не ку на ро чи ту љу бав, ка кву ра ни је си
гур но ни је осе ти ла ко ли ко се мо гла се ти ти, ни пре
ма јед ној пче ли ци. И због то га се де си ло да је ма лој 
Ма ји ре кла и ис при ча ла ви ше не го што су пче ли це 
обич но чу ле пр вог да на жи во та. Да ла јој је мно го на
ро чи тих са ве та, упо зо ри ла је на опа сно сти не ми ло
сти вог све та на по љу и ка за ла јој име на нај о па сни јих 
не при ја те ља ко ји гро зе пче ли њем на ро ду. На по слет
ку јој је још ду го го во ри ла о љу ди ма, и у ср цу ма ле 
пче ли це про бу ди ла пр ву љу бав пре ма њи ма, и кли цу 
ве ли ке те жње да их упо зна.

— Бу ди уљуд на и услу жна пре ма сви ма ин сек ти
ма ко је срет неш — ре че јој Ка сан дра на по слет ку — и 
он да ћеш од њих на у чи ти ви ше не го што ти ја мо гу 
да нас ре ћи; али, чу вај се стр шље но ва и оса. Стр шље
ни су на ши нај моћ ни ји и нај го ри не при ја те љи, а осе 
су бес ко ри сно раз бој нич ко пле ме без до мо ви не и ве
ре. Ми смо ја че и моћ ни је од њих, али оне кра ду и 
уби ја ју где год мо гу. Сво ју жа о ку мо жеш упо тре би ти 
про тив свих ин се ка та, да би сте кла углед и да би се 
бра ни ла, али ако убо деш не ку то пло крв ну жи во ти њу, 
или чак чо ве ка, он да мо раш умре ти, јер ће се тво ја 
жа о ка за ка чи ти у њи хо вој ко жи и сло ми ти. Та ква би
ћа убо ди са мо у слу ча ју нај ве ће ну жде, али он да то 
ура ди хра бро и не пла ши се смр ти. Јер, ми пче ле, за 
углед и по што ва ње ко је сву да ужи ва мо, за хва љу је мо 
на шој ср ча но сти и му дро сти. А са да, остај ми здра во, 
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ма ла Ма јо, не ка те сре ћа пра ти у све ту, и бу ди увек 
вер на свом на ро ду и сво јој кра љи ци.

Ма ла пче ли ца је по здра ви кли ма њем гла ве и вра
ти по љу бац и за гр љај сво јој ста рој учи те љи ци. Он да 
ле же да спа ва са по тај ном ра до шћу и уз бу ђе њем у 
ду ши. Али, због ра до зна ло сти је је два мо гла да за
спи, јер је иду ћег да на тре ба ло је да упо зна ве ли ки, 
ши ро ки свет, сун це, не бо и цве ће.

У ко шни ци се, ме ђу тим, бе ше све сми ри ло. Ве ли ки 
део мла ђих пче ли ца бе ше на пу стио ста ро цар ство, да 
би осно вао дру гу др жа ву. Још се ду го чу ло ка ко зу ји 
ве ли ки рој на то плом сун цу. То се ни је де си ло због 
др ско сти или не рас по ло же ња пре ма кра љи ци, већ 
због то га што се на род бе ше то ли ко сил но на мно жио, 
да у ко шни ци ни је би ло до вољ но ме ста за све ста нов
ни ке, и јер је би ло не мо гу ће да се уне су то ли ке за ли
хе ме да, ко ли ко би би ло по треб но за зим ску ис хра ну. 
Јер, ве ли ки део ме да ко ји су ску пи ли пре ко ле та тре
ба ло је усту пи ти чо ве ку. То се ра ди ло пре ма ста рим 
др жав ним уго во ри ма, а љу ди су за уз врат оси гу ра ва
ли на пре дак гра да, бри ну ли се за мир и си гур ност, а 
зи ми за од бра ну про тив хлад но ће.

Иду ћег ју тра Ма ја је по ред свог ле жи шта чу ла ве
сео уз вик:

— Гра ну ло је сун це!
Она сме ста ско чи и при дру жи се јед ној ра ди ли ци 

(ску пља чи ци ме да).
— Ле по — ре че ова љу ба зно — мо жеш ле те ти са 

мном ако же лиш.
На вра ти ма ко шни це за у ста ви ше их стра жа ри. Ту 

је би ла пра ва гу жва. Је дан чу вар сап штио је ма лој 

Ма ји ло зин ку њи хо вог на ро да, без ко је ни јед ну пче
лу ни су сме ли да про пу сте у град.

— Упам ти то — ре че он — и мно го ти сре ће на твом 
пр вом ле ту!

Кад је ма ла пче ли ца сту пи ла пред град ску ка пи ју, 
мо ра ла је за тво ри ти очи због оби ља све тло сти ко ја је 
об ли ла. То бе ше бле сак зла та и зе ле ни ла, та ко на да
све бо гат, то пао и сја јан, да она од бла жен ства ни је 
зна ла шта да ра ди и шта да ка же.

— За и ста из ван ред но — из ра зи она пра ти ли ци сво
је оду ше вље ње. — Хо ће мо ли та мо да по ле ти мо?!

— Са мо на пред! — од го во ри ова.
Та да ма ла Ма ја по диг ну сво ју гла ви цу, по кре ну 

сво ја ле па, но ва крил ца, и од јед ном осе ти као да про
па да да шчи ца на ко јој је се де ла. А ујед но јој се при
чи ни ло као да тле кли зи ис под ње, као да се не куд 
из гу би ло, а пре ма њој као да се при бли жу ју ве ли ки 
зе ле ни сво до ви.

Ње не очи су си ја ле, и ње но ср це бе ше раз дра га но.
— Ја ле тим — уз вик ну она — то што ја ра дим мо же 

би ти са мо ле те ње! Ле те ње је не што за и ста из ван ред но.
— Је сте, ти ле тиш — ре че ра ди ли ца, ко ја се тру

ди ла да оста не по ред Ма је. — Оно пре ма че му са да 
ле ти мо су ли пе на ше до ма ће, двор ске ли пе, по ко ји
ма мо жеш упам ти ти по ло жај на ше га гра да. Али ти 
ле тиш оди ста вр ло бр зо, Ма јо.

— Не и до вољ но бр зо — ре че Ма ја. — Ах, ка ко див
но ми ри ше су на шце!

— Не — ре че ра ди ли ца, ко ја се не што за ду ва ла — то 
је цве ће. Али са да ле ти по ла га ни је, ина че ћу за о ста ти, 
а ти не ћеш мо ћи са ма упам ти ти око ли ну за по вра так.

Пчелица Маја
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Али је ма ла Ма ја ни је чу ла. Би ла је као у не ком за
но су од ра до сти, сун ца и жи вот не сре ће. Чи ни ло јој се 
као да кли зи стре ли ми це кроз зе ле но сјај но мо ре све
тло сти, пре ма све ве ћој кра со ти. Из гле да ло је као да 
је ша ре но цве ће до зи ва; ти хе оза ре не да љи не ма ми ле 
су је, а пла во не бо бла го си ља ло је њен уз бу ђен мла де
нач ки лет. Та ко ле по не ће ни ка да ви ше би ти као што 
је да нас, ми сли ла је она; ја не мо гу да се вра тим, не 
мо гу ни на шта да ми слим осим на ле по ту и сун це.

Ис под ње су се сме њи ва ле ша ре не сли ке по ла га но 
и ши ро ко пру жа ла се мир на зе мља, оку па на све тло
шћу. Чи та во сун це мо ра да је од зла та, ми сли ла је 
ма ла пче ли ца.

Ка да је сти гла до јед ног ве ли ког вр та, ко ји као да 
се од ма рао у са мим цвет ним обла ци ма тре ша ња, цр
ве ног гло га и јор го ва на, спу сти се мр тва из ну ре на. 
Ма ја па де на ле ју цр ве них ла ла, и при др жав ши се за 
је дан ве ли ки цвет, сти сну се уз цвет ни ли стић. Ди са
ла је ду бо ко и бла же но и пре ко бли ста вих осве тље
них иви ца цве та гле да ла про зрач но пла во не бо.

— Ах, хи ља ду пу та је леп ше у ве ли ком све ту — уз
вик ну она — не го у там ном пче ли њем гра ду. Ни кад 

се не ћу та мо вра ти ти, да но сим мед и спре мам во сак. 
Ах не, ни кад то не ћу ра ди ти. Хо ћу да ви дим и упо
знам цвет ни свет. Ја ни сам као оста ле пче ле; мо је ср
це је ство ре но за ра дост и из не на ђе ња, за до жи вља је 
и пу сто ло ви не. Не пла шим се ни ка квих опа сно сти. 
Зар не мам сна ге, од ва жно сти и жа о ку?

На сме ја се од пре ра здра га но сти и ра до сти и ду бо
ко срк ну мед ни сок из ла ли не ча ши це.

— Из ван ред но — по ми сли она — за и ста је сјај но 
жи ве ти.

Ах, кад би ма ла Ма ја са мо мо гла на слу ти ти ко ли ко 
је ра зно вр сних опа сно сти и не во ља оче ку је, си гур но 
би се пре до ми сли ла. Али, ни је ни шта слу ти ла, и за то 
оста де при сво јој на ми сли. Уско ро је са вла да за мор 
и она усну. Ка да се про бу ди ла сун це је већ би ло за
шло и зе мља је ле жа ла у су мра ку. Ср це јој је са да ма ло 
уда ра ло, и она окле ва ју ћи на пу сти цвет ко ји је упра во 
хтео да се за тво ри за ноћ. За тим се са кри ис под јед ног 
ве ли ког ли ста, ви со ко на вр ху ста рог др ве та, и док је 
сан ла га но са вла да вао, ми сли ла је пу на по уз да ња:

Не ћу од мах, у по чет ку, да се обес хра брим. Сун це 
ће опет иза ћи, то је си гур но. Ка сан дра ми је то ре кла; 
тре ба са мо чвр сто и мир но да за спим.


