
 

 

Бджоли і ведмідь 
 
   Дикі бджоли мали гніздо в дуплі дерева. 
Довідавшись про те, де живуть бджоли 
бурий ведмідь повіривши в свою силу, 
приходить до них і каже: «Ви дрібні і 
слабкі створіння! Дайте мені свій мед, бо 
інакше дерево виверну, мед з'їм, а вас 
задушу!» 
 
— «Добре,— кажуть бджоли,— попробуй; 
якщо даш нам раду, ми здамось». 
 
   Ведмедя розгнівала така відвага бджіл, 
засунув він голову свою в дупло дерева і 
висунув язик щоб злизати мед. І тут бурий 
ведмідь відчув такий біль, що і про свою 
силу забув, бо бджоли в язик, вуха, ніс так 
сильно накололи його своїми жалами, що 
він, втікаючи, лише прислухався, як 
бджоли вслід за ним жужали: «Пам'ятай, 
що і малі створіння вміють боронитись!» 
 
Довго ще ведмідь не забуде укус бджоли. 
 
 
   В цій казці така наука: і малими, але 
злагодженими силами можна багато 
доброго зробити і від ворогів оборонитись. 

The Bees and the Bear 
 
Some wild bees were nesting in a tree 
hollow. A brown bear found out where they 
lived. Feeling tough, he came to them and 
said: “You creatures are tiny and weak. Give 
me your honey or I’ll uproot your tree, eat 
your honey, and snuff you out! 
 
 
“Very well,” said the bees. “Try it. If you can 
beat us, we’ll surrender.” 
 
Such boldness on the bees’ part infuriated 
the bear. He squeezed his head into the tree 
hollow and stuck out his tongue to lick up the 
honey. Suddenly, the brown bear felt such 
pain that he forgot all about his strength; the 
bees stung his tongue, ears, and nose so hard 
that he fled, and all he could make out was 
the bees buzzing after him: “Remember, little 
creatures can fight back too.” 
 
The bear would not forget the bees’ stings 
for a long time. 
 
The moral of the story is this: even small 
forces, when united, can do much good and 
protect themselves from foes. 
 
 

 


