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בוזי היא דבורת עץ. כזו גדולה, רועשת 
כשהיא עוברת מעל ראשינו. עפה מפרח 

לפרח ואוספת צוף. בוזי היא חרוצה 
מאוד. 

 

ג'סי גם היא דבורת עץ, אבל היא עצלה 
וחמדנית. היא ישנה עד מאוחר בבוקר 

ושותה את הצוף שבוזי מביאה. 

 



בוזי אוהבת מאוד את ג'סי ידידתה. אם 
היא מוצאת פרח עם הרבה צוף טעים 
היא קוראת מיד לג'סי. היא לא רוצה 

לשתות לבדה. 
אבל אם ג'סי מוצאת פרח עם צוף טעים 
היא שותה את הכל בעצמה לפני שבוזי 

תגיעה. 
 

למרות שג'סי שותה את כל הצוף שבוזי 
מביאה, בוזי לא תסרב לה אף פעם. 

היא תמיד מרשה לג'סי לשתות את כל 
הצוף שהיא מביאה. 

בוזי המסכנה מביאה הביתה יותר ויותר 
צוף, וג'סי שותה יותר ויותר. 

 



פעם, כשבוזי יצאה לאסוף צוף, ג'סי עפה 
לאחו, שם ראתה הרבה פרחים. 

"איזה גן יפה. כל כך הרבה פרחים, וכולם 
מלאי צוף!" 

ג'סי התחילה לשתות את הצוף. 
"מממ.. כמה טעים. ורדים, שושנים, 

חרציות, סגוליות, צבעוניים ויסמין.." 

 

"צריך לשתות את הכל לפני שבוזי 
תגיע." והיא שתתה, שתתה ושתתה. 

הצוף נשפך על בטנה אבל היא שתתה 
עוד ועוד. 

הבטן שלה התנפחה כמו כדור פורח. 
היא הרגישה סחרחורת אחרי השתייה 

הרבה. 

 



היא לא יכלה להחזיק יותר בגבעול 
הפרח. היא הייתה כבדה מדי. בטנה 

כמעט והתפוצצה. 
"אוווך…מה קורה?" 

 

היא התגלגלה על הדשא ולתוך הנחל 
הקרוב. היא לא יכלה לשחות כי הייתה 

כבדה וגמלונית מדי. 
היא הרגישה שהיא טבעת. 

"אנא עזרו!!!" קראה ג'סי בקול. 
                    אך אף אחד לא בא. 

 



באותו הזמן בוזי הייתה בדרך הביתה עם 
צוף שאספה. היא שמעה פתאום את קולה 

של ג'סי. 
"אבוי! ג'סי בצרה!" היא מיהרה לעוף לכוון 

הקול. 
"הידידה שלי טובעת בנחל! אנא עזרו! אנא 

עזרו לי להציל את ידידתי!" זמזמה בוזי 
בקול חזק. 

 

הדבורים והפרפרים שמעו את קריאתה 
של בוזי ובאו מהר לעזור לה. 

"אנא, עזרו להציל את ידידתי.." 

 



כולם התאספו סביב ג'סי, הוציאו 
אותה מהמים והביאו הביתה. 

"נעזור! נעזור לבוזי דבורת העץ.  
נסחב, נסחב את ג'סי החמדנית." 

 

לפרפרים ולדבורים נודע מה בעצם 
קרה. הם נזפו בג'סי על חמדנות 

ואנוכיות שלה. ג'סי התביישה מאוד. 
בוזי דאגה מאוד לידידתה, שכמעט 

וטבעה בנחל. 

 



 

"את עלולה להצטנן" דאגה בוזי. היא 
ניגבה את ג'סי היטב. היא השקתה אותה 

בצוף. 
ג'סי הביטה בבוזי במבט תודה. "למרות 

שהייתי אנוכית היא לא התנקמה בי" 
חשבה.  

 

היא הצטערה מאוד על התנהגותה. 
"בוזי חברה טובה. היא לא נוזפת בי 
ולא מזכירה לי איך התנהגתי" חשבה 

ג'סי. 
היא פנתה לבוזי "בוזי, את הידידה 

הטובה ביותר שרק יכולה להיות" אמרה 
וחיבקה אותה חזק, חזק. 

 


