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En dejlig varm sommerdag klækkede
et æg i en smuk, blå ensianblomst.
Ud af ægget kom en lille rød larve,
som hed Ensiana. Ensiana var meget
sulten. Hun gik straks i gang med at
gnave og gumle af blomsten. Da der
ikke var mere at spise, var hun stadig
meget sulten.
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Ensiana sad længe og kiggede på myrerne
neden for blomstens rod, som passede så
godt på de hvide larver inde i myretuen.
”Hvorfor er jeg ikke sammen med de
andre larver?”, tænkte hun.”Det må være
en fejl, at jeg er endt her oppe i blomsten.”
Ensiana samlede alt sit mod og lod sig
falde fra blomsten ned på jorden.
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Ensiana lå på jorden og havde ondt, fordi
hun slået hele fire af sine seks fødder
da hun faldt. ”Jamen dog lille skat, hvad
er der sket?” spurgte en rolig stemme.
Ensiana kiggede op og så en venlig myre,
som undersøgte hende med sine antenner.
”Åh, du kan ikke gå på de ben,” sagde
myren, ”lad mig bære dig.” Myren løftede
Ensiana med munden og bar hende ind i
den varme, hyggelige myretue.
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Inde i myretuen blev Ensiana puttet tæt
sammen med en masse andre larver. ”Er
du min mor?”, spurgte Ensiana forsigtigt
den voksne myre, der havde båret hende
ind. ”Alle de voksne myrer herinde er dine
storesøstre,” svarede myren smilende, ”så
du kan bare kalde os alle sammen Søs.”
Søs gylpede dejlig mad op, og fodrede den
sultne Ensiana.
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Ensiana nød at sove i myretuen tæt op ad de
andre larver, og mærke deres varme, bløde
larvekroppe trække vejret. Så snart hun
vågnede, kom Søs eller en anden Søs, og gav
hende mad. Hun var dejlig mæt, fordi hun
var god til at sige en lyd, så alle Søs’erne kom
farende med mad, når hun kaldte. Ensiana
spiste og spiste, meget mere end de andre
larver. Hun voksede og voksede, og hendes
larvekrop blev mere og mere gul.
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En dag da Ensiana havde vokset sig dobbelt så
stor som de andre larver, begyndte de at lægge
mærke til det; ”Det er snyd, at du får mere mad
end os, bare fordi du siger en lyd!”, sagde de
andre larver. De begyndte at drille hende og
kalde hende ’store, gule Ensiana’. Ensiana ville
ønske, at hun var hvid og lille, ligesom de andre.
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Den næste tid blev svær for Ensiana. Alle de andre larver
ville ikke lege med hende. Hun følte sig meget alene.
Om natten lå hun alene og sov på en kold jordbund.
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Til sidst kunne Ensiana ikke holde det ud. Hun spandt
en puppe om sig selv, så hun ikke kunne høre, hvad de
andre larver sagde til hende.
Mens hun sov skete der noget forunderligt. Hele
myretuen blev som forvandlet. Alle de andre larver
spandt sig også ind i pupper! Søs’erne gik på listefødder
og passede forsigtigt larverne, der sov i deres pupper.
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En tidlig morgen vågnede Ensiana og opdagede,
at hendes puppe var revnet. Hun kravlede ud af
puppen og kunne næsten ikke kende sig selv! Hun
havde fået krøllede, blå vinger, og hendes seks små
ben var blevet lange. Ved siden af hende revnede
de andre larvers pupper også, men det var ikke små
krøllede sommerfugle, som kom ud af de mindre
pupper - det var myrer!
Søs’erne blev rasende, da de så Ensiana. ”Du har
narret os!” råbte de. ”Vi har givet dig mad, vi har
passet dig og plejet dig, men du er ikke en myre!
Du er en bedrager!”
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Ensiana flygtede ud af myretuen. Pludselig skete der noget
fantastisk. Hendes smukke blå vinger foldede sig ud, og hun
begyndte at flyve! Højt op i luften fløj hun, rundt og rundt,
og dér mødte hun en masse andre Ensian blåfugle. ”Kom og
smag den søde nektar fra klokkelyngen,” råbte en af blåfuglene.
Ensiana stak sin snabel ind i blomsten og drak den søde nektar,
og nu vidste hun hvem hun var. Hun følte sig som forvandlet!
Hun var en sommerfugl - en blåfugl!
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