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I.

A siirti kell6s kozepdn szuletett, egy nyitottnak tiin6, amval6)iban minden oldalr6l v6dett kis
erdei tisztdson. Nem is fert el ott mds, csak 6 6s az ldesanyja.

Bizonytalanul inog6, vdkony kis l:ibain dlldogdlt ott, homdlyos szemekkel bdmult maga el6, de
nem ld"tott semmit. Lehajtotta a fejecskdj6t, kis teste remegetr, 6s eg6szen kdba volt m6g szegdnyke.

- Milyen szdp gyermekl - kidltott fel a szarka.

Tivolr6l drkezett, odacsaltdk az anya m6lyen hordiil6 nyog6sei. Kdnyelmesen rdtelepedert az
egylk szomsz6dos fad gra.

- Milyen szdp gyermekl - ism6telgette eyre 
^szarka.Nem kapott vdlaszt, igy hit foll'tatta a mondand6jd"t:

- Bdmulatos dolog, hogy mdris talpra tud dllni 6s jdrni k6pes! Hihetetlen! Soha 6letemben nem
ldnam m6g ilyet. Persze, 6n m6g fiatal vagyok, alig egy 6ve hagyram el a csalddi feszket. M6gis
csoddlatosnak tartom. Micsoda gyermek! Alig egy perce van a vild.gon, 6s mdr s6tdgat! Figyelernre
mdlt6! Val6l:iban mindent csoddlatosnak tartok, amit onok,6zekmiivelnek. Futni is tud?

- H:it persze - felelte halkan azanya. - Ne haragudjon, de most nem 6rek ri beszdlgetni onnel.
Annyi a tennival6m, 6s kissd bigyadtvagyok, gyengdnek |rzemmdg magam.
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- Ne is tor6djon velem! - mondta a szarka. - Nekem is kevds azid6m. De ilyesmit nem lehet

csak (gy, bdrmikor ldtni. Gondolja csak meg, mennyi feladattal 6s aggodalmaskoddssal iar ez

ndlunk. A mi fi6kiink meg sem tudnak mozdulni, amikor kibrijnak a tojdsb6l, csak gubbaszta-

nak gydmoltalanul a feszekben, 6s odafigyel6sre van sziiksdgiik, 6s odafigyel6sre van szuksdguk.

ism6tlem, mert ezt on egyszertien meg sem 6rtheti. Mennyi munkdval iar, illand6an etemi 6ket,

mekkora gondot jelent dlland6an figyelni rdjuk. Gondoljon csak bele egy pillanatra, mennt'ire

pr6bfuatesz dlland6an 6lelemre vaddszni, de kozben 6rkodni is orokk6, nehogy valami baj tortdn-
j.n. M"g"tehetetlenek, ha nem vagyunk ott veliik. Hd"t nem igaz? Es milyen hosszri id6be telik,

amig v6gre ondll6an mozogni tudnak, milyen hosszri id6be telik, amig kin6 a tolluk, 6s kindznek

valahogy egylltalin.

- Bocsdsson meg! - vdlaszolta az 
^nya. - 

Nem figyeltem.

A szarka elrepi.ilt. ,,Milyen ostoba teremtds! - gondolta magd.ban. - Nagyon kedves, de ostoba'.

Az anyinakfel sem ttint a tivozisa. Buzg6n nyalogatta tovdbb kis rijsziilottj6t. A nyelvdvel j6

alaposan megmosdatta,beclzgette, 6s kozben melegit6 masszizzsd dddelgette.

A karcsri kis teremt6s m6g tdntorgott kicsit. A puha nyelv cir6gatdsa alatt meg-megroggyant'

Voros kis kabdtkdjdt, melyen m6g kuszdn osszevissza {Iltak az apr6 sz6rszdlak, csinos kis feh6r

petryek diszitett6k, 6s tdtova gyermekarcd.n m6lys6gesen dlmos kifejezds iilt. Mogyor6-, som-, ko-

Leny- 6s fiatal bodzabokrok vettdk 6ket kortil. Magas juharfik, btikkf,ik 6s tolgyek fontak zold

rer6r a paranyi tisztds fol6, a kemdny, sot6tbarna fbldb6l pStfritny megzsalya n6tt. Alattuk a fold-

hoz simultak a mdr elvirdgzott ibolydk 6s az 6ppen vkigzisnak indul6 szam6ca levelei. A vastag

lombkoron in aranyhal6kdnt libegett dt a kora reggeli napfeny. Szdmtalan hangt6l zengett az eg6,sz

erd6, oromteli izgalom toltotte meg. Az erdei rig6k szakadatlanul ujjongtak, a galambok megdll:is

ndlkul turbdkoltak, a fekete rig6k ftityor6sztek, a pintyek dnekeltek, a cineg6k csicseregtek. A ze-

nekarba bele-belekiabdit a szajk6, olykor felcsorrent a szarka nevet6se, aficinokmeg fiirlsiketit6en

rikdcsoltak. N6ha egy harkdly ujjong6 sikrtdsa valamennyi hangot trilszd"rnyalta. A f,ik folott 6lesen

hasitott dt a s6lyom vijjogdsa, 6s szakadatlanul sz6lt a rekedt hangri varjrik6rus kd"rogdsa.

A kicsi 6z semmit sem drtett m6g ebb6l ahangzavarb6l, sem az €nek-, sem a hiv6hangokat nem

ismerte. Nem is igazln figyelt m6g r:ijuk. Nem tor6do:r az erd6ben terjeng6 illatokkal 6s szagok-

kal sem. Csak az 6t nyaldos6 nyelv puhasdgit 6.rezte, ahogyan mosdatta, melegitette 6s becdzget-

te. Csak a mellette l6v6 anyukaja illata toltotte be apr6 orrcimpdit. Nagyon csdbit6 illat volt ez,

kozelebb is hfz6dotthozzS, tiirelmetleniil keresg6lt, mig v6giil megtaid,lta az €leter6r ad6 forrdst.

Mikozben megszoptat t^, az any a tovdbb cir6 gatta kics iny6t :

- Bambi - suttogta.
Kozben minden pillanatban felemelte af{lt,hegyeztea fi'rleit 6s beleszippantott a szdlbe . Aztan

fjra megcs6kolta a kicsi 6zlk6t, megnlugodva 6s boldogan.

- Bambi - ism6telte. - E.r kicsi Bambim.
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II.

Nyugodtan diltak a fik akora nydri k6k 69 alatt, kitdrt igakkal fogadtik a rdjuk zridul6 nap-

sugarakat. Alant a cserj6k 6s a bokrok virigbaborultak, mintha piros, fehdr 6s sdrga csillagocskdk

ragyogtdk volna be valamennyit. N6melyiken apr6 kis gub6k jelentek meg. Ritelepedtek u 
^g"k

hegy6re, zseng6k voltak ugyan, de hatirozottan, kem6nyen kapaszkodtak, mint szimtalan kicsi

osszeszoritoft okol. Thrkabarka csillagokk6nt, csapatost6l brijtak ki a foldb6l a virdgok, az erd6

homdlyos sz6nyege csendesen izz6, szines oromt6l ragyogott. Mindent beboritott a friss levelek 6s

a virdgok illata, a nedves rogok 6s a zold hajtdsok szaga. Hanjalban 6s napnyugtakor hangok ezrei

arasztottik eI az erd6t, 6s reggelt6l estig ziimmogtek a m6hek, dongtek a darazsak, morajukkal

megtorve a j6 illati csendet.

Ezek voltak Bambi 6let6nek els6 napjai. A bokrok kozott hiz6d6 keskeny kis osv6nyen kovet-

te anyjd"t. Nagyon szeretett ott s6tdlgatni. A siini lomb ldgyan simogatta horpaszdt, 6s el6z6kenyen

hajlott felre. Ugy tiint, tucatnyi akaddly illja ftjukat, de ktrzben a lehet6 legnagyobb konnyedsdggel

haladtak. Ehhez hasonl6 osv6nyek 6s csapisok hil6ztlkbe az egdsz erd6t, s az anyaj6l ismerte va-

lamennyit. Ha Bambi megdllt olykor eW-eWboz6tel6tt, 6s rigy bimult rd, mint valami dthatolha-

tatlan zoldfaka, az anyjamindig tudta, merre kell tovibb menni, nem tdtoviott 6s nem keresgdlt.

Bambi kdrdezgette 6t. Szeretett mindenftle k6rd6seket feltenni az anqkijrinak. Kedvenc sz6-

rakozisavolt feltenni egy k6rddst, 6s aztin meghallgatni az anyjavalaszit. Bambi sohasem lep6-

dott meg azon, hogy egyik k6rd6s a mdsik utdn jutott esz6be, dlland6an ds bdrmilyen kiilonosebb

er6feszit6s n61kii1. Ezt a lehet5 legterm6szetesebbnek taldlta, €s nagy-nagy orommel toltotte el. A
valxzravdrakozni is nagyon szererett. A kapott valaszmindig kieldgitette. Term6szetesen az is el6-

fordult, hogy nem 6rtette meg, de azt is mulatsdgosnak talalta, mert olyankor azon toprenghetett,

hogy vajon mi az, amit nem 6rtett. N6ha igy 6,rezte,hogy az anyukija nem adott teljes vdlaszt a

feltett kdrd6sre, szdnddkosan nem mondott el neki mindent, amit tudott. El6szor ez is sz6rakoz-

tat6nak tiint. Ilyenkor 6l6nk kivdncsisd"g maradt benne, titokzatos 6s viddm sejtelem villant d"t,

olyasfele meg6rz4.s, amit6l egyszerre lett n1'ugtalan 6s boldog, 6s amit6l mindig elndmult hirtelen.
Egyszer pdlddul ezt klrdezte:

- Ki6 ez az osv6ny, Anya?

Az anya igy valaszolt

- A mi6nk.
Bambi ijrak€rdezett:

- A tied 6s az eny6m?

- Igen.

- Mindkett6nk6?

- Igen.

- Csak kett6nk6?

- Nem - vdlaszolta M anya-, a mi6nk, 6zek6.

- Kik azokaz 6zek? - k6rdezte Bambi nevewe.

Az any,ul<itja alaposan megnlzte, a feje bfbjdt6l vdkony kis ldbacskijdig, 6s 6 is nevetett.

-Te 6zvagy, 6s €n is 6zvagyok. Mindkette n lzekvagrunk - mondta. - Erted?

Bambi boldogan szokd6cselt.
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- Igen, meg6rtettem - mondt". - E.r egy kicsi 6zvagyok, te pedig eW nay 6zvagy,ugye?
Az anyja b6lintott, 6s igy sz6lt:

- Igen, igy van.
Bambi ismdt elkomolyodott:

- Mts 6zek is vannak rajtam 6s rajtad kiviil? - k6rdezte.

- Hdt persze - mondta M anya. - Nagyon sokan vannak m6g.
* Hol vannak? - kidltott fel Bambi.

- Itt, mindentitt.

- De hdt dn nem ldtom 6ket.

- Nemsokd"ra ldtni fogod - nyugrarra.

- Mikor? - torpant meg Bambi, mert borzaszt6an 6gett a kivdncsisigt6l.

- Hamarosan - s6t:ilt nyugodtan od6bb az anyja.
Bambi a nyomdba eredt. Ezittal csendben maradt, mert azon toprengett, mit jelenthet az,

hogy,,hamarosan". Arra a kovetkeztet6sre jutott, hogy a,,hamarosai' az eg6szen biztosan nem
,,most" van. Csak abban nem volt biztos, hogy a ,,hamarosan" mikor sziinik meg ,,hamarosan"
lenni, 6s mikor lesz bel6le ,,sokd,rd'. Hirtelen megkdrdezte:

- Ki csindlta ezt az osvdnyt?

- Mi * valxzoltaazanyja.
Bambi dobbenten kdrdezte:

- Mi? Te 6s 6n?

Azanyjaigy sz6k:

- Mi ... mi, 6zek.

Bambi tovibb faggatta:

- Melyik 6zek?

- Mi, 6zek, valamennyien - sz6lt rd 6lesen az anyja.
Tovdbb haladtak. Bambi j6kedvii volt, 6s le szeretett volna szokd6cselni az osv6nyr6l, de az anyja

kozeldben maradt. Megzorrent valami el6tttik, eg6szen kozel a tala)hoz. A pdfrdnylevelek 6s a lapu-
levelek eltakartdk a tovairamod6 kis l6nyt. C6rnavdkony hangocska visitott fel; aztin irjra elcsen-

desedett minden. Csak a levelek 6s a ftiszdlak borzongtak meg a nyomdban. A gordny elkapott egy

egeret. Lopakodva kozelitett, oldalazva csirszott, nekikdsztilt a lakoma elfogyasztisi,nak.

- Mi volt ez? - kdrdezte izgatottan Bambi.

- Semmi - n)'ugtatgatta az anyja.

- De... - reszketett Bambi *, de 6n ldttam.

- Igen, igen - mondta az anyja. - Ne ftlj!A gor6ny megolt egy egeret.

De Bambi borzxzt6anfelt. 6ri:isi, ismeretlen rettegds szoritotta ossze a kicsi sziv6t.

Hosszri id6be telt, amig rijra meg tudott sz6lalni. Aztin megk6rdezte:

- Mi6rt olte meg az egeret?

- Mert... - habozott az anyja. - Menjtink gyorsabban! - mondta, mintha hirtelen esz6be jutott
volna valami, 6s mintha megfeledkezett volna kozben a k6rd6sr6l.

Sietni kezdett. Bambi a nyomiban szokddcselt. Hosszas csend dllt be. N6min s6tdlgattak rijra.
V6giil Bambi aggodalmaskodva megkdrdezte:

- Mi is meg fogunk olni egyszer egy egeret?

- Nem - vdlaszolta az anyja.
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- Soha? -k€rdezte Bambi.

- Soha - jott avalasz.

- Mi6rt nem? - k6rdezte Bambi megkonnyebbtilten.

- Mert mi soha nem gyilkolunk - felelte egyszertien az anyja.
Bambi ism6t boldog lett.
Hangos kidltds hallatszott az egyikrit menti k6risfiir6l. Az anyja iigyet sem vetett rd, de Bambi

kivdncsian torpant meg. A feje folott kdt szajk6 veszekedett, 6pp egy feszket fosztogattak.

-Takarodj innen, te gyilkos! - kidltotta az egyik.

- Csillapodj mdr le, te bolond! - vdlaszolta erre a mdsik. - Nem ftlek 6n t6led!

- Foglalkozz a sajfit feszkeddel - kidltotta az els6 -, vary betorom a feled! - Magdnkfviil volt a

haragt6l. - Micsoda otrombasd"g! - csacsogta. - Micsoda otrombasd.g!

A mdsik szajko 6szrevette Bambit, 6s lejjebb szdllt n6hdny iggal,, hogy r:iformedhessen:

- Mit bd"mulsz, te bolond?
Bambi ijedten szokddcselt el onnan. Utoldrte azanyjit,6s szdpen a nyomd"ba szeg6dott, ijedten

6s sz6fogad6an, gondolvin, hogy nem vette 6szre a lemaraddsdt. Kis szi.inet utin megk6rdezte:

- Anya, mi az az otrombasdg?

- Nem tudom - mondta az any)a.

Bambi gondolkozott egy kicsit, aztin ijrakezdte:

- Mi6rt voltak annyira m6rgesek egymdsra, anya?

- Az 4tel6rt veszekedtek - vdlaszolta az anyja.

- Mi is fogunk veszekedni az 6teI6rt? -klrdezte Bambi.
* Nem - mondta az anyja.

Bambi tovdbb k6rdezett:

- Mi6rt nem?

- Mert jut el6g mindannyiunknak - vdlaszolta az anyja.
Bambi most valami egy6bre lett kivd"ncsi.

- Ary" - kezdte.

- Mi a baj?

- Egyszer mi is veszekedni fogunk egymd"ssal? - kdrdezte.

- Nem, kicsim - mondta az anyja. - Mi nem ismerjtk az ilyesmit.
Tovdbbmentek. Hirtelen nagy vildgossrig tdmadt el6ttiik. Nagyon nagy vilirylossdg. Y6,ge sza-

kadt a cserj6kt6l6s bokrokt6l szeg6lyezett fmak. M6g n6hdny l6p6s, 6s megnyilt el6tttik asugdrz6
szabad t6r. Bambi el6re akart rohanni, de az anyjamegrorpanr.

- Mi ez? - k6rdezte tiirelmetleniil, 6s teljesen el volt ragadtawa.

- Ez a rdt * valaszolta az anyja.

-Mi az ar€t? -klldezte Bambi kitart6an.
Az anyja rovidre fogta:

- Nemsokdra megtudod. * Azza\ elkomolyodott, 6s nagyon 6vatossd vdlt. Mozdulatlanul dllt,
fej6t magasra emelte, 6s fesziilten hallgat6zott. Mdlyeket szippantott a leveg6b6l, 6s nagyon szigo-
rirnak tiint most.

- Minden rendben - jelentette ki v6giil. - Most kimehetiink.
Bambi el6reugrott, de az anyjautjit illta.
-Yirj, amig hivlak! - mondta.
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