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az összekuszálódott fűszálak között. Közelebbről is szemügyre vette. Nem virág volt, hanem egy 
pillangó. Bambi közelebb lopódzott hozzá. A pillangó lustán lógott egy fűcsomón, lassan meglib-
bentette szárnyait. 

– Kérlek, maradj még mozdulatlanul egy kicsit! – mondta Bambi.
– Miért maradnék mozdulatlan? Én pillangó vagyok – válaszolta csodálkozva.
– Ó, kérlek, maradj mozdulatlan, csak egyetlen pillanatra! – rimánkodott Bambi. – Annyira 

szeretnélek közelebbről is látni! Kérlek!
– Rendben – mondta a pillangó –, a te kedvedért megteszem, de nem túl hosszú ideig.
Bambi megállt előtte. 
– Milyen gyönyörű vagy! – kiáltott fel elbűvölten. – Milyen csodálatosan gyönyörű, mint egy virág! 
– Hogy mi? – kiáltotta a pillangó szárnyait libegtetve. – Azt mondtad, mint egy virág? A mi 

köreinkben úgy vélik, mi szebbek vagyunk, mint a virágok.
Bambi zavarba jött. 
– Ó, igen! – dadogta. – Sokkal szebbek vagytok, bocsánat, én csak arra gondoltam, hogy...
– Akármire is gondoltál, nekem egyre megy – válaszolta a pillangó. Kényesen feszítette meg 

karcsú testét, és érzékeny csápjaival játszadozott.
Bambi megbabonázva nézte.
– Milyen elegáns vagy! – mondta. – Milyen elegáns és finom! És milyen gyönyörűségesen fe-

hérek a szárnyaid! 
A pillangó szélesre tárta a szárnyait, majd felemelte és összecsukta őket, úgy néztek ki, mint egy 

kihúzott vitorla.
– Ó – kiáltott fel Bambi. – Már tudom, miért vagy szebb, mint a virágok. Azért, mert te repül-

ni is tudsz, a virágok pedig nem tudnak, mert hozzátapadnak a szárukhoz.
A pillangó kitárta szárnyait. 
– Elég volt – mondta –, most már elrepülök. 
Olyan könnyedén szállt el, hogy Bambi már alig látta, nem tudta követni a repülését. Finoman 

és kecsesen mozgatta szárnyait. Aztán ellibegett a napsütésben.
– Csak a te kedvedért maradtam ilyen sokáig – mondta, miközben Bambi orra előtt egyensú-

lyozott a levegőben. – Most elmegyek.
Így ismerkedett meg Bambi a réttel.

3.

Az erdő mélyén Bambi anyjának volt egy kis búvóhelye. Csak néhány lépésnyire volt a keskeny 
őzcsapástól, mely átszelte az erdőt, mégsem bukkanhatott rá senki, hacsak nem ismerte a hozzá 
vezető utat a sűrű bozóton át.

Nagyon szűkös volt ez a parányi kis zug, annyira szűk, hogy csak Bambi és az anyja fért el itt, és 
olyan alacsony, hogy ha a nagy őz lábra állt, a feje már el is tűnt az ágak között. Sűrűn egymásba 
fonódott mogyoróbokrok, rekettye és som ölelte körül, melyek feltartóztatták a fák hegyén átszü-
remlő napsugarakat, hogy soha ne érhessék el a talajt. Bambi ebben az aprócska zugban született. 
Az anyjáé és az övé volt ez a kis búvóhely.
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Az anyja békésen aludt mellette. Bambi is bóbiskolt kicsit. Ám hirtelen megébredt. Felállt és 
körülnézett.

Mély árnyak vették körül, már-már teljes volt a sötétség. Puha zörgést hallott az erdő felől. 
Időnként megszólaltak a cinegék, olykor meg tisztán ki lehetett venni a harkály kopácsolását vagy 
a holló boldogtalan kiáltását. Egyébként mindenütt csönd honolt. Csak a levegő sistergett a déli 
perzselő melegtől, aki nagyon figyelmes volt, hallani vélte. És fojtogatóan émelyítő is volt.

Bambi lenézett az anyjára, és megkérdezte tőle:
– Alszol?    
Nem, az anyja nem aludt. Azonnal felébredt, amikor Bambi feltápászkodott.
– Most mit fogunk csinálni? – kérdezte Bambi.
– Semmit – válaszolta az anyja. – Most itt maradunk egy darabig. Feküdj le szépen, és aludj 

egy kicsit.
Csakhogy Bambinak esze ágában sem volt aludni.
– Gyere – könyörgött –, menjünk a rétre!
Az anyja megemelte a fejét.
– Mit mondtál, hogy most menjünk a rétre? – annyi csodálkozás és rémület volt a hangjában, 

hogy Bambit is szorongás fogta el.
– Nem mehetünk a rétre? – kérdezett vissza félénken Bambi.
– Nem – jelentette ki az anyja nagyon határozottan. – Nem, most nem mehetünk.
– Miért? 
Bambinak úgy tűnt, hogy valami óriási titok lappang az anyja szavai mögött. Még jobban meg-

ijedt, ugyanakkor borzasztóan kíváncsi is lett, mindent meg szeretett volna tudni.
– Miért nem mehetünk a rétre? – kérdezte.
– Majd megtudod, ha kicsit nagyobb leszel – válaszolta az anyja.
– De – csökönyösködött Bambi –, én inkább most szeretném tudni.
– Később – ismételte meg az anyja. – Most még túl kicsi vagy – folytatta gyengéden –, és ilyes-

miről nem szoktunk a gyerekeknek beszélni. – Nagyon komoly lett közben a hangja. –Furcsa 
lenne ebben a napszakban a rétre menni. Gondolni sem merek rá! Fényes nappal!

– De hát fényes nappal volt akkor is, amikor korábban ott jártunk – ellenkezett Bambi.
– Az más – magyarázta az anyja –, az reggel korán volt.
– Csak reggel korán mehetünk oda? – kíváncsiskodott Bambi.
Az anyja türelmesen hallgatta.
– Korán reggel, vagy késő este – mondta –, vagy éjjel.
– És napközben soha, de soha?
Az anyja tétovázott:
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– Hát – mondta végül – előfordul, hogy néhányan közülünk fényes nappal is odamennek... 
De azok különleges alkalmak. Nem tudom elmagyarázni neked, mert még túl fiatal vagy... Néhá-
nyan közülünk odamennek, de ilyenkor a lehető legnagyobb veszélynek vannak kitéve.

– Miféle veszélynek? – kérdezte Bambi feszülten.     
Csakhogy az anyja nem akarta folytatni ezt a párbeszédet. 
– Veszélyben vannak, ez legyen elég neked, kisfiam. Nem értheted még meg ezeket a dolgokat.
Bambi arra gondolt, hogy ő mindent megért, csak azt nem, hogy az anyja miért nem mondja 

meg neki az igazat. De csendben maradt.
– Ez az életünk – folytatta az anyja –, bár mindannyian szeretjük a nappali világosságot, külö-

nösen fiatal korunkban, mégis egész álló nap meg kell húzódnunk csendben. Csak estétől reggelig 
kószálhatunk. Megértetted?

– Igen – mondta Bambi.
– Így hát, kicsim, itt maradunk. Itt biztonságban vagyunk. Most pedig feküdj le szépen, és aludj.
De Bambi nem akart lefeküdni.
– Miért vagyunk itt biztonságban? – kérdezte.
– Mert minden bokor bennünket oltalmaz – válaszolta az anyja. – Megzörrennek az ágaik, és 

a száraz gallyak ropognak, így figyelmeztetnek bennünket. A tavalyi falevelek a földre lapulnak, 
és zizzenésükkel riasztanak. A szajkók és a szarkák állandóan őrködnek, így hamar megtudjuk, ha 
bárki közelít. 

– Mik azok a tavalyi falevelek? – kérdezte Bambi.   
– Gyere, ülj ide mellém – mondta az anyja –, elmesélem. 
Bambi kedvetlenül ült le, majd közel húzódott az anyjához. És ő elmesélte a kicsinyének, hogy 

a fák nem mindig zöldek, hogy a napsütés és a kellemes meleg egyszer csak eltűnik. Egyre hide-
gebb lesz, a dér sárgára, barnára és vörösre festi a fák leveleit, melyek aztán szép lassan lehullanak, 
és a fák meg a bokrok csupasz ágaikkal nyújtózkodnak az ég felé. A száraz falevelek szépen a földre 
lapulnak, és ha rájuk lép valaki, megzizzennek. Jelzik, hogy valaki jön. Ó, mennyire segítőkészek a 
tavalyi falevelek! Olyan nagyszerűen teljesítik a kötelességüket, olyan éberek és szemfülesek. Még 
a nyár kellős közepén is sok bújik meg közülük az aljnövényzetben. Mindenféle veszélyre jó előre 
figyelmeztetnek.

Bambi még közelebb húzódott az anyjához. Olyan meghitten lehetett így üldögélni, és hallgat-
ni, amit mesél.

Amikor az anyja elhallgatott, a kicsi őz gondolkodni kezdett. Arra gondolt, hogy nagyon ked-
ves dolog a tavalyi falevelek részéről, hogy így őrködnek, pedig már halottak, hiszen megfagytak, 
és annyit, de annyit szenvedtek. Azon töprengett, miféle veszély lehet az, amit az anyja állandóan 
emleget. A túl sok gondolkodás kifárasztotta. Körös-körül mindent beborított a csönd. Csak a 
forró levegő sercegése hallatszott. A kicsi őz elaludt végül.  

4.

Egyik este Bambi ismét a réten kószált az anyjával. Azt hitte, mindent ismer már, amit csak lát-
ni és hallani lehet ott. Aztán kiderült, hogy korántsem tud annyi mindent, mint gondolta. Ezúttal 
is ugyanúgy volt, mint az első alkalommal. Bambi vidáman fogócskázott az anyjával, körbe-körbe 


