
Бића зла у срцу од Творца се не рађају.
Живот је Љубав. Нека то деца знају.



Поетска бајка Бамби започета је 1984. 
године, када су написани први стихо-
вани текстови за филм Бамбијево де-

тињство. Неколико година касније, на основу 
њих је написана драма, која је лежала на столу 
тридесет и четири године. Данас смо ликовни 
уметник Сергеј Сјухин и ја одлучили да оживи-
мо Бамбија и поклонимо га људима. Бајка го-
вори о добру и злу, о љубави и радости, о хар-
монији душе и природе, о смрти и бесмртности, 
о сједињењу земаљског и Вечног, о светлом је-
динству свега рођеног од Творца. Деци ће ова 
приповест отворити свет топлине срца, љубави 
и неустрашивости. Одрасле ће подсетити да 
могу бити добри и племенити.

С љубављу пуштамо  
нашег Бамбија у живот.  

Николај Бурљајев
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Николај Бурљајев 

БАМБИ
Илустровао Сергеј Сјухин

Превела с руског
Вера Хорват
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Рођени под истим небеским сводом – 
цветови, јелени, људи, реке, горе,
и сићушна биљчица и читави народи –
сви су део Оркестра, вишегласје Хора.
И нема сувишних код Творца Природе,
Диригента велике Хармоније одозгорa.
Светлост све радује: и зверчицу, 
и цветак прикован уз стабљичицу;
увис стреми све што се из земље родило.
Заједничко нам је свеопште светило. 
Љубав је почетак свачијег живота.
Живљење у складном јединству – дивота. 
Бића зла у срцу од Творца се не рађају.
Живот је Љубав. Нека то деца знају.

У шумском скровишту појави се на свет,
срете срећну мајку, изненађен много:
крупне очи небу да дигне још не уме,
нит су меке уши чуле звуке шуме,
а у живот хрли – већ стаје на ноге.

Мати га олиза: длачицу уз длаку,
црвенкасто-туфнасту бундицу му меку;
у слатком умору смири се на боку:
пронашавши извор, сав се припи млеку
и заспа – исцрпљен и уморан јако.
Матерински језик био му је сада
и нежност, и купка, и масажа лака... 

Клен, букве, храстови, кроз листиће шатре
врцали су искре, зрачили су сјајем, 
бризгале су капи из небеске ватре,
пламтеле јагоде пољима и гајем. 
И час прве шетње у животу наста.
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Бамби крену, зачуђен – ал’ је живот висок!
Правећи му пут, сав густиш, честари,
меко су му гладили слабине и бок.

Бамби сипа питања, да сазна све ствари,
као да је гост на неком страном пиру.
Схвати – мама не одговара на све то,
док пресрећно срце и душа му замиру 
пред велелепним тајанственим светом.  

Бамби:  Ко је направио стазицу за мене? 

Мати:  Па ми, мој медени. 

Бамби:  Ми – то значи – ти и ја?

Мати:  Ми – то смо ми, јелени! 

Бамби:  А шта је то јелен?

Мати:  Ми смо јелени, мили, знај! 
 Јелен си ти, јелен сам и ја. 

Бамби:  Како је то лепо! 
 Схватам! Схватам! Ти си велика, паметна. 
 А хоћу ли ја бити јак, реци, што би крила? 
 А чија је она стаза, сва плаветна?

Мати:  Стаза свих оних који воле крила. 

Бамби:  Мама, има ли још јелена сем нас двоје?

Мати:  Наравно… Не зна им се број. 

Бамби:  Па где су?

Мати:  Свуда… Овде, мали мој… 
 Ускоро открићеш… 

Бамби:  Ускоро – значи некада касније, 
 а касније може бити и не баш скоро…
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Шушнула је трава невидљивим пасом. 
Сенка је промакла, осула цветање. 
Нешто писну танким, као кончић, гласом, 
онда нешто крцну уз гласно мљацкање.

Бамби:  Шта је то било? 

Мати:  Ништа, сине… 

Бамби:  Али ја сам видео, мама! Па чуо сам!

Мати:  Не плаши се... То је сиви твор 
 стигао у пољу мајушног миша.

Бамби:  Зашто је то урадио? Ћутиш, знам...

Мати:  Не бој се. Хајдемо, малиша.

Бамби:  Хоћемо ли и ми да „стигнемо у пољу” миша?

Мати:  Не. Јелени не умеју да убијају.

 Бамби се са мајком нашао под разореним гнездом. 
 У њему се свађао јастреб са јастребом.

Први Јастреб: Каква подлост! Дрски неваљалче! 

Други Jастреб:  Умукни, шупљоглавче! Не прави се важан ту!

Први Јастреб: Напоље из гнезда! Хулигане! Разбојниче!

Други Јастреб:  Шта урлаш! Не насрћи ми на кљун! 
 Куд си, подла њушко, пошô? 
 Гост ту није добродошô!

Бамби:  Мама, шта је то подлост?

Мати:  Не знам.

Бамби:  А зашто су се обојица разгоропадили?

Мати:  А ко воли да му отму храну, мили? 
 Јастребови су се око хране завадили.

Бамби:  А јелени, јесу ли и они склони сили?


