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ВАМА

Др жи мо се за ру ку и до ла зи мо 
  Кри сто фер Ро бин и ја 
Да по ло жи мо ову књи гу ва ма у кри ло. 
  Ре ци те, је сте ли из не на ђе ни?
  Ре ци те, сви ђа ли вам се?
  Ре ци те, је сте ли баш та ко што же ле ли? 
   Она је ва ша –
   Јер вас ми во ли мо.
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УВОД

Кри сто фер Ро бин имао је јед ном јед ног ла бу да (или је 
ла буд имао Кри сто фе ра Ро би на, не знам баш тач но), и то
га је ла бу да звао Пу. То је би ло дав но, и ка да смо се рас та ли 
од ла бу да по не ли смо име са со бом, по што смо сма тра ли 
да му ви ше не ће би ти по треб но. и за то, кад је Еду ард Ме
двед ре као да би во лео да има јед но са свим нео бич но име, 
Кри сто фер Ро бин је од мах од го во рио, без пре ми шља ња: 
„Ти си Ви ни Пу!“ Та ко је и оста ло. Са да, по што сам об ја
снио име „Пу“, об ја сни ћу вам и дру ге по је ди но сти.

не мо же те би ти ду го вре ме на у лон до ну а да не по
се ти те Зо о ло шки врт. Поне ки по се ти о ци поч ну раз гле
да ње Зо о ло шког вр та од по чет ка, зва ног Улаз, и про ју ре 
што бр же по ред сва ког ка ве за, док не до ђу до ме ста зва
ног Излаз. Али фи ни по се ти о ци иду пра во жи во ти њи ко ју 
нај ви ше во ле и оста ју та мо. Та ко и Кри сто фер Ро бин иде 
у Зо о ло шки врт, од ла зи код по лар них ме две да и не што 
шап не тре ћем чу ва ру с ле ве стра не. Вра та се от кљу ча ва
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ју, и ми про ла зи мо там ним ход ни ци ма и пе ње мо се стр
мим сте пе ни ца ма, док нај зад до ђе мо до од ре ђе ног ка ве за. 
Ка вез се отва ра и јед но сме ће и дла ка во клуп че ис тр чи, а 
Кри сто фер Ро бин ус клик не раз дра га но: „О, Ме до!“ и по
ле ти му у за гр љај. Зна те, и овај ме двед се зо ве Ви ни, што 
до ка зу је ко ли ко је то за и ста кра сно име за ме две де. Али 
нај сме шни је је што не мо же мо да се се ти мо да ли је Ви ни 
до био име по Пуу или Пу по Ви ни ју. не ка да смо то зна ли, 
али смо за бо ра ви ли...

У пи са њу ме од јед ном пре ки нуо Пра слин и за цви
лео: „А ја?“ „Дра ги мој Пра сли не“, ре као сам, „це ла књи
га је о те би.“ „ни је, не го је о Пуу“, за цви лео је. Ето, ви
ди те! Љу бо мо ран је, јер ми сли да је овај све ча ни увод 
по све ћен са мо Пуу. Раз у ме се да је Пу глав ни ју нак, то се 
не мо же по ре ћи, али и Пра слин до жи вља ва мно го што
шта што Пу не мо же. на и ме, Пу се не мо же по не ти у 
шко лу, јер ће га сва ко ви де ти, али Пра слин је та ко ма ли 
да с ла ко ћом ста не у џеп, а осе ћај да је при су тан пру жа 
ве ли ку уте ху кад ни сте си гур ни да ли је два пу та се дам 
два на ест или два де сет и два. По не кад се он из ми го љи 
из џе па и до бро за гле да у ма сти о ни цу, па је та ко сте као 
ве ће обра зо ва ње од Пуа. Али Пу се не се ки ра мно го због 
то га. „не ко ме је мо зак дат, а не ко ме ни је“, ка же Пу, „и у 
ре ду ствар.“
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А са да и сви оста ли ди жу гла со ве: „А ми?“ из гле да да 
ће би ти нај бо ље да пре ста нем с пи са њем уво да и да пре
ђем на књи гу.

А. А. М.
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ГлА ВА I

У којој се упознајемо 
са Вини Пуом и неким пчелама, 

и приче почињу

Ево Еду ар да Ме две да, си ла зи низ сте пе ни це. Буп, буп, 
буп, лу па гла вом о сте пе ни це си ла зе ћи за Кри сто фе ром 
Ро би ном. Ово је, ко ли ко се он се ћа, је ди ни на чин си ла
же ња низ сте пе ни це. Али по не кад му се чи ни да за и ста 
по сто ји и не ки дру ги на чин, са мо кад би мо гао да за тре
ну так пре ки не ово уда ра ње гла вом и раз ми сли о то ме. А 
за тим му се опет чи ни да мо жда не по сто ји дру ги на чин. 
Тек, ево га на дну сте пе ни ца и спре ман је да се упо зна са 
ва ма. Ви ни Пу.

Ка да сам пр ви пут чуо ње го во име, ре као сам, као што 
ће те и ви ре ћи: „А ја сам ми слио да је то де чак?“

„и ја сам та ко ми слио“, ре че Кри сто фер Ро бин.
„Он да га не мо жеш зва ти Ви ни.“
„и не зо вем га.“
„Али ти си ре као –“
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„Он се зо ве Ви ни Пу. Зар ни си чуо оно Пу?“
„Аха, сад раз у мем“, бр зо сам од го во рио; а на дам се да 

ће те и ви ре ћи исто, јер је то је ди но об ја шње ње ко је ће те 
до би ти.

По не кад, по што си ђе низ сте пе ни це, Ви ни Пу се за
ба вља не ком игром, а по не кад ужи ва да ти хо се ди ис пред 
ва тре у ка ми ну и слу ша при че. Ве че рас –

„Да при ча мо при че?“ ре као је Кри сто фер Ро бин.
„Ко да при ча?“ упи тао сам ја.
„Да ли би ти био та ко до бар да ис при чаш не ку при чу 

Ви ни Пуу?“
„Што да не“, ре као сам. „А ка кве при че во ли он?“
„О се би, знаш, он је та кав ме двед.“
„Аха, раз у мем.“
„Да кле, да ли би сад био та ко до бар?“ 
„По ку ша ћу“, од го во рио сам.
и по ку шао сам.

* * *

Јед ном дав но, ја ко, ја ко дав но, око про шлог пет ка, 
жи вео је Ви ни Пу у јед ној шу ми, са свим сам, под име ном 
Сан дерс.
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(„А шта зна чи, под име ном?“ упи тао је Кри сто фер 
Ро бин.

„Зна чи да је имао злат ним сло ви ма ис пи са но име из
над вра та, и жи вео је под њим.“

„Ви ни Пуу то ни је би ло ја сно“, ре као је Кри сто фер Ро бин.
„Са да је сте“, за му млао је Ви ни Пу.
„Он да ћу да про ду жим“, ре као сам ја.)
Јед ног да на, за вре ме шет ње, до шао је на јед ну чи сти ну 

у сре ди ни шу ме, а у сре ди ни те чи сти не ста јао је је дан ве
ли ки храст, са чи јег је вр ха до пи ра ло гла сно зу ја ње.
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Ви ни Пу је сео под др во, ста вио гла ву ме ћу ша пе и по
чео да раз ми шља.

Пр во је ре као са мо ме се би: „То зу ја ње не што зна чи. 
не по сто ји ни ка кво зу ја ње ко је би са мо зу ја ло и зу ја ло а 
да ни шта не зна чи. Ако већ по сто ји зу ја ње, не ко мо ра да 
зу ји, а је ди ни раз лог да не ко зу ји, ко ли ко је ме ни по зна то, 
је сте тај што је пче ла.“

За тим је опет ду го раз ми шљао и ре као: „А је ди ни раз
лог да не ко бу де пче ла, ко ли ко је ме ни по зна то, је сте тај 
– да пра ви мед.“

А за тим је устао и ре као: „А је ди ни раз лог да се мед 
пра ви је сте тај – да бих га ја јео.“ и по чео је да се пе ње уз 
др во.

Пе њао се и пе њао и пе њао и док се пе њао пе вао је јед
ну пе сми цу са мо ме се би. Пе сми ца је гла си ла:
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Мед! Мед! Мед!
Дај те пче ле мед! –

Зрзз! Зрзз! Зрзз!
Тре ба би ти брз.
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За тим се по пео још ма ло ви ше... и још ма ло ви ше... а 
за тим још са мо ма ло ви ше. До тле је ис пе вао још јед ну пе
сми цу:

Кад би пче ле хте ле, ко што ме де ра де,
Да при дну др ве ћа гне зда сво ја гра де,

Пе њао се не бих са гра не на гра ну,
У про ла зу ја бих за гра био хра ну.

Већ се при лич но умо рио и за то је пе вао пе сму о свом 
не за до вољ ству. Још ма ло, па ће би ти та мо, и ако са мо ста
не на ону гра ну...

Пук!
„У по моћ!“ по ви као је Пу, док је па дао три ме тра ни же 

на гра ну ис под се бе.


