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Вовед 
 
 
 Над  главите можеа  да  забележат  чапји  и  други  диви 

птици: кога собираа дрва за огрев во планините, наидуваа 
на  црвени  елени  и  хималајски  сини  овци.  Додека  беше 
таму, Шен Шиси ловеше риби во Лакандг, со помош на 
орелрибар, и со својот загар одеше на лов во планината 
Буланг. Тој секојдневно се среќаваше со диви животни и 
слушна  многу  приказни  што  допреа  до  неговото  срце. 
Овие  фасцинантни  приказни  од  локалните  жители  ги 
збогатија неговото знаење и разбирање и станаа извор на 
неговите креативни остварувања. 

 Поминаа  децении  откако  започнаа  социјалните  и 
економските реформи во 1978 година, и ваквите реформи 
донесоа  големи  подобрувања  во  животниот  стандард  во 
Кина, но и предизвикаа притисок врз животната средина. 
Ваквите конфликти меѓу потребите на локалното населе
ние  и  оние  на  животната  средина  и  нејзините  жители  – 
животните, се одразија во делата на Шен Шиси.  
 Лисицата  трговец  е  збирка  од  седум  приказни  во 

коишто  во  улогите  се  прикажани  диви,  но  и  домашни 
животни.  Самиот  наратив  е  напишан  во  лесно  читлива 
форма  и  содржи многу  информации  за  однесувањето  на 
животните и нивната емоционална интелигенција; во него 
се прави паралела меѓу однесувањето на луѓето и живот
ните и се отвораат морални и еколошки прашања, праша
ња за потребната одговорност и меѓусебното помагање. 

 Во „Глуварче, малата тигрица“, раскажувачот спасува 
напуштено младенче тигар од сигурна смрт и го одгледува 
во ловец и негов придружник. За време на нивното друже



 6 

ње, пред таа да се врати во дивината, меѓу нив се формира 
цврсто пријателство и таа го спасува во моментот кога е 
потребно тоа. Нивниот однос одлично ја истакнува макси
мата: „Како што ти си тука за мене, и јас сум тука за тебе“, 
што се смета за основен кинески концепт во меѓусебните 
човечки односи и во грижата за заштита на околината. 

 Потоа, следува „Измамен од лисиците, не еднаш, туку 
двапати“, емотивна приказна за саможртвата на родители
те. Во оваа приказна, младиот раскажувач е изненаден и 
седумпати изигран од страна на еден пар лисици коишто 
сакаат да ги заштитат и нахранат своите малечки. Самиот 
читател треба да пресуди дали постапките на раскажува
чот се непотребно груби. Тоа е една крвава приказна, но 
бидејќи  е  фикција,  има  за  право  да  биде  креативна  во 
насока на развојот на дејството. Темата којашто преовла
дува е онаа за родителската љубов и решеноста на родите
лите целосно да се жртвуваат, оставајќи го читателот да се 
запраша дали и тој би постапил на сличен начин кога би се 
нашол во тие околности. 

 Потоа следува приказна од морален карактер, „Лисица
та трговец“, со нејзините поуки за тоа како да се однесува
ме со останатите луѓе, но и со останатите суштества околу 
нас. Во оваа приказна, раскажувачот заробува мала лисица, 
а  нејзината  мајка  се  обидува  да  си  го  откупи  малечкото, 
како во заложничка игра. Раскажувачот будалесто си поиг
рува со љубовта на мајката барајќи висока награда, што е 
пример за критика против примената на непристојни пред
лози. Пораката  е  дека  тргувањето  треба  секогаш  да  биде 
чесно, дури и тогаш кога оној со кого преговараме е живот
но. Концептот за праведен однос кон животните е длабоко 
навлезен во кинеската култура. Пред илјада години, фило
зофот Џанг Ѕаи ја поттикнал љубовта кон сите суштества 
кога рекол дека секое суштество е чедо на небото и земјата. 

 Подоцна,  Шен  Шиси  се  свртува  кон  циркусот. 
„Виновната  кобила“  е  емотивна  приказна  за  тоа  како 
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животните покажуваат емоции слични на човечките, како 
на пример: вина, посветеност, гордост и амбиција. Во оваа 
приказна, Белиот Корал, водечката кобила во еден циркус, 
несреќно ја предизвикува смртта на својот тренер и покрај 
тоа  што  ја  избегнува  предвидената  смртна  казна,  и 
понатаму страда од чувството на вина. Интересна поттема 
е  како  коњите  се  борат  за  водечката позиција  во  своите 
тимови и како понекогаш нивните малечки немаат одреде
ни права како другите. 

 Потоа следува тензичната приказна „Лавина“, која се 
одвива во високите планини на Тибет. Во неа се поставува 
прашањето: може ли едно четиринаесетгодишно момче да 
ја  преживее  силата  на  лавината  и  злобната  одмазда  на 
женката  јак  за  која  самото  тоа  се  грижи? Нарацијата  се 
навраќа во времето кога момчето не сакајќи ја убива прва
та  рожба  на  јакот  и  на  последиците  од  таквата  случка. 
Сега, на мајката јак со нејзината втора рожба и на истото 
момче им се заканува неизбежна лавина од којашто можат 
да преживеат само ако таа го остави повреденото младен
че. Досетливото момче презема екстремни мерки за да ја 
присили  мајката  јак  да  го  остави  младенчето,  со  што 
сериозно го загрозува и сопствениот живот. Темите тука 
се љубов, одговорност и верност до мера да се ризикува 
сопствениот живот за другите. 

 Во „Фатени во слоновата стапица“, поранешен ловец 
му  раскажува  на  еден  новинар  зошто  повеќе  не  ги  лови 
заштитените животни – тоа е раскажување на еден типи
чен ловокрадец кој станал ловочувар. Еден ден, тој самиот 
и стелната кошута што ја гонел, сосема случајно паѓаат во 
стапица  за  слонови  во  којашто  е  фатен  и  еден  гладен 
леопард. Ловецот го убива леопардот за да ја спаси кошу
тата од смрт. Како благодарност, кошутата му го доверува 
своето младенче што ќе го роди во стапицата, а и му пома
га на ловецот да побегне. Како резултат на тоа, човекот ги 
менува  своите  гледишта,  се  откажува  од  ловењето  и 
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станува  сопственик  на  фарма  за  елени.  Пораката  тука  е 
дека животните знаат да бидат благодарни и да возвратат 
на  човечката  добрина;  и  дека  луѓето  исто  така  треба  да 
возвратат на добрината на животните. 

 Ловокрадството  се  практикувало  во  минатото,  а  и 
денес,  но  светот  повеќе  не  е  ист.  Ловокрадците  денес, 
заслепени од потенцијалниот профит од оваа неприфатли
ва активност, се гонети со право и треба да бидат казну
вани строго. Овие приказни беа  објавени пред пет  деце
нии. Тогаш луѓето во тие оддалечени области имале тежок 
живот. Со цел да заработат и да обезбедат храна за прежи
вување,  луѓето  кои  живееле  во  близина  на  шумите  ги 
земале пушките и  тргнувале на  лов;  луѓето кои живееле 
крај реките ги земале јадиците и тргнувале на рибарење. 
Планинските жители се хранеле со тоа што планината им 
го давала, а оние крај реките со она што им го давала река
та. Според ова, планините и реките нè нахраниле и одгле
дале сите нас. 

 Пред илјадници години, кога нашите предци живееле 
од лов и риболов, го разбрале овој важен принцип: ако ја 
запалиш  целата шума  за  да  уловиш  нешто  денес,  тогаш 
нема да остане ништо што би уловил утре; ако ја исушиш 
целата река за да фатиш риба денес, тогаш нема да остане 
ништо што би уловил утре. Кога се храниме од природата, 
тоа  значи дека имаме обврска  кон неа  да  се  однесуваме 
добро.  Ова  едноставно  правило  служи  како  морален 
компас за кинескиот народ. Додека ја создава приказната 
за Глуварче, малата тигрица и нејзиниот некогашен ловец, 
Шен Шиси  го  поттикнува  и  го  издигнува  чувството  за 
морална одговорност спрема природата и животните.  

 На крајот, во „Само скитник“ се појавува Лука, глав
ниот лик, коешто е куче скитник. Лука е земен од страна 
на армиски офицер, поручникот Феи, којшто верува дека 
ова  куче  скитник  поседува  голем  потенцијал  да  стане 
одлично армиско куче. Грд, но паметен, ликот на Лука е 
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спротивност  на  кучето  на  лидерот  на  единицата,  Јуан, 
кучето Бел Зајак, коешто е убаво, но глупаво. Додека трага 
по  својот  господар  на  бојното  поле,  Лука  наидува  на 
ранетиот  Јуан и покрај неговата антипатија спрема него, 
му го спасува животот. Тажно, но заслугата за херојската 
постапка  на  Лука  е  погрешно  протолкувана  од  Белиот 
Зајак, и покрај херојските напори. Откако неговиот госпо
дар – поручникот Феи е најден мртов, Лука нема никој кој 
би го разбрал и би се грижел за него. 

 Животните  што  се  прикажани  во  оваа  емотивна 
збирка имаат длабоки емоции. Не само што ја разбираат 
љубовта, туку имаат и необјасниво чувство за одговорност 
и  се  способни  таа  одговорност  да  ја  понесат  на  своите 
раменици.  Како  и  во  животот,  застапени  се  и  оние  кои 
поседуваат многу полоши карактеристики. Тука се и оние 
кои  се  користољубиви,  измамници,  арогантни  и  злобни, 
дури  и  во  царството  на  животните.  Без  разлика  за  кои 
видови станува збор, овие животни и нивните приказни нè 
потсетуваат  на  човештвото  како  целина  и  ни  овозможу
ваат да се преиспитаме за тоа какви се нашите ставови и 
нашето однесување спрема животните и природата.  

 Тажно, но ловокрадството и понатаму продолжува, и 
покрај  заканите  за  криминално  гонење  и  примената  на 
казнени мерки. И покрај преземените огромни чекори во 
областа на правата на животните и животната средина, на 
Кина  и  понатаму  й  претстои  долг  пат.  Но,  ставовите  за 
добросостојбата  на  животните  и  заштитата  на  животин
скиот свет се менуваат со инвестирањето во заштитата на 
животната  средина  од  страна  на  владата  и  приватниот 
сектор.  Свеста  и  грижата  никогаш  не  биле  подобро 
применети  во  практиката.  Приказните  на  г. Шен  можат 
само да го подобрат ова растечко движење и да помогнат 
во создавањето хармонична врска меѓу луѓето и природата.  
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ПРЕДГОВОР 
 
 

Читањето е ламба што го осветлува мојот живот 
 
 Сум  прочитал  некои  автобиографии  на  писатели. 

Многумина  од  нив  потекнувале  од  добро  образовани 
семејства, читале многу добри приказни за деца во текот 
на детството и имале баба која обожавала да им раскажу
ва приказни. Биле одгледани во магичниот свет на лите
ратурата  и  уметноста.  Колку  им  завидував!  Јас  речиси 
немав  ништо  за  читање  во  детството.  Моето  семејство 
беше  сиромашно  и  едвај  можеше  да  врзе  крај  со  крај. 
Моите родители ниту се интересираа, ниту можеа да ми 
купуваат  книги,  па  немав  од  каде  да  читам  освен  од 
книгите што ни ги даваа на училиште. Покрај тоа, баба 
ми живееше  во  селото Нингбо,  па  можеше  да  дојде  во 
посета  кај  нас  на  неколку  години,  а  кога  ќе  дојдеше  – 
немаше никакви приказни за раскажување. 

 Секогаш бев  болежливо  дете.  За  новородените  деца 
се  вели  дека  во  првите  четири  месеци  не  можат  да  се 
разболат поради стекнатиот имунитет со самото раѓање. 
Но,  јас бев исклучок. Само по шест дена откако сум се 
родил ме однесле на болница затоа што папокот ми бил 
инфициран и загноен. Од тој ден, постојано ме носеле по 
болници. Најраниот впечаток од детството ми е како баба 
ми  се  приближува  до  мојот  кревет,  со  нејзините  мали 
стапала  како  пелмени,  допирајќи  ме  по  челото,  и  како 
воздивнувајќи вели: „Пак има температура“. Потоа ќе ме 
качеше на својот грб и ме носеше на лекар, каде што ми 
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правеа  тестови  на  пеницилин,  од  коишто  ми  трпнеше 
скалпот. 

 Поради мојата болежливост бев слабичок и пораснав 
танок како трска. Дури ни денес немам потреба да држам 
диета. Поради моето слабо здравје, често бев исмеван од 
страна на врсниците. Се сеќавам дека во прво одделение 
наставничката  ме  избра  за  претседател  на  одделението 
бидејќи  бев  паметен,  послушен  и  уреден.  Но,  по  еден 
месец  ми  беше  одземена  оваа  функција,  затоа  што 
момчињата  гледаа на мене  со потсмев,  а  и  девојчињата 
ме игнорираа. Наставничката сочувствително ме потапка 
по  главата  и  ми  рече:  „Ти  си  многу  паметен  и  добро 
постапуваш,  но  премногу  си  слаб.  Ќе  ти  биде  малку 
тешко да си го најдеш местото во овој груб свет кога ќе 
пораснеш.“  

 Толку  бев  засрамен  што  ја  наведнав  главата  и  се 
исплакав од срце. Долго потоа ме мачеше чувството на 
инфериорност и не можев да  се ослободам од него. Ми 
беше страв да се движам сам и да се среќавам со непоз
нати. Се плашев од часовите по физичко образование и 
да им одговарам на прашањата на наставниците за време 
на часот. Ми беше страв да играм со палавите деца и ги 
избегнував  тајните  погледи  на  девојчињата.  Се  плашев 
дури  и  дека  ќе  се  појават  чудовишта  и  ќе  ме  земат,  за 
време на долгите и осамени ноќи... 

 Почнав  да  читам  со  цел  да  ми  поминува  времето. 
Поеми,  кратки  приказни,  новели  и  приказни  за  деца, 
алчно го проголтував секое литературно дело што може
ше да стигне во рацете на едно сиромашно момче какво 
што бев јас. Ги впивав сите тие книги како сув сунѓер во 
свежа  вода.  Книгите  ме  водеа  во  шарен  и  нов  свет. 
Плачев за овчарот што падна во стапицата на вештерката 
и  се  смеев  кога жабокот  принц  ја  победи магијата што 
беше  фрлена  на  него.  Книгите  станаа  мои  најдобри 
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пријатели, најсакани играчки, најпријатни учители и мои 
најблаги родители. Книгите не беа само утеха за мојата 
душа; тие ги поправија сите недостатоци на мојата лич
ност. Лесно можев да  забележам како мојот  ум  созрева 
побрзо од оној на моите врсници. Знаев многу нешта што 
другите не ги знаеја и тоа ми помагаше да се чувствувам 
надмоќно. Како резултат на тоа, чувството на инфериор
ност  исчезна  засекогаш  и  станав  многу  самоуверен. 
Физичката сила претставува форма на сила, но мојот ум, 
збогатен од сите  книги што  ги прочитав, беше подобро 
опремен за приспособување во општеството. 

 Кога имав шеснаесет години и завршив средно учи
лиште, судбината ме одведе од големиот град Шангај, во 
селото  Даи  во  Сишуангбана,  провинцијата  Јунан.  Таму 
поминав шест години како локален жител и три години 
како селски учител. Додека предавав во локалното основ
но  училиште  Менгман,  почувствував  итна  потреба  да 
научам  да  пишувам.  Иако  дотогаш  имав  прочитано 
многу  литература,  моето  основно  познавање  на  кинес
киот  јазик  беше  премногу  сиромашно  за  да  можам  да 
напишам некаква новела. Имав проблеми дури и да напи
шам писмо до моите дома. Многу од буквите ги пишував 
погрешно,  а  за  нештата  да  бидат  полоши,  не  можев  да 
користам ни речник. Морав да почнам од почеток. 

 Начинот на  којшто почнав да  учам пишување  беше 
по малку примитивен. Зајмив една голема книга која се 
викаше  Како  да  научиш  да  пишуваш?  и  почнав  да  ја 
препишувам од крај до крај, така што ги препишав сите 
200.000  знаци  кои  се  содржеа  на  нејзините  страници. 
Откако неколку месеци ја препишував книгата, конечно 
можев  да  ги  разберам  различните  форми  во  статии  и 
жанрови. Подоцна почнав да читам од секое списание и 
весник што ќе ги најдев, забележувајќи ги сите непознати 
букви  и  реченици,  што  кај  мене  влијаеше  навистина 
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мотивирачки.  Ги  учев  овие  фрази,  ги  запаметував  и 
постојано ги повторував, со тоа повеќе се ценев себеси, 
правејќи ги свои. За две години, овие копирани зборови и 
реченици  пополнија  многу  тетратки  и  формираа  купче 
белешки.  Во  тоа  време живеев  во  колиба  направена  од 
кал,  во  осум  квадратни метри. Немаше  струја  во Менг
ман;  светлина  се  добиваше  од  парафински  ламби.  Пла
шејќи  се  да  не  загубам  макар  и  еден  момент,  после 
читањето  во  кревет  и  спремањето  за  спиење,  го  гаснев 
фитилот  од  ламбата.  Кога  ќе  се  разбудев  среде  ноќта, 
после краток сон, го палев фитилот одново и продолжу
вав со читање или пишување. 

 По  две  години  напорна  работа,  го  завршив  моето 
прво дело напишано во проза, со фонд од 2.000 зборови, 
насловено како „Шумењето на златниот бамбус.“ Делото 
беше објавено во додатокот на Јунан дејли. 

 Читањето е светилка што ќе ви го осветли патот засе
когаш. Јас сум длабоко убеден во ова. Ако имав некаква 
придобивка од пишувањето на овие приказни за живот
ните, тоа е затоа што стекнав навика за читање како мало 
дете.  Исцрпното  читање  ги  подобри  моите  книжевни 
способности и вештините за пишување. Иако бев многу 
зафатен со работа, го користев секој останат момент за да 
читам  и  да  го  збогатувам  умот.  Сè  уште  лакомо  читам 
многу книги поврзани со биологијата, зоологијата и одне
сувањето на животните. Моите одмори ги користам за да 
ги  следам  зоолозите  длабоко  во  прашумите,  за  да  го 
доживеам животот  таму и  да  ги  проширам  сопствените 
знаења. 

 Од книгите што ги имам прочитано, четири имаа нај
големо влијание во мојот живот: Социобиологија: Нова
та синтеза од американскиот биолог Едвард О. Вилсон; 
За агресивноста од австрискиот зоолог Конрад Лоренс, 
добитник  на  Нобеловата  награда  за  физиологија  или 
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медицина;  Голиот  примат  и  Зоолошка  на  луѓето  од 
британскиот  зоолог  и  етолог  Дезмонд  Морис.  Кога  ги 
читав  овие  четири  книги,  се  чувствував  како  патник  во 
потрага по оаза среде пустина. Иако целосно не  се  сло
жив со концептот за социобиологија опишан од страна на 
Вилсон, револуционерните гледишта во неговата теорија, 
секако ми ги отворија очите. Брилијантните проучувања 
за  животинското  царство  од  двајца  различни  зоолози, 
Лоренс и Морис, за мене открија нови начини како да се 
набљудува  однесувањето  на  животните,  а  со  тоа  и  во 
структурирањето на моите приказни. 

 Знаењето претставува силен столб на духовна поддр
шка, еден од оние што никогаш нема да паднат. Тоа ќе ви 
го  даде  она што  е  потребно  за  да  стоите  исправено,  со 
крената  глава,  и  да  се  соочите  со  животот  храбро. 
Страста  за  литература,  за  читање и  за  книги  е непресу
шен дар, дар од кој ќе добивате во текот на целиот живот.  

 
– 16 јуни 2011, во Шангај 
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ГЛУВАРЧЕ, МАЛАТА ТИГРИЦА 

 
 
 Тоа рано утро, се подготвив за лов на панголини во 

дождовната шума Менгбанаси. Млечно белата магла  се 
замотуваше  околу  гранките  и  видливоста  беше  толку 
мала што иако ги слушав повиците на птиците, не можев 
да  сфатам  каде  се  наоѓаат.  Тргнав  право  низ  густата 
џунгла,  пробивајќи  се  помеѓу  грмушките  и  гранките, 
бришејќи  се  од  влажните  пајажини  коишто  висеа  над 
мојата  глава.  Пробивајќи  се  низ  стебленцата  царска 
трева, доволно висока за криење, слушнав некакво шуш
кање пред мене. Се наведнав внимателно и ја поттргнав 
тревата  настрана  за  да  ѕирнам.  Низ  маглата  забележав 
питон со црн опаш, широк колку чинија, во близина на 
еден напуштен мравјалник. Гледајќи со студен поглед од 
неговите очи како скапоцени камења, питонот се лизгаше 
по  тревата.  Неговиот  раздвоен  јазик  излегуваше  и  се 
вовлекуваше назад во устата додека змијата го влечеше 
низ шумата своето  тело долго седум метри. Тогаш сфа
тив дека ќе нападне некоја жртва. Како што помислив, по 
неколку секунди, питонот полека го оптегна своето тело 
наназад  сè  додека  не  заличи  на  стрела  подготвена  да 
полета. Питонот го собра телото и брзо нападна, се нурна 
во  воздухот  со  брзина  на  светлината  и  се  нафрли  врз 
нешто што се наоѓаше зад мравјалникот. Кога се повлече, 
забележав дека во огромната челуст носи малечок тигар, 
со големина на мачка. 

 И покрај тоа што неговото тело полека исчезнуваше 
во  темната  челуст  на  питонот,  кутрото  животинче  се 
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бореше  и  мавташе  со  малите шепи  во  воздухот,  очајно 
обидувајќи  се  да  побегне.  Очигледно  беше  дека  овој 
лукав  питон  ја  искористил  можноста  додека  мајката 
тигар беше во лов, за да го грабне малечкото што таа го 
имала  скриено  во  тревата.  Тигарот  можеби  е  едно  од 
најбестрашните  суштества,  но  неговите  малечки  не  се 
помалку ранливи од останатите мали животни. 

 Немав  време  да  размислувам.  Го  извлеков  долгиот 
нож и се нафрлив на змијата. Сечилото го расече нејзи
ниот  опаш.  Змијата  се  вкочани,  го  исплука  малечкото 
тигарче  и  набрзина  се  повлече  во  грмушките  од  левата 
страна.  За  неколку  минути,  таа  се  изгуби  во  маглата  и 
вегетацијата. 

 Само што  спасив малечок  тигар  од  челуста  на  еден 
питон. Го зедов малото тигарче со мене, во овоштарни
кот  што  се  наоѓаше  на  осум  километри  од  селото 
Мангуангнонг и таму го одгледував во мојата мала коли
ба од кал. Живеев сам на ридот и се грижев за овој овош
тарник  којшто  беше  голем  нешто  повеќе  од  шеснаесет 
хектари.  Ретко  некој  ме  посетуваше,  па  се  чувствував 
слободен да чувам животни какви и да посакам. Тигар
чето беше женско и неговите очи уште не беа отворени. 
Неговото тело имаше златникаво крзно и кога го држев 
во рацете личеше на едно огромно глуварче. Шарките по 
неговото  тело  беа  речиси  невидливи.  Имаше  мало 
тркалезно лице, големи уши, тенки мустаќи околу муце
то и различни жолти, бели и црни точки помеѓу образите 
и  челото.  Тоа  беше  неодоливо  слатко  и  решив  да  го 
викам „Глуварче“.  

 Првиот  проблем  со  којшто  требаше  да  се  справам 
беше како да го хранам малечкото во првите три месеци 
од неговиот живот, кога требаше да живее од млекото на 
мајка  си.  На  почетокот  добив  идеја  недостигот  да  го 
заменам со млеко од крава. Пред една година имав кучка 
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којашто умре откако несреќно беше прегазена од коњска 
кочија. Таа умре кратко откако роди три мали кученца. 
Кога ова се случи, ги однесов кутрињата во свињарникот 
каде што цицаа од свињата, и така пораснаа без никакви 
проблеми.  Од  ова  искуство  сфатив  дека  животните 
можат  да  ги  одгледаат  малечките  од  сосема  друг  вид 
животни. Прошетав низ селото и најдов една осумгодиш
на  крава. Кравата  беше малку стара и не  даваше многу 
млеко,  но  од  друга  страна  беше  послушна  по  темпера
мент  и  затоа  лесно  се  молзеше.  На  сопственикот  му 
платив  со  пар  нови  гумени  обувки,  а  тој  требаше  да  ја 
доведе кравата кај мојата колиба. 

 Сопственикот радосно ги прифати чизмите, ја одврза 
кравата и тргна со мене. Но, кога стигнавме до оградата 
пред мојата колиба, кравата одеднаш застана и одбиваше 
да  влезе,  без  разлика што  нејзиниот  господар  викаше  и 
наредуваше. Го тргаше јажето со целата сила, напрегну
вајќи ја секоја жила и рикајќи колку што ја држи гласот. 
Вообичаено  послушната  крава  одеднаш  се  претвори  во 
исплашено животно, очите й станаа црвени, вратот многу 
напнат,  а  нејзините  нозе  не  се  поместуваа,  како  да  беа 
закопани во земјата. Сопственикот, веќе бесен, зеде еден 
стап крај патот и луто замавна по кравата. Фрчејќи гнев
но, кравата ја спушти главата и му се закани со острите 
рогови, насочувајќи ги директно кон него. Сопственикот 
се  исплаши,  го фрли  стапот и  избега.  Тогаш кравата  се 
заврте, замука исплашено и побегна во шумата. 

 Останав без избор. Отидов на пазарот и овојпат купив 
коза која штотуку се имаше окозено, за да биде доилка на 
Глуварче.  Но,  проблемот  се  повтори  и  со  козата:  само 
што  стигнавме  до  оградата,  таа  почна  да  се  однесува 
исплашено  и  одбиваше  да  го  направи  следниот  чекор. 
Како помало животно, беше многу полесно да се справам 
со неа отколку со големата и мускулеста крава, па й  ги 
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врзав копитата  заедно,  ја однесов во  собата и  го  ставив 
гладното  тигарче  под  нејзиното  виме.  Се  обидов  да  ја 
натерам козата да ја задои Глуварче со тоа што ги ставав 
нејзините боски во муцката на Глуварче, но козата беше 
преплашена, блееше и  трепереше како да  е  во  кланица. 
Колку и да се обидував, не капна ниту една капка млеко.  

 Несомнено,  причината  поради  која  кравата и  козата 
беа преплашени кога се доближија до оградата, беше во 
тоа што тие попрво беа подготвени да умрат отколку да 
продолжат понатаму. Тие го препознаа мирисот на тигар 
и почувствуваа што може да им  се  случи. И покрај  тоа 
што Глуварче беше тигар, таа беше само едно новороден
че коешто немаше доволно заби ни да убие жаба, а не пак 
возрасна крава или коза. Спротивно на тоа, која било од 
нив двете лесно можеше да ја згазне Глуварче и да й го 
скрши ’рбетот, само ако посакаа. Но, ниедна од двете не 
поседуваше моќ на расудување за да може да ја процени 
силата на Глуварче, па се плашеа од неа исто како што би 
се  плашеле  од  возрасен  тигар.  Еден  зоолог  од  Западот 
еднаш дошол до јасен заклучок дека цицачите размислу
ваат  преку  носот  и  очигледно  имаше  нешто  во  таквото 
тврдење. 

 Немав  друг  избор,  освен  самиот  да  ја  преземам 
улогата на доилка за Глуварче. Најдов големо пластично 
шише за доење, купив неколку цуцли, секој ден одев во 
селото по свежо млеко и ја хранев Глуварче како да беше 
мое родено дете. 

 По десет дена, таа самата тапкаше наоколу. Навечер, 
кога ќе се појавев крај оградата, после работата во овош
тарникот,  Глуварче  брзаше  од  колибата  правејќи  звуци 
слични на мјаукање. Само што ќе влезев во дворот, трча
ше  кон  мене  и  се  бесеше  на  ногавиците,  а  кога  ќе  ја 
кренев, ми ги лижеше прстите и бараше храна. Таа секо
гаш  будеше  таква  нежност  во  моето  срце,  што  веднаш 


