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КРВАВООКАТА МЕЧКА

Некој јави дека еден селанец по име
Хабо, од селото Ќиаоѓија, во стапицата што
ја ископал беше фатил црна мечка. Откако
неколку дена ја изгладнел мечката, тој во
стапицата истурил една кофа комина од
слатко грозје. Заробена и прегладнета, црната мечка сето го излапала и набргу се онесвестила. Тогаш Хабо ја однесол мечката
дома за да ѝ ја извади жолчта додека мечката сè уште е жива.
Вадењето жолч од жива мечка се прави
со засекување дупче во стомакот на жива
мечка и вметнување метално цевче во нејзината жолчка, а тоа ќе предизвика жолчта
постојано да тече во стакленото шише
поставено надвор од кафезот.
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Жолчта од мечка е скапоцен кинески
лек. Цената му е повисока дури и од цената
на злато. Вадењето жолч од живи мечки се
прави поради огромна заработувачка.
Црните мечки се втора класа животни
заштитени од државата. Незаконски е да се
ловат. Вадењето жолч е стравотен и грозен
злочин и треба да биде забрането. Штом од
спасувачкиот центар за диви животни ја
слушнаа оваа вест, тие, заедно со локалната
шумска полиција, започнаа операција за
спасување.
Кога тргнавме низ планините и низ шумите кон селото Ќиаоѓија, Хабо, кој слушнал
дека сме тргнале по него, побегна во далечната, густо пошумена планина. Упаднавме
во куќата на Хабо и ја најдовме кутрата
мечка заробена во ’рѓосан, тесен железен
кафез веднаш до свињарникот на западната
страна од дворот. Железниот кафез имаше
две нивоа. Горниот и долниот дел од телото
на мечката беа заробени на две различни
нивоа, за да не го извади цевчето со шепите
или со муцката. Голем дел од нејзиното
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крзно беше избричено до кожа, а сјајното
метално цевче беше вметнато во нејзината
пепелава кожа. Раната не беше врзана со
завој, туку стоеше така отворена на воздух.
Неколку зеленоглави муви брмчеа околу
раната. Едно тенко бело проѕирно црево
беше поврзано со металната цевка и водеше
кон стаклено шише врзано надвор од железниот кафез. Капка по капка, темнозелената
жолч се лизгаше низ цревото во стакленото
шише.
Во спасувачкиот тим појден во селото
Ќиаоѓија имаше шестмина шумски полицајци, еден чувар на животни по име Генг Шан
и, од Центарот за спасување диви животни,
јас заедно со докторката по име Танг Шуќин.
Танг е волонтерка која работи во окружната
болница и, кога има слободно време, му
помага на нашиот спасувачки Центар третирајќи ги животните. Д-р Танг беше поканета
во тимот за да ги залечи раните на црната
мечка.
Кога нè виде како се доближуваме, мечката ги оголи забите и налутено за’ржа.
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Стануваше збор за возрасен мажјак стар
пет години. Иако мечката беше висока речиси два метра сосе крзното, изгледаше нејако
како хартија. Беше толку прегладнета што
буквално беше станала како вреќа со коски
покриена со валканици. Белата дамка во
форма на полумесечина на нејзините гради
беше замачкана со матна жолта валканица и
оттаму излегуваше одвратна реа. Многу
години сум работел со животни и дознав
некои работи за мечките. Не можев да се
воздржам да не се стресам кога мојот
поглед се сретна со нејзиниот. Видов чифт
очи сосема различни од оние на сите мечки
што сум ги видел во животот. Како што
знаат сите, црните мечки имаат посебен
прекар: „слепа мечка“. Така ги викаат не
само затоа што видот им е слаб, туку и затоа
што во нивните очи нема животна искра.
Црните мечки се родени со чифт мали очи
во кои доминираат црните зеници. Очите им
се пропаднати во очните дупки и се незабележителни среде она густо крзно што го
имаат на образите. Но, зениците на овој
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мажјак од мечка беа црвени како две грутчиња разгорен јаглен, испакнати од очните
дупки. И бојата ќе се промени. Колку повеќе
се доближувавме, толку зениците ѝ стануваа
поразгорени и поиспакнати. Кога се повлековме наназад, црвенилото згасна, а испакнатоста се повлече. Немаше сомнеж дека
мечката мразеше луѓе толку многу што, да
не беше затворена во цврстиот железен
кафез, ќе ни се пуштеше зовриена од бес и
ќе нè раскинеше.
Моравме да најмиме некои луѓе да го
однесат кафезот покрај патот и потоа со
малиот камионет да го одвеземе во спасувачкиот центар. Металното цевче вметнато
во нејзината жолчка мораше да биде отстрането, а раната во долниот дел од стомакот
мораше да биде спастрена пред да ја транспортираме. Во спротивно, тресењето на
камионетот по нерамните селски патишта
болно ќе го растресе и металното цевче и
многу е веројатно тоа да пробие и некои
други нејзини внатрешни органи што ќе
предизвика сериозни повреди.
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Се разбира, д-р Танг беше задолжена да
го отстрани металното цевче и да ја третира
раната.
Обично, операција врз животни, особено
ако се големи и опасни животни, треба да се
изведува под анестезија. Но, откако д-р Танг
внимателно ѝ ја прегледа раната на оваа
црна мечка, таа сметаше дека сè додека
оваа црна мечка се чува во овој специјален
железен кафез, нема да има простор да се
движи. Потребното време за отстранување
на металното цевче беше многу кусо и затоа
можеше да се извади без анестезија.
Го послушав мислењето на д-р Танг. Таа
е онаа што ги носи медицинските одлуки.
Јас на факултет дипломирав биологија и
занимавајќи се многу години со животни
насобрав некакво искуство. Знам дека колку
што е поголема толпата луѓе, толку мечката
ќе стане понервозна, па така ќе биде покомплицирано да се отстрани металното цевче
и да се третира раната. Го расчистив дворот
и ги испратив шестемина шумски полицајци
да чекаат надвор, па ја оставив само д-р Танг.
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