МАЈМУНСКА РАБОТА
Речиси цел час останав пред кафезот на мајму
нот Тимбо и не можев да им се изначудам на него
вите мајмунлаци.
Скокаше, се превртуваше, се катареше до мре
жата, го исплазуваше јазикот, намигнуваше, се
кикотеше...
На едно од децата, посетители, му побара семки,
на еден возрасен човек за малку ќе му ја грабнеше
цигарата...
И, што да ви речам – мајмунска работа!
Но, јас си бев дошол со задача, па морав да го
почнам и вообичаениот разговор и со него.
– Би сакал да им се претставиш на децата, – му
реков.
– А, што работев цело време, зар не им се прет
ставив доволно добро? – ми врати.
– Оние што доаѓаат овде во Зоо паркот, добро
те познаваат. Но во другите градови и села нема
зоолошка градина.
– А, така ли? Тогаш, еве, нека знаат и тие: јас
сум мајмунот Тимбо. Се родив и одраснав во
џунглите на Африка, а сега, и сами гледате каде,
сум каков сум и што сё умеам да правам.
– Видов, итар си, нема што.
– Не итар, туку – најитар и најличен во живо
тинскиот свет! И што е најважно – најумен, братко!
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– Најумен?! – се зачудив јас. – Е, за тоа, другар
Тимбо, ќе се прашаме. И малите деца знаат дека
најумното живо суштество на Земјината топка е –
човекот!
– Хихихии! – почна да се кикоти Тимбо, да
скока, да плеска со рацете, да се превртуваа. – Токму
тука те чекав, другарче! Никој не вели дека чове
кот не е најсовршено живо суштество, но и малите
деца, како што велиш ти, знаат дека човекот
настанал од мајмунот!
– Да, така пишува во книгите и научно е дока
жано, но не е од таквиот мајмун каков што си ти,
ами од – Шимпанзото!
– Не врат, туку шија! Мајмунот си е мајмун,
зар не? Нашиот род е голем. Нё има најразлични:
големи, мали, грди, лични, но сите му припаѓаме
на семејството – Мајмуни... Е, сега, и меѓу нас,
како и меѓу луѓето има некои поумни, некои
подобри, или полоши, така ти е тоа, братче!
– Не велам...
– Велиш, велиш! – ме пресече Тимбо. – Но
кога веќе си прочитал токму многу книги и кога
си се нафатил да нё проучуваш и да нё претставу
ваш на децата, мора да знаеш и да спомниш дека
во еден од вселенските бродови, во Космосот
патуваа и два мајмуна?
– Тоа се само експерименти на научниците, –
реков.
– Можеби, но сепак тоа е вистина, нели?
– Да.
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Кога го чу мојот потврден одговор, Тимбо
уште повеќе се распалави и почна да изведува
разни акробации.
Ви велам, чиста мајмунска работа!
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ДАМА ВО ПИЖАМА
Зебрата меѓу животните е позната како „дама
во пижама“.
Но, гледајќи ја, можете ли да кажете: дали
нејзината пижама е бела со црни линии, или црна
– со бели линии?
Не знаете?
Не знаев ни јас, па затоа отидов кај нејзиниот
кафез, лично да ја прашам!
– Е, за жал, тоа не го знам ни јас, – ми одговори
таа. – Овде ме донесоа сосема малечка, облечена
токму вака, како што ме гледате и сега. Мајка ми
сигурно знае дали сум бела со црни линии, или
црна со бели линии, но таа остана далеку во
саваните на Африка.
– Жива ли е уште?
– Којзнае... Во родниот крај ние имаме многу
непријатели: лавовите, тигрите, којотите. Тие нё
начекуваат и нё ловат. Природата нё надарила со
остар вид и слух, со способност многу оддалеку да
ги насетиме непријателот и опасноста, но честопа
ти не ни успева да ги избегнеме вешто поставени
те заседи на ѕверовите.
– Овде си сосема безбедна, нели?
– И безбедна и сакана. Крај мене секогаш има
најмногу деца. Понекогаш слатко си се изнасмеју
вам кога слушам како велат: „Види, мамо, шарено
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магаре!“ Или: „Леле, тато, колку убаво коњче!“ А,
едно забаваче вчера й викна на баба си: „Гледај,
бабо, на магарево му нацртале пешачки премин на
грбот!“ Смешно, нели?
И, така, Зебрата – „дамата во пижама“, или
„магарето со пешачки премин на грбот“, долго ми
раскажуваше за своите средби со децата кои
доаѓале во посета на Зоо паркот.
Јас слушав, слушав сё додека не падна мракот
и не си појдов на спиење.
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