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ГОРАЛИТЕ СКОКАЧИ 
 

 
 

Го поделивме нашиот ловечки тим во 

неколку помали групи. Со помош на загари-

те, го збивме стадото горали на работ од 

карпата „Скршено Срце“ која се наоѓа на 

планината Ѓиалуо. 

Горалите, коишто се познати уште и како 

зелени овци, се слични на нашите домашни 

кози, со исклучок на тоа што немаат брада. 

Горалите се добри скокачи. Еден возрасен 

планински горал може да тежи од 30 до 35 

килограми. Стадото отерано до карпата 

броеше околу 70 до 80 горали. 

Горалите се омилен плен на ловците во 

нашата област. Иако и мажјакот и женката 

на главата имаат по два куси рога како боде-

жи, животните се нежни и добронамерни и 
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не напаѓаат, па дури и ако мора да умрат. 

Значи, тие не претставуваат никаква опас-

ност за ловците. Масното и кревко горалско 

месо е врвен гурмански специјалитет. Кожа-

та и крзното се квалитетни материјали за 

облека и имаат висока цена. Па Фа, старе-

шината на селото Мангуангнонг и водач на 

ловечкиот тим, не можеше да ја скрие своја-

та возбуда кога ги блокиравме сите патишта 

за бегство на горалите и поставивме две 

блокади од загари и пушки. Тој беше восхи-

тен: „Ќе направиме богатство! Од овие 

горали може да заработиме доволно пари за 

вино за цела година, па дури и ако оваа зима 

не уловиме ниедно друго животно.“ Среќа 

можеше да се види на лицето на секој ловец. 

Горалите беа сигурен плен. 

Карпата „Скршено Срце“, на врвот на 

планината Ѓиалуо, изгледа како да е препо-

ловена со остра секира. Тоа место на плани-

ната e особено живописно. Ако го кренете 

погледот од реката Лиуша која се наоѓа во 

подножјето на планината, небото изгледа 

како фина постава. 
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Всушност, двата врва свртени еден кон 

друг преку реката, се оддалечени околу 

шест метри. И двата врва се амбиси. Сосема 

горе на врвовите има по една џиновска 

карпа кои се наведнати една кон друга. 

Оддалеку, тие изгледаат како двајца љубов-

ници кои тргнале да се прегрнат и да се 

бакнат. Името на карпата „Скршено Срце“ 

потекнува од една легенда. Таа вели дека 

една година, кога цутовите на магнолијата 

расцутеле, Нанму Наја, самовила од Небото, 

се заљубила во еден млад ловец. Таа го 

украла клучот и избегала за да се види со 

својот сакан. За жал, за тоа дознал нејзиниот 

заштитнички настроен сопруг. Разбеснетиот 

сопруг потајно ја следел долу на земјата. 

Кога љубовниците ги рашириле рацете, 

изгорени од желба да се прегрнат, љубомор-

ниот сопруг фрлил магија и ги претворил во 

камења. Тие двајцата останале во агонија, 

бидејќи ги делеле сантиметри, но никогаш 

не можеле да бидат заедно. Тоа била казна-

та за нелојалното однесување на небото и 

земјата. 
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Стадото горали навистина се најде во 

ќорсокак кога дојде до карпата „Скршено 

Срце“. Зад нив беа развревените пци и дузи-

на огнени пушки. А пред нив се наоѓаше 

длабоката клисура. Карпата беше насочена 

од врвот па навнатре кон дното. Па, освен 

ако не можеа да се претворат во гуштери, 

ниту едно живо суштество не можеше да се 

спушти по неа. Штом ќе паднеа, без разлика 

дали на песокот или во реката Лиуша, тие ќе 

умреа. Нивната единствена шанса беше да 

прескокнат на карпата отспротива. Но, оба-

та врвови беа на растојание еден од друг на 

најмалку шест метри и беа на иста висина. И 

тие не можеа да прескокнат ниту со земање 

залет. Иако горалите имаат четири долги 

нозе и се шампиони во скок на далечина 

помеѓу тревопасните животни, тие не можат 

да прескокнат толку далеку. Како луѓето 

што имаат одредена граница, па така дури и 

најсилниот мажјак горал може да скокне 

најмногу пет метри на хоризонтално ниво. 

Женките горали, и младите и старите можат 

да прескокнат само околу четири метри. Тоа 
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значи дека само еден супер горал би можел 

да прескокне планинска клисура широка 

повеќе од шест метри. А таков супер горал 

сè уште не беше роден.  

Го отеравме стадото горали до карпата 

„Скршено Срце“, но не ги пуштивме загари-

те, ниту пак стрелавме кон нив. Се разбира, 

така беше зашто ни беше жал за нив. Се 

плашевме дека ако премногу ги притиснеме, 

горалите ќе скокнат од карпата и ќе извршат 

групно самоубиство. Доколку паднеа на бре-

гот, тоа сигурно ќе ни заштедеше многу 

куршуми. Но, работите можеби, сепак, нема-

ше да се одвиваат онака како што се надева-

ме. Тие најверојатно ќе паднеа во брзата 

река и ќе беа однесени удолу. Не сакавме да 

изгубиме ваква добра можност и да ги 

испуштиме од раце. Ќе ги уловиме еднаш и 

засекогаш. 

Селскиот старешина Па Фа го испрати 

Бо Нонгдинг и уште петмина други мажи 

удолу низ планината за да ги соберат гора-

лите што ќе паднеа на брегот и во реката. 
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