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НЕПОСЛУШНАТА 

МАЈМУНКА 
 
 
 

Мајмуните се меѓу најважните изведува-

чи во секој циркус во светот. Како енергич-

ни и паметни животни, мајмуните се добри 

скокачи и јазачи. Можат да направат многу 

тешки потези и да изведат возбудливи прет-

стави. Мајмуните имаат далеку побогати 

фацијални експресии од другите животни. 

Чешањето на нивите уши и образи, како и 

намигнувањето, ги прават да изгледаат 

смешно. Тие често ја играат улогата на 

кловнови за да создадат атмосфера на сце-

ната. Предните екстремитети на мајмуните 

не се толку вешти како човечките раце, но 

имаат своја основна функција. Со предните 

екстремитети мајмуните можат да земаат 

предмети, а на задните можат да стојат 
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исправено кога е неопходно тоа. Тие се 

способни да користат едноставни реквизи-

ти, да им врачуваат букети или цветни 

венци на изведувачите по успешно шоу, што 

додава малку комичен ефект. Мајмуните се 

социјални животни. Повеќето од нив најчес-

то живеат во групи и лесно се согласуваат со 

други животни, било во животот или во 

претставите. Со еден збор, мајмуните се 

столбот на циркусот.  

Меѓутоа, не е лесно да се издресираат 

мајмуни успешно да изведуваат на сцена. 

Иако коњите, слоновите, лавовите, тигрите 

и другите животни не се паметни колку 

мајмуните, тие се помирни и попослушни од 

нив. Откако еднаш ќе научат некоја точка, 

тие стриктно ќе ги следат упатствата на 

дресерот и внимателно ќе ја изведат прет-

ставата. Од друга страна, пак, мајмуните се 

пргави и хиперактивни. Колку е попаметен 

мајмунот, толку ќе биде и попргав. Понеко-

гаш тие смислуваат шеги од кои и дирек-

торот и дресерот остануваат вчудовидени и 

вознемирени. 
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Ѕвездата мајмун на циркусот Сонце беше 

Јади. Исто како што убавите девојки се 

родени да бидат актерки, и Јади беше убава 

и ѝ беше пишано да биде циркуски изведу-

вач. Се разбира, нејзината убавина се мере-

ше според стандардите на златестите мајму-

ни Cercopithecus kandti. Таа имаше испапче-

ни усни и образи. Влакненцата околу нејзи-

ната уста и очи беа сосема бели. Имаше 

светлосив чпртав нос и бистри сини очи 

како два сјајни и проѕирни сафири. Нејзино-

то крзно беше златесто, а крзното на нејзи-

ната глава се истакнуваше зашто беше 

потемно од крзното на другите делови од 

нејзиното тело и имаше златестоцрвена 

боја. Долгите влакна на нејзиниот врат и грб 

беа меки како свила. Кога скокаше во 

воздух, влакната се лелееја како да носеше 

скапоцена круна и величествен фустан. 

Кога Јади првпат дојде во циркусот 

Сонце, беше многу непослушна и често му 

предизвикуваше проблеми на својот дресер 

Феи. Феи ја дресираше да му стави цветен 

венец на слонот како точка, но наместо тоа, 
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таа го удри кучето Каги со него. Феи ја 

дресираше да се ниша на лулка, но наместо 

тоа, таа скокна од лулката кога виде една 

мечка како јаде јаболко, па отиде да го земе 

јаболкото право од мечкините шепи. Во 

една друга точка, Јади требаше да вежба 

како да украде праски од кловнот со рибар-

ска трска. Во кратки црти, точката се состое-

ше од следново: откако кловнот ќе направи 

будала од себе и конечно ќе добие кошница 

праски како награда од натпреварот за 

одење по греда, Јади, која е скриена во 

крошната на едно дрво, користи рибарска 

трска за да ги украде праските. На првите 

неколку проби, Јади беше многу заинтереси-

рана. Праските спаѓаат во омилената храна 

на мајмуните. Очекувајќи дека ќе ги изеде 

вкусните праски откако ќе ја подигне кош-

ницата, Јади убаво се изнамачи да ја изведе 

точката, но само за да открие дека овошјето 

беше направено од пластика. Еден гриз ѝ 

предизвика голема болка во забите, а вкусот 

не беше ништо подобар од изџвакан лој. 

Изгуби интерес. Дресерот Феи ја укоруваше, 
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