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1

ИЗГРЕБИ И ПОМИРИСАЈ

Господинот Смрдливко смрдеше. Тој исто 
така и труеше. А ако е јазички коректно да 
се каже корнеше, тогаш тој и корнеше. Тој 
беше најсмрдливиот смрдлив смрдливко 
што некогаш постоел.

Смрдеата е најлош тип на миризба. Смр-
деата е полоша од реата. А реата е полоша 
од труењето. Труењето е полошо од кор-
нењето. А корнењето е сосема доволно за да 
ти го собере носот.

Господинот Смрдливко не беше виновен 
што смрдеше. Сепак, тој беше скитник. Тој 
немаше дом и никогаш немаше можност 
прописно да се искапе, како ти и јас. По не-
кое време, миризбата стануваше сѐ полоша 
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и полоша. Еве слика од господинот Смрд-
ливко.

Тој е навистина убаво дотеран со неговата 
пеперушка и волненото палто, зарем не? 
Ама не залажувајте се. Сликата не одгова-
ра на миризбата. Ова може да биде една од 
оние книги `изгреби и помирисај`, но ми-
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ризбата би била толку грозна што ќе мора 
да ја фрлите в канта. А потоа да ја закопате 
кантата. Многу длабоко под земја.

Со него е неговото црно кученце, Војвот-
ката. Војвотката не беше расно куче, таа 
беше обично куче. И таа мирисаше, ама не 
толку лошо како господинот Смрдливко. 
Ништо на овој свет не мирисаше толку лошо 
како него. Освен неговата брада. Неговата 
брада беше полна со стари парчиња од јај-
ца и колбаси и сирење, кои му испаднале 
од устата уште пред многу години. Брадата 
никогаш, ама никогаш не беше измиена, па 
си имаше сопствена посебна смрдеа, дури и 
полоша од неговата општа смрдеа.

Едно утро, господинот Смрдливко еднос-
тавно се појави во градот и се насели на една 
стара дрвена клупа. Никој не знаеше од каде 
дошол, или каде би можел да оди. Жителите 
на градот претежно добро се однесуваа со 
него. Понекогаш тие пуштаа неколку парич-
ки пред неговите нозе, пред да си заминат 
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со солзи во очите. Но, никој вистински не 
се дружеше со него. Никој не застануваше 
на муабет.

Барем, сѐ до оној ден кога едно девојче-
нце конечно не собра храброст да му се об-
рати - и токму тука почнува нашата приказ-
на.

„Здраво”, рече девојчето, а гласот ѝ тре-
переше од нервоза. Девојчето се викаше 
Клои. Таа имаше само дванаесет години 
и претходно никогаш не беше разговарала 
со скитник. Мајка ѝ ѝ имаше забрането да 
зборува со `такви суштества`. Мајка ѝ дури 
не дозволуваше нејзината ќерка да зборува 
ни со децата од локалните општински куќи. 
Но, Клои не мислеше дека господинот Смр-
дливко е суштество. Таа мислеше дека тој 
изгледа како некој што има интересна при-
казна за раскажување - а Клои навистина са-
каше приказни.

Таа секој ден поминуваше покрај него 
и покрај неговото куче во автомобилот на 
нејзините родители, на патот кон нејзино-
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то елитно приватно училиште. Без разлика 
дали беше сончево или паѓаше снег, тој се-
когаш седеше на истата клупа, со неговото 
куче крај неговите нозе. Додека таа се лук-
сузираше на кожното задно седиште заедно 
со нејзината отровна помала сестра Анабел, 
Клои го гледаше низ прозорецот и се чуде-
ше.

Низ нејзината глава поминуваа милиони 
мисли и прашања. Кој е тој? Зошто живее 
на улиците? Имал ли некогаш дом? Што 
јаде неговото куче? Има ли пријатели или 
семејство? Ако има, дали знаат дека тој е 
бездомник?

Каде оди за Божик? Ако сакаш да му на-
пишеш писмо, која адреса ќе ја ставиш на 
ковертот? `Клупата, ја знаете - зад аголот,  
веднаш по автобуската станица`? Кога по-
следен пат се искапал? И дали навистина 
неговото име е господин Смрдливко?

Клои беше таков тип девојче кое обожу-
ваше да биде сама со своите мисли. Таа чес-
то ќе седнеше на нејзиниот кревет и измис-
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луваше приказни за господинот Смрдливко. 
Седејќи сама во нејзината соба, ѝ текнуваа 
различни фантастични приказни. Можеби 
господинот Смрдливко беше стар морнар 
херој, кој има освоено десетици медали за 
храброст, но никако не успеал да се при-
способи на животот на копното? Или, може-
би, тој бил светски познат оперски пејач кој 
една вечер, погодувајќи ја највисоката нота 
во некоја арија во лондонската Ројал Опера 
Хаус го загубил својот глас и повеќе не мо-
жел да пее? Или, можеби тој навистина бил 
таен руски агент кој се преправил во скит-
ник за да ги шпионира луѓето во градот?

Клои ништо не знаеше за господинот Смр-
дливко. Ама тој ден, кога првпат застана да 
зборува со него, таа беше сосема сигурна 
дека нему многу повеќе му е потребна банк-
нотата од пет фунти што таа ја држеше во 
рацете, отколку што ѝ беше потребна нејзе.

Освен што беше сам, тој исто така изгле-
даше и осамено, како душата да му беше 
осамена. Тоа ја растажуваше Клои. Таа 
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многу добро знаеше како е да се биде оса-
мен. На Клои училиштето не ѝ се допаѓаше 
многу. Мајка ѝ инсистираше да ја испратат 
во елитно училиште за девојки, а таа таму 
не си најде другарки. На Клои не ѝ се до-
паѓаше ниту кога е дома. Таа имаше чувство 
дека никаде не припаѓа.

Згора на тоа, ова беше најнеомиленото го-
дишно време на Клои. Божик. Божик обич-
но сите го сакаат, особено децата. Но, Клои 
не го сакаше. Таа не ги сакаше светкавите 
украси, не ги сакаше крекерите, не ги сака-
ше песните, не сакаше да го слуша говорот 
на Кралицата, не ги сакаше питите, мразеше 
што не паѓа снег колку што требаше, не са-
каше да седи со нејзиното семејство на долг, 
долг ручек, а најмногу од сѐ, таа мразеше 
што мора да се преправа дека е среќна само 
затоа што е 25-ти декември.

„Што можам да направам за тебе, млада 
дамо?” рече господинот Смрдливко. Не-
говиот глас беше неочекувано елегантен. 
Бидејќи никогаш порано никој не застанал 
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да зборува со него, тој сомничаво зјапаше 
во ова полничко девојче. Клои одеднаш се 
почувствува малку исплашено. Можеби, се-
пак, и не беше толку добра да се зборува 
со стариот скитник. Таа со недели се под-
готвуваше за оваа задача, дури и со месеци. 
Работите не се одвиваа на начинот како што 
таа си замислуваше.

За да биде ситуацијата полоша, Клои мо-
раше да престане да дише преку носот. Ми-
ризбата почна да ѝ делува. Таа беше како 
живо суштество, се пикаше во нејзините 
ноздри и ѝ го гореше грлото.

„Ммм, извинете што ви додевам...”

„Да?” рече господинот Смрдливко, малку 
нестрпливо. 

Клои се повлече. Зошто брзаше тој? Тој 
секогаш седеше на неговата клупа. Не дека 
одненадеш требаше да оди на некое друго 
место.

Во тој момент, Војвотката почна да лае 
на неа. Клои уште повеќе се исплаши. Го-



сподинот Смрдливко го почувствува тоа и 
го повлече поводникот на Војвотката, кој 
всушност беше само парче старо јаже, за да 
ја смири.

„Па”, продолжи Клои, нервозно, „тетка 
ми ми испрати пет фунти за да си купам по-
дарок за Божик. Но, мене не ми е потребно 
ништо, па си помислив да ви ги дадам вам.”

Господинот Смрдливко се насмевна. И 
Клои се насмевна. За кратко, изгледаше 
дека тој ќе ја прифати понудата на Клои, но 
потоа тој го спушти погледот на плочникот. 


