
Најдобрата кинеска литература за деца 
 

Ѓин Бо 
МИРИСЛИВАТА ПТИЦА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

MAKEDONIKA 
     �������� �������� litera�



� 43 

 
 

МАЛОТО КУЧЕ ВО КАЛЕНДАРОТ 
 
 
Малиот Ѓиаоѓиао й помагаше на мајка си да закачат 

нов календар на ѕидот. На првата страница имаше слика 
од едно мало куче пекинезер. Тоа го имаше исплазено 
јазикот и намигнуваше, како да му правеше гримаси на 
малиот Ѓиаоѓиао. 

Неговата мајка замина на работа, оставајќи го малиот 
Ѓиаоѓиао сам, гледајќи во календарот. Тој си рече во 
себе: Кога би можел малиот пекинезер да скокне од ка-
лендарот и да си игра со мене! 

Малиот Ѓиаоѓиао му се доближи на календарот и 
рече: „Мал пекинезеру, дали сакаш да слезеш долу и да 
си играш со мене? Имам многу играчки!“ Потоа, тој из-
вади еден куп играчки од својот плакар. 

Малиот пекинезер погледна и ја затресе главата ве-
лејќи: „Не ми се допаѓаат. Види, јас имам повеќе и по-
добри играчки од тебе.“ 

Малиот Ѓиаоѓиао погледна одблизу и виде дека на-
вистина имаше еден куп помодерни играчки околу ма-
лото куче. 

Малиот Ѓиаоѓиао рече: „Јас имам многу вкусна хра-
на.“ Потоа, тој зеде млеко, пити, како и парче коска од 
кујната.  

Малиот пекинезер ги погледна овие работи и ја затре-
се главата, велејќи: „Уморен сум од јадење такви работи. 
Види, имам изобилие од вкусна храна!“ 

Малиот Ѓиаоѓиао погледна и виде дека навистина 
имаше еден куп вкусна храна околу малиот пекинезер, 
вклучувајќи конзервирана храна, специјална за куче! 



�44 

„Како можам да го натерам малиот пекинезер да 
слезе и да си игра со мене?“ Малиот Ѓиаоѓиао продолжи 
да размислува додека не почна да го боли главата. Од-
еднаш, тој смисли добра идеја и рече: „Мал пекинезеру, 
ако се претворам во мал пекинезер, дали си подготвен да 
слезеш и да си играш со мене?“ 

Кога го слушна тоа, малиот пекинезер беше пресре-
ќен: „Тоа е одлично! Јас барав другар. Ајде, претвори се 
во мал пекинезер!“ 

Малиот Ѓиаоѓиао залаја трипати и се претвори во 
убав, мал пекинезер. Колку уживаа! Оттогаш, кога него-
вата мајка не беше дома, тие си играа заедно; а кога него-
вата мајка ќе се вратеше дома, малиот Ѓиаоѓиао повторно 
стануваше добро момче! 
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МИРИСЛИВАТА ПТИЦА 
 
 

Си беше една мала птица, многу мала. Едноставно не 
можете да замислите колку мала. Па, колку беше мала? 
Па, погледнете го палецот – и тоа е тоа. 

Малата птица беше многу убава. Во текот на денот, 
нејзините пердуви светеа како злато под сонцето; во те-
кот на ноќта, под месечината, тие беа сребрени. 

Малото птичјо гнездо беше изградено на една гранка 
од дрво. Сега беше пролет и птицата беше на пат да стане 
мајка. Таа седеше на едно јајце и чекаше да се испили. 

Сепак, една ноќ, почна да дува и да врне и јајцето бе-
ше оддувано. И покрај страшните временски услови, ма-
лата птица летна во потрага, но не успеа да го најде јај-
цето и плачеше цела ноќ. 

В зори, малата птица полета во друга безуспешна потрага. 
Одеднаш, неколку пчели долетаа и й рекоа: „Онаму 

има едно мало јајце, кое лежи во срцето на еден шарен 
цвет. Треба да одиш и да го видиш!“ 

Пчелите ја водеа по патот и малата птица одлета до 
шарениот цвет, кој беше мошне мирислив и обликуван 
како мала винска чаша. Таму лежеше едно мало јајце, 
неговиот пад, за среќа, бил ублажен од цветот. 

„Ах, тоа е јајцето што го изгубив!“ Малата птица бе-
ше многу среќна. Но, како би можела да го однесе јајцето 
назад во гнездото? Тоа беше вистинска грижа. 

„Не грижи се. Ние можеме да ти помогнеме“, рекоа 
пчелите смирено. 

Од тој ден па натаму, пчелите секојдневно лежеа на 
јајцето за да го одржат топло. Преку ноќта, кога цветот ги 
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затвораше ливчињата, малото јајце беше завиткано и 
заштитено од ветер и од дожд. 

Како што шарениот цвет растеше брзо, во рок од три 
дена, една лоза се протегна од јајцето до гнездото. 

Во тој момент, лушпата испука и се појави мала пти-
ца чии шарени пердуви излачуваа цветен мирис. 

Сите дојдоа да й честитаат на малата птица заради 
тоа што имаше толку убав, мирислив потомок. 

Малата птица набрзина рече: „Всушност, цветот и 
пчелите беа тие што ми помогнаа. Би сакала да ви се за-
благодарам на сите!“ 

Ако видите шарена птица што лета со пчели во цвет-
ните грмушки, тоа сигурно мора да биде мирисливата 
птица!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


