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КРАЛОТ�СО�МАГАРЕШКИ�УШИ�
�
�
�
Пред�повеќе�од�илјада�години,�со�Кореја�владеел�

–�Кионг�Док�Ванг.�Тој�бил�четириесет�и�осмиот�крал�
од�династијата�–�Сил.�Тој�не�бил�ни�многу�мудар,�ниту�
пак�многу�благодарен�владетел,�но,�сепак�–�бил�крал!�

Едно�утро,� тој� за� големо�чудо�и� запрепастување,�
забележал�како�му�израснале�вистински�–�магарешки�
уши!� Кутриот,� не� можел� да� изусти� ниту� еден� збор,�
толку�што�бил�вчудовиден.� А� и� не� знаел� како�да� се�
ослободи�од�таа�несреќа!�

–�Што�ќе�правам�сега�од�срам?!�Само�да�не�дознае�
некој�за�ова,�инаку,�ќе�ми�отиде�престолот!�

Ете,�така�си�говорел�сам�со�себе�несреќниот�крал,�
шетајќи� по� цел� ден� во� својата� царска� одаја,� не�
обидувајќи� се� дури� ни� со� носот� да� ѕирне� надвор� од�
неа�и�да�праша�–�дали�некој�украл�нешто�од�царскиот�
двор.� Инаку,� тоа� било� неговото� постојано� прашање�
што� им� го� поставувал� секое� утро� на� својот� главен�
советник�и�на�стражарите...�
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Но,� кутриот� крал� и�не�можел�да� остане� цел� век�
затворен�и�скриен�во�собата.�Морал�нешто�да�стори,�
морал�да�најде�начин�и�да�излезе�пред�своите�дворја-
ни,� а� сепак,� никој� од� нив� ништо� да� не� забележи.�
Кралот� не� се� досетил� што� да� стори,� но� неговата�
кралица�којашто�единствено�ја�знаела�неговата�тајна�
и�несреќа,�разгласиле�по�дворот�дека�им�умрел�некој�
подалечен�роднина,�па�кралот�е� во�голема�жалост�и�
мора�на�главата�да�носи�голема�–�жолта�ќулавка,�како�
знак� на� длабоката� тага� и� болка� по� изгубениот�
роднина.�И,�таа�ќулавка�тој�не�ја�симнувал�од�главата�
ниту�дење,�ниту�ноќе,�па�во�дворот,�освен�кралицата�–�
никој�друг�не�знаел�за�таа�негова�несреќа.�

Но�сакал�–�не�сакал,�кралот�морал�својата�страш-
на�тајна�да�му�ја�открие�на�уште�еден�човек.�На�кроја-
чот,�кој�што�му�ја�сошил�ќулавката.�Кројачот,�пак,�под�
заканата�од� смртна�казна,� ја� криел�тајната�и�никому�
жив�на�овој�свет�не�му�ја�откривал.�

Така� си�минувале�деновите,�неделите,�месеците,�
а� кралската� тајна� останала,� а� моќниот� Кионг� Док�
Ванг,� се� уверил�во� верноста� и� преданоста� на� својот�
мајстор�–�шивач!�

Но,�чувањето�на�таа�тајна�многу�тешко�му�паѓало�
на�кројачот,�па�сиромашкиот,�од�ден�на�ден�сè�повеќе�
слабеел,�сè�дури�еден�ден�и�не�паднал�тешко�болен.�
Го�лекувале�сите�тогашни�најпознати�лекари�во�крал-
ството,�но�никој�не�можел�да�му�помогне.�Кутриот,�од�
ден�на�ден�станувал�сè�пожолт�и�потенок,�а�што�било�



�76�

уште� понеобично,� ниту� кукал� нити� се�жалел� за� тоа,�
туку�молчел�како�нем,�очекувајќи�си�ја�смртта...�

Кралот�многу�се�уплашил�за�својот�добар�шивач,�
па� наредил� да� го� однесат� во� манастирот� До� Рим,�
прочуен� по� својата� чудотворна� моќ� да� ги� исцелува�
безнадежните� болни.� Грижливо� негуван,� кројачот�
полека� почнал� да� се� поправа� и� да� закрепнува.� Но,�
страшната�тајна�и�понатаму�како�мора�го�притискала�
и� задушувала,� убивајќи� го� животот� во� него.� Му� се�
чинело�дека� секој�миг�може�да�се�распрсне,�дека�ќе�
умре�како�секој�друг,�не�откривајќи�ја�тајната�на�кралот.�

И,� така,� едно� утро,� незабележан� се� извлекол� од�
постелата,�излегол�од�споредната�врата�на�манасти-
рот�и�се�нашол�во�малата�бамбусова�шумичка.�Внима-
телно�се�загледал�наоколу,�и�кога� се�уверил�дека�во�
близината�навистина�нема�друг�освен�него,�почнал�да�
вика�на�сиот�глас:�

–�Нашиот�крал�има�магарешки�уши!�Нашиот�крал�
има�магарешки�ушиии!�–�и�од�силна�возбуда�и�олесну-
вање,�паднал�на�земја�и�–�умрел.�

Но,� сега,� бамбусите� ја� знаеле� кралската� тајна� и,�
штом�ги�допрел�ветерот,�тие�почнале�да�пиштат:�

–�Нашиот�крал�има�магарешки�уши!�Нашиот�крал�
има�магарешки�ушии!�

И,�додека�трепнеш,�сиот�град�Кионг�Ју,�ја�дознал�
долго�и�строго�криената�тајна!�Сите�говореле�само�за�
ушите�на�кралот.�

Дознавајќи� и� самиот� за� тоа,� страшниот� крал�
многу�се�налутил�и�навредил,�па�наредил�од�корен�да�
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се� исече� целата� бамбусова�
шума�и�на�нејзино�место�да�се�
засадат� нови,� млади� дрвца,�
таканаречени�–�сансуси...�Така�

бамбусовата� шумичка� ја�
уништиле,�а�на�нејзино-
то�место� била�подигна-

та�сансусова�шума�–�токму�како�што�сакал�кралот.�
Но�гледај�ново�чудо!�
И�ова�шума�од�сансунови�дрвца,�ја�знаела�приказ-

ната�за�кралските�уши.�
Навистина,� тие� не� го� спомнувале� магарето,� ама�

штом�ќе�дувнел�ветерот,�тие�повторувале:�
–�Нашиот� крал� има� огромни� уши!� Нашиот� крал�

има�огромни�уши!�
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Несреќниот�Кионг�Ванг,�не�можел�да�го�преживее�
тој� срам� па� се� одрекол� од� престолот� и� отишол� в�
манастир.�Бидејќи�добро�и�направил,�зашто�бамбусо-
вите�трски�пак�пораснале�и�пак�почнале�да� ја�прене-
суваат�тајната�за�магарешките�уши�на�кралот.�

Тоа�за�граѓаните�на�Кионг�Ју,�било�многу�интерес-
но,�што�бамбусовите�и�сансуновите�дрвца�од�манас-
тирската� шумичка,� си� ги� пресадувале� во� своите�
дворови� и� бавчи,� па� и� ден-денешен,� кога� ќе� задува�
некое�ветре,�низ�градините�и�дворовите�на�Кионг�Ју,�
тивко�шумолеле:�

–�Нашиот�крал�има�магарешки�уши!�Нашиот�крал�
има�огромни�ушиии!�

Ете,�тоа�е�приказната�за�бамбусовата�шумичка�и�
несреќниот�крал�Кионг�Док�Ванг,�којшто�не�бил�ниту�
многу�мудар,�ниту�благодарен�владетел,�но�бил�–�крал!�
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