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ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ПАЛЕТА 
И ЗЕЛЕНОТО МАГАРЕ 

 
 
I 

 
Го викаа Градоначалникот Палета, не само затоа што 

беше молер и бојаџија кој переше и боеше ткаенини, туку 
и затоа што секој ден во рацете држеше голема палета. 
Исто како што пушачите стануваат зависни од цигари, 
така и градоначалникот Палета беше маѓепсан од црвена-
та, зелената и жолтата боја.  

Лебот што го јадеше беше црвен, водата со која си го 
миеше лицето беше зелена, а облека му беше жолта. Тој 
сакаше дури и своето магаре да го обои во омилените бои. 

Градоначалникот Палета имаше едно многу добро 
магаре. Тоа му беше помогнало во предизборната кампа-
њата за градоначалник, носејќи лепенки на челото и на 
газот со слоганот: „Ве молам, гласајте за Палета“. Па, 
така, градоначалникот Палета спрема магарето имаше 
посебна наклонетост. 

Еден ден градоначалникот го викна магарето и го 
праша: „Господине Магаре, јас сакам да ја променам 
бојата на градот, па, што мислиш ти за тоа?“ 

„Зависи каков ќе биде резултатот!“, му одговори 
Магарето скромно. 

„Како што знаеш, јас отсекогаш ги мразам црната, 
сивата и кафеавата. Толку иритира тоа што асфалтните 
патишта се црни, зградите сиви, а лисиците, волците, 
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кенгурите, речиси сите животни во зоолошката градина 
се кафеави. Колку се грди!“ 

„Па, што имаш на ум?“ – го задржа Магарето смире-
ниот израз на лицето. 

„Сите патишта да ги обојам во црвено, сите згради да 
ги обојам во жолто, а што се однесува до животните и 
луѓето...“ 

„Се плашам дека никој нема да го прифати твојот 
предлог.“ Магарето се засмеа. 

„Ете затоа ми е потребна твојата помош. Ако те обо-
јам тебе во зелена боја, ќе станеш првото зелено магаре 
во светот, кое свети на сонце како смарагд. Тоа ќе ги 
изненади сите луѓе и ќе предизвика восхит кај животни-
те. Потоа и тигрите ќе станат зелени, па ќе има зелени 
лавови, зелени мајмуни, зелени господа и зелени дами; а 
ти ќе влезеш во историјата како прв двигател.“ Зеленото 
лице на градоначалникот Палета се вцрви од возбуда 
(веќе подолго време си го миеше лицето со зелена вода). 

„Идејата изгледа доста интересна. Би сакал да се 
обидам“, се заинтересира Магарето.  

Така, градоначалникот истисна една дебела туба со 
зелена боја врз својата голема палета, ја измеша со некак-
ва специјална течност, ја стави во електричен распрску-
вач и почна да прска. 

И, пред него се појави смарагдно-зелено магаре, толку 
сјајно, што бојата се рефлектираше низ целата куќа. 

 
 

II 
 
Градоначалникот Палета го водеше зеленото магаре 

по улицата. Околу нив се туткаа еден куп деца, љубопит-
но извикувајќи: 

„Зелено магаре! Зелено магаре! Дојдете да видите!“ 
„Колку чудно“ 
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Градоначалникот Палета се насмеа од уво до уво: 
„Зелената е најубавата боја. Кога и мачките и кучињата 
би се обоиле во оваа боја и тие ќе бидат среќни како и 
магарето. Видете колку е среќно тоа!“ 

Одекнувајќи со копитата 
по сопственикот, зеленото ма-
гаре ја крена главата, ја крена 
опашката и продолжи да се 
насмевнува. Се чувствуваше 
многу гордо, зашто беше 
обоено прво, пред сите луѓе и 
животни, кои исто така ќе 
бидат обоени во зелено. 

Одеднаш, почувствува не-
каков скокот на задникот, а 
потоа и како некој го повлече 
за опашката, при што почув-

ствува силна болка, па извикна: „О, мојата опашка!“ Брзо 
ја сврте главата и виде како една стара овца збунето гледа 
во него. 

„Жал ми е. Си помислив дека е трева“, пелтечеше 
старата овца. „Може ли да прашам на што се должи 
ваквата грда појава?“ 

Зеленото магаре срамежливо одговори: „Јас... вчера 
изедов премногу трева“. Се почувствува лошо, бидејќи се 
воспостави дека не можат сите да препознаат дека тој сè 
уште е магаре. Не сакаше понатаму да шета, па кога 
градоначалникот Палета не гледаше во него, се измолкна 
од оглавот и се скри во блиската шума. 

Градоначалникот Палета се најде изгубен, бидејќи 
дрвјата беа зелени, но и магарето исто така. Пред негови-
те очи имаше непробоен и совршено зелен екран, и беше 
тешко да се издвои магарето од дрвјата. 


