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У ЦАРА ТРОЈАНА КОЗИЈЕ УШИ

Б
ио је један цар који се звао Тројан. У тога цара биле су уши козје,

па је редом звао бербере да га брију; али како је који ишао, није

се натраг враћао, јер како би га који обријао, цар Тројан би га

запитао шта је видео на њему, а берберин би одговорио да је видео

козје уши; онда би га цар Тројан одмах посекао. 

Тако дође ред на једног берберина, али се овај учини болестан, па

пошље свога момка. Кад овај изиђе пред цара, запита га цар што није

мајстор дошао, а он одговори да је болестан. Онда цар Тројан седе те

га момак обрије. Момак, бријући цара, опази да су у њега козје уши,

али кад га Тројан запита шта је у њега видео, он одговори да није

видео ништа. Онда му цар да дванаест дуката и рече му да одсад увек

долази он да га брије. Кад момак отиде кући, запита га мајстор како је

у цара, а он му одговори да је добро и да му је цар казао да га свагда

он брије и покаже му дванаест дуката што је од цара добио, али му не

каже да је у цара видео козје уши. 

Од то доба овај је момак једнако ишао и Тројана бријао, и за свако

бријање добијао по дванаест дуката, и није никоме казивао да цар има

козје уши. Али га најпосле стане мучити и гристи где не сме никоме

да каже, те се почне губити и венути. Мајстор то опази, па га стане

питати шта му је, а он му на много запиткивање најпосле одговори да

има нешто на срцу. али нс сме никоме казати, „а да ми је”, вели „да

коме год кажем, одмах би ми одлакнуло.” Онда му мајстор рече: 

– Кажи мени, ја нећу никоме казати; ако ли се бојиш мени казати, а

ти иди духовнику, па кажи њему; ако ли нећеш ни њему, а ти изиђи у

поље иза града, па ископај јаму те закопај главу у њу, па у три пута

земљи кажи шта Знаш, па онда опет јаму затрпај. 

Момак избере ово треће: отиде иза града у поље, па ископа јаму, те

у њу завуче гдаву и у три пута рекне: 

– У цара Тројана козје уши! 

Па онда загрне земљу, и тако се смири и отиде кући. 

Кад после тога прође неко време, али из оне јаме никла зова, и три

прута нарасла лепа и права као свећа. Чобанчад, кад нађу зову, одсеку

један прут и од њега начине свиралу, али кад почну свирати, свирала

издаје глас: 

– У цара Тројана козје уши! 
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То се одмах разгласи по свему граду, а најпосле и цар Тројан сам

собом чује како деца свирају: 

– У цара Тројана козје уши! 

Чувши то, цар Тројан одмах дозове онога берберског момка, па га

запита: 

– Море, шта си ти огласио народу за мене? 

А он се сиромах стане правдати да није никоме ништа казао, али да

је видео шта он има. Онда цар истргне сабљу да га посече, а он се

препадне, па све по реду искаже како се земљи исповедао па како је

сад на ономе месту нарасла зова, од које свака свирала издаје онаки

глас. Онда цар седне с њим на кола, и пође на оно место да види је ли

истина; кад тамо, али још само један прут нађу. Цар Тројан заповеди

да се начини свирала од онога прута да види како ће свирати. Кад они

начине свиралу и почну свирати, а свирка издаје глас: 

– У цара Тројана козје уши! 

Онда се цар Тројан увери да се на земљи не може ништа сакрити,

па ономе берберину опрости живот, и после допусти да сваки може

долазити да га брије. 
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