De koning met de ezelsoren
Heel lang geleden leefde er in Griekenland een koning. Zijn naam was koning Midas. En
koning Midas was best wel een aardige en goede koning, maar hij had één probleem. En dat
was een probleem met zijn óren. Kunnen jullie raden wat daarmee mis was? Ik zal het
vertellen: hij had ezelsoren! Zúlke grote ezelsoren had hij aan zijn hoofd zitten! En koning
Midas wist ook niet waarom hij ezelsoren had. Hij had ze namelijk al een heel lange tijd.
Maar denken jullie dat koning Midas het leuk vond om van die ezelsoren te hebben? Nee, hij
vond het vreselijk! En daarom mocht NIEMAND weten dat hij ezelsoren had! Daarom had hij
een heel grote kroon voor zichzelf laten maken, en daar had hij zijn oren onder verstopt,
zodat niemand ze meer kon zien. En de hele dag droeg hij die kroon. Hij had hem zelfs op
als hij naar bed moest. Ja, dat was wel zwaar, maar ja… stel dat iemand het te weten zou
komen van die oren! Dan zou iedereen hem uitlachen.
Dus Midas had altijd die kroon op zijn hoofd. Maar die kun je natuurlijk niet altijd dragen. Er is
namelijk iemand, voor wie je je hoed of pet of kroon altijd af moet zetten. Weten jullie wie dat
is? Ja, de kapper! Anders kan hij je haar niet knippen! En koning Midas dacht: “Hoe moet dat
nou? Als ik mijn kroon voor de kapper afzet, dan weet hij meteen dat ik ezelsoren heb! Maar
ja, mijn haar wordt nou toch ook wel erg lang.” En uiteindelijk besloot hij om toch maar een
kapper te laten komen.
Dus daar kwam de kapper… de beste kapper van het hele land! Hij klopt aan bij de poort van
het paleis en wordt doorverwezen naar de troonzaal van koning Midas. Als hij daar aankomt,
is alleen de koning er, verder helemaal niemand. Dus de koning zegt: “Kom binnen. Doe de
deur dicht.” De kapper doet dat, en dan zegt de koning: “Kapper, ik wil graag dat jij mijn haar
knipt. Maar ik moet je wel wat vertellen. Als ik zometeen mijn kroon afzet, dan ga jij iets zien
wat je nog nooit eerder gezien hebt.” “Goed, majesteit,” stamelde de kapper. Dus koning
Midas zet zijn kroon af en die oren springen er onderuit. De kapper schrikt zich kapot!
“M…m..m…majesteit!!! U heeft… u heeft….” “Ja, maar dat mag je aan NIEMAND vertellen,
hoor je me? Dit is ons geheim!” “Goed majesteit.” De kapper knipt de koning en gaat weer.
Voor de kapper is het heel moeilijk om het geheim te bewaren. Hij wil het dolgraag vertellen
want het is wel zó vreemd! Bijvoorbeeld als hij thuis bij zijn vrouw zit, zegt hij: “Weet je, die
koning Midas… die heeft héle, gróte……” Hij kan zich nog net op tijd beheersen. Maar dat
wordt wel steeds moeilijker, want drie weken later moet hij de koning weer knippen. En bij de
derde keer dat hij dat moet doen, houdt hij het niet meer. Hij rent de stad uit, graaft een
diepe kuil en vertrouwt zijn geheim aan de aarde toe. Ziezo, nu is hij het kwijt!
Maar op de plaats waar het geheim in de grond zat, daar groeide ook hoog gras. En dat gras
dat kwam met zijn wortels helemaal diep in de grond, op de plek waar het geheim zat. En zo
kon het geheim toch naar boven komen, en als de wind door het gras woei, dan hoorde je
zachtjes “Koning Midas heeft ezelsoren!” En zo wist uiteindelijk iedereen het. En toen de
koning daar achterkwam, is hij van schaamte weggerend, en nooit meer teruggekomen.
Alternatief happy end:
De koning schaamde zich dood toen hij al die mensen horde lachen. Maar hoorde hij een
klein jongetje op het marktplein roepen: “De koning heeft dan wel ezelsoren... maar hij blijft
toch nog steeds een heel lieve koning.” Toen de mensen dat hoorden, stopten ze met
lachen. En ze dachten allemaal: “Dat is eigenlijk wel zo.” En ze begonnen allemaal te
juichen: “Leve onze koning!” Eerst durfde de koning zich niet te laten zien, maar toen de
mensen bleven juichen, kwam hij voorzichtig naar buiten. Zonder zijn kroon! En alle mensen
riepen weer: “Leve onze koning met de ezelsoren!” En de koning hief zijn hoofd op, en
schreed waardig door de stoet met mensen die juichten en klapten. De koning is nog heel
lang koning gebleven, en hij bleef een goede en aardige koning. En de ezelsoren? Die heeft
hij nooit meer verstopt!

