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ив собi в однiм лiсi Лис Микита,  хитрий- 

прехитрий.  Кiлька разiв гонили його  стрiльцi,  

травили його псами,  заставляли на ньо-

го  залiза1 або  пiдкидали йому затроєного  

м’яса,  нiчим не могли йому доїхати кiнця. 

Лис Микита кпив2 собi з них,  оминав усякi небезпеки,  

ще й iнших своїх товаришiв остерiгав. А вже як вибрав-

ся на лови — чи то  до  курника,  чи до  комори,  то  не 

було  смiлiшого,  вигадливiшого  та зручнішого3 злодiя 

над нього. Дiйшло  до  того,  що  вiн не раз у бiлий день 

вибирався на полювання i нiколи не вертав з порожнi-

ми руками.

Се незвичайне щастя i та його  хитрiсть зробили його  

страшенно  гордим. Йому здавалося,  що  нема нiчого  

неможливого  для нього.

— Що  ви собi думаєте! — величався вiн перед сво-

їми товаришами. — Досi я ходив по  селах,  а завтра  

в бiлий день пiду до  мiста i просто  з торговицi Курку 

вкраду.

— Ет,  iди,  не говори дурниць! — уговкували4 його  

товаришi.

— Що,  дурниць! Ану,  побачите! — решетився5 Лис.

— Побачимо  або  й не побачимо. Там пси купами по  

вулицях ходять,  то  вже хiба б ти перекинувся в Бло-

ху,  щоб тебе не побачили i не роздерли.





н там! Он там! Ой,  та й страшне ж! 

Ой! Та й люте ж!

— Та що,  що  таке?  — допиту-
ють його  свояки.
— Не знаю! Не знаю! Ой,  та й стра-

шенне ж!

Що  за диво! Зiбралося довкола чимало  звiра,  заспо-
коюють його,  дали води напитися. Малпа18 Фрузя ви-
стригла йому три жмiньки19 волосся з-мiж очей i пусти ла 
на вiтер,  щоб так i його  переполох розвiявся,  але де 
тобi,  все дарма. Бачачи,  що  з Вовком непорадна20 годи-
на,  звiрi присудили йти їм усiм у той бiк,  де показував 
Вовк,  i подивитися,  що  там таке страшне. Пiдiйшли до  

того  мiсця,  де все ще крутився Лис Микита,  зиркнули 
собi ж та й кинулися врозтiч. Де ж пак! Такого  звiра нi 
видано  нi чувано,  вiдколи свiт свiтом i лiс лiсом. А хто  

там знає,  яка у нього  сила,  якi в нього  зуби,  якi кiгтi  
i яка його  воля?
Хоч i як тяжко  турбувався Лис Микита своєю но-

вою подобою,  а все-таки вiн добре бачив,  яке вражіння 
зробила та його  подоба зразу на Вовка,  а отсе тепер  

i на iнших звiрiв.
“Гей,  — подумав собi хитрий Лис,  — та се не кеп-

сько,  що  вони мене так бояться! Так можна добре ви-
грати. Стiйте лишень,  я вам покажу себе!”

I,  пiднявши вгору хвiст,  надувшися гордо,  вiн пi-
шов углиб лiсу,  де знав,  що  є мiсце сходин для всеї 

лiсової людностi. 





удо! Ведмедi ревли басом,  аж дуби тряслися. 

Вовки витягали соло,  аж око  в’януло. Але 

як молодi лисички в народних строях  

задзявкотiли тоненькими тенорами,  то  

цар  не мiг витримати. Його  серце було  пе-

реповнене,  його  обережнiсть заснула,  i вiн,  пiднявши 

морду,  як не задзявкає й собi по-лисячому!

Господи! Що  стало?  Всi спiваки вiдразу затихли. 

Всiм мiнiстрам i слугам царським вiдразу мов полуда з 

очей спала. Та се Лис! Простiсiнький фарбований Лис! 

Ще й паскудною олiйною фарбою фарбований! Тьфу! 

А ми собi думали,  що  вiн не знати хто  такий! Ах ти,  

брехуне! Ах ти,  ошуканче!

I,  не тямлячи вже анi про  його  добродiйства,  анi 

про  його  величну мудрiсть,  а лютi тiльки за те,  що  

так довго  давали йому дурити себе,  всi кинулися на 

нещасного  Лиса Микиту i розiрвали його  на шма-

точки. I вiд того  часу пiшла приповiдка: коли чоловiк 

повiрить фальшивому приятелевi i дасть йому добре 

одуритися;  коли який драбуга24 отуманить нас,  обде-

ре,  оббреше i ми робимося хоть дрiбку мудрiшими по  

шкодi,  то  говоримо: “Е,  я то  давно  знав! Я на нiм 

пiзнався,  як на фарбованiм Лисi”.


