
Наловив дід риби та й везе додому. 
Раптом бачить: лисичка згорнулася ка
лачиком і лежить на дорозі. Підійшов 
до неї, а вона й не ворухнеться, лежить 
собі як мертва. «Оце буде подарунок 
жінці»,— подумав дід, узяв лисичку та 
поклав на сани, а сам пішов попереду, 
поруч із конем.



А лисичка скористалася моментом 
і почала викидати легенько з воза — по 

рибці та по рибці, по рибці та по рибці.
Викинула всю рибу і побігла її під зби

рувати.
А дід під’їхав до своєї хати та й гукає:
— Погляньно, бабо, який комір при віз 

я тобі на шубу!
— Де?
— Там на возі — і риба, і комір.
Підійшла баба до воза, а там 

анічогісінько нема! Тут дід збагнув, що 
лисичка обхитрувала його. Пожурився,  
 пожурився, та нічого не вдіє.



Вовк і пішов на річку, опустив хвоста 
в ополонку й почав примовляти:

— Ловися, рибко, і мала, і велика... 
Тут прибігла лисиця й собі примовляє:

— Я чудовий маю хист, мерзни, 
мерзни, вовчий хвіст!

— Що ти, лисичко, кажеш?
— То я тобі допомагаю.



— Битий небиту везе, битий не
биту везе!

— Що ти, сестричко, кажеш?
— Кажу: «Битий биту везе».
— Так, сестричко, так!
А та радараденька, що така хит

ренька.
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