
Жила собі в лісі коза. І мала вона семеро 
діточок — сім малесеньких козеняток. Часто 
ходила коза до діброви шукати поживи. 
Тільки-но піде, козенята зачинять за нею 
хатинку, а самі нікуди не виходять.

Повернеться коза, постукає у двері та 
й заспіває: 

— Дітоньки, козенятонька, 
Двері відімкніть мені. 
Ваша матінка прийшла, 
Молочка вам принесла.



Ллється молочко по вим’ячку, 
А з вим’ячка — та на ратички, 
З ратичок — на сиру земельку!

Козенята миттю двері відчинять і впустять 
матінку. Вона погодує їх і знову піде до 
діброви, а козенята зачиняться міцненько.



Тільки-но пішла коза, вовк прибіг до ха-
тинки, постукав і почав приспівувати то-
неньким голоском:

— Дітоньки, козенятонька, 
Двері відімкніть мені. 
Ваша матінка прийшла, 
Молочка вам принесла. 
Ллється молочко по вим’ячку, 
А з вим’ячка — та на ратички, 
З ратичок — на сиру земельку!

Не впізнали козенята голосу вовчого та й 
від чинили двері. Вовк забіг до хатки, роззя-
вив свою пащеку і кинувся на бідолашних; 
що не вхопить, то й проковтне — усіх поїв. 
Уціліло лише одне козенятко, та й те у грубці 
зачаїлося.



Зачали стрибати. Вовк стрибнув та 
й гупнувся у гарячу яму; черево його 
від вогню тріснуло, козенята вибігли 
звідти та мерщій до матінки. І ще 
довго вони жили-поживали й розуму 
наживали, а лиха не знали.
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