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Аннотация
Чому живуть і не вмирають народні казки? Тому що в них живе і не вмирає сам народ,

його мудрість, віра і незгасаюче працелюбство, його джерельна совість та іскрометний
жарт, бо вони упродовж віків були і залишаються чарівними проповідниками доброти
й милосердя, яких сьогодні так болісно не вистачає в людських взаєминах. До збірки
увійшли найпопулярніші народні казки про тварин, в яких розкривається дивовижний світ
українського фольклору.
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Коли звірі розмовляли: Українські
народні казки про тварин

 
Бджоли і медвідь

 
Дикі бджоли мали гніздо в дуплавім дереві. Довідавшись о тім медвідь і дуфаючи в

свою силу, приходить до них і каже: «Ви дрібні і слабі сотворіння! Дайте мені ваш мід, бо
іначе дерево виверну, мід з’їм, а вас видушу!» – «Добре, – кажуть бджоли, – пробуй; єсли
даш нам раду, ми піддамося».

Медвідя розгнівала така відвага бджіл, вткнув він голову свою в дерево і висунув язик
по мід, но нараз учув такий біль, що і за свою силу забув, бо бджоли в язик, уха, ніс накололи
єго страшно своїми жалами, а він, утікаючи, не слухає, як бджоли кликали за ним: «Пам’ятай,
що і малі сотворіння потрафлять боронитись!»

Тут така наука: і малими, но сполученими силами можна много доброго зділати і від
ворогів оборонитись.
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Бджола рятує гусці життя

 
Одного разу паслися гуси на толоці над водою. Але одна гуска надибала бджолу, що

пила з цвіту мед, та й хотіла її живцем задзьобати, хотіла її дзьобом роздавити. Але бджола
як то уздріла, та й проситься:

– Кумко, – каже, – дайте мені жити, я стану вам колись у пригоді…
Пішла гуска, скубе траву, аж дивиться, – біжить лис. Ов, недобре… Але бджола таки

до лиса, до лиса та й таки у сам ніс жальце – ша! Та й полетіла. А лис як скочить у луги,
то й слих за ним пропав.

Так бджола урятувала гусці життя.
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Бідний вовк

 
Ото був собі такий бідний вовк, що трохи не здох з голоду: ніде нічого не піймає. От

тай пішов він до Бога просити їжі. Приходить до Бога, та так збіднився, так збіднився, що
ще гірший, ніж був.

– Боже, – каже, – милостивий! Дай чого їсти, а то пропаду з голоду!
– А чого, тобі їсти? – каже Бог.
– Чого дай, то дай!
– Отам на луці пасеться попова кобила, – вона ніяк не підбіжить, – от ту й з’їж!
От вовк мерщій від Бога – трюх-трюх, – так біжить! Та до кобили:
– Здорова була, кобило! Казав Бог, щоб я тебе з’їв.
– Що ж ти таке, що ти будеш мене їсти?
– Вовк! – каже.
– Та брешеш, – собака!
– Їй-богу, – каже, – вовк!
– Ну, коли ж ти вовк, з чого ж ти починатимеш мене їсти?
– А з голови! – каже.
– Е, вовчику, – каже, – вовчику! Коли вже ти наважився мене з’їсти, то починай мене

з хвоста; то поки доїси до середини, – а я все буду пастись, – та й доситішаю: тоді ти й
закусиш ситеньким.

– Чи так, то й так! – каже вовк.
Та зараз до хвоста. Як потягне за хвіст, як вихоне та кобила задом, як дасть копитами

в пику… вовк не знає вже, чи на цім, чи на тім він світі… А кобила як дремене! Аж курява
встала. От вовк сидить собі та й думає: «Чи я не дурний чи я не скажений? – чому було не
хватати за горло?»

От він знов потяг до Бога просити їжі.
– Боже, – каже, – милостивий! Дай хоч трохи попоїсти, а то опухну з голоду.
– Хіба, – каже, – тобі кобили мало?
Лає:
– Хай, – каже, – з неї шкуру живцем на гамани влуплять! Не то не наївся, а й трохи

пики не розбила…
– Ну, коли ж так, – каже Бог, – то піди отам над яром, де такий ситий баран пасеться, –

то ти його й з’їж.
Пішов вовк. Баран пасеться над яром.
– Здоров, баране!
– Здоров!
– Казав Бог, щоб я тебе з’їв.
– А що ти таке, що будеш мене їсти?
Каже:
– Вовк.
– Та брешеш, – собака!
– Ні, їй-богу, – каже, – вовк!
– А коли ж ти вовк, то як ти мене їстимеш?
– А як їстиму? З голови почну, та й увесь мій – не як!
– Е, вовчику, – каже, – вовчику! Коли вже наважився мене їсти, то стань краще от над

оцим яром і рот роззяв, а я сам так туди й ускочу.
– Ставаймо! – каже.
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От став він якраз над кручею – така круча! – роззявив рота – так та паща аж зяє: от би
проковтнув! А баран як розженеться, як участить у лоб, – він – беркиць у яр!.. Добре наївся!
Тоді сів сердега та й плаче: «Чи є я не дурний, чи я не скажений?.. Чи то видано, щоб живе
м’ясо та само в рот ускочило?!»

Думав-думав… От пішов знов до Бога просити їжі.
– Боже, – каже, – милостивий, Боже милосердний! Чого дай, то дай попоїсти, а то про-

паду з голоду!
Бог каже:
– Такий з тебе їдець! Тобі якби само в рот ускочило… Та вже що з тобою казать: піди,

там чоловік на дорозі загубив сало – то й твоє; воно нікуди не втече.
Послухав; прийшов на місце – аж лежить сало. Він сів та й думає: «Добре, каже, з’їм я

його, а воно ж солоне – пити схочеться… Піду спершу нап’юся, а тоді вже…» Пішов. Поки
там до річки та від річки, а чоловік оглядівся, що нема сала, повернувся, – коли лежить.
Узяв те сало. Приходить вовк – нема сала. От він сів та й плаче: «Чи я не дурний, чи я не
скажений? Хто ж таки, не ївши, п’є?».

Сидів-сидів, так їсти – аж-аж-аж!.. Іде знову до Бога просити їжі.
– Боже, – каже, – милостивий, Боже милосердний! Чого дай, то дай попоїсти, а то віку

не доживу!..
– Та й обрид уже ти, – каже, – з тією їжею! Та що вже з тобою казати: піди, там, неда-

лечко села, пасеться свиня, – оту й з’їж.
Пішов.
– Здоров, свине!
– Здоров!
– Казав Бог, щоб я тебе з’їв.
– А що ти таке, що ти будеш мене їсти?
Каже:
– Вовк.
– Брешеш, – собака!
– Ні, – каже, – вовк!
– Хіба ж, – каже, – вовкові їсти нічого?
– Нічого, – каже.
– Коли ж, – каже, нічого, то сідай на мене: я тебе повезу на село. У нас тепер вибирають

усяке начальство, – може, й тебе виберуть.
– Чи так, то й так! Вези!
Сів на свиню. Прибігає в село; вона як закувікає – аж вовк перелякався:
– Чого це ти, – каже, – кричиш?
– Та це я, – каже, – скликаю громаду, щоб тебе швидше вибрали за начальство.
Коли це люди як сунуть з хат – з кочергами, рогачами, з лопатами… Хто що запопав…

У вовка аж дух сперло, так перелякався (непереливки вже йому) та потихеньку до свині:
– Скажи, чого це стільки народу біжить?
– Та це ж, – каже, – для тебе.
От народ як ізсадив вовка, як почав пірчити, то вже йому й їсти не хочеться: насилу

живий вирвався! Як дерне – та прямо до Бога.
– Боже, – каже, – милостивий, Боже милосердний! Дай чого-небудь хоч кришечку

попоїсти, а то от-от віку кінець!
Бог каже:
– Піди, там он іде кравець, – нападеш та й поживишся.
Ледве потюпав. Перестріває на дорозі:
– Здоров, чоловіче!
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– Здоров!
– Казав Бог, щоб я тебе з’їв.
– А ти що таке, що станеш мене їсти?
Каже:
– Вовк.
– Брешеш, – собака!
– Ні, – каже, – їй-богу вовк!
– Та й малий же, – каже, – з біса; ану, я тебе поміряю.
Та як укрутить у хвіст руку – давай міряти аршином! Міряв його, міряв, – уже тому

вовкові й дихати не хочеться, а він усе його міряв. – Аршин і вздовж і вшир! – Поти міряв,
що аж хвіст у руці зостався… Вовк як чкурне! Та вже годі до Бога, та побіг до вовків:

– Вовчики-братіки! Таке і таке лихо!
Вони давай гнатися за тим кравцем. Що тут у світ робити? Бачить – біда! Аж стоїть

дерево; він на те дерево заліз аж на саму верховину. А вовки так те дерево й оступили, так
зубами й клацають.

Бідний вовк і каже:
– Ні, – каже, – братці, нічого з цього не буде! От як зробимо: я стану на землі, а ви все

на мене, все на мене – один зверх одного, аж поки досягнемо вражого сина…
Стали один зверх одного – така драбина! Тоді верхній:
– Ану злазь, вражий сину, будемо тебе їсти!
– А-а! – каже, – вовчики-братіки, помилуйте мене, не їжте!
– Ні, – кажуть, – не можна: злазь!
– Стривайте ж, – каже, – я на схід душі хоч табаки понюхаю.
Тільки що нюхнув, та – ачхи! А спідньому вчулося, він верхнього міряє та каже: аршин!

Він як присяде, – так усі й покотились. Отака купа! А він тоді драла!.. Вони за ним; піймали
й розірвали. А чоловік тоді зліз з дерева.

– Спасибі, – каже, – Богу, що не допущено душі християнської лютому звірові!
Та й пішов собі безпечно додому, та й живе собі з молодицею та їсть книші з паляни-

цею. І я там був, мед-вино пив, по бороді бігло, а в роті нічого не було.
От вам казка, мені бубликів в’язка, мені колосок, а вам грошей мішок.
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Бійка вовків із свиньми

 
Здибався вовк з пацюком та й каже вовк до пацюка: «Я тебе маю з’їсти». Пацюк каже

до вовка: «То моя річ». Тогди скочив вовк до пацюка та й до карку; а пацюк вовка за ноги.
Як зачав торгати, взяв під себе, ледве вовк вирвався. Як ся вирвав та й каже: «Чекай, я тобі
покажу; я собі закличу кілька вовків, та й ми тебе роздерем». А пацюк каже: «Ну, ну, добре».
Тогди вовк як завив. Прибігло д нему з десять вовків та й кажуть: «Чо потребуєш?» – «Тут я
казав пацюкові, що маю його з’їсти, а він мене як лапнув попід спід, попід черево, я ся ледве
вирвав». Кажуть вовки пацюкові: «Ми тебе зараз роздерем». А пацюк тогди каже: «Що вам
з мене одного? Я прикличу зараз ще хоть зо штири». Пацюк як зафутів, то прибігла д нему
ціла бурса свиней. Та й кажуть свині до пацюка: «Що потребуєш?» А пацюк ся відзиває до
них: «На мене напала лиха дзвір і хоче мене з’їсти. Може, би ви нас розсудили?»

Свині тогди як зачали за вовками гнати, як злапали двох вовків, як зачали їх рвати, то
ті решта вовки як утекли та й кажуть одні до других: «Ци треба нам такими дурними бути,
щоби нас один пацюк десятьох змудрував? Нам ся на то не було дивити, що він казав, що «Я
вам прикличу штири, абисте мали що більше їсти» – треба було нам його розірвати і з’їсти.
Отже, тепер, вовку, ми тебе маєм з’їсти, що ти не знав, як ся застосувати».
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Бравий заєць

 
Іде заєць, зирк – аж стоїть бутель горілки… Напився до нестями, ліг та й спить.
Аж ось іде лисиця. Зраділа вона, що і напитися можна, і закусити є чим. Але, добре

напившись, вона теж повалилась спати.
Іде вовк. Напився і теж заснув.
Сплять вони собі.
Нарешті першим прочуняв заєць. Подивився навкруги та й каже: «Усе чисто пам’я-

таю… Але як цих двох убив – ніяк не можу зрозуміти!..»
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Бузько і жаби

 
Жаба квакала від ранку до вечора. Та побачила бузька і зараз замовкла та сховалася

в ставі.
– Не ховайся, золота співачко! – каже бузько. – Я приходжу здалека, бо хочу послухати

твого солодкого голосу.
– Ти прийшов, бузьку, здалека, – відповіла обережна жаба, – не щоб слухати мого

голосу, тільки щоб з’їсти мого м’ясця!
Приємно говорить підхлібний, але мудрий не слухає того.
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Бузько і лис

 
То раз лис запросив до себе на празник бузька та й налляв на дві тарілки квасного

молока, їсть сам і бузька припрошує. Бузько би рад молока з’їсти, але не годен, бо має довгий
дзьоб, та й потарахкає трохи по тарелі, але нічого не годен їсти. Але гадає собі: «Чекай, лисе,
я тебе так само пригощу». І вже по тім трактаменті подякував лисові та й просить його, аби
він прийшов до нього. І забрався і пішов. Лис сів коло другої тарілки, їсть молоко і з бузька
сміється, що так його змудрував.

Але не за довгий час зібрався лис, йде до бузька. Приходить. Звіталися. Зачинає його
приймати бузько в гості. І кладе на стіл дві фляшки такі, як то є від вина бутильки, повні
печеного м’яса. І бузько їсть і просить кума їсти. Лис рад би м’ясо з’їсти, але що зробить,
коли не годен дістати. А бузько сам їсть, бо він має довгий дзьоб, та й з фляшки по кавалку
виймає.

А лис посидів трохи, видить, що нічого не зробить, забрався та й пішов, та й мислить
собі: «Добре ти мене потрактував, ще ліпше, як я тебе!»

І вже більше не кумалися.
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Ведмежа лапа

 
Сидить лисиця і їсть рибу. Назустріч їй ведмідь: «Здоров, кума! Де ти рибки наловила?»

– «Он там на річці; піди й собі налови».
Ведмідь пішов на річку, опустив хвіст у воду і приговорює: «Ловись, рибко, маленька

й велика». А лисиця своє: «Мерзни, мерзни, ведмежий хвіст». А ведмідь говорить: «Що ти,
кумо, там говориш?» – «Я говорю: ловись, рибко, маленька й велика».

Сидів, сидів ведмідь, став тягнути хвіст; тягне, тягне – ніяк не витягне. І говорить: «От
багато риби начіплялось на хвіст».

А лисиця побігла на село, скликала мужиків та бабів: «Ідіть на річку ведмедя бити».
Баби прибігли з лопатами і вилами, з топорами і почали бить ведмедя. Били, били і лапу
одбили.

Ведмідь пішов у ліс, виламав велику палку і зробив собі костиль. Йде в село до баби
і приговорює:

– Іду, бреду на сосновім костилі,
На дубовій палці.

Йде й приговорює:

– Усе село спить,
Уся вода спить,
А одна баба не спить,
На моїй шкурі сидить,
Моє м’ясо варить,
Мою шерсть пряде.

Підійшов ведмідь до дверей і стукає колодкою: «Отвори, бабо, оддай мою лапу!»
Баба злякалась, відкрила підпілля, погасила вогонь, відкрила двері і сіла на піч. Вед-

мідь увійшов і впав прямо в підпілля. Баба зачинила двері і пішла в село кликати мужиків.
Мужики прийшли й почали бити ведмедя. Били, били і хвіст одбили.

Ведмідь без оглядки побіг у село; а баба стала жить-поживать і добра наживать.
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Ведмідь і колодка

 
Іде собі ведмідь лісом та й нюхає, чи не знайде чим поживиться, бо їсти хоче – аж живіт

підвело. Тільки чує – мед. Задрав морду, бачить: на дереві вулик, а під вуликом колодка на
віжках висить.

Поліз ведмідь на липу. Доліз до колодки, а далі не можна – колодка не пуска. От він
узяв та й одіпхнув її помаленьку лапою; вона трохи одвихнулась та й знов назад і вдарила
його по голові.

Ведмідь одіпхнув її дужче; вона знов луснула його по голові, тільки вже дужче. Роз-
сердився ведмідь та з усієї сили як штовхне колодку… А вона його як трісне – трохи він з
дерева не покотивсь.

Розлютувався ведмідь; уже й про мед забув, тільки б йому ту гаспидську колодку поду-
жати. От і почав він її з усієї сили одпихать від себе, а вона все його по голові та по голові.
Бився він з нею, бився, аж поки зовсім побитий не впав додолу. А під деревом чоловік
гострого кілля набив, ведмідь на нього й настромивсь.
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Ведмідь і черв’як

 
Перед однією печерою, в якій ночував ведмідь, було одно велике дерево, що, ростучи

та товстіючи, щораз більше заступало вхід у печеру.
Одного дня розлютився ведмідь на дерево й хотів його звалити. Побачив це черв’як із

другого всохлого вже дерева та сказав ведмедеві:
– Ти думаєш, що звалиш його власною силою. Не можеш. Коли тобі перешкоджає,

найди інше місце, заки я звалю це дерево.
Ведмідь розсміявся та став глузувати з черва:
– Краще мовчи, дурню! Як ти, такий малий, можеш звалити дерево, що я його не можу

звалити?
– Поживемо – побачимо! – сказав черв, уліз у дерево, та ще й рік не минув, як він звалив

його. Тоді кликнув на ведмедя та сказав йому:
– Ти дужчий від багато звірят, звалиш коня й вола, але з нас двох хто сильніший – ти,

великий, чи я, маленький?
– Я сильніший, – відповів ведмідь, – але не міг звалити дерева відразу, бо тоді був

ослаб. А так, як ти, валити цілий рік – то не штука!..
А черв’як сказав йому:
– Е, крутиш, мій ведмедю! Моя сила певніша, хоч і повільна. Бо недаром каже посло-

виця: «Мала капля лупає скелю».
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Вибір королів між живиною

 
Зійшлася звірина і обирала з-межи себе на короля. Кого би то вибрати, хто найдужчий?

З-межи них найдужчий лев, але бо й медвідь собі хтів бути, бо й він сильний. Пішли ся оба
бороти. Заміг лев медведя, і лева поставили на короля.

Зійшлося множество і риби морської, зачали вибирати над собов короля, а хоць вель-
кориб найбільший, але сом найшвидший і найдужчий, вибрали сома на короля.

Злетілися і птиці также вибирати над собов короля і зачали вибирати орла. А волове
очко, що найменше, собі хтіло бути. І не могли ся полагодити. Каже орел: «Хто найвище з
усьої птиці підлетить, той най буде королем».

Зачала ся зносити вся птиця, і орел знісся найвище. А волове очко сховалося орлові під
крило і виділо, як він літав у повітрю. Як вже орел знісся високо, же не міг ся ані трошки
вище знести, а волове очко підлетіло вище і сцінькотіло. Тогди узнала вся пташина, що таки
орел най буде королем, бо волове очко не по справедливості підлетіло.



.  Сборник.  «Коли звірі розмовляли: Українські народні казки про тварин»

18

 
Віл, баран та півник

 
Був собі віл. Влітку він випасувався по зелених нивах та долинах; нікого не боявся, бо

був дужчий од всіх, хто приходив до нього та хвалився своєю силою. Навіть у хазяїна не
хотів працювати. Зібрався та й утік.

І от приходить осінь. Похолоднішало, трава постарілась і стала невкусною… Кожної
ночі він тремтів усе більше від холоду. Та це була тільки осінь!.. А як прийде зима? От і
вирішив він піти у теплі краї, бо чув десь – люди говорили, – що птахи на зиму летять у теплі
краї. От він ранком зібрався і йде, залишив свою долину, де ціле літо випасувався. Жалко
було покидати таку чудову долину, яка його стільки кормила… Але що поробиш? Зібрався
він і пішов.

Тільки що вийшов на широкий шлях, аж тут йому назустріч баран.
– Куди це ти зібрався? – питає його баран.
– Та іду в теплі краї перезимувати.
– Та й я того! – сказав баран і пішов за ним.
От ідуть вони, йдуть удвох; назустріч їм півень.
– Ку-ку-рі-ку! Куди це ви зібрались? – він їх питає. А вони йому й кажуть:
– Та в теплі краї, братику, перезимувати.
– Ге, та й я того!
От ідуть вони уже втрьох. Над вечір втомилися та й сіли відпочивати. Раз чують вони

курликання.
– Он гуси летять! – закричав півень та й хотів сам за ними полетіти. Але хіба він здатний

піднятися так високо та й летіти так далеко!.. Побив крилами, полепетав та й знову злетів
на землю. «От чорт, лише змучився даремно!»… А тим часом гуси вже розположилися на
горбку на ночівлю. Приходить старий гусак-вожак, вклонився та й каже:

– Куди це ви, шановне панство, зібрались?
– Та в теплі краї на зимівлю, – відповів віл.
– Ого-го-го! Га-га-га-га! – розсміявся старший гусак-вожак. – Не бачити вам теплих

країв!..
– А чому, товаришу? – запитав півень.
– Гм, та тому, що Бог дав вас не на те, щоб у теплі краї ходити. Вам і віку не хватить,

щоб дійти до теплих країв! Не на те сотворені ваші ноги та крила.
Подумали наші мандрівники – що ж тут робити? Та так нічого і не придумали. Пішли

вони питати поради у старого гусака-вожака. А той їм і каже:
– Звідки прийшли, туди і йдіть. Ідіть до своїх хазяїнів та й працюйте знов, занімайтесь

своїми роботами. Та ще перепросіть хазяїнів… Коли б не прогнали…
А вони роздумали та й кажуть:
– Не на те ми ішли від своїх хазяїнів, щоб знов у ярма нас запрягали.
Пішли вони, побудували собі хати та й стали жити-поживати, лиха не знати.
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Вовка ноги годують

 
Був раз старий вовк та й уже не довижав зі старости. Та й він ходив, блукав по лісі,

по полю та й нічого не сполював. Але вийшов він на полонину та й сів на купину і плаче,
бо голоден. Приходить до нього стара лисиця і каже: «Добрий день!» – «Добре здоровля,
кумоньку!» Питається лисиця: «А що ви ся так задумали? Чого ви плачете?» – «А що, –
каже вовк, – уже-сми три дні нічо не їв; здиблю оленя, а той передо мнов натупає рогами,
надражниться зо мнов та й пошумить туди у ліс; здибаю кнура, а той як гукне на своїх, то по
півдня за мнов уганяються; аби-х не міг ще утечи, то би з мене і кусника донині не стало; а
до зайця то уже не мені ся рівняти; от прийдеться мені з голоду загибати». А лисиця-удовиця
каже: «Цитьте, кумочку, не журіться, ходім зо мнов, то буде добре».

Ходять они, кілько ходять, аж здибають турму овець, що пасуться на полонині. Каже
лисиця: «Ви собі, кумочку, лягайте під корчем, аби вас пси не знюхали, а я піду подивитися,
що роблять пастухи, аби вас не побачили, бо нароблять крику та й кинуться з горючов кувер-
нягов та й хребет вам осмалять геть». Але пішла лисиця між череду і розповіла старому
баранові, як ся має річ, а баран каже: «Кажи йому, аби пішов там під той горбочок і сів собі
проти горбочка, а я буду там пасти, а він най скаже до мене: «Стій, баране, бо я маю тебе
з’їсти!» А потім то уже моя річ».

Побігла стара лисиця і розповіла то вовкові. Пішов вовк проти того горбка, дивиться
– пасеться баран. Каже вовк: «Баране, стій! Я маю тебе з’їсти!» Баран став та й каже до
вовка: «Нащо тобі зо мнов моцуватися? Ти сідай там на долині та й роззяв рота, а я звідси
розбігнуся і тобі цілий у рот забігну!» Сів вовк та й роззявився, а баран як ся розжене та й
бух його у пащеку рогами, що вовк аж ся перевернув. Ніж ся вовк прочутив, а баран у ноги.
А лисиця аж качається у корчах зо сміху. Вовк прочунявся трохи та й каже: «Огій, я, – каже, –
цілого барана з’їв. Та й ще-м голоден!»

Приходить до него лисиця та й каже: «А тобі чого кров на бороді?» – «Ов, – каже вовк, –
ти не знаєш чому? Я отеперісько цілого барана прожер та й ще-м голоден». – «Ходім далі,
ми щось конче мусимо найти, аби ти ся наїв». Ідуть они, аж дивляться – пасеться кінь на
толоці. Каже лисиця: «Ану цего як з’їш, то уже буде з тебе!» Проходить до него вовк і каже:
«Мой, я би тебе з’їв!» Але кінь каже: «Я видю, що ти би мене з’їв, але біда, що я кований
та поломиш собі зуби; я видю, що ти дуже голоден та меш зі смаком їсти, то можеш собі
зуби геть поломити; уперед мусиш повідривати підкови від задніх ніг». А вовк каже: «Ану
покажи, я відорву». Зайшов вовк ззаду, підняв кінь ногу, та й вовк зазирає… Але кінь як дав
штоса ногами, а вовк лиш горі ногами та й здох…

Тому люди приповідають, що вовка ноги годують, поки молодий; на старість спустився
на слуги та й з голоду здох.
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Вовк в овечій шкурі

 
Вовк убрався раз в овечу шкуру і в такій одежі пожирав довго вівці. Но пастух, зло-

вивши вовка, забив його і повісив високо на стовбі. Сусіди дивовалися, для чого він так
вівцю повісив. «Ви ошибаєтесь, – сказав вівчар, – хотя то овеча шкура, но під нею скрива-
лося вовче тіло!»

З того єсть така наука: не суди чоловіка по єго поверхности, но по єго поступках, по
єго ділах.
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Вовк і бабині телята

 
Паслися телята в городі на упоні, а баба грядки полола. Вовк зайшов туди і мав око

на телята; та й сперся на пліт, хотячи перескочити в город. Аж баба, уздрівши го, гукнула:
«Гутю-га! Гутю!»

А вовк, буцім він на телята і гадки не мав, каже, щоби помовку з себе збути: «Пек тобі!
Через бабині телята не мож ся в город подивити».
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Вовк і козенята

 
Дика коза збудувала собі в лісі хатку і навела там собі діток. Коли виходила коза з дому

пастись, так діткам наказувала, щоб вони нікому не одчиняли дверей.
Пішла коза по лісу, напаслась досить, вернулась додому, підійшла до дверей і заспівала:

Діточки мої, козеняточка,
Одмикайтесь, одчиняйтесь,
Ваша матінка прийшла,
Молочка вам принесла!

Козенята, почувши материн голосок, миттю кинулись до дверей і одчинились. Коза
увійшла, нагодувала діток молоком і знов побігла – пастись.

Вовк підслухав, як вона співала, тільки гаразд не второпав, як коза причитувала. Трохи
згодом вовк підійшов до козинячої хатки і затяг пісню своїм невдалим вовчим голосом:

Козеняточка, мої хлоп’яточка,
Одсувайтесь, одчиняйтесь,
Ваша мати прийшла,
Молочка вам принесла!

Козенята пізнали, що не материн голос, і кажуть йому:
– Не одчиним, не матінчин голосок. У нашої матусі тоненький голосок!
Вовк одійшов од козинячої хатки, сів за кущами, посидів трохи, поміркував і знов

пішов до козенят. Підійшов до дверей і затяг тонким голосом:

Козеняточка, мої діточки,
Одмикайтесь, одчиняйтесь,
Ваша мати прийшла,
Молочка вам принесла!

Козенята було сикнулись до дверей одчинять, далі схаменулись, розшолопали, що він
не так причитує і голос нерівний, трохи товщий. Тоді вони одмовили йому так:

– Не одчиним, не матінчин голосок. У нашої матінки голосок тонший, і вона не так
співа.

Вовк з досадою пішов од хатки. Одійшов геть за кущі неподалеко од козенят і сів там
піджидать, поки прийде коза, щоб підслухать, як вона буде співать, і щоб собі перейнять її
голос і причот.

Незабаром прийшла коза і заспівала:

Козеняточка, мої діточки,
Одмикайтесь, одчиняйтесь,
Ваша матінка прийшла,
Молочка вам принесла!

Козенята пізнали свою матінку, одчинили їй і похвалились, що до них хтось приходив
і хотів обмануть їх. Коза нагодувала діток і наказала їм, щоб вони нікому не одчиняли, а



.  Сборник.  «Коли звірі розмовляли: Українські народні казки про тварин»

23

щоб вони не помилились, розказала їм, як вона буде причитувать надалі. Коза переночувала
дома, а на ранок чуть зоря подалась пастись.

Вовк, дождавшись ранку, став думать, як би ж його умудриться, щоб голос свій підве-
сти під козинячий, а далі почав пробувать свій голос. Завив раз – дуже товсто; завив другий
раз – теж не підходе під козинячий голос. Він затяг третій раз самим тоншим голосом, а все
ж таки під козинячий не підходив.

Бігла мимо лисиця. Почула вовче завивання і спинилась. Підійшла до його поближче
і пита:

– Чого ти, вовче, виєш, чи ти дуже зголодав?
– Та се я, сестричко, пробую свій голос; надибав козинячу хатку та ніяк не доберусь

до них, не одчиняють, кляті, дверей, пізнають по голосу, що не їх мати. Так я хочу підібрать
ноту, щоб заспівать по-козинячи.

– Ні, вовче, так діло твоє не вигоре; коли хочеш посмакувать козинятинки, так попрохай
мене, я тебе научу.

– Научи, спасибі тобі, я тобі оддячу.
– А що ж ти мені даси?
– Та як доберусь до козенят, так і тобі одного дам.
– Ні, так я не згодна: коли там діло буде, а я зараз їсти хочу; ти принеси мені гуску,

тоді научу, як голос поправить.
Вовк погодився, побіг добувать гуску. Довгенько вовк никав понад річкою в очереті,

все підкрадавсь до гусей і вже надвечір піймав одну гуску. Миттю примчав до лисиці, оддав
їй подарунок і каже:

– Ну, тепер, сестричко, научи, як поправить голос.
– А от що, вовче: іди ти до коваля і попрохай його, щоб він тобі насталив голос. Тоді

ти будеш уміть співать по-козинячи.
– А де ж я буду того коваля шукать?
– А он там край села кузня стоїть, туди і йди.
Вовк послухав лисиці, пішов до коваля. Підійшов до кузні і каже:
– Чоловіче, настали мені голос, щоб я міг співать по-козинячи.
– А що ж ти мені за це даси?
– Та я ж не знаю, що ти з мене возьмеш, грошей у звірів не бува, подарунок який-

небудь принесу тобі.
– А от що, вовче, принеси ти мені пару гусей, тоді я насталю голос; тільки щоб гуси

були живі.
Вовк помчавсь до річки і почав шастать по березі в очеретах. Забовтавсь бідняга по

самі уші, а таки піймав пару гусей, взяв їх обох за крила і повів до коваля. Вовка оскома
брала на гусей, хотілось самому їх поїсти, та треба було добиться свого. Приніс гусей до
коваля й каже:

– Ну, чоловіче, подарок тобі уже приніс, скоріш стали мені голос.
– Добре, вовче, тепер можна взяться і за роботу. Ти, вовче, стань поближче до ковадла,

висолоп подужче язик та заплющ очі, а я зараз налагодю, що треба.
Вовк підійшов до ковадла, висолопив язик, заплющив очі і стояв як укопаний. Коваль

взяв мерщій самий більший молот та як торохнув вовка по лобі! Він, бідняга, і не ворухнувсь.
Коваль тоді зняв з вовка шкуру, одвіз на базар, продав за п’ять рублів, а гусей оставив собі
на заріз. А козенята остались живі, здорові.
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Вовк і лисиця

 
Біжить лісом вовк; бачить – дятел на дереві сидить: тук-тук, тук-тук.
– Гей, дятле, даремна твоя робота, – кричить йому вовк, – весь свій вік працюєш,

рубаєш, а сам без хати. А дятел подивився на вовка і каже:
– А ти, сірий, все життя овець дереш, а сам без кожуха ходиш.
Подивився вовк на себе: правду каже. Побіг дальше. Біжить, а назустріч йому лисиця.
– Здрастуй, кумо!
– Здоров, куме!
– Кумо, скажи, як кожуха мені пошити?
Здивувалася цьому лисиця, але каже:
– А так: носи мені вівці, із шкур тоді пошию.
Почав вовк старатись: носить і носить шкури, і м’ясо носить, а кожуха нема.
– Скоро, кумо? – питає.
– Скоро.
Знову носить вовк:
– Скоро, кумо?
– Зовсім мало треба: один комір пошити, – говорить йому лисиця і радить вовкові

попову кобилу задерти – шкура кобиляча якраз на комір буде.
Пристеріг вовк кобилу та й напав на неї. Забіг ззаду, як лисиця казала (щоб за хвіст

тягнув, то й шкура буде ціла), прив’язав свого хвоста до кобилячого, а кобила як смикнула
та й потягла вовка. А той кричить:

– Рятуй, кумо!
– А ти ногами бори, впирайся і бори!
– Тут бори не бори, а будеш на поповому дворі!
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Вовк і чапля

 
Ішов голодний вовк. Він, бідний, так їсти хотів, аж у очах йому чорніло. Ішов він, ішов,

аж гульк – чапля стоїть. Підкрався вовк тихенько та хап її! Бачить чапля, що непереливки
їй, та й каже:

– Дозволь мені, вовче, хоч перед смертю потанцювати.
«Від цього мені шкоди не буде», – подумав вовк і дозволив.
– Танцюй, коли хочеш, тільки пошвидше, а то я їсти хочу. Чапля перед ним з ноги на

ногу перескакує – танцює наче (хоч усім відомо, що чаплі ніколи не танцюють). Скаче, а
сама потрошки вбік відходить. А коли відійшла вже далеченько, знялась та й полетіла.

Вовк подививсь їй вслід та й говорить:
– І нащо мені ті танці здалися, коли я їсти хочу!..
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Вовк і чоловік

 
Раз зустрів вовк жебрака й каже:
– Я тебе з’їм!
– Мене? Видиш, який я худий, – кістки та кожа. Не посмакує тобі м’ясо… А я тобі

пораджу, кого з’їсти.
– Кого?
– У лісі люди рубають сяги. Добре дивися, від котрої сокири найдалі летять тріски.

Того й вибери, бо у нього смачне м’ясо.
Побіг вовк у ліс, виліз на високого бука – й дивиться. Ага! Увидів молодого парубка

– і давай підкрадатися до нього.
– Я тебе з’їм!
– Хочеш мене з’їсти? Но, мало почекай, доки ся помию й помолю… Я не звір, мені

треба приготуватися до смерті.
– Но, готуйся, лиш скоро!
Чоловік вирубав собі палицю, взяв сокиру й іде.
– Давай, вовче, мені хвоста, най руки повитираю. Чоловік обвив хвіст довкола лівої

руки, а правою стиснув палицю і бух! Бух! Бух! Вовк реве:
– Йой, пусти ня, пусти… Я вже не хочу тя їсти. Лиш дай мені щось перекусити, бо-

м дуже голоден.
Пустив чоловік вовка. Прийшли до колиби, наклали ватру, напекли риби… Вовк їсть.
– Дай ще, – просить.
Чоловік дав йому ще, а далі кинув і кавалок хліба з сиром. Рушили люди додому. Була

зима. На небі світив місяць. Проходили біля води, й у воді видно було його відбиток. Вовк
думав, що то сир.

– Ци можу взяти тот сир?
– Можеш, айбо мусиш вихлебтати всю воду.
Вовк хлебче, хлебче… Уже його й прошпарило.
– Йой, далі не можу.
– Хлебчи, хлебчи!
Вовк мало не здох, а до сира й так не дохлебтався. Дійшли додому. Чоловік кличе вовка

до хати.
– Ходи, погрієшся.
– Я не піду. Боюся.
Чоловік дав йому їсти, а вовк як увидів, що то люди такі щирі, то вже ніколи не гострив

на них зуби.
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Вовк і ягня

 
На луках паслась отара овець. Вівці розбились по всіх луках, кожна собі шукала смач-

нішого корму. Вовк наглядів овець і ходив назирця за ними трохи одалі поза кущами, піджи-
дав, поки яка-небудь одчале од гурту і підближиться до нього. Кинуться напролом в отару
– вовк боявся пастуха і трохи соромивсь без ніякої причини душить вівцю. Виждав, поки
одно ягня підійшло до сарми воду пить, підійшов і собі до води, сердито глянув на ягня і
сказав: «Ти чого тут воду каламутиш? Через тебе хоч не пивши здихай, вода меркотинням
провоня». – «Та що ж ти, вовче, неправду кажеш? Чого ж вода буде вонять, коли вона тече не
в той край, де ти стоїш?» – «Мовчи, не пащекуй, іш яке зарічене! Знаю я тебе, ти не одному
мені допекло. Ти і торік моєму батькові не раз грубіянило». – «Та що ти, вовче, балакаєш,
торік мене ще і на світі не було, я тіко зимою під голодний святвечір найшлося». – «Не мороч
мені голови, ледаще. Не ти, так твій брат або тітка, про мене, все равно. Ти іще будеш мені
перечить, огризаться і обличать мене в неправді? Зараз же рішу твою жисть».

Ягня баче, що біда, кинулось тікать, а вовк наздогнав його і почав душить. Ягня бідо-
лашне кричало що єсть мочі: «Рятуйте, хто вірує в Бога, мене вовк душе!»

Вівці оборонять не побігли, боялись, щоб і їм того не було. А пастух поки розслухав,
з якого краю крик доносився, а вовк тим часом ягня задушив і помчав у лози. Вівці довго
турбувались, все гудили вовка за його вчинки, а подать на його в суд побоялись, бо знали
добре, що вовка оправдають, а вівця нещасна кругом буде виновата.



.  Сборник.  «Коли звірі розмовляли: Українські народні казки про тварин»

28

 
Вовк, їжак і лисиця

 
– Що за чудо, – сказав вовк, увидівши їжака, котрий лежав, згорнувшись в клубок,

обставлений докола шпильками, як ножми. – Він не подобний навіть до живого существа!
То страшило і ганьба для цього лісу.

– А він таки благословить своє безобразіє, – сказала лисиця, – воно спасає його од
твоїх зубів.
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Вовкове щастя

 
Так ішов вовк із лисом, і каже лис до вовка: «Ти, куме, будеш нинька мати якесь щастя,

бо на тебе сонце пригріло!» Та й потому лис пішов собі у єден бік, а вовк у другий. Але вовк
собі тоті слова добре запам’ятав.

Та й вовк іде-іде – надибав кусень солонини. Але гадає си так: «Я буду ще мати щастя,
то нащо мені тої солонини? Я собі що ліпшого ще знайду!» Та й лишив солонину та й пішов.

Іде далі – пасеться кобила з лошатьом. Прийшов вовк ід ній та й каже: «Я твоє лоша
з’їм!» Але кобила каже до нього так: «Як моє копито прочитаєш, що там написано, то тогди
тобі дам лоша!» Та й наставила йому копито, аби читав, та й ударила го по зубах, ажень упав.
Тогди забрався вовк та й пішов далі – питати щастя.

Іде-іде, а там пасеться свиня з пацятами. Він каже: «Я твоє паця з’їм!» А свиня каже:
«Та як будеш їсти, коли оно дуже брудне? Я, – каже, – піду та й го вмию, та й ще хріну до
того принесу, то го тогди з’їш!». Вовк сів та й чекає, але свиня ся не вертала – не міг ся
дочекати. Та й пішов.

Іде. Пасуться барани. Він прийшов ід ним та й каже: «Я єднего з вас із’їм!» Але барани
кажуть так: «Добре, вже єдного з’їш! Але ще перше ходи з нами, бо ми маємо єдного небіж-
чика ховати, то нам будеш за дяка співати!»

Вовкові то ся подобало, і пішов з баранами у село. І тогди сів си на горбочку та й як
завив, то люди повибігали з псами, як зачали вовка бити, аж забили на смерть. Таке то було
вовкове щастя!
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Вовк, собака та кіт

 
Був собі мужик, мав собі собаку. Собака цей, поки молодий був, то й стеріг хазяїна,

а як застарився, то хазяїн і прогнав його з двору. Ходив він собі по степу, ловив там миші,
що попало, та й їв.

Уночі перестрів того собаку вовк та й каже:
– Здоров був, собако!
Поздоровкались. Вовк і питає:
– Куди ти, собако, йдеш?
– Поки я молодий був, мене хазяїн любив, бо стеріг його хазяйство, а як зостарівся, то

він мене прогнав з двору.
Вовк питає:
– Може ти, собако, їсти хочеш?
– Хочу, – каже.
Вовк говорить:
– Ходім, я тебе нагодую.
Пішли. Ідуть степом, побачив вовк вівці, посилає собаку:
– Піди, – каже, – подивися, що то пасеться?
Пішов собака, подививсь, вертається й говорить:
– Вівці.
– Хай вони виздихають! Понабираємо за зуби вовни і не понаїдаємось, голодні будемо.

Ходім, собако, далі.
Ідуть вони, побачив вовк гуси.
– А піди, – каже вовк, – подивись, собако, що то там пасеться?
Той собака пішов, подививсь, вертається, каже:
– Гуси.
– Хай вони виздихають! Понабираємо за зуби пір’я і не понаїдаємось. Ходім, каже, –

далі!
Ідуть вони далі. Побачив вовк – коняка пасеться.
– А піди, – каже, – собако, подивись, що то пасеться.
Собака прибігає й каже:
– Коняка.
– Ну, то буде наша, – каже вовк.
Пішли до тієї коняки. Вовк так гребе землю, кротовину їсть, щоб розсердитися. Тоді

каже:
– А дивись, собако, чи в мене хвіст тріпочеться?
Подивись собака:
– Тріпочеться, – каже.
– А тепер дивись, – каже вовк, – чи посоловіли в мене очі?
– Посоловіли, – каже собака.
Тоді вовк як кинеться, як ухватить ту коняку за гриву, попав її, розірвав, і їдять її вдвох з

собакою. Вовк молодий, то він наївся скоро, а собака старий – гризе-гризе й нічого не з’їсть.
Поприбігали собаки й прогнали його.

Іде той собака і по дорозі найшов собі такого ж кота, як він – на степу ловить миші.
– Здоров, – каже, – коте! А куди ти, – каже, – йдеш?
– А так блукаю собі. Поки молодий був, то робив у хазяїна – миші ловив, а тепер уже

старий став, миші не бачу, хазяїн мене не злюбив, не дає мені їсти і прогнав мене з двору,
то я оце й блукаю.
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Собака каже:
– Ну, ходім, брате коте, я тебе нагодую. (Це вже й собака так хоче робити, як вовк).
Ідуть вони вдвох, побачив собака вівці та й посилає кота:
– Біжи, – каже, – брате, подивись, що то пасеться?
Кіт побіг, подививсь і каже:
– Вівці.
– Хай їх цей та той забере! Понабираємо за зуби вовни і не наїмося. Ходім далі!
Ідуть. Собака побачив гуси.
– Піди, – каже, – подивись, братухо, що то пасеться?
Кіт побіг, подививсь, каже:
– Гуси.
– Хай їм лихо! Понабираємо за зуби пір’я й не понаїдаємось.
Пішли вони далі. Ідуть вони. Побачив собака коняку.
– Біжи, брате, – каже собака котові, – подивися, що то пасеться?
Пішов кіт, подивився й каже:
– Коняка.
– Ну, це, – каже собака, – буде наша, поснідаємо добре.
Почав собака їсти землю, яриться та й каже:
– А дивись, коте, чи в мене хвіст тріпочеться?
– Ні, – каже кіт.
Собака знов гребе землю, щоб розсердитися, та й знов каже:
– А що, чи тріпочеться? Кажи, що тріпочеться!
Подивився кіт та й каже:
– Трошки почав тріпотатися.
– Тріпнем бісову коняку! – каже собака.
І знов почав собака гребти землю і питає кота:
– А дивись, брате коте, чи посоловіли в мене очі?
– А кіт каже:
– Ні.
– Е, ти брешеш! Кажи: посоловіли! – каже собака.
– Ну, нехай посоловіли, – кіт говорить.
Собака як розсердиться та як скочить на ту коняку! А та коняка як дасть йому копитами

по голові! Він упав і очі витріщив. А котик як прибіжить та й каже:
– Ой, братику, як у тебе очі посоловіли!
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Вовк та вовчиця

 
Розмовляли одного разу вовк з вовчицею.
– Погано тобі, вовче, живеться, – каже вовчиця.
– Чому? – дивиться на неї вовк.
– Ти все по кущах ходиш, від людей ховаєшся.
– Гм, – пробурчав вовк, – але ти також від людей ховаєшся…
– Ні, я де хочу, там і ходжу, і ніхто мене не бачить.
– Брешеш ти, голубонько! – не погоджується вовк. – Тебе бачать люди так само, як і

мене.
– Вір – не вір, я правду кажу, – відповідає вовчиця. Покрутив вовк головою та й каже:
– Коли так, то давай перевіримо. Я заховаюсь у кущах, а ти йди у поле. Побачим:

помітять тебе люди чи ні?
– Добре, – каже вовчиця, – подивимось!
Пішов вовк у кущі, а вовчиця вийшла у поле.
Побачили її орачі і почали гукати:
– Вовк, вовк!.. Бий вовка!
Почув це вовк у кущах, що його згадують, і дременув у ліс. Біжить та й думає: «Цікаво:

вовчиця в поле вийшла – і нічого, а я в кущах сидів – і мене побачили!..»
Догнала його вовчиця, запитує:
– Ну, що, чия правда?
Віддихався вовк та й каже:
– Твоя правда. Нічого не скажеш!.. Якби не перевірив, ніколи б не повірив.



.  Сборник.  «Коли звірі розмовляли: Українські народні казки про тварин»

33

 
Вовк та заєць

 
Як раз вовк з зайцем покумалися. Приятелями були. Але якось так трапилося, що вовк

пару днів не міг нічого вполювати, голодний такий, що аж зубами дзвонить.
Прибіг він до кума, нібито до зайця, та й каже:
– Ну, куме, що було межи нами, то було, але тепер прощайся зі світом, бо я тебе мушу

з’їсти.
А заєць каже:
– Ей, куме, та ти бач, який я малий! Чим ти на мені наїсися? Ліпше ходи зі мною, я тобі

покажу – на толоці кобила пасеться, то ти її достань, то будеш мати що їсти.
Вовк каже:
– Добре, веди.
Прийшли вони на толоку, видять – пасеться кобила, а обротянка за нею по землі воло-

читься.
– Ото добре! – каже заєць. – Слухай, куме, я тобі поможу ту кобилу піймати. Я піду

наперед, схоплю за обротянку, а ти тоді надбіжи, я тобі оброть засилю на шию, то вже нам
кобила не втече. Якби хотіла втікати, то ти її лиш добре «соб»1, то вона піде за тобою аж у
ліс, а там її вже спокійно заріжеш.

– Добре, – каже вовк.
Пішов заєць. Кобила його не боїться. Взяв обротянку за кінець, зав’язав кульку, морг-

нув на вовка, той прискочив із-за корча, заєць йому закинув сильку на шию, а сам в ноги.
Ей, як кобила зачула вовка, як запищить не своїм голосом, як обернеться задом до

вовка, як не зачне хвицькати!
А вовк як побачив задні копита, як дістав пару разів по зубах, то вже йому й кобила

немила, вже би всього відрікся, ба, коли-бо бісова обротянка на шиї зав’язана.
А кобила січе ногами, так січе, що вовк уже й про світ не тямить. А заєць стоїть за

корчем, дивиться на ту роботу та й кричить вовкові:
– Та-бо соб, куме, соб бери! Чому так не робиш, як я тобі казав?
Як кобила вчула той крик, гадала, що то другий вовк, як не пуститься тікати, а вовк на

обротянці за нею тягнеться.
Що він не гепне об камінь або об пеньок, то вона гадає, що він хоче на неї скакати, та

й ще дужче біжить. Так з вовком аж у село забігла, просто до стайні.
Господар дивиться: що за неволя? Чи кобила теля вродила, чи що? Приходить ближче,

а то вовк за шию на обротянці зав’язаний – не знати вже, чи був небіжчик, чи аж там йому
кінця доїхали. Досить, що відтоді вже вовки ніколи зайця в куми не просять.

1 Соб – вигук, яким повертають коней або волів ліворуч.
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Вовк та кравець

 
Раз кравець ішов лісом. Його і напав вовк та й питав:
– Хто ти?
– Кравець.
– Ну, поший мені кожух, а то з’їм.
А кравець каже:
– Лягай, я зміряю.
Вовк ліг, а кравець як зачав його пороть аршином. Доки бив, поки уже вовк і не встане.

Кравець узяв та й хвіст одірвав. Ото і кожух вовкові!
Лежав, лежав вовк; днів через три оклигав. І зобрались раз вовків багато та і пішли до

чоловіка овець красти. А у його здорово двір обгорожений. Вони усе один на одного лягають.
Лягали, поки аж рівна куча стала із стіною. А куций вовк на споді (той, що кравець хвіст
одірвав). А хазяїн вийшов надвір та як чхне. «Ачхи!»

А куций вовк думав, що то кравець каже: «Аршин!» Та як пручнувся із споду, а вовки
усі як заторохтіли та й повбивалися. А куций утік в ліс.
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Вовча присяга

 
Лисиця каже вовкові: «Я не вірю вам, куме, щоб ви були мені вірним кумом, а як при-

сягнете, то я тоді повірю». – «Добре, – каже вовк, – я присягну, тільки щоб ви тоді і мені
присягнули і щоб де не забували мене чи рибкою, чи м’ясцем». – «Добре», – каже лисиця. –
«А де ж я буду присягати?» – пита вовк. – «Ходімо, куме, я поведу вас до присяги, по закону
присягнете».

Пішли. Йдуть, йдуть, аж стоїть мужикова кобила в лісі, прип’ята на довгім аркані,
пасеться. Лисиця притягла трохи того аркана, зробила петлю, викопала ямку, на ту ямку
поклала ту петлю з вірьовки і каже вовкові: «Ану, куме, кладіть сюди лапу та й кажіть за
мною форму:

Служу государю і Богу,
І кладу у петлю ногу,
І держу вірно і кріпко,
Поки скажуть годі, —

і держіть же, кумчику, так ногу і кажіть цю форму тричі».
А сама пішла за кущ та як наляка кобилу; а та кобила як рвоне, вовкові ногу зашморг-

нула. Вовк завив, а кобила як побіжить, одірвала вірьовку з вовком та біжить, а вовк за нею
тягнеться та кричить. А лисиця біжить та плаче ззаду і каже: «Вовчику, кумчику, голубчику,
одривайтесь і одгризайтеся».

А кобила ще швидше біжить і притягла вовка до мужика в двір. А туди збіглись люди
і зробили над тим вовком самосуд.

А лисиці цього й треба було.
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Воли і цап

 
Був чоловік, мав пару волів і дуже ними тяжко робив. Аж одного разу ввечір прий-

шли вони додому, дуже ся тяжко напрацювали і зачали говорити один до другого, що тяжке
орання мали, дуже ся змучили. А цап то почув і каже: «Які ви дурні на цисе. Я, бувши вами,
зараз би-м ся зробив слабий, і ґазда не піде одним биком орати».

Ґазда стояв під стайнев і то всьо слухав, що вони говорили, тому вже знав наперед, що
вони гадають робити. На другий день рано приходить до стайні, а бик один лежить уже, як
звикле, сумує, бо він слабий. Ґазда не дає йому їсти, бо каже, що слабий їсти не хоче. Тому
здоровому дав їсти, погодував його і пішов з ним орати разом із цапом. А як відходив рано з
дому, то казав жінці, щоби їсти волові не дала, ані води. І так бик лежав цілий день голоден
і без води за ту кару, що ся зробив слабим.

Той знов, що пішов з цапом орати, був дуже злий на цапа, бо йому зле було з ним орати,
а сей був злий на цапа, же стояв голоден і цілий день нічо не їв. То ввечір, як ся посходили,
то би були цапа забили з тої злості, що він їх так зле нарадив, бо вни хоть були помучені,
ліпше було обом робити.



.  Сборник.  «Коли звірі розмовляли: Українські народні казки про тварин»

37

 
Ворона і гадина

 
Одного разу поклала собі ворона на дереві гніздо і нанесла яєць. А у тім дереві, у

споді у корінню, мала і гадина гніздо. Але ворона висиділа молоді і ходила шукати молодим
поживлен-ня. Далеко літала і збирала, що могла, аби погодувати діти. Приходить она одного
дня до гнізда, дивиться – бракує одного вороняти. Що би се було? Но дуже їй жаль було за
дитинов, але що мала робити? Другого дня забракло знов одного вороняти. І так за тиждень
не стало і одної дитини. Дуже лементувала ворона, що якийсь злодій так виїв її діти, що она
не виділа, але не могла на то ніц порадити. Но мусіла она наново нестися і сидіти.

Висиділа она знов молоді, пішла їм шукати поживи. Приходить – знов бракує… І так
раз по раз пропадало по вороняті, що лишилося лиш одно. Але як мало пропасти посліднє,
то ворона зловила злодія. Сіла она собі на друге дерево і дивиться, хто буде іти до гнізда, та
й побачила, що та гадина, що мала гніздо у корінню, вилізла на дерево і з’їла її дитину.

Думала ворона і гадала, а трудно було того злодія вигнати. Але видів то лис і зараз
їй порадив: «Тут, – каже, – зараз прийде князівська дочка купатися до ріки, і як буде з себе
одежу здоймати, то буде мати на шиї злотний ланцюжок. Ти коби-с тот ланцюжок озьмила
у дзьоб і занесла до тої нори гадячої, то буде добре».

І так ворона зробила. Але слуги уздріли, що ворона ухопила ланцюжок, і надзирці,
надзирці та й дивляться. А ворона спустилася до гадячої нори і там упустила ланцюжок, а
сама відлетіла на друге дерево і дивиться з вершка, що то з того буде. Слуги надійшли до
того дерева до коріння і дивляться у нору, а там ланцюжок блищить си. Але що трудно було
його дістати, то мусіли копати і добули при тій нагоді і гадину та й її убили.

Так-то ворона позбулася свого тяжкого ворога і уже собі дальше мешкала у своїм гнізді
спокійно.
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Ворона й рак

(Народна приповістка)
 

Якось-то виліз на землю рак із своєї печери, а ворона поблизу стрибала, побачила та
й ухопила його.

Вхопила, держить у дзьобові міцно та й думає, як би то за нього краще взятися, щоб
із’їсти.

Бачить рак, що непереливки, та й пустився на хитрощі. Каже вороні:
– Ой, вороно, вороно! Знав я твого батька – що ж то за хороший птах був! Розумний

який, Боже!
– Угу, – каже ворона, а сама так цупко держить рака, не розтуляє дзьоба ні трішки.
– Ой, вороно, вороно! – промовляє знову рак. – Знав я й твою матір, і що ж то за моторна

та мила птаха була – куди іншим воронам до неї!
– Угу! – знову обережно проказує ворона.
– Ой, вороно, вороно! – таки одно править рак, – знав я й братів твоїх та сестер; що ж

то за гарні та вдатні були! Сказано – хорошого роду!
– Угу! – все однаково відмовляє ворона.
– Але ж, – каже рак, – ти всіх їх переважила: такої прехорошої, такої розумної, такої

премилої птахи і в світі нема! Правда ж?
Від тих слів ворона так стішилася, що забула за все та й гукнула:
– Еге!
Мовивши теє, ворона і розщепила рота; рак тоді – плюсь у воду! Тільки його й бачила

ворона!
Отак-то піддурив рак ворону, а чим: облесливим словом! Велику силу має воно…
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Ворона та лисиця

 
Бо то була собі стара лисиця і не могла нічого де злапати. І лягла собі на болоті і лежить.

Але прилетіла ворона, сіла на голові і дзьобає її очі. І тая лисиця перекинулася і злапала
ворону. І ворона проситься в неї: «Ти стара, і я стара – не псуй собі зубів, а пусти мене». І
каже до лисиці: «Лети зо мною до мене до двора, там в дворі роблять масло, і ти будеш масло
їсти, то не будуть тебе зуби боліти». І прилетіла ворона з лисицею під браму і каже лисиці:
«А ликай масло!». Але вилетів пес і біжить за лисицею. І вона прибігла до своєї ями і влізла
і питає своїх ніжок: «А що ви, ніжки, гадали, як-їсьте до ями втікали?» – «Ми тоє гадали,
щоби-сьмо втікли і щоби нас масло не помастило». І тая каже: «Ну, то куплю вам черевички
за тоє! А ви що, вушка, гадали, як-їсьте до ями втікали?» – «Ми слухали, чи далеко масло за
нами поспішає». – «Ну, то куплю завушнички вам! А ти, що, хвосте, гадав, як-їсь до ямки
втікав?» – «А я то за пень, то за колоду, аби масло лисицю помастило». А вона тогди з ями:
«На, масло, хвіст, коли він такий!» Пес злапав за хвіст і лисицю з’їв.
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Голе телятко і вовк

 
Голе телятко пішло в Київ Богу молиться. Іде, а йому назустріч біжить вовк. «Здрастуй,

голе телятко!» – «Здрастуй, сірий, кудлатий вовче!» —
«Куди ти, голе телятко, йдеш?» – «В Київ Богу молиться». – «А тут буде небо валиться,

так возьми і мене з собою». – «Іди», – каже голе телятко.
І пішли умісті. Ідуть, ідуть, а назустріч їм біжить кривий вовк. «Здрастуй!» – каже

кривий вовк. «Здоров!» – «Куди ви йдете?» – «В Київ Богу молиться». – «А тут буде небо
валиться, так прийміть і мене». – «Іди».

Ідуть, ідуть, а їм назустріч сліпий вовк. «Здрастуйте!» – «Здоров!» – «Куди вас Бог
несе?» – «В Київ Богу молиться». – «А тут буде небо валиться, так прийміть і мене до себе
в компанію». – «Іди».

Ідуть, ідуть, а на дорозі стоїть хата, а в тій хаті живуть заєць, лисиця і медвідь. Тоді
кудлатий вовк і каже: «Давайте, братці, поміряємось на пальці, хто буде верхній і спідній,
тим іти вигонити зайця, лисицю і медведя із хати». Прийшлось іти кривому та сліпому вовку
вигонити.

Прийшли вони до хати, підрили стіну, влізли в хату і давай вигонити зайця. Лисиці і
медведя на ту пору не було дома.

Заєць як ухватив сліпого вовка, а він як закричить: «Що воно мене як щипцями тягне?!
Пусти, пусти мене!..» Заєць і пустив його, а сам як підскоче, як ухватить кривого за губу, а
кривий як закричить та й сів додолу. А тут і медвідь шасть у хату. Як ухватить кривого, а
потім і сліпого – так і попереривав їх на шматки і повикидав із хати.

А голе телятко та кудлатий пішли собі в Київ…
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Горобець

 
Серед птахів є він найгірший злодій. Він потрафить знайти найменшу дірку, залізти

через неї до комори чи куди інде, наїстися і шкоду зробити.
Так велося, що через горобця усіх пташок злодіями стали називати. Злетілися усі птахи

на раду і вирішили, що треба злодія покарати. Зловили горобця, закували і кинули у тюрму.
Але і тут йому хитрість допомогла. Недовго відбував кару – потрафив якось вкрастися

на волю. Але ноги не було кому розв’язати. Тепер дехто дивиться і питає:
– Чого горобець скаче, а не ходить, як усі птахи?
Тому, що ниньки має лапки зв’язані, що в тюрмі зв’язали.
Є ще така приповідка: скаче, як горобець.
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Гуска і риба

 
Плаває гуска по воді і голосно говорить сама з собою: «Я вправді удивительная птиця!

І ходжу по землі, і плаваю по воді, і літаю по воздуху; немає другої такої птиці, як ми, гуси».
Услихала сії слова риба і говорить гусці: «Яка ти, гуско, глупая птиця! Та ци можеш

ти плавати, як я, бігати, як олень, і літати, як орел? Ліпше знати хоть что одно, но добре,
чем все і плохо».
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Два вовки

 
Був собі вовк та такий-то уже старий, що ніде вже нічого не пійма і не задере. «Піду, –

каже, – ляжу на шляху, може, хто заб’є».
Ото ліг та й лежить. Коли це біжить молодий вовк. «Здоров, дядьку!» – «Здоров». – «А

чого це ви тут лежите?» – «Та нездужаю вже і їсти добути; а ти ж хто такий будеш?» – «Та
я такого-то роду, може, чували?» – «Знаю, – каже, – славні були увесь рід; чи і ти ж такий?»
– «Е, дядьку, я ще чище їх усіх; ось я вам зараз їсти добуду».

Побіг та прямо на отару, а собаки як почують та за ним, а він прямо на того старого
лупе. Добіг, перескочив через його, а собаки на старого. Всилу, всилу він утік. Пішов далі, ліг.

Аж ось біжить другий вовк. «Чого це ви, дядьку, тут лежите?» – «Та таке-то й таке,
нездужаю вже і пропасти». – «От я вас нагодую». – «Та мене вже один нагодував. Ти сам
чий будеш?» – «Та я такого-то заводу». – «Е, ваші всі були лайдаки та мошенники», – «Ні,
дядьку, я не такий».

Аж ось їде чоловік кобилою, і лоша біжить. «Ідіть же, – каже, – дядьку, та ляжте у
житі». Той пішов, ліг, а молодий як наскоче на лоша, погнав його у жито, задавив ще й почав.
«Їжте, – каже, – дядьку».

Чоловік же за лошам, а той вовк до кобили, зарізав і кобилу. Пішов той чоловік, пла-
чучи. «Оце вам, – каже, – дядьку, днів на стільки хвате».
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Два вовки й лис

 
Два вовки спорили за тоє, у кого з них острійші зуби. Спор продовжувався, і – як то

звичайно буває в таких случаях – оба горячилися, нічого не доказуючи і не хотячи уступити
один одному. В той час проходив мимо них знайомий їм лис. Вовки вдалися до нього з прось-
бою, аби він був посередником межи ними й рішив правосудне їх спор.

– Друзі мої, – сказав їм лис, – мені здається, тут не слов потреба, лиш діл. Якби ви
хотіли трошки погризтися, то легко було би рішити, на чиїй стороні перевага.

Вовки не могли одкинути такої мудрої ради. Межи ними почалася славна бійка; зуби
обох противників задзвонили, як мечі; де впивався ними один, там у другого летів клок шер-
сті або текла чорна кров струями. Наконець оба утомились і впали закривавлені на землю.

– Прекрасно! – сказав лис. – Тепер видно, що ви не уступаєте один другому в остроті
зубів і в іскустві уживати їх. Одпочиньте собі трошки, а я тим часом приведу сюди старого
приятеля, пастуха од овець, щоби він вас вилікував.
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Два осли

 
Ішли два осли з вантажем: на одному була сіль, а на другому – губка. Перший осел

ледве ноги волочив, а другий ішов легко й весело. Довелось їм переходить через річку. От той
осел, що на ньому була сіль, зупинився в воді і почав купатись; він то лягав, то вставав. Так
він робив до тих пір, поки розтала-вся сіль. Тоді осел вийшов з води веселий і побіг швидко.

Другий осел, дивлячись на першого, і собі почав купатись у воді. Та що довше він
купався, то важчою ставала його клажа. Губка набралась води і стала важка, так що другий
осел ледве ноги волік.
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Два цапи

 
Два упертії цапики подибались раз на вузькій кладці, поставленій через глубокий потік.

Обом перейти через кладку не було можна; треба було котрому з них вернутися назад і поче-
кати на березі потока. Но они не хотіли. Один з них сказав: «Уступись мені з дороги!» Дру-
гий відповів: «Овва, який мені великий пан! Уступися сам!» – «Ні, братику, я старший від
тебе, і мені уступити тобі, молодшому? Ніколи в світі!..»

Тут оба, не думаючи довго, зачали битися головами, зчепилися рогами, оперлись о
кладку ногами і дуцкались. Но кладка була мокра, оба поховзнулися і полетіли просто в
воду!..
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Дві білки і лисиця

 
Дві білки знайшли горіх і повадилися між собою.
– Він мій, – сказала перша білка, – бо я його перша увиділа.
– Ні, він мій, – кричала друга. – Я його підняла.
Услухала сей спір лисиця.
– Не вадьтеся, – сказала вона, – я помирю вас!
Стала між білками, розкусила горіх і сказала:
– Сія половина належить тому, хто увидів горіх, сія же – тому, хто його підняв; а зерно

– мені: за те, що я вас помирила.
По сих словах передала білкам порожні скорлупи, зерно ж положила собі в рот і втекла.
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Де ліпше жити

 
Сільська муха летіла в город, а городська муха летіла в село. На дорозі вони зустріти-

лись і завели між собою розмову: «Куда ти, сестро, летиш?» – «В город», – одмовила сільська
муха. «А з якої причини ти мандруєш з села?» – «Та набридло жить в селі, там люди нев-
чтиві». – «А їжі там багато?» – «Та їсти там є що; як залетиш на кухню, то хоч розпережись;
тіко їжа проста, не дуже смачна. Тіко й одведеш душу, як до сметани доберешся». – «А хіба
там сметану не накривають?» – «Та вони хоч і накривають, тіко так нещільно, що можна
підлізти і наїстись, бо вони прикривають ганчірочкою. А бува іноді упадеш невзначай в сме-
тану, так баба зачепе ложкою мене і вмісті з сметаною шльопне на долівку так, що, бувало,
мої подруги наїдяться сметани, і я опростаюсь і останусь жива». – «О, сестро, в селі, значить,
краще жить, а в городі – не доведи, Господи, там без привички з голоду загинеш. Там все
під замком. Коли пани сядуть чай пить, так ото нищечком підкрадешся до варення, почнеш
смоктать і невзначай увалишся в те варення, так паня витягне мене з варення, обсмокче і
викине за вікно. А як очутишся надворі, так уже нескоро втискаєшся в хату. Вікна запинають
дротяною сіткою або канвою. Тоді тіко й вскочиш у хату, як хто іде в двері, ото за ним і собі
влетиш. А коли нас назбирається в хаті штук на сорок, на п’ятдесят, так вони гонять нас з
хати або становлять тенети, якісь липучі листи або ядовитий порошок розсипають. Яка не
вспіє вискочить з хати, так очманіє і загине. І інші ставляють скляні верші. Туда влетиш, а
відтіля уже не вискочиш». – «А я, бач, думала, що в городі жить веселіш, бо там люди багаті,
смачну їжу вживають». – «Ні, сестро, гарно там жить, де нас нема. Вертайся краще в село,
коли тобі іще не докучило жить».

Полетіли обидві мухи на село.
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Джміль і бджола

 
Навесні сонечко пригріло, але ще ні заморозь добро не пустила, ні сніги не стаяли, от

лише що ледве лоза та іва попукала. Схопився джміль – та до бджоли, крутиться та гуде:
«Ву-у-у-у! Женімся».

Бджілка слабенька, звичайно як з весни, вимовляє ся: «Най но, – каже, – в осені, як
ся доробимо!»

Настала осінь. Джміль живився де попало через літо, а про зиму і не гадав. Прийшлося
в осені, сидить у норі, бо нема де поживитися, щоб хоч до Покрови добідити.

Бджола назбирала в лісі досить меду і на зиму та й веселенька собі прилітає на вит-
рішки до джмеля і каже: «Ну-у-у-у! Поберімся!»

А джміль голоден, ледве відозвався: «Вмираю!»
Та не довго і дихав.
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Диня і дуб

 
Росла єдна диня горі дубом. Звідала дуба: «Кілько тобі років буде?» – «Сто років я

маю!» – каже дуб. «О, – каже диня, – як ти слабо ростеш! Я тебе перейду, перерощу тя сього
літа. Ци видиш ти, якоє на мені великеє листя, який красний, великий цвіт маю? А кілько
жолуди треба єдному вепреві, аби ситий. А з мене буде єдна диня, та й буде вепер ситий».

І переросла диня дуба.
Завіяв вітер студений од сівера. Каже дуб, звідує диню: «А як ся ти маєш, царице-

кегине дине?» А диня каже: «Я лише обсталася диня». Бо мороз її ізморозив, та вже упала.
Ото є наподоб’є чоловіка, котрий скоро багатіє, а єден тихо ґаздує собі. Тот, ги дуб, тихо

росте. А скороє ґаздівство так єм-ко росте, як диня. Тот пошов, понабирав гроші та начинив
собі великі будовлі, айбо прийшов час, яли гроші просити, гроші не било оддати, а будовлі
пак позабирали у гроші, а у нього нич не обстало.
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Дід, баба і вовк-колядник

 
Жив собі дід та баба. Жили вони не в селі, а хатка їхня стояла в дрімучому лісі. От

прийшло свято Різдво. Дід і баба приготовилися і ждуть колядників. Ждали вони, ждали, –
ніхто до них не йде: хата далеко від села. І зажурилися старі. Але чують: хтось стука. Дід і
баба зраділи, до вікна біжать. Але чують:

– Дозвольте колядувати!
Дід і баба в один голос:
– Колядуйте!
Раптом товстий голос каже:

– А в діда, діда перва ягничка,
Друга теличка,
Третя баба,
Давай, діду, ягничку!

Дід каже, що не дам, баба каже, що не дам, вона в нас одна. Вовк як почав стукати,
грюкати у вікна і в двері, аж хата трясеться, і кричить:

– Давай, бо й тебе з’їм!
Що було робити дідові? Узяв та й вивів ягничку. Взяв вовк ягничку на плечі та й поніс

у ліс. З’їв вовк ягничку і знову приходить колядувати. Підходить до вікна, гукає:
– Дозвольте колядувати!
Дід відповідає:
– Нема чого давати!
А вовк стукає, грюкає, добивається:
– Дозвольте, бо й вас з’їм!
Дід і каже:
– Колядуй.
Вовк знову колядує:

– А в діда, діда перва ягничка,
Друга теличка,
Третя баба,
Давай, діду, теличку!

Дід плаче, баба плаче, а вовк стукає, грюкає. Що було дідові робити? Взяв та й віддав
теличку.

Вовк забрав теличку і поніс в ліс. Їв, їв, недоїв вовк телички. Вернувся знову до діда.
І знову питає:

– Дозвольте колядувати!
Дід відповідає:
– Нема чого давати!
Вовк почав стукати, ламати двері, ось-ось влізе в хату. Дід злякався і дозволив.
Вовк колядує:

– А в діда, діда перва ягничка,
Друга теличка,
Третя баба,
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Давай, діду, бабу!

Дід каже:
– Не дам.
Вовк кричить:
– Давай, бо й тебе з’їм, хату поламаю!
Попрощався дід з бабою, заплакав, а баба зав’язалась великою хусткою. Узяв вовк бабу

на спину і поніс.
Приніс до того місця, де лежала недоїдена теличка, посадив бабу на пеньок, а сам став

доїдати теличку.
Баба сидить на пеньку і шепче:
– Рошти, рошти, пеньку, вгору!
Вовк пита:
– Що ти кажеш?
– Та кажу, щоб ти швидше їв та й мене з’їв.
І знов баба каже:
– Рошти, рошти, пеньку, вгору!
Доїв вовк теличку, не наївся, хотів бабу їсти; як гляне, а баба високо на пеньку сидить.

Вовк розсердився, почав гризти пеньок. Поламав зуби і пішов до коваля, щоб вставити
залізні.

Баба сидить на пеньку і каже:
– Рошти, рошти, пеньку, вниз!
Пеньок зробився низенький, баба скочила і пішла. Іде, іде баба лісом, вже втомилася.

Аж дивиться: стоїть хатка, зроблена з сиру та масла; колодка також зроблена з сиру та масла.
Баба відірвала колодку і з’їла, а сама увійшла в хату. В хаті все зроблено із сиру та масла.

Баба вколупала з плити сиру та масла, наїлася і залізла під корито, яке стояло посеред
хати, і сидить. Коли це приходять господарі – дикі кози. Ввійшли й питають:

– Хто був в нашій хаті? Хто поламав грубу?
Їм ніхто не відповідає.
Подоїлися кози, позаліплювали грубу, полягали спати. На другий день пішли пастись,

а цапа залишили сторожувати. Баба сидить під коритом і шепче:
– Спи, спи, цапуньку, на одне очко і на друге!
Цап заснув. Баба вилізла з-під корита, наїлася сиру і знову сховалася.
Прийшли вечором кози, забили цапа, що не встеріг хатки, подоїлися, позаліплювали

дірки і полягали спати. А вдень залишили цапа з трьома очима.
Баба сидить під коритом і шепче:
– Спи, спи, цапуньку, на одне очко і на друге!
Цап заснув на два, а на третє дивиться. Баба тільки вилізла, хотіла вколупати сиру і

масла, а цап бабу хап за рукав і держить.
Прийшли кози і хотіли бабу забити. Але вона відпросилася, сказала, що буде їм вірно

служить.
Вона все робила, а кози йшли пастися і залишали одного цапа стерегти, щоб баба не

втекла. Потім привикли кози до баби і перестали стерегти.
Баба і воду носила, і траву рвала, і хату підмітала.
Добре було козам з бабою жить. Але скучно було бабі за дідом. Як тільки пішли кози

пастись, баба наколупала сиру та масла в платок і пішла до діда.
Приходить до діда, залізла на горище і сидить над діркою. Дід наварив каші, сів у сінях

на порозі і їсть. Баба взяла грудку масла та й вкинула в кашу. Дід подумав, що то щось погане
впало, і вилив кашу в цебрик. Ще було трохи в горщику; вилив у миску і їсть. Баба знову
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взяла і кинула кусок масла в кашу. Дід почав їсти, бо більше нема. Розкуштував дід, що каша
добра, то з’їв ще й ту з цебрика. Баба тоді й каже:

– Дідусю, зніми мене!
Дід зрадів, зняв бабу з горища. І живуть вони дружно, добро наживають.
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Дід, баба та курочка ряба

 
Був собі дід та баба, а у їх – курочка ряба; та знесла яєчко, не простеє, золотеє. Дід бив

– не розбив, баба била – не розбила. Положили в черепочку, поставили у куточку. Мишка
бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка кудкудаче, солом’яні
двері риплять.

Стоїть дуб.
– Двері, двері, чого ви рипите?
– Поспускай гілля, так скажу.
Дуб і поспускав гілля.
– Як же, – кажуть, – нам не рипіти: був собі дід та баба, а у їх – курочка ряба; та

знесла яєчко, не простеє, золотеє. Дід бив – не розбив, баба била – не розбила. Положили в
черепочку, поставили у куточку. Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба
плаче, курочка кудкудаче, солом’яні двері риплять, дуб гілля поспускав.

Іде баран води пити:
– Дубе, дубе, чого ти гілля поспускав?
– Збий собі роги, так скажу.
Він взяв і позбивав.
– Як же мені не поспускати: був собі дід та баба, а у їх – курочка ряба; та знесла яєчко,

не простеє, золотеє. Дід бив – не розбив, баба била – не розбила. Положили в черепочку,
поставили у куточку. Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче,
курочка кудкудаче, солом’яні двері риплять, дуб гілля поспускав, баран роги збив.

Прийшов баран до річки.
– Баране, баране, чого ти роги позбивав?
– А стань крив’яною, так скажу.
Річка і стала крив’яною.
– Як же мені не позбивати; був собі дід та баба, а у їх – курочка ряба; та знесла яєчко, не

простеє, золотеє. Дід бив – не розбив, баба била – не розбила. Положили в черепочку, поста-
вили у куточку. Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка
кудкудаче, солом’яні двері риплять, дуб гілля поспускав, баран роги збив, річка крив’яною
стала.

Приходе до річки попова дівка тарілок банити.
– Річко, річко, чого ти крив’яною стала?
– А побий отту посуду, так скажу.
Дівка і побила.
– Як же, – каже, – мені крив’яною не стати: був собі дід та баба, а у їх – курочка ряба; та

знесла яєчко, не простеє, золотеє. Дід бив – не розбив, баба била – не розбила. Положили в
черепочку, поставили у куточку. Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба
плаче, курочка кудкудаче, солом’яні двері риплять, дуб гілля поспускав, баран роги збив,
річка крив’яною стала, дівка посуду побила.

Прийшла дівка додому, а попадя саме діжу учинила.
– Чого ти, – пита, – посуду побила?
– А порозкидайте цю розчину по хаті, так скажу.
Порозкидала попадя розчину, дівка і каже:
– Як же мені не побити: був собі дід та баба, а у їх – курочка ряба; та знесла яєчко, не

простеє, золотеє. Дід бив – не розбив, баба била – не розбила. Положили в черепочку, поста-
вили у куточку. Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка
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кудкудаче, солом’яні двері риплять, дуб гілля поспускав, баран роги збив, річка крив’яною
стала, дівка посуду побила, попадя розчину по хаті порозкидала.

Приходе піп:
– Що це ти наробила?
– А одріж косу, так скажу.
Піп узяв та й одрізав.
– Як же мені не порозкидати: був собі дід та баба, а у їх – курочка ряба; та знесла

яєчко, не простеє, золотеє. Дід бив – не розбив, баба била – не розбила. Положили в чере-
почку, поставили у куточку. Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба
плаче, курочка кудкудаче, солом’яні двері риплять, дуб гілля поспускав, баран роги збив,
річка крив’яною стала, дівка посуду побила, матушка розчину порозкидала, піп косу одрізав.
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Дужчий від лева

 
Здибав лев медведя та й каже: «Брате, будем ся бороти?» Каже медвідь: «Ой ні, брат-

чику, ні, бо я, – каже, – слабий». – «Е, що, – каже лев, – я, – каже, – нікого ся не бою». –
«Но, – каже медвідь, – не мож знати… Є дужчий від тебе». – «Хто би? – питає лев. – Хто?»
– «А чоловік». – «Який чоловік?» (А він чоловіка ще не видів). Каже медвідь: «Ходи, я тобі
покажу».

Пішли они, позасідали у корчі та й вартують. Але іде дорогов парубок. Питається лев
потихонько: «Може, це чоловік?» – «Ой, ні, – каже медвідь, – цей ще іде на чоловіка». Чека-
ють они, чекають, але іде старий дід. Питається лев знов: «Може, це, – каже, – чоловік?» –
«Ой, ні, – каже медвідь, – цей з чоловіка сходить».

Але іде за часок дорогов жовнір з гвиром і з шаблев. Каже медвідь: «О, це саме
добрий». – «Це чоловік?» – питається лев. «Це». Лев небагато думав та й таки скочив до
жовніра. Але жовнір зняв борзо з плечей гвир та й стрілив. Лев спудився та й у корчі. Через
час перебігає йому дорогу знов. Але жовнір стрілив знов, що лев мусів сховатися. Гадає лев:
чекай, зайду я тебе ззаду! Заходить він жовніра ззаду, а той як довидиться та й як парне льва
шаблев та й відтяв йому усі пазурі. Лев імився за пазурі і пришкульгукав до медведя та й
каже: «Ой, – каже, – добре ти мені казав. Я прибіг нему раз, а він мені плюнув межи очі, що
аж свічки стали у очах. Я прибіг другий раз, а він мені знов плюнув межи очі. Я прибіг д
нему третій раз, а він мене як лизнув язиком, то ади…» Та й показує лаби. А медвідь каже:
«Но, видиш, ти казав, що поза тобов дужчого нема!»
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Жаба і віл

 
Молода жаба, побачивши на луках вола, забажала з ним зрівняться. Дулась, дулась, а

далі пита: «Ану, гляньте, сестриці, чи здорово побільшала я?» Стара жаба глянула і каже:
«Годі тобі дарма надиматься. Чого дурієш? Бо все равно тобі з ним не порівняться. Трудно
мужичкові графом зробиться, а іще трудніш бідному з багатим судиться. Так само і тобі
ніколи не буть такою завбільшки, як віл».

Молода жаба старої не послухалась, одно дулась, поки з натуги тріснула і ноги випра-
вила. Стара жаба тоді й каже молодим:

«Оце вам, дітки, наука, щоб не ходили до вітру без дрюка. Ніколи не силкуйтесь пере-
могти сильнішого себе або зробиться тим, чого нам досягнуть не можна».
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Жінка і курочка

 
Жила раз стара баба та мала курочку. Тоту курочку так бавила і пестила, як би яке

котятко. За то несла їй курочка щодень по однім яйці.
Но стара не вдоволялася одним, та й захотілося їй, щоб то курочка хоть по двоє або

аж по троє яєчок на день несла. Но що ту робити? От коротка рада: «Чим ми кому ліпше,
так і він нам».

І стала курочку ще ліпше доглядати і пхати в ню, як в діравий мішок. Коли же курка
спаслася та стовстіла, то і цілком нестися перестала.

Єсли замного жадаєм, то і то тратим, що маєм.
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Журавель сватає чаплю

 
Жили собі на болоті журавель і чапля. Скучно було журавлю самому жити, а не стало

му пари, щоби ся оженив з свойов партійов, з журавлихов, і пішов до чаплі посватати її,
щоби з нев оженитися. А вона його зганьбила, як прийшов: «В тебе одіж коротка, ноги дуже
довгі, кормити мене не будеш мав чим, іди геть, ти з довгов шийов!»

І журавель пішов зо встидом до свого дому. По тім сватанню розгадалася чапля:
«Скучно мені буде самій жити. Ось піду я та посватаюся з журавлем». І приходить і пере-
прошує журавля: «Озьми мене за жінку». А він їй відповідає: «Іди геть, ти недорослого роду
та недоброго. Було йти тогди, як я тебе сватав, а тепер: за двері!»

І пішла чапля з плачем і зо встидом до свого дому. А потім розгадав собі журавель:
«Шкода, що-м не взяв чаплю за жону. Піду ще раз».

І приходить до неї і перепрошує її: «Чапле, піди за мене заміж». А чапля йому відповіла:
«Геть з мої хати! Було мене тогди брати, як я приходила до твої хати!»

І так вони до нинішнього дня ходять і сватають себе, але не можуть поженитися.
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За добро – злом

 
Правдивая пословиця, що за добро злом платять.
То ж раз узяв мужик мішок і пошов у гай по гриби. Бере гриби і почув крик собак і

вистрели ружей. Став і дивиться. Коли ж біжить вовк – прямо на його. Він держав мішок
у обох руках, то вовк прямо у мішок і ускочив. Він з ляку підняв мішок і держить. Коли
ж дивиться – пробігли собаки, а за їми ідуть охотники і питають: «Чи не бачив ти, дядьку,
вовка?» – «Ні, не бачив». А вовка держить у мішку. Потом пройшли охотники. Він тоді вит-
русив із мішка вовка, а вовк тоді каже: «Хоча ти мене і спас, а я тебе із’їм». І почали спорити
между собою.

Коли ж біжить лисичка і каже: «Що ви тут за спор ведете? Давайте, я вас розсужу. Ну,
дядьку, як у вас діло було?» Дядько і каже: «Я його спас од смерти, заховав у мішок, а то були
б його охотники убили б, а він тепер каже: «Я тебе із’їм!» Лисиця каже: «Я не пойму віри,
щоб таке одоробло убралось у мішок». А потом лисиця питає вовка: «А ти, куме, як скажеш:
чи був ти у мішку?» Вовк каже: «Був». А лисиця каже: «Ану ж, лізь у мішок, я побачу». А
вовк, не ймучи віри, і поліз, а лисиця каже: «Е, куме, ще хвіст видно!» То вовк ізогнувсь і
убравсь у мішок. А лисиця тоді каже: «Ану ж, дядьку, зав’яжи!» Дядько і зав’язав, А лисиця
тоді і каже: «Отепер я вас розсудила; що хоч, те і роби з вовком!» Тоді дядько узяв добрий
дручок і убив вовка.

Тепер лисиця і каже: «Дядьку, яку ж ти мені плату за те, що я тебе од смерти спасла?»
Дядько і каже: «Я не знаю, яку ти плату возьмеш». То лисиця і каже: «Зроби мені на колесах
стугу і накидай туди купу курей, і вивези на поле, а я там тебе буду ждать». Дядько на те
согласився, і так розойшлись.

Приходить дядько додому, зробив на колесах стугу і вкинув туди три собаки: Сірка,
Білка і Жука, і виніс в поле, і вернувся додому.

Приходить лисиця, зачепила стугу і повезла. Коли ж, йдучи дорогою, заворчали собаки
в стузі, а лисиця каже: «А, прокляті кури, пособачились!» А потом остановилась і каже:
«Доставала, не куштувала, а тепер покуштую». Потом до стуги. Одчиняє стугу, коли ж вис-
кочили собаки і погнались за лисицею. Вона утекла у нору, а собаки остались коло нори.

Тоді лисиця у норі розсудила і каже сама собі: «Оце тая пословиця, що за добро злом
платять!» А лисиця удивилась сама собі, як вона могла утекти од собак, і потом стала питать
своїх членов. Питає очей: «Як, мої очиці, дивились?» Очі кажуть: «Ми держали прямую
лінію, щоб утекти у нору». – «А ви, мої ноженята, як скажете?» А ноги кажуть: «Ми несли
так, щоб нігде не споткнуться, ні на грудку, ні на межу». – «А ти, хвостище-помелище, як
скажеш?» – «А я так: то по тому боку ляп, то по тому боку ляп, аби Сірку в зуби!» – «Е, стой
же ти, проклятий хвостище-помелище, я тебе оддам Сірку, Білку». І показала із нори хвіст
і каже: «Сірко, Білко, на хвіст!»

Собаки ухватили хвіст, витягли лисицю із нори і розірвали.
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ЗАЄЦЬ І ЗБАНОК

 
Одного разу сапали сапальники в полі і поставили збанок без води. Біжить заєць і поба-

чив той збанок; а в збанку дуже шуміло від вітру, бо був порожній. Взяв заєць на голову
збанок і біжить попри кладку та й каже: «Я тебе утоплю!»

Та й зачав набирати води. А збанок зачав його тягнути у воду. А заєць зачав кричати:
«Пане Збаницький, пане Збаницький, залиш. Я так жартую, я вас не хочу втопити!»

А збанок як ся набрав води та й поплив з зайцем.
Така доля зайцева!..
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Зайчик, лисичка й петушок

 
Як були собі зайчик та лисичка. Прийшов до зайчика петушок, та побраталися. От

зайчик і каже петушку: «Як би лисичку, – каже, – приманить до себе?» От зайчик узяв та й
вирив ямку на бурті, а потім того пішов у лисиччину хатку та й каже: «Лисичко! Сестричка
тебе кличе». Вона пішла та й сіла на бурті, а заєць її за плечі ухватив та й перевернув. От
тоді зайчик та петушок нахваляються: як би її взять додому. Вони її вхватили вдвох і потягли
та пустили в хату і заперли.

От зайчик пішов за їжею, а півник забувся зачинить хати. Лисичка вибігла та й пішла.
Прийшов зайчик: «Де лисичка?» Каже петушок: «Я не знаю, де вона». От зайчик розсердився
на петушка і прогнав його. Петушок просить зайчика: «Я не буду так робить». А зайчик
каже: «Ні, не треба тебе мені».

Петушок пішов до лисички в хату, а лисичка сидить на камені. А петушок узяв кочергу
та й став на дверях. А лисичка зробилась кішкою – та з хати, та нагору. Петушок за нею, а
лисичка вверх… Піймав її та й приніс до зайчика. Уп’ять прийняв його зайчик із лисичкою.

От тоді зайчик каже до петушка: «Давай різать її!» Стали її різать, – вона й вирвалась.
Тоді вп’ять каже зайчик до петушка:

«Іди ти, – каже, – сядь під хлівцем, а я буду її манить; то вона як сяде на призьбі, то ти
тоді її й піймаєш». От вона сіла на призьбі, а півник до неї – вона й утекла.

От на другий раз петушок і каже зайцеві: «Сідай, – каже, – ти під хлівцем, а я буду її
виговорювать». От півник і прикликав її до призьби. Як зайчик її насів!.. Ухватив. Понесли
додому та й зарізали. Обідрали, переділилися удвох: зайцеві голова і половина, а петушкові
– зад і половина. Ізжарили і поїли: той – голову і половину, той – зад і половину. Стали жить
та поживать, та добро наживать.
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Змія, вовк і лис

 
В їдній скалі сиділа змія. Але йшов лис і надійшов над її скалу і дуже ся зляк, що за

така велика звір дивиться на него, вздрів її. Але вона собі сиділа і зобачила теж того лиса і
хтіла лиса затягти до тої діри. Але надійшов на той час вовк. Та й прийшов той лис до вовка
і повідав вовкові: «Знаєш, – каже, – що? Не йдім ми туда, бо то сильна звір, а ми малі люди,
то нас поїсть». Каже вовк до лиса: «Знаєш ти що? Йди, ти менший, і так помежи тоті скалки
закрадешся і заглядай, що вона буде робити».

Лис узяв і послухав вовка і пішов до тої змії. Приходить там, заглядає так одалеки,
а змія йому повідає: «Я тебе з’їм». А він каже: «Як ти така голодна, маєш мене їсти, я ти
принесу кури, та може би-с мені подарувала тото, що я би жив». Змія послухала того лиса і:
«Най, – каже, – так буде, але п’ять курок щорання маєш мені нести, бо вжальї би-с не приніс
єдин раз, то таки тя з’їм».

Ходить той лис, тягає тоті кури до змії. Але йде він по кури ще їдного разу і здибується
з тим вовком знов. Питається вовк: «Де ж ти йдеш?» – «Йду по кури». – «Та нащо?» – «Та
змії, бо я таку згоду з нев мав, що ми подарувала життя; якби-м ї не носив кури по п’ять на
день, то би не жив-єм». А вовк до лиса каже: «Дурний ти, послухай же мене, я тобі пораджу;
волиш сам з’їсти курку, ніж їй принести. Ти йди до неї, вернися і кажи так: «Я не можу вже
дістати більше курей». А вона як тобі буде казати, що мусиш, бо я тя з’їм, то ти їй скажеш:
«То я ті подам до суду, як там присудять, то я ся прийму». І вовк каже: «Я буду відтак судьов».

Пішов лис до тої змії, зачав їй казати: «Що ж, – каже, – я не можу вам настарчити тих
курей». А вона каже: «Ну, то як так, то я тебе мушу з’їсти; я мала так в згоді». А лис каже
до неї: «Я ся здаю на суд. Як суд присудить, так буде».

Приходить до суду, і той сендзьо судить їм, каже так: «Яка справа впадає?» – «Він мав
мені кури нести, – каже змія, – бо я мала його з’їсти, а він себе викупив, що буде мене кормити
курми». Нарешті, з першого параграфу сендзьо судить – смерть за смерть. Вона каже: «Я ся
не підоймаю того, я ся здаю на вищого сендзя».

Надибали тигриса, так само обібрали на сендзю. І судить знов там сендзьо їм. Так само
каже – хліб за хліб, смерть за смерть. Нарешті, взяв вовк і так собі пішов оддалеки і найшов
таку плиту і підоймає ту плиту враз з лисом, жеби вона стояла як дах. І сказав вовк тому
лисові: «Іди до села і принеси зо штири курки. Вона тут зайде і буде брати тоті кури їсти і
плиту нарушить і на неї упаде та плита, заб’є її».

Нім лис пішов по кури – то вдень було – і нема де дістати. Але же господині давали
там курям їсти в шопі, а він зайшов до шопи та го там заперли, зачинають справу робити
з лисом. Тим часом вовк ся сів на бік і чекає. Жде, жде, жде – нема таки лиса. Що ж буде?
Дивиться – йде вже через гору такий здертий, такий збитий, а таки єднак єдну курку несе,
в ксьондза дістав. Приходить він до того вовка, а вовк питається: «Чо ти ся так бавив, же я
на тебе так чекаю? Тобі ся й тото належить, що вона тобі хтіла зробити, та змій». – «Та я, –
каже, – таки був би-м і мав в селі, як йим йшов по кури; тільком зайшов ті кури брати, як
мня в стодолі заперли і зачали в мені кусть ломати, то мені прикріше там було, як тобі ту
сидіти. «Подивися, – каже, – колего, тепер на мене, як я виглядаю, же ми боки здерті, збиті,
а єднак мусівєм в ксьондза взяти». А вовк каже: «Постав же курку під тую плиту і вступімся
на бік; вона прийде до тої курки». А лис до вовка каже: «Я ще зайду під ту плиту, аби вона
ще виділа, як я буду їсти».

Вовк відійшов набік, а лис пішов курку їсти і натягає ту курку там. Змія вилазить з
діри і мислить си, же їй ся належить курка. Лис подивився, що вона ся дивить на него, що
він курку їсть там та й ще гірше стала на него злосна. Каже: «Тобі є, а мені нема? Я тя
тепер безправни можу з’їсти». Але тим часом лис взяв та й пішов за вовком. Відійшли набік,
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скрилися там, а змій заходить все ближче, все ближче і приходить аж до тої будки. Голодна
змія зайшла до будки, щокольвак за курку хапнула, а плита на неї і прикрила. Летить вовк
і лис. Приходять там, половина змії під плитов, перед, а половина на дворі, але ще єднак
дихає. Вовк каже: «Берім та й виїдаймо відци, ци вона має там в середині ті кури, бо як
неправда, то ти провиниш, то єднак будеш мати смерть за смерть». Але лис собі так думає:
«Богу дякувати, що вона вже тут лежить… Що ж, – каже, – коби ще виїсти тото черево, то
вона вже таки не встане, тогди не буду ся бояти».

Розжерли тую змію, знайшли штири курки. «Но, – каже вовк до лиса, – щастя маєш,
колего, але, може, би ти мені носив за сю справу, що я тобі зробив, кури?» А лис каже до
него: «Та бо ти не можеш йти? Ти сильніший, як я». А він йому каже, вовк: «Дурний ти, як я
піду, то по коні, по вівці, по велику штуку, я з таким ся не заходжу. А ти єсть мала особа, то
тебе прошу, щоби ти мені за тото хоць єдну курку щорання приніс». – «Ну, та єдну, – каже, –
можу принести».

Як прийшов лис по курку на село, трафив знову на тоту господу, де го перше частували.
І так само як го заперли в стайні, то го живцем з шкіри скидали. Вовк ділає си свою роботу
без лиса.
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Їжак та заєць

 
Був собі їжак.
Якось вийшов він раненько з своєї домівки подивитися на білий світ.
Вийшов та й каже сам до себе:
– А піду лишень у поле – подивлюся, як там моя морква та буряки.
Та й пішов.
Іде собі та пісеньку мугикає.
Коли виходить із-за куща заєць. Тоді саме він у полі оглядав свою капусту, чи велика

виросла.
– О, – каже їжак, – хто прудкий, то вже й на ниві!
– А ти, – заєць йому, – все кривуляєш, криволапку! І батько твій криволапко, і дід кри-

волапко був. Такий увесь твій рід, і ти такий!
Їжак дивом здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну одмову, що й батька

його й діда лихим словом пом’янули.
От він зайцеві й каже:
– Ти, – каже, – мене береш на сміх? А хочеш зі мною наввипередки? Побачимо, хто

кого пережене!
Заєць як зарегоче:
– Ти? Наввипередки? Зі мною?!
А їжак спокійно:
– А так, із тобою.
– Ну, добре, – засміявся заєць. – Давай бігти.
– Ні, – каже їжак, – ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов.
А заєць і тому радий, бо він був голодний, то подумав собі: «І це мені добре: попоїм

капусти – краще бігтиму».
Та й пішли кожен до своєї хати.
Приходить їжак додому та й каже до жінки:
– Знаєш, жінко, який мені клопіт?
– Який, чоловіче?
– Мушу з зайцем бігати наввипередки.
Та й розказує все, як було.
– То це ти берешся перегнати зайця? – аж зойкнула їжачиха.
– Мовчи, жінко, – каже їжак, – якось буде. Збирайся лиш та ходи зі мною.
Ідуть вони, а їжак і вчить жінку:
– Як прийдемо на ниву, то ти станеш з цього краю в борозні та й стій собі. Як добіжить

заєць до тебе, то ти скажеш: «Я вже тут!» А прибіжить він на той край до мене, то там я
йому гукну: «А я вже тут!»

– Добре! – каже їжачиха.
Приходить їжак до зайця на той кінець ниви та й каже до нього:
– Ну, я вже готовий!
– То біжімо!
От став заєць в одну борозну, їжак у другу:
– Раз, два, три!
Побігли.
Заєць помчав на той кінець ниви, а їжак пробіг два кроки та й спинився.
Прибігає заєць в кінець ниви, а там їжачиха:
– Я вже тут!
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– Ей, – каже заєць, – а то що таке? Ану біжімо ще раз!
Побіг заєць. Прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає:
– Ого-го! А я вже давно тут чекаю!
– Ти дивися! Ану біжім ще раз!
Прибігає на другий край, а їжак знову вже там (а то ж була, ви знаєте, їжачиха!). Побіг

ще раз – а там їжак:
– А я вже тут!
Знов кинувся заєць бігти.
Так бігав він дев’яносто дев’ять разів, а за сотим разом як упав посеред ниви – підве-

стись не може, так набігався-натомився, сердешний.
– Ніколи не треба сміятися з слабішого, – сказав тоді їжак та й пішов із їжачихою

додому.
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Казка про дідового півника і бабину курочку

 
Десь за річкою, за лугом, за низеньким перелазом жили собі старенькі дідусь з бабусею.

Нікого на білому світі вони не мали – ні дітей, ні внуків, ні правнуків. Навіть корівки чи
кізочки у них не було. У дідуся був півник, у бабусі – курочка.

Курочка кожного дня несла яєчко. Бабуся продасть яєчко – й виручить гроші на сіль,
на мило, на гас. А в діда грошей немає: який йому з півня хосен. Надоїло бабі позичати з
свого добра дідові й каже вона:

– У тебе є півник. Най знесе і тобі яєчко.
Та не хотів півник знести яєчка. Розсердився дід і прогнав його.
Стрибнув півень на перелаз, закукурікав і помандрував у світ. Іде дорогами-шляхами,

селами-містами, шукає пристанища. Перейшов він через широкий луг, перелетів річку й
опинився в густому темному лісі. Зустрічає він ведмедя. Ведмідь і питає півника:

– Куди ти йдеш?
Відповідає йому півник:
– Прогнав мене дід, іду я до світлого царя найматися.
– Піду і я! Буде нас двоє, легше до царя потрапимо, легше на службу станемо! – мовить

ведмідь.
– Ставай за мною! – каже впевнено півень.
Ідуть двоє. Попереду півень, за ним ведмідь. Пройшли один ліс, пройшли другий,

пройшли і третій. В четвертому лісі, біля самих полонин, зустрічають вовка.
– Куди, півнику, з моїм вуйком путь тримаєш?
– Прогнав мене дід, іду я до світлого царя на службу найматися! – відповідає півень.
– Візьміть і мене з собою. На полонині нічим поживитися, вівчарі пильно вартують

овець! – каже вовк.
– Що ж, коли просишся, ходи! Ставай третім!
Ідуть втрьох: півник, ведмідь і вовк. Перейшли полонину, подалися одною яругою,

другою, третьою. В четвертій ярузі зустрічають лисичку.
– Куди ти, півнику, з вуйком ведмедем і братиком вовком ідеш? – питає лисиця.
– Прогнав мене дід, іду я до світлого царя на службу найматися.
– Візьміть і мене! В селі люди замки на всі курники повішали, гусей, качат позамикали.

Доведеться з голоду помирати! – скаржиться лисиця.
– Ставай четвертою! – мовить півник. – Будеш у нашій компанії!
Ідуть вже четверо: півник, ведмідь, вовк і лисичка. Перейшли звори, перейшли ріки,

поля і ниви. Коли бачили садиби, обминали їх, щоб не потрапити людям на очі. Нарешті
добралися до царських палат.

Вилетів півень на золоті ворота, закукурікав:
– Кукуріку, я тут, світлий царю!
Почув цар й каже своєму слузі:
– Іди, запитай, що хоче півень.
Півник каже:
– Прогнав мене дід з дому, прийшов я царю служити.
Наказав цар, щоб півня впустили між курей.
Коли підійшли до курника, каже півень царському слузі:
– Впусти в курник і мою сестричку лисичку!
– Най іде!
Залізла лисичка в курник і всіх курей передушила.
На другий день рано-вранці вилетів півник на царські ворота й кричить:
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– Кукуріку, я тут, світлий царю!
Прокинувся цар і наказав замкнути півня в стайню до коней.
Просить півень царського слугу:
– Впусти до стайні й мого братика вовка!
Впустив слуга разом із півнем до стайні й вовка, а сам пішов. А вовк загриз усіх коней.
Рано-вранці півень знову на царських воротах виспівує:
– Кукуріку, я тут, світлий царю!
Розізлився цар, що півень йому заважає спати, наказує слузі:
– Замкни того півня, та так, щоб більше не будив мене вранці!
Думав слуга, думав, куди б закрити півника, й вирішив замкнути його разом із волами.
Повів слуга півника до стайні, в якій були воли. Просить півень слугу:
– Впусти спершу до стайні мого вуйка ведмедя, а потім я й сам зайду.
Слуга погодився, і зайшли ведмідь з півником у хлів. Півник скочив на перекладинку,

що висіла під самою стелею, а ведмідь приступив до роботи. До ранку не залишилося жод-
ного живого вола. Ще й кості голодний ведмідь обгриз, шкуру пошматував, роги і ратиці по
хліву розкидав.

Рано-вранці, тільки зазоріло, вилетів півень на ворота під самим царським вікном і
заспівав:

– Кукуріку, я тут, світлий царю!
Тепер уже справді розізлився цар. Йому снився чарівний сон, а півень розбудив його.
– Замкни цього півня, коли ні, то накажу замкнути тебе до в’язниці! – каже цар слузі.
– Замикали ми вже того півня й до курника, й до стайні, й до хліва. Та він все тікає!

Що з ним робити зараз?
– Замкніть його до казни. В казні ковані двері, звідти не втече! – наказав цар.
Замкнули півня до казни. Всю ніч там півень орудував. Всі гроші поклював, всі коштов-

ності поковтав. Не залишилося в казні й ламаного крейцера.
Рано-вранці півень вилетів надвір через віконну решітку, стрибнув на царські ворота

й кукурікає:
– Кукуріку, будь здоровий, світлий царю!
– Піймайте того півня й відрубайте йому голову! – лютував цар.
Кинулось за півнем все царське військо, та півень не ждав, щоб йому голову відрубали.

Він стрибав через луки і поля, через яруги, перелітав через ріки, скакав через гори. Ведмідь,
вовк і лисиця – слідом за півником. У густому лісі залишився ведмідь, у глибокій ярузі зали-
шилася лисичка, в лісі над полониною затаївся вовк.

Загубив по дорозі півник одного крейцера. Загубив би й інші коштовності, та близько
була дідова хата. Півник стрибнув на вікно й закукурікав:

– Кукуріку, простели, діду, плахту!
Тільки дід простелив плахту, півник трусонув крильцями, почали з нього сипатися

дорогоцінності. Сипались до тих пір, поки не заповнили всю хату.
Пішов дід до баби, позичив мірку, щоб поміряти свої скарби, коли вже полічити не

можна.
– Для чого тобі, діду, мірка? – питає баба.
– Вийняв я з ями картоплю, хочу поміряти! – відповідає дід.
Та баба не повірила дідові. Дуже хотіла баба знати, яку то картоплю буде міряти дід.

Капнула на дно мірки смоли. Дід скарби міряв і на дно мірки приліпився золотий крейцер.
Побачила його баба й доти діда просила, поки не розказав їй всю правду. Розізлилася

баба на свою курочку за те, що вона їй кожного дня несе тільки одне яєчко, й прогнала. Хай,
мовляв, іде в світ, як півник, найматися на службу. Пішла курочка лугом, полем і знайшла той
золотий крейцер, що півник загубив. Проковтнула курочка крейцер і повернулася додому.
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– Стели плахту! – кричить курочка бабі.
Баба дуже зраділа. Зібрала всі плахти, які тільки мала на господарстві. Стрибнула

курочка на плахту, трусонула крильцями, закудкудахкала, та випав з неї тільки один крейцер.
Розізлилася баба на курочку й зарізала її.

Довго жила баба на той крейцер, що прилип до дна мірки, й на той, що курочка при-
несла. Нарешті дід взяв бабу до себе, і стали вони жити разом.

Певно, добре їм ведеться, бо той півник часто стрибає на дідове підвіконня і співає:
– Кукуріку, простели, діду, плахту! Спробуйте і ви простелити, можливо, і вам півень

насипле золота!
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Казка про котика та півника

 
Був собі котик та півник, і були вони у великій приязні. Котик було у скрипочку грає,

а півник тільки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить.
То котик було, йдучи, наказує:

– Ти ж тут нікого не пускай та й сам не виходь, хоч би хто й кликав.
– Добре, добре, – каже півник; засуне хату та й сидить, аж поки котик вернеться.
Навідала півника лисиця та й надумала його підманити. Підійде під віконце, як котика

нема вдома, та й промовляє:
– Ходи, ходи, півнику, до мене, що у мене золота пшениця, медяна водиця. А півник їй:
– То-ток, то-ток, не велів коток!
Бачить лисиця, що так не бере, прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном

золотої пшениці, а сама засіла за кущем. Тільки що котик вийшов по здобич, а півник одсу-
нув кватирку та й виглядає. Бачить: нікого нема, тільки пшеничка попід вікном розсипана.
Понадився півник:

– Піду-но я трошки поклюю, нікого нема, ніхто мене не побачить, то й котикові не
скаже.

Тільки півник за поріг, а лисичка за нього та й помчала до своєї хати. А він кричить:

Котику-братику,
Несе мене лиска
По каменю-мосту
На своєму хвосту.
Порятуй мене!

Котик поки почув, поки завернув (далеко був), то вже й опізнився лиску догнати. Біг-
біг, не здогнав, вернувся додому та й плаче, а далі надумався, узяв скрипку та писану торбину
та й пішов до лисиччиної хатки.

А в лисиці було чотири дочки та один син. То стара лисиця на влови пішла, а дітям
наказала півника глядіти та окріп гріти, щоб ото вже як вернеться, зарізати його та обпатрати.

– Глядіть же, – наказала, – нікого не пускайте.
Та й пішла.
А котик підійшов під вікно та й заграв, ще й приспівує:

Ой у лиски, в лиски
Нових двір
Та чотири дочки на вибір,
П’ятий синко,
Ще й Пилипко.
Вийди, лисе, подивися,
Чи хороше граю!

От найстарша лисичівна не стерпіла й каже до менших:
– Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там так хороше грає.
Тільки що вийшла, а котик її – цок у лобок, та в писану торбину! А сам знов грає:

Ой у лиски, в лиски
Нових двір
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Та чотири дочки на вибір,
П’ятий синко,
Ще й Пилипко.
Вийди, лисе, подивися,
Чи хороше граю!

Не втерпіла й друга лисичівна та й собі вийшла, а він і ту – цок у лобок та в писану тор-
бину! Так усіх чотирьох виманив. А синко Пилипко жде-пожде сестричок – не вертаються.

– Піду, – каже, – позаганяю, а то мати прийде, битиме.
Та й пішов з хати. От котик і його – цок у лобок та в писану торбину! А потім поче-

пив торбину на сухій вербі, сам у хату, знайшов півника, розв’язав; взяли вони удвох усю
лисиччину страву, поїли, горщики з окропом вивернули, горшки-миски побили, а самі втекли
додому.

Та вже потім півник довіку слухав котика.
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Карась і окунь

 
Зустрілися карась з окунем.
– Ну, й набридло мені жити в цьому багні, – скаржиться карась.
– Так цій біді легко зарадити, – каже окунь. – Ухопи гачок – і відразу попадеш у сметану.
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Кінська сила

 
Був ґазда і мав дуже худого коня. Доки кінь був молодий, то робив, а як постарівся,

ґазда узяв та й нагнав. Іде той кінь лісом та й здибає лева. Та й лев каже до коня:
– Ану, поборімся!
Кінь каже:
– Знаєш що? Ходім до скали та й там поборемося.
Прийшли вони до скали. Кінь був підкований. Як ударить копитами в скалу – аж іскри

ся посипали. Тогди каже до лева:
– Ану, чи ти так годен?
Лев як ударив лабами – аж скала стряслася, але іскри не сипалися так, як від коня.

Тогди лев відійшов за кілька корчів, здибає вовка та й каже до него:
– Видиш, брате, тут є такий звір, що як ударить копитами у скалу, аж іскри ся посип-

лють.
– Я таких їм, – каже вовк.
Але вовк не видів коня, бо був менший, але лев видів, бо був більший. Тогди лев каже

до вовка:
– Ану, я тебе підойму, та будеш видіти.
Лев узяв вовка в лаби, підоймив його, як їго стис лабами та й задушив. Тогди лев вовка

питається:
– А що, видиш?
Вовк навіть не відзивається. Поклав його на землю, дивиться, а він небожчик. Тогди

лев каже:
– Видиш, який ти дурний, ще-с і не видів, та вже-с умер, а якби ти вздрів, що би було?
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Кінь і бик

 
На швидкім конику гонив, як вітер, малий хлопчик. Дикий бик, поглянувши на тоє,

крикнув на коня:
– Встидайся! Такому маленькому хлопчикові не дав би-м ся поводити!..
– Но я, – відповів кінь, – радо даю ся поводити, бо яка би то була слава для мене –

хлопчину з себе скинути!..
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Кінь і вовк

 
Був цісар і мав коня такого старого, що ще його дід ним їздив. Аж як він не зміг уже

ходити, так він його жалував застрілити і казав його вивести в ліс, най він або здихає, або
що хоче най ся робить. Так його вивели до лісу і пустили. Пасеться кінь. Надходить вовк та
й каже: «Добрий день, паско!» – «Дай, Боже, здоров’я, йогомосць! Що чувати коло вас?» –
відзивається кінь. «От би-сь не відзивався до мене, – каже вовк, – бо-м такий голодний, що
тя зараз з’їм». – «Ой, та й найшов-єс що їсти; на мені нема, тілько шкіра і кості і тото ще
не можна їсти». – «Та чому?» – відзивається вовк. «Бо я цісарський». – «Де ти маєш герб
цісарський?» – «Подивися». Вовк обійшов в около, заглядає: нема нігде. «А о, нема». – «А
дивися, маю під копитом, і все виписано: котрого я року родився, котрого року асинтирова-
ний і кілько літ я служив». – «Покажи!» – каже вовк. Кінь підняв ногу: «На, читай!» Але що
з того, коли вовк не вміє читати. Та й каже: «Чекай, я біжу до лиса. То є письменний чоловік,
то він прочитає навіть і по-німецьки». І побіг.

Прибігає до лиса: «Добрий день, куме!» – «Дай, Боже, здоров’я! А чого ти ся так
зажог?» – мовить лис до вовка. «Та, чого я так зажог. Якби й тобі ся таке здарило, як мені, то
би-сь так біг, як я». – «Що такого?» – «Не маю часу тобі усьо оповідати, але ходи зо мнов, а я
тобі без дорогу буду оповідав». І забралися, йдуть. Та й каже вовк до лиса: «Вогори. Мені ся
здарило підвечірок вимав’яється що його не можна їсти. Каже, що має під копитом виписане
так сирово, що його не можна їсти». – «Та добре, – каже лис, – зараз переконаємся. Але що
з того, коли я окуляри забув вдома, а я вже добре не довиджаю». Каже вовк: «То вернися та
возьми». – «Е, та я вже, може, й так зосліпаю, не хоче ми ся вертати». Бо він уже мудрує
вовка.

Прийшли до коня, а кінь підняв ногу та й каже: «Читайте!» Лис здалека став собі, бо
він недурний, та й щось гумотить та й каже до вовка: «Ще їдна літера є на самій середині,
та й не можу додивитися, що то за літера». А вовк каже: «Котра?» Приступається до коня.
«Може сяся?» – підняв лабу до копита. А в тім кінь вовка трас в голову та й убив. А лис
відскочив та й дивиться. Кінь каже до лиса: «Чому не кінчиш читати?» А лис ся відзиває:
«Нема дурних. Був єден, та й тото-с убив, а я не дурний приступатися». Та й каже до коня:
«Добраніч, я вже пішов».

І так ся розійшли, а кінь ся лишив у лісі далі; не знаю, що ся стало з ним.
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Кінь і осел

 
Кінь і осел зустрілись на вузенькому мостику. Кінь каже ослові: «Дай мені дорогу!» А

осел уперсь – ні з місця – і каже: «Дай ти мені дорогу, я достойніший од тебе». – «Замовч,
нікчемна твар, – горделиво промовив кінь, – іще й ти здумав собою величаться? Дурнішого
осла в світі нема. Недарма у людей пословиця зложилась: «Дурний, як осел!» А кінь – умне
животне. Я чоловікові приношу велику користь. Коней учать нарівні з солдатами, і вони все
дочиста понімають, а ти що? Дурний, як пробка!» – «А ти хоч і умний, зате Богу противний, –
каже осел. – Ти такий ненажерний, що тобі корму ніколи не настачиш. Коли ховавсь Ісус
Христос в яслах од розбійників, так ти все сіно пожер, йому нічим було прикриться, тебе за
се Бог прокляв. А я хоч і дурний, зате угодний Богу. На мені Божа мати їхала, тікала од царя
Ірода в Єгипет, а сам спаситель їхав в Єрусалим. А ти що?.. Кінь довжен ослові уступать і
повинуваться йому…»

Ото вони спорили, спорили, один другому дороги не давали. А далі кінь по своїй гор-
дості кинувсь напролом, щоб збить осла з мосту, а самому пройти. Осел уперся, не по-п’я-
тився назад, і обидва полетіли в воду. А потім бовтаються в рівчаку і ніяк не можуть вилізти.

На ту пору бігла по мосточку собака, розпитала, з якої причини вони попадали, сказала
їм: «Обидва ви дурні! Гордость і глупость – між собою брати. Якби один з вас був учтивий,
дав би другому дорогу, то все було б по-хорошому».
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Кінь і собака

 
Кінь стояв біля ясел, жував сіно, а собака неподалеко од його лежав в з’їдах. Мимо

двора ішли парубки і співали пісні. Собака підхопивсь, миттю кинувсь до воріт і почав гав-
кать. Гавкав він, поки парубки скрились з очей у його, потім вернувсь на своє місце і знов
ліг на з’їдах. Кінь каже: «Чого ти микаєшся по двору? Дарма тіко язик свій чухаєш об зуби.
Чи тобі набридло лежать? Мабуть, боки перележав?» – «Еге, ти думаєш, так, як ти, нічого не
робиш, тіко корм переводиш, безперестану жуєш. А я і хвилини без діла не побуду. Я нікого
не промину, хазяйське добро бережу, за всім доглядаю, щоб не взяв хто чого. Я хазяїнові
нужніший тебе».

А кінь каже: «Хазяїн без собаки проживе, а без коня він здохне з голоду. Я йому пашу,
бороню, снопи возю, з лісу дрова возю». – «Велике діло пахать та боронить! Ти попробуй
день і ніч не спать так, як я; мені припада круглі сутки бігать то в один, то в другий кінець
двора, за всім хазяйським добром приглядаю і всіх од свого двора одганяю. Якби не я, так
все б хазяйство розволокли». А кінь каже: «Та кого ж ти бережеш, як не мене? Якби у дворі
коня не було, так хазяїн і собаки б не держав».

Собака побачив хазяїна, спитав: «Скажи, будь ласкавий, хто з нас нужніший тобі: кінь
чи я?» Хазяїн, щоб не обідить одного й другого, сказав: «Хто мені не нужен, того я не держу,
а кого я держу, ті для мене всі однакові. Ваше діло сповнять своє діло по совісті і жить між
собою мирно».

З того часу кінь і собака перестали хвастаться собою. А собака так здружив з конем, що
без його не міг жить. Як чоловік поїде куди в поле або на базар – і собака за возом вчепиться.
Та так звик за возом бігать, що тепер, уже й за саньми не втерпе.
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Кінь, пес, кіт і півень

 
В одного ґазди був старий кінь. Такий вже старий, що не міг вже нічого робити. Не

захотів ґазда тримати старого коня. За що було його годувати? От і вирішив прогнати коня.
Так і зробив.

Іде кінь собі дорогою, коли здибає пса, який ледве іде. Пес той вже дуже старий. Питає
його кінь:

– Куди ти йдеш, песику?
– Заким був молодий, – відповідає пес, – служив, добре гавкав, охороняв маєток, то

господар і тримав мене, годував. А тепер я старий став, нічого не можу робити, то він і вигнав
мене. То я і йду, куди очі дивляться. А ти куди йдеш? – питає пес.

– Мене також, – відповідає кінь, – мій господар вигнав. Заким був молодий, здоровий,
добре робив, орав, возив його, то він і тримав мене. А тепер я вже старий, робити не можу,
то він і прогнав мене. Давай підемо разом.

Так і пішли собі кінь із псом дорогою, розповідаючи один одному про свою біду. Коли
це зустрічають вони кітку, яка сиділа і дуже плакала. Вони зупинились, і кінь запитав:

– Що ж з тобою, кіточко?
– Така в мене біда велика. Заким була молода, гарна, ловила мишей, то всі мене любили

в домі, шанували, добре годували. А тепер, коли я стала стара, негарна, вже й мишей не можу
ловити, то мене і вигнали.

– Не журись, кіточко, – каже кінь, – в нас таке ж саме нещастя. Підемо з нами, разом
легше буде.

Ідуть вони тепер разом далі. Дуже змучилися, вже і їсти хочуть. Аж раптом біля лісу
зустріли вони півня, який гордо йшов їм назустріч.

Зупинив його кінь і розпитав, чого він так далеко зайшов від села. А півень відповів:
– Та біда в мене велика. Заким був молодий, веселий, бігав по дворі, жартував з куроч-

ками, рано будив господарів, то і тримали мене в дворі. А тепер став старий, нічого не можу
робити, навіть курочки не дивились на мене, тікали, то господар і прогнав мене. То хоч ви
не залишайте мене одного, візьміть із собою.

Пішли вони всі четверо далі. Якраз ніч застала їх у лісі. Почали вони шукати, де б
можна переночувати. І раптом побачили вони вогник. Зраділи. На цей вогник і пішли вони.
Перед хатиною зупинилися. Заглянули у вікно, – всі так і повідскакували злякані від вікна.
Вони побачили, що в хаті за столом ділили свою здобич страшні ненажерливі збуї. Вони там
щось кричали, сміялися, потім вечеряли і полягали спати. Ранесенько вони побігли в ліс.

Кінь зі своїми приятелями почали думати, що їм зробити, щоб прогнати цих страшних
збуїв з хатини, бо скоро зима, а їм нема де жити. Вдень були вони в хатині, і збуї не прихо-
дили. Видно, що збуї з’являються тут лише вночі.

Вночі, коли мали прийти збуї ночувати, кінь порозставляв своїх приятелів по місцях:
кіт ліг на піч, пес біля порога, півень над дверима; а сам кінь ліг під деревом на подвір’ї.

Десь опівночі зчинився шум, крик. То поверталися страшні збуї. Найстарший збуй
посилає одного з них, щоб той засвітив свічку. Зайшов він до хати. Лише простягнув руку,
аби взяти сірник з комина, а кітка лап за руку, до крові подряпала. Збуй з переляку закричав і
почав тікати. Тільки він за поріг, а пес кинувся на нього, сильно ноги покусав. Ледве живий
вибіг на двір, а тут ще кінь копитами в плечі, в плечі. Тут півень як закукурікав, аж всі збуї
перелякалися.

Прибіг він переляканий до збуїв:
– Йой, яке там страшне є! Більше туди не піду. Лише я простягнув руку за сірником, а

мене щось ножами, ножами по руці. Я почав тікати, а він таки за мною і ще кавалок литки
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відрізав, надворі мене здогонив і патиками в плечі, в плечі, а там якийсь ще кричав: «Лапай
його, лапай, давай сюда!» Я ледве звідти живий втік.

Не хотів старший збуй вірити цьому, але до хатини побоявся йти.
На другу ніч старший збуй сам пішов до хатини, думав, що вже нікого немає. Але ледве

ноги притягнув. Більше збуї не приходили до тої хатини, боялися.
Так кінь, пес, півень і кітка прогнали збуїв з хатини і залишилися жити в лісі в цій

хатині. Вона і понині стоїть там в лісі, де живуть кінь, пес, півень і кітка мирно, дружно і
без сварок.
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Кіт

 
Був у діда та у баби кіт. І такий, що все на шкоді так і жив. Раз баба дала йому за це

доброї прочуханки, він і втік од них в ліс. Наловив собі там пташок, наївся і забрався на ніч
в зайчикову норку. Приходе заєць. Кіт з нори як замурчить та як присне! Заєць злякався і
подався до лисиці. «Лисичко-сестричко! Ходім виженемо щось із моєї хатки». Лисиця прий-
шла та каже: «Хто, хто в зайчиній хатці?» А кіт з нори оп’ять як присне та: «Яву! Яву!» А
лисиця та заєць думали, що він каже: «Я вас! Я вас!» Та й полякались.

Позвали вовка, потім ведмедя, а далі кабана. Ніхто не вигнав. От вони і стали радиться,
що робити. «Вже ніщо, – каже лисиця. – Молебень треба правити».

Стали каждий по-своєму співати. А лисиця хвостом ковиля, бач-ся, будьто кадилом
маха, а, порівнявшись з норою, поклониться. Тут кіт: «Мяу! Мяу!» А їм вчувається: «Мало!
Мало!» Вони ще більший крик підняли.

Кричали, кричали, поки із мочі вибились. «Що ж йому ще?» – думають вони. «А ось
що», – каже ведмідь і кинувся додому, приніс щільник меду та й суне потихеньку до нори.

Кіт: «Тс! Тс!» Приснув, а ті і замовкли, думали, що це він каже: «Тише! Тише!»
Ждали, ждали – не вилазить кіт. Вони взяли й поховалися. Вовк та лисиця притаїлись

за кущем, ведмідь поліз на дуба, а кабан зарився в листя.
Кіт виглянув із нори – не видно нікого; і виліз. Кабан якось і зашарудів хвостом об

листя.
Кіт як кинеться туда, думав, що миша, а кабан з ляку; «Хро! Хро!» – і схватився. Кіт

тоді, що робити? Та плиг на дуба, де сидів ведмідь, а той геп додолу!..
Так і розбіглись всі з переполоху, а кіт тоді хаміль, хаміль додому.
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Кіт, кріт, курочка та лисиця

 
Жили собі разом кіт та кріт, та курочка. Кіт та кріт ходили на заробітки, а курочка

залишалася дома. Вони як ідуть на заробітки та й наказують:
– Не виглядай, курочко, в віконце, а то тебе лисичка украде.
Пішли раз кіт та кріт на заробітки, а лисичка прибігла під віконце та й каже:

– Курочко, курочко,
Масляна головочко,
Одсунь віконечко
Та глянь на сонечко:
Он бояри йдуть —
В красному, в зеленому,
голубому
Та й на конику вороному.

Курочка одсунула віконце та й виглянула, а лисичка хап її за голівку та й понесла у
свою хатку. А курочка дорогою і співає:

– Коте, коте, і ти, кроте!
Несе мене лиска
На лисому хвості
По липовому мості,
З гірки на долинку
Та й у свою хатинку!

Кіт та кріт почули, прибігли та й одняли курочку:
– Ми ж тобі казали, щоб ти не виглядала, а ти не послухала нас! Так дивись, не виглядай

же! Ми тепер підем далеко і не почуєм, як ти нас кликатимеш.
На другий день кіт та кріт пішли, а лисичка знов прибігла, сіла під віконце та й:

– Курочко, курочко,
Масляна головочко,
Одсунь віконечко
Та глянь на сонечко:
Он бояри йдуть —
В красному, в зеленому,
голубому
Та й на конику вороному.

А курочка притаїлася та й мовчить. Тоді лисичка каже:
– О, яка ж бо ти, курочко, спесива!.. Уже розсердилась… Я тільки пожартувала.
Курочка виглянула, а та хап її за голівку та й понесла у свою хатку. А курочка дорогою

співає:

– Коте, коте, і ти, кроте!
Несе мене лиска
На лисому хвості
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По липовому мості,
З гірки на долинку
Та й в свою хатинку!

Кіт і кріт почули, прибігли і одняли курочку:
– Ми ж тобі казали, щоб ти не одчиняла віконця! Тепер ми підем ще далі, так хоч як

будеш звати – не почуєм.
На третій день вони пішли на заробітки, а лисичка зараз і прибігла, сіла під віконце:

– Курочко, курочко,
Масляна головочко,
Одсунь віконечко
Та глянь на сонечко:
Он бояри йдуть —
В красному, в зеленому,
голубому
Та й на конику вороному.

Курочка мовчить. Вона тоді вдруге заспівала та й каже:
– О, курочко, яка ж ти сердита! Я тільки пожартувала з тобою, а ти і розсердилася!.. Я

зовсім не хотіла тебе їсти! Тепер тебе не буду й зачіпать…
Курочка виглянула, а вона її хап за голівку та й понесла у свою хатинку. Курочка доро-

гою і співає:

– Коте, коте, і ти, кроте!
Несе мене лиска
На лисому хвості
По липовому мості,
З гірки на долинку
Та й у свою хатинку!

Не чуть. Вона вдруге заспівала:

– Коте, коте, і ти, кроте!
Несе мене лиска
На лисому хвості
По липовому мості,
З гірки на долинку
Та й у свою хатинку!

Не чуть. Вона втрете заспівала:

– Коте, коте, і ти, кроте!
Несе мене лиска
На лисому хвості
По липовому мості,
З гірки на долинку
Та й у свою хатинку!
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Не чуть.
Лисичка принесла її додому та й заставила своїх дочок піч топить та воду гріть, а

курочку посадила на пічку.
Кіт та кріт прийшли додому – аж курочки нема, лисичка вкрала. Вони пішли в ліс,

зробили скрипочку і дудочку, пошили шкіряний мішок та й пішли на лисиччин двір, сіли
та грають:

– Ду-ду, ду-ду в дудочку,
Скрипу, скрипу в скрипочку!
А в лисички новий двір,
Чотири дочки на вибір,
П’ята вона, вийди сюда!

А лисиччині дочки почули та й кажуть:
– Що се, мамо, грає? Ми підем послухаємо.
А лисичка каже найменшій:
– Піди подивись, та не барись, а то пора курочку різать.
Та вийшла.
– Музиканти мої, музиканти мої, заграйте мені.
А вони питають:
– А чи будеш танцювати?
– Буду.

– Ду-ду, ду-ду в дудочку,
Скрипу, скрипу в скрипочку!
А в лисички новий двір,
Чотири дочки на вибір,
П’ята вона, вийди сюда!
Цок та й в лобок,
Та й у шкіряний мішок.

А лисичка чекає-чекає – не йде дочка. Вона і посила другу:
– Оце як забарилась!.. Піди поклич. Пора курочку різать.
Та вийшла та й каже:
– Музиканти мої, музиканти мої, заграйте мені!
– А будеш танцювати?
– Буду.

– Ду-ду, ду-ду в дудочку,
Скрипу, скрипу в скрипочку!
А в лисички новий двір,
Чотири дочки на вибір,
П’ята вона, вийди сюда!
Цок та й в лобок,
Та й у шкіряний мішок.

Лисичка посила третю дочку:
– Піди подивись, що вони там так забарились! Нехай ідуть скоріш. Пора курочку різать.
Та вийшла та й просить:



.  Сборник.  «Коли звірі розмовляли: Українські народні казки про тварин»

84

– Музиканти мої, музиканти мої, заграйте мені!
– Будеш танцювати?
– Буду.

– Ду-ду, ду-ду в дудочку,
Скрипу, скрипу в скрипочку!
А в лисички новий двір,
Чотири дочки на вибір,
П’ята вона, вийди сюда!
Цок та й в лобок,
Та й у шкіряний мішок.

А лисичка, почекавши, бачить, що нема третьої дочки, посила четверту:
– Піди поклич їх. Що вони там роблять?
Та вийшла та й каже:
– Музиканти мої, музиканти мої, заграйте мені!
– А будеш танцювати?
– Буду.

– Ду-ду, ду-ду в дудочку,
Скрипу, скрипу в скрипочку!
А в лисички новий двір,
Чотири дочки на вибір,
П’ята вона, вийди сюда!
Цок та й в лобок,
Та й у шкіряний мішок.

А лисичка чекала-чекала та й каже:
– Що це вони там забарились? Піду сама покличу.
Вийшла:
– Музиканти мої, музиканти мої, заграйте мені!
– А ти будеш танцювати?
– Буду.

– Ду-ду, ду-ду в дудочку,
Скрипу, скрипу в скрипочку!
А в лисички новий двір,
Чотири дочки на вибір,
П’ята вона, вийди сюда!
Цок та й в лобок,
Та й у шкіряний мішок.

Ввійшли у хатку, взяли курочку, принесли додому і тепер разом поживають та добро
наживають.
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Кіт, цап і баран

 
Жили-були в одного господаря цап і баран. Жили в згоді-злагоді: сіна в’язочку – і ту

між собою ділили. А як кого били, то тільки кота Мурлику; він такий злодій і розбійник, все
тільки світом шляється та краде, що попало.

Сидять собі раз цап і баран та й балакають. Аж тут де не взявся сірий кіт Мурлика, йде
та так жалісно плаче, що аж засумували цап і баран, та й питають:

– А чого це ти, Мурлико, так тяжко плачеш, на трьох ніжках скачеш?
– Як мені не плакати? – відповідає кіт Мурлика. – Била мене стара баба, била, била,

за вуса крутила, ноги мені поломила!
– А за яку ж то провину?
– Що я сам себе не познав та й бабину сметану злизав!
І знову заплакав кіт Мурлика.
– Чого ж ти далі плачеш?
– А того плачу, що як баба мене била, то все говорила: «А до мене їде зять, то що мені

замість сметани їсти подать? Хіба, – каже, – цапа і барана заріжу!»
Заревіли, зарепетували цап і баран:
– Ех, ти, проклятий котище! Ми тебе на смерть заколемо! Через тебе ж нам погинути

прийдеться!
Та котик вину свою признавав і прощення прохав. Цап і баран йому простили і всі три

рада в раду: що робити, що чинити?
– Ах, брате баранчику, чи тверда у тебе голова? – питає кіт Мурлика. – Ану попробуй

у ворота вдарити!
Баран з розгоном кинувся та буц рогами у ворота. Ворота похилилися, та не відчини-

лися. Піднявся цап рогатий, бородатий та як туцнув у ворота, а ворота відчинилися. Порох
стовпом піднімається, трава до землі згинається, біжать цап і баран, а за ними скаче на трьох
ніжках сірий Мурлика. Змучився він скоро, не встигає та й за цапом і бараном покликає:

– Не оставляйте мене, братчики, на поталу диким звірам! Я вам за те в пригоді стану!
Взяв цап посадив кота на себе, і знов понеслися вони горами, долинами, травами, піс-

ками. Бігли день, бігли ніч, аж сил не стало, мусили відпочити. А тут саме натрапили на
скошене поле, а на полі стоги сіна, як палати стоять. А ніч була осіння, холодна.

– Де тут огня добути? – радяться цап з бараном. А кіт каже:
– Вдартеся рогами!
Ой, як розбіглися цап з бараном та як вдарили на себе рогами, аж іскри скочили та й

на сіно впали! Загорілася ватра, тепло, гарно.
Гріються цап, баран і котик біля вогнища; аж дивляться – непрошений гість іде: вуйко

Медведенко.
– Пустіть, – каже, – зігрітися! Щось мене студить…
– Просимо, просимо! Погрійтеся, вуйку Медведенку! А звідки Бог провадить?
– Ет, ходив на пасіку та з мужиками посварився, аж боки болять, нездужаю… Іду до

лисиці лікуватися.
Ну, стали разом темну нічку ночувати. Ведмідь під стогом, кіт на стогу, а цап з бараном

біля ватри.
Тільки що задрімали, аж тут іде сім вовків сірих, а восьмий білий – та просто до стога!
– Фу-фу! – каже білий вовк. – Щось тут нечистим духом пахне! Що тут за народ? Ану

попробуймо, хто міцніший!..
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