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ЛЬВИНИЙ РОЗДІЛ 

Якось Собака, Вовк да ще шкодливий Кіт — 
Міщани, той з села, той з гаю чи й з рокіт, 
В товаришство зі Львом-вельможей 

поєднались, 
Єдиностайне так собі обов’язались, 
Щоб рівні всіх були — чи шкода, чи й бариш; 
Ніхто б собі не бгав од зября в долю більш. 
Якось Олень попавсь Собаці у тенета. 
І, сподіваючись і шкурки, і бенкета, 
Шамнула звати всіх, і Лев ділить прибіг. 
  Що всіх четвірка їх, 
Лев зараз зрахував на кігтях без помилки 
  Й здобичу розідрав на стільки. 
Взяв кращую собі із головою часть. 
— Се мні, — казав, — я Лев, за те ж 

і маю власть; 



  І об сьому ні слова; 
  Другую чверть улова 
Беру собі ж за те, що я між вас 
  І всіх звірей грізніший; 
  До третьої всім зась!.. 
Чи чули? Се за те, як бачте, я міцніший, 
  Хто дужчий, той і прав. 
  А сей шматок четвертий 
  Чи тілько б хто зайняв, 
  Той буде сам пожертий. 
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ЖІНКИ ДА ТАЙНА 

Ніщо не муля так, як інколи у роті 
  У жінки молодой язик, 
  Коли що ввіриш на самоті 
Да ще й попросиш, щоб вона тобі ні пик. 
  Один селянський жмуд хотів ізвідать жінку — 
  Чи можна тайну їй ввірять? 
Для сього уночі улігся на перинку, 
  Почав пручатися, чимдуж стогнать: 
— Ох, леле! Лишенько!.. Терплю пекельні 
муки!.. 
  Рятуй!.. А се ж бо що — дивись! 
  Свіжісеньке яйце я зніс! 
— Яйце? — Еге, дивись! — Да й дав курине в руки. 
— Оце ж! — Гляди ж мені, нікому не кажи! 
  Язик на прив’язі держи! 
Бо люди назовуть мене за теє квочкой! — 
І жінка заклялась нікому не казать. 
Мовляла, щоб взивав її бісовськой дочкой, 
  Коли б одважилась брехать. 
Но клятва зслизла геть із мракою за ночкой, 
Бо так цікава річ, ще тайная, з яйцем 
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(Як той казав), у ней ось на душі вагніла, 
І, бідная, із ней місцинки не зогріла; 
Чимсвіт повіялась до кумоньки прямцем. 
— Магай бі! Кумонько! 
  А що ти, серце, знаєш?.. 
Да тільки я боюсь, ти іншим перескажеш. 
Оце-то вдивовиж! Таких чудес, 
Повір, як світ настав, не чули ще до днесь. 
Як люди вчують, мні достанеться по спині... 
Гляди ж... Мій чоловік сю ніч яйце ізніс, 
Да ще здоровеє такеє, мов з гусині. 
— Чи справді?.. — Глянь оце ж, яке чудне, дивись! 
Крий світе, кумонько! Ні пикни, бережись! 
— Чи справді же? Да я такого й не чувала, — 
  Сусідка в одповідь. — Іди ж, не бійсь! 
         Не на таку напала, 
         Я так мовчлива, мов карась! — 
(А вже мордує й сю, яйце в печінках мучить). 
Щоб швидше тугу збуть, із відрами знялась 
К криниці за водой. Тут трапилось улучить 
Куму да тітоньку, ще трьох якихсь жінок. 
Ось там... кілько води, добудеш новинок! 
Вона, сердешная (бо їй припало гірко), 
  Вагу щоб з серця знять, 
Зверзла: — Сусід мій зніс сю ніч яєць четвірко... 
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