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ПІСНЯ ПЕРША 

Любі Свята Зелені' н:аста1ли; у ;зелень вдя·глися 

Поле і л.і~с; по rо~рбках, по гаях, по кущ.ах, по деревах, 

Сонцю ;3·раіді1вш,и, і'3Н!ОІВ'У пташ·юи про все.ну ;3а1співали. 

Коже·н луr-мо·рі~ок ;3а1пашннми квіткаМ!и укрився. 

5 В~село небо блищало, ;3емля пишнобарвно вдяrласл. 

Ноб·ел·ь-корол1ь склика~ еві.й двір, і пишно васалі 

Йдуть, ;3відусіль по·спішають юрбою. Баrато ;3ібралос.ь 

Всі·м відомих осіб ;3 ус1іх кінців і околиць. 

Лютке та1м був журавель, і Ма·рка.рт- со1'іка, та інші 

10 З кращих; бач бо, король, у колі всіх в1і1рних ба·ронів, 

Вирішив дві1р свій і;3'НОВ ПОІШ1;3ати в пишноті та блиСІ{У 

Всіх а;ж до бд'Ноrо скликать велів -- і малих, і вел,иких, 

Коже·н п1р!И'Йти був повинний ... Одначе, од:ин не ;3'явився 
Райнеке-лис, той крутій! Чимало накбївш.и лиха, 

15 Осторонь д~вбру трима1в·сь він. Нечисте сумління боїться 

Світла та дНІя; і лис так боявся тих ;3бор!ів в1ельможних. 

В кожно·го ска1рrа1 бул.а, в печ:і·нки він усяк·ому в'ївся, 

(рімба·рта. лиш бО'рсука не ;3аймав він, як братнього сина. 

Першим І;3еІ'.рім-1во:в1к чолоб:У-'тну пода1в; і;3 ріднею, 

20 З .щру;3ями ра;3ом" ;3 бра·тами, дядьками, св.атамІИ, кумами 

До ко·роля підступив і скаргу ска;3ав, як належить: 

"Влада1рю мі~й і могутній королю! l\iliiй ПО;3ОВ прийміть ви. 

Ви блаrородІНі, велиюі й шановні. У сі:м да~те ви 

Пра,во і ласку; приношу смиренно вам скаргу на лихо, 

25 Що мені Райнеке-лис ;3ап10ді·яв~ дові.ку ;3бе~че,стив. 
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·---·----------------------------------------------, 

Перше я слово скажу ва1м про те, що мою ВІН дружину, 

Як лиходій, об:ра1жа·в і моїх діточок по:каЛІчив: 

Ох, ~акаля·в він їх нечистю, брудом їдким їх ~абр~кав, 

Tpof; малят, 'НИМ о·сліплених, вдома у м1ене ст·раждають. 

Правда, п1ро ЦJ.і його капості мuва ~аходи:л.а часто. 30 

Навіть і день вже пр·и~начений був, що•б ро~глянутrи ска:ргу. 

Він ~голосивсь до присяги, та швидко ро~дума·в, хитрюга, 

І до фортеці СВОf;Ї ~аб~ра·вся. Ці штуки відом1і 

Всі1й ці1й шанов.н~й громаді, яка тут стоїть коло мене. 

О, мій коро:лю ! Всі лиха, що коїть шахрай м1ен1і, годі 

ЗчИслити, ·наві1ть і декілька тижнів про них говоривши, 

Навіть якбИ полотно, IJ!O його :виробляють у r енті, 
Все обернулооь в перІ'амен, - усіх там піщло·т не списати. 

Тож я промовчу про них. Та бе~честя моf;Ї дружини 

Серце ранить мені. І ~а це я помщусь, будь-що-буде". 

Тільюи но І~еrрі1м ~ виглядом слі~ним скінчи!В: промовляти, 

Песик, що Ваккерл·ьос ~вався, підбіг; по-францу~ькому став ВІН 

Ро~пові'дать ко1ролЮ, як ~убожів і всього по~ба·ви·всь, 

Крім шматочка ·ковбаски, що десь ~ахо·в.а1в між кущами, 

Райнеке й те відібра·в ! Кіт-Гінце тут вискочив раптом" 
Лютий докраю, і мову почав: ~,Високий королю! 

В кого ж тут бі1л1ьше підстав f; оскаржить то,го л·иходія, 

Аніж у в.ас, мі1й королю? Скажу я, що с.еред громади 

Чи молодИІЙ, чи ста,рий, а боїться всяк його, пе1вне, 

Більше, як вас! А ска1рга пес1ика - то вс•е д)'р·ниц1і. 

Кілька минуло вже літ, в1ідколи ця ста,,лась пригода. 

То ж бо моя ковбаса, і мені було слід по~ивати.с1ь. 

Вийшов на лоІВ1и В'ночі я, на млин подоро~і ~а·скоч·и1в. 

Ну, а мір·ошн;иця спала якра·~ -- я ·Й поцупив у неї 

Жирну ков1баску -- вже краще при·~наюсь; о·т·ож бо 

Якщо й дістав її пес, то мені лише д:якува·ть маf;". 

Виступив барс тут, ска~авши: "Та нащо слов·а ці 1і ска·рги? 

Все це ма1рнота. Доволі! Ту бестію ~наf;мо всі ми: 
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Злодій в1н спра:вжнЇІЙ і вбивець. Це ств·ерджую я наnолегло. 

60 Знають ці ;збори шановні, що ;зда·тний на всяку .він капость. 

В день, кол•и б наші вель·можі і са·м наш володар високий 

Втратили че•сть і ма·йно, -- ;зраді1в б11 в1ін тільки, а надто 

Кусень жир:ненького пів·ня С'обі того д·ня ·ро;здобувши. 

Слуха•Йте но, я~к учора Лямпе він, ;зайця, о·кривдив. 

65 Ось він і са1м перед ва1ми, це ла1гідне, смирне створіння. 
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Вда·вши і;з с1ебе побожноrо, Райнеке-лис наш у~Я'Вся 

Вчить його ка·нтів і в·сьоrо, що слід капеляно·в1і ;знати. 

Сів ПІр•о"11и учня учитель, і "Ві~рую" вдвох ;заспіваrЛ·и·. 

'І1ЇількИІ ж і тут своїх ·капостей Райнеке-лис не покинув, 

Ва.ші на·ка;зи ;злама'Вши й п-оруШІИвши мир королів,с:ький" 

Ля·мпе-;за1йц·я -схоп:Ив він у кігт~і жорст-окі і люто 

Мужа смиренного в;зя·всь ка·тув.ати. Я, блІQько ішовши, 

Чув, як дrуховн•и~й той спів •ро1;з·почав·ся т.а й миттю урвався, 

З по)JJиво·м я прислуха·всь, та ледве до них підійшовши" 

Ра·йне;ке ;зра;зу ж пі;з"На•в. За. комір бідаху тримав він. 

Певно, життя б ·він по;збавив був Лямпе, як би ж то, на щастя, 

Тут не на·спів я ;з дороги. От він перед ва-ми~ дивіться! 

Бачи11е, рани які на цьо·му побожному мужі, 

Що ;з у~сі-м світо.м у мирі живе. Невже ж то до;зволить в·олодар 

Також і .в•и, па:нове, щ.об шибеНІИк так от ;знуша1вся 

І;з к·о:ролів·ських ука;зів, і;з мир·у його й охо1рон:и? ! 
О, якщо так, мій королю, то й в.а.м, вашим ·нашадкам 

Всі докорятимуть люди, д·о п·рава п·равди при.хильні. 

І;зеrрім мовив на те~: "Було так буде. Від лиса 

Годі до1бра ·нам чекати. Коли б то да•вно вже скона•в він! 

Краще було б це д.ля в·сіх громадян миролюбних і чес·них. 

Тож, як 1і НІині покара ;злочИІнця мине, -- че·ре;з нього 

В дурні ·1баrаrто пош·и~ть·ся ~ тих, х·то про це і н,е дjма". 

Небіж тут лисів,· борсук, rо·ворити у;зявся і мужньо 

Ра1йнеке став ;захища-ти, хоч всі шаХІра·я цього ;знали: 

"Пр.авду каже прислів'я старе, І;зеrріме шановний: 
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»Ворога слов'о - О'трута«. Звичайно, і дядько·ві мому 

Не сподів.атись добра ;з ваших слі'в. Та ба;зіка'ти легко. 

А якби був при дворі ві1н теп-ер в короля у пошані, 

95 Певно, ва·м дов,елос·ь би пок.анти.сь гір·ко ;за вс11. т1. 

ЗлісНJі слова, що ка';зали отут ви, ;згадавши п·ро давнt;. 

Краще б ;згадати ;за к·ривди, яких ;завда.ли ви бе;зчесно 

Дяд;ЬКОВЇ ЛИСУ (хоч, nраВд'а, ВЇДОМО Це ШlІНСТВУ ЯСНОМу), 

З ним уло'Живши угоду і прнсягу · ·скла1вши в·;заt;мну 
100 Ж:ити, як спільники й дру;зі. До речі про це ро$к.а;зати. 

Лед'В·е ·в;зимку то·рік чере;з вас не ;загинув мій дядько. 

Ра;зом і;з рибою їхав ·ообі сел·янин по до1ро;зі; 

Ви й пр·ос·тежилИІ в1і;з, і до смерти ва1м тут ;зако·рті·ло 

Сп1робува1ть рІИбк·и смачної, а в1ітер свистів у кИ'Шені. 

105 От 'ви й умо·вИІли лиса, і дядько, поме·рлого вдавши, 

Ліг на доро~і не;зр·ушно. Скажіть, чи не сміли,ва шт1ука? 

Т.а пригадайте, що вийшло для дядька і~ ;ри·би тіt;Ї: 

В колії ·той селя:ни1н непорушного лиса побачИіВ, 

Похапцем ·вихопив меч для удару. Та ш::с х·ит,роу·мний 

110 Не ворухнувсь, не ;здригнувся, мов сп:равді ско·на,в. Селянин той 

КИІнув на .во;за його, р·ад1іючи ;здобичі славній. 

Так 01т мrій дядько вююи·в життям, І;зеrріма ;заради. 

Рушили, д1ядько поча'в оту рибу і;з в·о;за скидати. 

І;з·еrрім кр,авс:я ;за ними, і рибу він жер подо1ро;зі. 

115 Лисові бід'Ному тут надокучило їхать, і ;з во;за 

Дядько •стрибнув мі:й, щоб рибки та,кож соб1і вс'мак попоїсти. 

Та цроковтнув І;зеrрім усю ;здобич і мало не луснув 

Так ненаже·р.а наївся, для милого д!руг.а лишивши 

Т1ільюи недоїдк·и-кості, що їх повипл·ьовував ;з риби! 

120 Ще була вн·1 1івка - я ро·;зповім і про неї правдиво. 

Райне·юе ;з:відкись ді~навсІЬ, що в.иснть на гаку в селянина 

Жирна,, с·віжо ;за;колота св,инка. Він ·вов·ко1ві чесно 

Те«; ока;з.а1в, і n1ішли вони, вмовив·шись труд" як і ;здобич, 

Чесно ділити. Та труд вес·ь і горе на дядька припаv~и. 

125 Сам у вікно він пролі;з, ;звідтіль на,силу спромігс.я 

Сю11ну11и ВОВ·кові спільну j"x ;зд~обич; але, на нещастя, 
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Пси недал·еко були, що лиса у хаті ;3ачули. 

Шубку на лисі ВО'НИ та1к подерли, аж лед1ве уті.к в1н. 

Р!J·Йнеке миттю во·в·ка ;3найшов і, ска;3авши про лихо, 

Частку належну собі ;3ажада·в. Той і каже: »Збе.ріг я 

Чи не найюра·щий для тебе шматочо1~, берися ж ;3З нього, 

Чисто, гляди, обгри;3и; він жир1нИІЙ і ·В•сма1к то.бі буде«. 

От .і принЇІс він шматочок. А був то осліІН дерев'яни:й: 

Тушу на ньому підвіс.ив м'ясник; ну, а жІИрну С'винину 

Всю П·роко•втнув доостанку лука·вий той вовк-н·енажера. 

ЛИJсові ~ г.ніву Я1;3ИК одібрався. Та що він подума·в -

Кожен і са·м ута·да. Певне, соТНІЯ чи й більш набе·реться 

Вовкових штук, мій королю, на ли1сове горе й не.ща.сти, 

Тільки ж промовчу про них. Як Райнек1е 1викл·ичуть., с.ам вш 

К1ра1ще ·себе ;3ахист:И:ть. ЛИ'Ш од·не, мило·стив:ий королю, 

Високор,однИІЙ вол6да1рю, я ;3ауважу: усі тут 

Чули - і ви:, і ввесь двір -- як вов·к у промові бе;3глу;3дій 

Брудом ;3а1кида1в дружинІ~·НУ честь, - а її ж :він ПО!Винен 

Навіт·ь ціною життя ;3ахищати. Так, сім уже рок!ів 

З того чаоу, ЛІибонь, ПІром·инуло, як д·ядько м~і1й серце 

Ма1йже уое неподіл1ьн.о відда·в rіремунді п:реюрасній. 

Трапило.сь це, як ;3Гадаю, підчас танк.ів опі·в1нічних. 

1·;3еtрім був у від'ї;3ді, ;3даt;ть·ся - прина.ймні так чув я. 

з ніжности й чемности не від·мо·вляла ні в чі·м rіремунда 
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Лисові-дядькові, й начебто скарг :3 її боку не чути. 150 

До·С'і ЖИІВа і ;3до·ро.ва вона. Так чого ж в1і1н дуріt;? 

Мав би ро;3у.му більш, то про сором св11и влас~ний мовчав би". 

Мов·у вів далі бо1рсук: "А ще ота байка про ;3а1йця! 

Що ;за дурниця нес:ві"r1сьюа ! ІЦо·б то школ·яра та не с·мів би 
Вчит.ель порядний скарати, а надто, як той байди·куt;. 

Слід по·турати їм, ;3Начить? А де ж тоді кра·Й л1егкодУ'мс·тву, 

Де їх пусто·щам 1юрай? Які ж тоді ·вирос·туть діти? 

Ваккерл·ьос рюмса•t; теж, що в;зИІмку ;згубив ту к.ов·баску 

Десь n'o;3a тином; ото ще! В кутку десь попла,кав· ·би к~р.аще. 
Кусень то ж крадений був, у ·цім хіб1а сам не при:;зна:вся? 

Видно, >»прожив, я.к нажив«, і хто ж до1коряти·ме лису, 
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Що ві'дібра·в віtн у ;3лод:ЇІя ;3Д'О·бич? Звича1йно, пови:нні 

Люди шля'Хетні гро;3ою дл1я кожноrо ;3ЛО'дія бути, 

Не боячись їх ~лоб:И; і, коли б тоrо П'са ще й повісив 

165 Дядько, то так воно ·Й слід. Та ;3·вільнив йо,го ли·с і;3 пюшани 

До ко1роля - к1а1р·З'ТИ бо смертю король лиш·е владний. 

Та щось не чути п:ро ·те, Ц!О'б була ;3а те ли1соІВі дя1ка, 

Хоч до ;3лочинцrіrв він стро1rий і всіх на-с од НІИХ ;3ахища~. 

Хто ж бо від часу, коли проrолошено мир ко;ролівський, 

170 Чесно повод'ИТЬС:Я так, .як мі1й дядько? Ста'В жити і1на·кше -

Жсть лише ·ра~ :ві1н 1на д'ень, бичу~ се·бе, як відлюДІНик, 
Волосяницею пл·оть усмири~ гріх·овну - і ·м'я1са 

В 1рот не бер·е вже давно - ні дпких тварин, ані свІійс·ьких. 

Т.ак м~ій ;31емляк ГО'ворив, шо дядьК'а неда,вно одвідав. 

175 Замо·к він ,сві1й Малепартус недавно по·кинув -- буду~ 

Кел~ю вб0~rу собі. А про те, як ;3Ма-рнів і як схуд .він, 

3'бл'ід од поста і від спраги та мук, шо бе;3 жа~ю бичу~ 

НИІми себе у покуті, ді;3•на~тесь швидко самі в·и. 

Що ЙО'МУ ре·мств·о юрби і ~лобителjв брех·ні в,сякчасн1і? 

180 Сам він правду свою доведе во·роrа вкри~ rаньбою". 

Та не скінчив ш·е бо1рсук, як рап·том, усіх ;3дивув·авш:и, 

Пі1вень ;з'mвИ!Вся Генні·нr ;з ріднею. На- н1ошах поrребних 

К1у-рку несл'И вони бе;3голо·ву, бе;зшию. Була це 

Що не найкр.аща і1;з квочок~ шо Крацефус m1ла наймення. 

185 Ах, пrролилась її кров, і •в цьому був Ра1йнеке ВИІН.НИІЙ! 

НиНІі пр.о це доведуть ко.ролеві до слуху. Підходить 

ГеннінІ' до ко1роля і;з в·и·ра;3о~м тяжко-журливим, 

З ним під:іtйшли ще два півні ;за1смучені. ;3ва·вся Крейантом 

ПершИІЙ ;з них; крашого півника вам •не ;з~н~а·й·ти, бе;3перечно, 

190 Від Нідерл•янд:іtв до Франції; д1руrий, ;з НІИМ по·ряд, 

Зва·вся Кантарто·м, і був то могутній і с·мілИІвий півень. 

Несли по свічц'і обидва; були це бр.ати тої кур1ки., 

Кари і по,мсти НІа в·бивця лих·оrо вони ;3акликал·и. 

Труп те .на ношах по~ебних молодші дв·а пів:нrики несли. 

195 Здалека чути було їх ;зо.йки і плач їх скор·ботний. 
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Мовив тут Геннінr: "Г~1й-гай, ;за найкр1ащим ми плачемо скарбом, 

О милости:вий королю! За;з1нали ми го:ря тяжкого, 

л і род'ИНа моя. І В1Се те то·й Рай1неке коїть! 

Люта мин'ула ;зима, ri листя ;зеле·не та квіти 
200 Нас до в1е·селщgі1в ;зва,л'и, і я утішав·ся ;з родини, 

Що ;зо мною ра1;зом любенько жила-пож·ивала. 

Десять синк!Ї!В ,молодих сп·ородив я й дочок чоти1р'Н!адцять, 

Жити б та Бога хвалити! А жінка, усл·авлена квочка, 

Вив·ела всіх тих курча·ток, в·ееь вивід ;за літо одненьке. 

205 Всі почува·ли себе в добрім ;здоров'ї. Щоденна 

Ужа бу ла длІЯ них ;за·вжди готова 'В бе;зпечній міс·цині. 

То мана1с•ти.р·сь·ка пташарня була, огороджена добре. 

Шестеро дуЖ'их еобак, непідкупних сім'ї охо1ронgів, 

ЛЮблячи на1ших діток, про них увесь час піклувались. 

210 Райнеке-;злод:ія1, м1абуть, досада б.рала, що мирно 

Ми живемо, я,к у раї, і на1м він пошкодиrт:ь не може. 

Все коло мурів га·са~в, підслуховував він під во:рітьми, 

Пси помічали хитрюгу, т.а він рятував свої боки, 

Спритно втікаючи. Вс1е ж ·ра;з ІНам'Ято Л'Исові чуба. 

215 Ледь в1Ї!н утік од 001ба·к і Да.в нам спокійно ;зі,тхнути. 

Слухайте ж да·лі. Невдов.;зі, одJягнений в рясу чернечу, 

Зно·ву ;з'явл1яf;ться він - ;запечатана грамота в нього. 

Вашу печа·тку впі;знав я, а в грамоті ясно чиrг.аю, 

Що проголошений мир королівс:ькИІЙ всім ;звір•ям і птицям. 

220 Лис же про оебе ска;за1в, що спасаf;·ться 1в~н у пустині 

І ;за гріхи всі на себе rнаклав о·бітн:И:цю суво1ру -
Хоче спо·кутува1ть їх, - о·тож, не страшний він ·ні т.рохи 

Ані для кого: присяrоя, мовляв, і на свято най·більш·е 

М'я·са ні;з·а·щ·о НІе їсти. І л·ис пока·;зав тут клобук свій, 

225 Далі на·ра1мник,. од пріора дав він свідоцтво чер:нецьк·е. 

Ну, а що·б ;зб-в·оім мене ;заспокоїти, то пока·;з1а1в ще 

Волосяницю на тілі. І потім пішов, прока;за1вши: 

»Ха1Й ва.м ГоСІподь охо·роною буде. Мені ще чи1мало 

Справ ~ сьогодні. Так, слід прочит•ати і сексти, і нони, 

230 Далі ще й веспер«. Пішов ·Він.~ молИтви читаючи, - са1м же 
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Лихо велике на на·с намишляв, в1н ;знищить хотuв нас. 

Я ж, уща•сл.И1Вл1ений ;з·вісткою, миттю дав ;знати малmтам 

Грамоти вашоі ;зміС'т бла·гоВІЇС'ний - і всі ми раділи. 

Ра1йнеке нині: ».ві1дл0юдни.ком« стаІВ - то не буде довіку 

235 На1м ні ту~рбот, ні страху. Я в1ивів ·р.одJину кохану 

З ·ма!настиря, і втішалиоя ми і;з привілля нового. 

Боко·м, пр·оте, уя на1м 'В'И!Лі;зла во1ля. В кущі ві~н сховався, 

Під·ступо·м скоrчив вперед і шлях нам од·рі1;зав до ·бра·ми, 

К!ращ·ого сина- схоп1ив - і ;з ним помин.айте, я·к ;звали. 

240 І відтоді - н.а1м кіне1J:ь! Як спробував нашо·го м'mса, 

Так ;з того дн:Я і ПОІЛЮЕ; на ·на·с; ні псам, ні стр1іл1ецтв·у 

Нас ;захиетити не сила від лап і ;зубів нечестивця. 

Так пере·крав то·й хижак майже всіх діточок моїх любих. 

І;з дв'а1дцятьох rільк~и п'ять і лишилось, а решту пожер в1н. 

245 Згляньтесь на мене, бідаху, благаю я! Вчора ;за~рі;зав 

Доню м•ою, Ї! труп л'едве-ледве собак·и відбили. 

Ось вона·! Лис це ;з~робив. Ні:;зьмі·ть наше гор·е до серця!" 

Тут проМО1ВИ!В 'КО'роль: "Ну, підходьте, r рімб<ІJрте, ·й гляньте. 

Так то постить відлюдник, і так:-от ·несе він спокуту? 

250 Рік щ·е прожити б ·мені, о, гірко ;за:платить ;за це він! 

Врешті, до чого сло·ва? Печальний ГенІНінrу, вчу·йте: 

Доні 'В•аші•Й не буд·е ВЇДМОВИ ні В чім, Н~а ЩО Мертві 

Пра1во лиш ·ма·ють. На~ка;з мі·й - віrілії їй проспі1вати 

І похо·ва·ти ;з належною шаною й пишно, - а потім 

255 Спільно ;з вел·ьможа·ми м1и о·бговоримо ка·ру для вбивця". 

Отже, король 1н:ака;зав проспів1ати в1іІ'ілію хором. 

"Domino placebo" хо·р жалібний поча'В; проспuвал.и 

Вірші усі до кіІНця. Я міг би тут вам повістити, 

Першим х·то гласо•м співав і хто тягнув там респонои, 

260 Тільки ж було б це ;задовго, тож краще те все обминути. 

Тіло спустил'И в могил)·, а ;з·верху плиту ма·рмуро·в·у 

Чотирикутню поклали, обтесаІНу ·рі·вно й гладеНіько, 

Сильно тяжку, і проречистий напис на ній написали: 

»Крацефус, Геннінrа доня, найкраща ;з ·курей всіх, лежить тут. 
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Силу я~ць во·н.а ;3несла і вміла в пісочку шкр·ебтися. 

Ах, тут мотила її, убито"Ї Ра1йне·ке-л,и~со-м! 

Весь хай д1і;3на1~·ться сВІіт, як підло вчинИІВ в~н і;3 'Нею, 

Хай її мертву 01tлачуть«. Такий там був :3рО'блений наnис. 

ПО-тім нараду ·ко·роль ;3ібрав ;3 усіх на1ймуд,рішИІХ, 

Щоб ГУ'Р'ТОМ ;3'Мір,кувать, як ;3а ;3ЛОЧИН ТЯЖКИ'Й по·ка·рати, 

Явлений оку мюна1рх.а і всіх його вірюrх ба•ронів. 

Т,ак УХ'ВадИЛИ ВОНИ: ПОСЛаТЬ ДО підступного вбивця 

Виклика чере;3 посла, де писано, щоб неод1м~інно 

До ко1рол:івського двору ~'.я.ви1всь він, ;3 'Невол~і чи :3 вол1і, 

В першИІЙ ж,е день, як на ;3бо·ри державн~ ;3беруться вельможі. 

Бра'ВІн-·ведіМІЇ:дь на посла був пр'И'~на1чений; та·к особисто 

Сам прока,;31а•в йо1му Нобель: "Затямте, шо каже володар: 

Будьте ретельним по.елом. На,йпаче ж оба;ч~ним ви будьте. 

Р.аJйнеке ;3Л'ИІЙ і підступний, він піде на всяке лУ'ка:вство, 

Щоб ошука·ти ва·с Якось і в дурні навіки пошити. 

Буде улешувать ва1м і брехати"' .. - "Ні, будьте спок,ійні", 

Мовив упеu'неню Бра·вн, - "ха·й Райнек·е тіл·ь·ки по.смі~, 

Спробу~ в;3яти на глум, чи ;3а'вдать мені :крИІВди ,якоїсь, 

Та:к я ;3Лодюту провчу, шо дітям і внукам ;3а1каже., -

Якшо ж цrього не ;3ро·блю, хай Бог мене тяжк·о ск•ара~!" 
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ПІСНЯ ДРУГА 

Мірно й по~важно йшов Бравн дорогою простою в гори, 

Мужнос·ти він не втрачав·, ідучИ по пуС'т.ині великій, 

Довгій, шИІрокі·й, пішаній. На•решті, її подолавши, 

Він пі,дійшов до тих гі1р, де Райнеке ~вик полювати. 

5 Тільюи ш·е вчора та1м Райнеке ·вдалими ловами тішив1сь. 

Та не ба1рИІВ•СЯ В·едмідь, в Малепа1ртус прЯІМуючи; мав там 

Райне·ке гарні буді'Влі. З уоіх фортець його й ~амків 

(До1сИJть було їх у лиса) на1йюр.а1щий був т·оrй Ма1лепа1ртУ'с· 

Лис ~абИІраІВся туд:И, як юапость бувало намислить. 

10 Бра•вн, діО ~амку прийшовши, побачив, шо двер.і до ІНього 

Міцно ~а:чинеН!і. Бра1в·н постояв-подумав -- і" врешті, 

Голосно мовив до лиса: "Скажіть, чи ви вдома, Н·ебоже? 

Бра·вн-'Ведмідь ось ;з'явився по ва·с, як П()(СОЛ ко·рол'Їв·ський. 

Зна:йте, король ~апри·сягся під суд вас оддать СП/ра·ведлив1ий; 

15 Маю до дво•ру привести я ·вас нс~агайно, шоб коже1н 

Право сво~ ~ахи1стив там і відповідь дав по ~акону. 

Ну, а відмо1в·ившись вийти, життям ви ·риску~те: ~ашм·о.рг 

Вам ~агрожу~ пев'НиЙ. Отож, вибира·йте, шо краше. 

Ну ж бо, ·в·иходь·те і підем, бо кепсь·ко інакше ва1м буде". 

20 Ра,йне·к·е чув, б~перечно, всю мову ~ початку й до кр,аю. 

Він, ~ата1Ївшися,. дума1в: ,,Коли б мені тільїки про1вчити 

Цього брид:к~ого нечем·у ~а мо·ву й ото грубія:нс·ьку ! 
Тре·ба якслід це 01бмислить". І сходИ'ть він вглиб свого дому, 

Лі~е в ·юа•Йд1а1льш~ кутки. Був ло·вко ~будов1а~ний ~амок. 

25 Всякі були там ·Я'МИ, хідників на·йхит·ріших чимало, 

Довгих, ву~ьких, а ·також і дверей" щоб, у р·а~1і потреби, 

Іх ~ачиняти або в1ідчиняти. Ді~наf;ться 1ільк11, 
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Що ;за ша,хр.аЙс'Тво шукають його, ВІН УМИТЬ СХО·ВаВС•Я. 

Ча.сто ловилис·я теж в хідНІИках і по·кручених но;рrах 

30 Бідні ;зві1рятК'а,, що·б ;зд'обиччю лиса стати смачною. 

Ра·Йнеке чув посЛ'анцеві сло·ва, та боявся, прехитри.й, 

Чи не ;засіли таrм, часом, ще й інші на нього. На·решті, 

Переконавшись, якслі·д, що Бравн приплентавсь один лиш, 

Вийшо1в лукавець і;з до·му й промо.вив: "О, дядечку любий! 

Прошу уклінно, пробачте. Читав я вечі·рню і ;змуСІИв 

Вас тут чекати; та дякую •вrам, що ;з'явились самі ви: 

Маю надію, що це при дворі мені вийде на користь. 

За1вжди., о дrядьку, бажаний ви гість у ці.м домі! Та мушу 

Скла•сти догану тому, хто вирядJив ва•с у дорогу. 

40 Шлях і тяжкий і до1в·генький. Ой, лишенько, як ви ;зопрі:ш, 

Пl~рсть вся по•мокла на в.ас, ;засапались ви, ;знемоглися. 

Як?! Чи не міг НІаш король комусь іншому це доручити, 

К.рі1м вельможі ;з вельмож, що у лаrсці Й•ого повс.якча·сні1й? 

Т1ілМ('И ж ~е .в1ийшло на щастя мо~. Я уклінно в·ас прошу 

45 Допомогти при дво•рі, де в кожнім я ворога маю. 

Завтrра rма1в намір я щирий, хоча 1 не;здужаю вельми, 

Сам почв·алат'И до д1вбру, та й НИ'Н'Ї тrогб не ;зрікаюсь. 

Шко,д1а, сьогодНІі у путь не сила мені вирушати. 

Дечого ;з'їв я, на жаль, при то.му іш.е чи:м.аленько, 

50 Тож і пошкодив собі -· у шлунку і коле, і ріже". 

Тут ;запитав його Б.ра1в1н: ,~А IQO ж то ;за ст1рава, ска'іКЇ'ТЬ но?" 
Лис на те моrвив: "Та IJ!O в тім ;за раді·сть, як я ~ро,з'Кажу вам? 

Тяжко живеться мені, та по·кір'Но й смиренно терплю я. 

Зrв·існо, біда1к - то не граф. Я·к нема~ для нашого брата 

55 Кращих наїдків яких, - тод1і, хоч не хоч~ будеш жерти 

Мед щільниковий, ще цього до·бра в нас тимча•сом до11юлі. 

З примусу їм я той мед - ну, від нього й ро;зпух і ро;здувrся. 

Та чер·е;з силу ковтаю цю негідь -- яка в ній пожи·ва? 

Будь лише воля моя, - то меду і в рот я не в;зпв би". 

60 - "Ай, що я чую?" - гукнув ко·солапий: - "та бути не може! 
Ви ;знев·ажа~те мед, про який хтось інший л1иш мрі«;?! 

Мед, що·б ви ;з·нали, ;за все найсмачніший ·- прина1ймні~ для мене. 
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95 Писок туди якнайглибше. Та тшьки вам щиро я раджу 

Не о·б'їда·ти1ся медо1м, щоб часом він вам не пошкодив". 

100 

- "От ще!" - одмовив вед1мідь~ --- ~,хіба ж я таки:й, ненажера·? 

Міри доде·ржува·ть скр1і;зь м~и повинні, у всьому". - Ота'к то 

Бра1вн пошився у дур·ні --- в ·ро;зколину голову :всунув 

Аж по са·місінЬ'Ісі вуха ;з передніми л1апа,ми р1щз<0м. 

Райнеке миттю ДО справи - шкреб·ти і штовхати у;зявся, 

Витяг кл1и:ни, - і бідаха ведмідь опинився в неволі.., 

Писок і лапи ;затисло; хоч ла.йс-я, Х·ОЧ пла~ч, - надаремно! 

Світ пішов обертом в оці, хоч дужий в'едмідь був і смілий, 

105 Так поло1ннть пр-имудрИІВся Райнеке любого дядь.ка. 

ВИІв і окнгд1ив ведмідь і ;задніми л·апа1ми ;землю 

Р.ив р10;злютов1ано; так ві'Н шумів, що прокинувС'ь ха;з,яїн. 

- "Що в1оно та1м?" - так П'одумав і вийшов віІН, в·;з,явши сокиру, 

Щоб н.ебе;зпеку, як ·трапиться.., стріти йому не б.е;з ;зброї. 

110 Бра1вн, стр·ашенно наляканий, б6р1са·в·сь ТІИМчасом. Колода 

Міцно держа,ла його; від болю реві·в ві:н !і сіпавсь. 

Та всі ;зусилля даремні; гадав ·він - тут кра·й йому буде. 

Ту ж мав і Ра1йнеке думку і ·тішився дуже ~ неї. 

Бачить він - Рюстефіль іще, і та'к до ведме1д.я гук~t;: 
115 "Як ся маt;т·е, дядьк·у ! Вважа.йте, не їжте багато! 

До•бри1й медо.к? Ось і сам гос·тt;любний ха-;знїн. По їжі 

Він почастуt; ва•с га~рним в1инцем. На ;здоров'ячко пи~те!" 

МО"вивши так, він до ;з.амку с·воrо с1кор1іше пода!в·ся. 

Рюстефіль тут якра;з надійшов і, у;зр1і1в,ши ведмеДІЯ, 

120 КинуВJся миттю скликати селян, що у ко1рчмі rуля1л1и. 

- "Гей, а йдіть но!" -- гука·в він: "Ведмі,дь н1а подв·і\р 'ї 

[у ме~не 

Дал·ебі, правду К'ажу". І В·слід йом<у люди поб1іrли. 

КожНІиЙ хапа1в навмання, -шо тра·пИІлось тільки mід руку: 
Той гра·блі ухопнв, той в1іла підняв ;зд~оро:венні, 

125 Третій ;залі;зну сапу, дер·ев'яного ціІІІа четверти1й, 

П'ятий ;з кілком величе;з.ним услід їм біжить-пос·nішаt;, 

Па·тер та дяк і собі і;з ;знаряддЯ·М я·кимо•сь цер1ковним. 
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Далі й попо·ва біжить куховарка, фрав Ютта найменням, 

(Зналась на сдраві вона і кашу ва·рила чудово). 
Пр,ялка у неї в руках, ;з якою від ранку сиділа: 

Хочеться Ютті ;злупити ;з ведмедя нещасного шку:ру. 

Чу~ ведмідь серед мук невимовних той гал.а1с і лемент. 

З силою в1ис1іпнув голову він і;з колоди, й ;за.стря:гли 

Іllерсть і шкура вся ;з морди аж геть по са·місінькі вуха. 

11 

130 

Зв~1ря в тлжчі_.й біді ще не бачив ніхто! Ст;румувала 135 

К·ров ;з його вух. Голова хоч і вільна, та що в ·тім ;за користь? 

ЛаІПи ж у щілт1ні ще ;зоставались. Рванувшись прожогом, 

Лапи ;звільнив ві:н, украй ошалівши від страху; в кол·оді 

Кігті т·а шкура ;з передніх д~в·ох JІІап тов.ступа ;за:лmпились. 

Ох, це не дуже скидалось на мед, обіцян,ИJЙ лисо.м 140 

Бравно:ві! Знать, лихої години почав він ту справу. 

Клопоту тільк~и й біди наробив собі Бравн. Стікала 

Rров ;з його мордІН і лап; не си.тr.а йому ні стояти, 

Аюі йти, ні по·в;зти. А теслЯ:р набл·ижа~ться грі;зІНиЙ, 

Вся поспіша~ до нього юрба, що прибігла і·;з ма.ЙеТІром. 

Всі та·к і рвуться убити його. І;з дрючком до·вжеле;зним 

Патер прибіг і жбурнув і;здаші той дрючок у ведмедя. 

К1ида•вся Бра·вн туди і сюАи, а юрба пrідступала. 

Деякі тикали д1рюччям, а інші сокираМІИ били. 

Лютий коваль мав обценьки і молот важче:н:ни·й, а ІВ інших 

Вила й лопати були; періщили в·сі, як уміли. 

Страху набравшись, ·качався ведмідь ·наш у нечисті вла·сні1й. 

Всі насідають на нього, ніхто відставати не хоче. 

Був клишоногий та1м Шльоппе і Людольф но·сатий, 

Ті на:Йс"І1Рашніші, орудував ціпо·М ро;зпалений r ерольд, 
Мі.оцно ;за1тисши Й<>го в руках ву;злуватих; н;е;зrірше 

Кюккельрай, ;з,лть його, бив, пу;занем між сусіда·м·и ;3ІВ1ан.и1й. 

Аббель Ква1к ра·;зом ;з Юттою теж лупцювали щосили; 

Квакова Тальке Льбрден цеберко·м впо·рола сердегу. 

Ще там ЧІимало було і селян і селяно·к ;за1в;зятих, 

Всі, як один, ко1оолапому лютої смер1ти бажали. 

Кюккель·рай галас найбільший ;здіймав; с:воїм родо·м п·иша1всь він, 
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Бо ж фраrв Віллеrетруд, ;з околиці (веі про це ;з·нали), 

Сином ;зВІал.а його, -- тіЛьки батько ;зо·стаІВсь невідоrми;Й. 

165 Правда', ·ка;з1а1л1и сусіди, І.ЦО бу1в небе;звинний у справі 

Зандер, на1ЙJмит чорняв·ий, хоробр:г1й страше·нно 1воя·ка 

На·само1ті... Полетіло тут градом шален'И'м камінн~я 

Браrвно;ві і·;з·відусіль, і він кнда·всь в одчаю і;з болю. 

Брат Рюстефіля підскоЧІив - гр убе;зн1им дрючюом уперіщи·в 

170 Бра1в1на тtа·к він по ті·м'ю, що світ ;зама·кі:11рІИВсь ·бідасі! 

Та в:ід удару міцного ;зросла у ведм·едя відва·га, 

І на жіночу юрбу він м·етнув.ся скажено; уро·;зтіч 

КИІнулись ті, к;р1ича•чИ; не одна ;з них потр.апил·а в воду, 

Річка ж була ГЛІибоч~еньк.а1. Вра;з паrтер тут як ;зав·ол~а~: 

175 "Лишенько" та•м куховарка пливе, пані Ютта, в кожусі, 

А її прялка· ось ·тут! Ой, р.ятуйте ж, в1и, люд·и! Поставлю 

Пив·а дві бо,чки ·в поД;mку ;за те, і гр1іх·.и ро;згрішу в1а:м". 

Кину~вши бідного ;звіря, до річюи юрба· в·ся побігл•а 

Баб і;з води витягаrти - і всіх їх п'ять ІВрятували. 

180 Поки ж ото в·и11ягали жіноту селяІНи і;з річки, 

Бравн над силу, у муках доrпха:вс.я до берега Яко·сь, 

ВиючИІ ;з болю несвітського: в1і1н бо волів утопитись, 

Ніж це·й га1небнІИЙ побій переносити. Пла•ват·ь не вм;і·в в·ін., 

Тим то і ма:в оподі1вання ;з життлм ро;злучитися швидко. 

185 Та несподі1вано Бра·вн відчув, що пливе ,за .водою, 

Несла його те·чtія. Це по·мітивши, ра·;зо·м '·сел1яни 
Скрик.пули: "В.сім нам до·віку на сором це буде!" 

ПрИJКро було Ї'м д'ИІВ1итись, воІН'И на· жінок напооіл!и: 

"Кра·ще б ви дома СІИ!діли! Дивіться, пли<в1е косо·л·аrпий 

190 Просто вперед". Підійшли і колоду оглянули люд1и·. 

Все та1м одра;зу n'о.мітил:и --- шерсть і шкуру ведмежу 

З мо·рди Т'а л1ап - і ;з ведмедя сміял·ись, к.а1;за1в,ши: "До на.с ще 

Знов ти поІВ•ер•нешея, люби;й: лишив ти наrм вуха в ;зЗІставу". 

Та·к К·епку.вал·и воrни і;з ведмежого л·иха. Та радий 

195 Бу.в він, що гЇіршого лиха уникнув. Ві'НІ кл·яв ·селюків тих, 

Що та1к по·били його, і в.ід ·болю у ранах стогна.в він. 

Ра1йнеке, ;з.радника, нляв він також -- і ;з думками такими 
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Плив уже далі по хвилях ШІf1рокої річ:юи прудкої. 

І не;забаром, пропливши ще милю сливе ;за водою, 

Випов;з ~на берег угору, ;захекавсь, бо еильно вто·мив1ся. 

З·віря та1кого неща1сного ще не бувало під сонце'м! 

Думав ведмідь не дожити до ранку, на мі1сц~і скона·ти 

Наглою сме•ртю - і ~крикнув: ,~О, Ра1Йнеке, лисе ;з1ра•дш11ви!й! 

Пі·дла істото!" Побій, що ;за;знав од селян, тут ;зга 1д·ав він, 

Муки в к1олоді - i ще 1ра;з про'Кля·в бе;зсоромного лиса. 

Ра1йнеке ж лис на той ча1с, одпро.вадивши любого дядька 

Їсти на риІНку медок солод·енький, як те го•во.рив він, 

Сам до ;зна·йо·мого місц~я побіг по курча і, схоп:Ивши 

Курочку, швидко поніс свою ;здобич уни;з ;за· водою, 

Тут таки ;з'їв її всю та й пішов собі далі спо·кійно 

За течіf;ю ріки - і, пив·ши водИІЦЮ, 'І'ак дум•ав: 

"О, яка радість, що бев;зя-ве.ц~медя ;зу~мі1в я та·к спритно 

Вра~ на сли;зьке посадити. Там Рюстефіль, я ;за.кладаюсь, 

Поча•сту:ва.в його добре сокирою. Що ж, ворожнечу 

За•вжд~и д!о мене ведмідь виявляв, - сюв1иту~ва·лись тепер ми, 

Дядьком я ;за.вжди в;зива.в його, НJИні ж ва.ляf;ТЬ•СЯ ;здохлий 

Біля К·ОЛ'ОДІИ. Ра1дітим·у ;з цього до. самої смерти. 

Вже не оск·а·ржить мене, не пошкодить ніколи". Та гля•нув 

Раптом лис на ріку і побачив: качаf;ться БраІВІн та1м! 

Лисюві прикро ;з.робилось, що во.рог живий ;залиш~И!Вся. 

"Рюстефіль", - Райнеке ·ск·ргкнув: -- "ото ще ледаче мурмило! 

Бач ти, погребав ш1ма·точ1ком яким, ситеньким і ласJ:І•м! 

Окіль~и ж порядних людей лиш мріяти можуть, щоб ма•ти 

11е, що еам:е тобі .в руки про1с.илось. Та вс:е ж ;за твоf; ча.ст·ува:нНІя 
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Чее1ну ;за1ставу лишив тобі Бравн". Так Райнеке думав, 225 

Стрі1вши ведмедя, облитого ·кров'ю, бе;з сили й дихання. 

Врешті, гукну~в ;в1ін до Бра.вна: ,,Дядю, чи ва.с це я ба·чу? 

Чи не ;забули чого ·в Рюстефіля? Скажіть, і йо'Го я 
Можу про вас повідомити. Мабуть, ласенького ме:ду 

ПоВІною лапою ви потягли у ха.13нїна, пр·а:вда '? 
Ну, а може, при;знайтесь, ви чесно і;з ним ,ро;зплатились? 
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Ой, як же ВЗ'С р~о;зписали! Оце так ус·тряли в халепу! 

Що, ДО сма1ку в·а1м медок-солодок? За ц:іну таку Са1му 

Можна одержа'Ти ше. С1~ажіть мені, .дядю, одвер,то, 

235 Чи не вступили, бува, до якого ви ордену раптом, 

Що почаліі цей червоний бе·рет на голівці носИІти? 

Пев1не, в·и стали абато·м і, мабуть, цирюльник при ТОМ'У, 

Як вам ~ОН:ЗУ'Р'У гол'Ив, проїха·всь по вуху, ро;з·;зява! 

Ви ;загубил.и чуІІfРину, як бачу, і шкіру ;з обличчя, 

2-И Ще й РУІ\ЗІВИЧ:КИ також - десь, мабуть, ро;зві•сили ви їх". 

Так до·вело·сь косола1пому слів цих глу;зливих почути 

До несхочу, та· від болю не мі·г го.вори·ть в1і1н, не ;зна·вши, 

Що Йо1м·у в світі робити~ сіромі. Щоб більше не слуха·ть, 

Кинув1ся в воду на;з·ад, поплив і;з бурхливим rютоком 

245 Нни;з ;за водою і в•и1л•і;з на ·мі·суе МJіленьке. Та1м л1іrш'И, 

Голосно •в, МJуках стогна:в ві1н, до оебе са·мого ка;завш'И: 

~,Хоч би добИІВ ме:не хто! Несила ·іти мені, лшrо ! 
Дв1ір же ·мене вигляд.а нет·ерплІЯче ... Невже ж ;залишуся 

Тут бе;з по1ра.ди я, ;згань·блений підлою ;з·ра1дою лиса? 

250 Дай бо лИІІ11ен·ь ІВідживу, тобі ·я в1ідднчу, катюго!" 

Тут, усю сил'У ;з1і1бра·вши~ полі1;з він, с·тр·аждаючи гірко. 

Лі;з він чо'тири доби, аж поки до дr1юру допхався. 

Ледве побачив .ведмедя король у такому неша·с11і, 

Скрикнув: - "О, Боже мій милий! Чи Бра.виз я бачу? Вернувся 

255 Весь пока1лічений". Бравн на теf;: - ~,Неща1стя ;за1;зна.в .я, 

ЛиХ!а тяжк~·го, ко1р1олю ! Отак душогубець то•Й підлий, 

Ра:йінеке, ;з1радив мене". Тут промовив обурени1Й Но1бель: 

"Немилосердно по1мс.ти11ись я хочу ;за це лиході1йстіВо. 

Мужа ·н~ЗІ:йів1ищого сану наважився лис та1к окривдить! 

260 О, прис.ягаюая честю, ко:роною я примгаюсь, 

3 лиса усе я стягну, на що л.иш у Бра.вн.а1 f; пра:во. 
Ха1й не надіну меча., як оло.в·а свого відступлюся!" 

І нака·;зав тут кор,оль, Щ'Об рада ;зібрал·а·сь державна 

Обговорити ;зло1чинство і к31ру при:;значить належну. 

265 І ухвалили вельможі: як того волода1р бажаf;, 
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Знову хай ;3'нвиться Райнеке перед судом королівським, 

Відповідь дасть особисто на по~ви та скrа.рги бе;3'К'раї. 

Гінце-ко·та ухвалили: нега.йно по лиса по·с:лати·, 

Кіт бо р·О1;3умнИІЙ і спритний. Була така думка ;3·а1гал'Ьн~а. 

Не ;3а~пе~р.ечив КО'роль ухвали в·исокої р1ади, 

:Мовив він Гінце-ко·тові: "Ви чул'И тут думку бЗjр:онів? 

Якш;о ж і в·третf; rіш;е примусить себе ві'Н поклика:ть, 

Бу д1е йому ще й на·ш;адка:м повrік це на го'Р'е велике. 

Maf; в:Їін ро;3ум, так ;3'Явитьс·я. Ви йому це ро;3тлумачте. 

Він ;3неваrжаrf; усіх, та послухаf; вашої ради". 

Гінце, цроте, в•ідпо.вів: "Не ;3наю, добро вже чи. ЛІИІХО 

Вийде і;3 цього. Та як же, прийшовши, .ві;3·ьмусь я До справи? 

Ваша· в тім воля, відомо. Та висло1влю думку СМІИJ>еНІНо: 

Іншого б к·раще послати, б.о на:дто вже я неrюмі1тний. 

Браrвн ось, в1едмідь, і великий і сильний, не міг спро·могтис•я, 

Як же я спроможу·ся? З·вільніть мене, ясний королю!" 

"Ні, ти мене не умо·виш", - король відповів, - "бо ж, відомо, 

Ча•сто в мал•е·нькі~й істо··І'і ховаf;тьсн хи'Іrр,і·сть і му ~рість, 

Що їх бра1куf; ·великИІм. Хоч в.еле'І1ень ;3 тебе не ·вийшо.в, 
Ро;3умо•м в;3нв ти та досвідюм". Г~інце послух·авсь ·і моІВИІВ: 

"Воля ваша ;3дійrоr:Иться. Коли я побачу прикмету 

3 правого боку від себе, то вийде ма1ндрівка на добре". 
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ІІІ 

ПІСНЯ ТРЕТЯ 

От уж·е Гінце пррйшов час·тинку своЕ;Ї дороги: 

Раптом помітИJВ і;здал·ека ПТИІJЮ :М:а;ртино·ву й ·крикнув: 

"Птаху шляхетний, щаrсти тобі Боже! Праворуч від ме.не 

Тн ·~рай до-роги .11ети~'. І птах полетів -- та налі·во 

!) Оів од кота на гіллячці й с-n1Ївати почав. Зажурив·ся 

Гінце -- ~дана.лось йому, що ;заrгрожуЕ; лихом пр·икмета. 

Все ж ві:н бадьо1рив себе, як умів -- річ ;звичаrйна на свj·ті 

Вперто ішов у:пер•ед, аж по•ки діста·в·сь в Ма;лепа:ртус. 

Ра·йне:к·е ІВі1н перед до·м•ом ;знаЙІпов, уклоІН!ив:ся й про·мовив: 

10 - ,,Ха.й наrш Го·спбдь все-благий пошле ва.м радісний вечір! 

Лютою смертю скаrра1Е; ко1роль вас, як ви н:е;затайно 

З д10'му до д1вб1ру його не ·рушите ра;зом ;зо мною: 

Gкаrржн:ика·м також ус.ім В'И ;за ;збитки сплатити по·ви:нні". 

Ра1йнеке мовив·: "О, прошу уклінно, мrій люби1й небожу, 

15 Хшй на благання моf; вас щедро Госпбд:ь обдаруЕ;". 

Сам же він црагнув не того в лукавому <'е·рці евоf;му, 

Під.-:тупи ;зно·в Г(JТ'ува·в, на~мислював, пк би провчити 

Toro посла О'С(\руашо1·0. Зва·В він, одначе, небоже:и 

Гінце-·ко·та, і ·ка~;заІВ ·йому так: - "Мій небожу коханий, 

20 Чим би ·то ·ва1с пригостить? На1тщесерце сп·а·ти недо·бр1е. 

Я ваш ха-;зЯ:їн сьогод'Ні, а ;за~в·тра удв·ох ми •і,з•ранку 

Рушим до дв6'ру: та•к ліпше ·воно. І;з рід:ні усіf;Ї 

Більше, крім ва1с, я не ;знаю нікого, кому довіряв би, 

А ненажера той, Rравн~ нахабно ;зо мною пові'д·ив•сь. 

2!) Лютий і сильний такий, що н б не навююИ!всь ні ;за що 

Поrруч і;з ним мандрувати. А ;J вами, то ;зо.вс.Їl.'1 щось rінше. 

З вами охоче піду я. Так ;завтра, ледь-л1едь ;за,зоріf;, 

Рушимо вдвох ми до дnбру. Так буд·е, ;з·вичаrЙJно, найк,ращ~е"~. 
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ІІІ 

Гінце на те відка;зав: - "Та ні бо, ще краще булб б на,м 

30 Bpa1;J, 'Негайно ;Jібрат:ись і рушити в путь, не ба1р:ившись. 

М.іСЯ!!Ь над ст~ПО'М бл1ищить, дорога гладень.ка . " р11~вна 

Моrвив тут лис: - "Небе;Jпечно, м~й друже, вноЧ1 ма1нд1рувати: 

Прия;Jно вдень привіта~ вас кожен, а стріньтесь опівніч 

З ним на до1ро·і31і, то ;зов1сім щось інше лучити-ся може". 

35 КІі:т відпов-ів: - "Та, дядю, скююі,ть: як у ва1с н ;Jостанусь, 

Що ми в1ече~р,я·ти будем?" Ра1ЙнС'ке каже :wотові: 

~ "В ;злиднях ми тут живемо, та коли ви ночуt;те в мене, 

М'еду я вам п·ринесу, наЙЧІИстішоrо в1иберу меду" 

- "Мед'У ніколи не їв я", -- бур1кнув у відповідь Гінце, 

40 "Вже як нічого нема, то дайте хоч мишу. МеніЇ. бо 

Миші ЯК;ра;з до сма'ку, а мед ;збер,ежіть ви для інших''. 

- "Як то? Мишей ви їсте?~' - каже лис. - "От чудово! Радійте! 

Цим вже я ва'м пр1ислужусь. Бли;зенько в попа" у сусіда, 

Клуня в n'одвір'ї, там бе;зліч мишей, і не можна їх ;звідти 

45 Вижити, ну, аж ніяк. Сам чув я недавно, ЯІК ск1а1р'Живсь 

Піп, що н1. 1вдень, ні вночі від проклятих н1емаt; спокою". 

Гінце ска-;3а1в, не подумавши: - ,~О, та1' ;3робіть мені ласку 

І до мишей пrоnедіть. За всю дичину я на!Йвm._це 

Ставлю мишей. Я ла1сий до них над_;3вичайно". І мовив 

50 Ра1йнеке: -- "Ну, та1к .вечеря с·ма1чненька вам буде сьогодні. 

Зна.ю те.пер я, чим ва1с частувати, отож, не ба1рі~мось". 

Гінце пов1і:рив і рушив і;з ним до попової клуні. 

В глИНІпній С'Т'Їнці ще вчо,ра лис хитромудрий 

Д~рку прорив і крі;зь неї в ;за·с~ну.тюго па1сто·ра витнг 

55 Півня найкращого. Й ;здумав Ма-рті,нхе.н-попович, любимИ'Й 

Па:стор·а с'ИН, помс·титись на іJЛОдііЇ - спритно приладив 

Ві1н мо·ту;зяну петл:Ю пер·ед діркою і сподівався 
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Зло,ІІJЇ:я НІею вnійма:ти, як прййде він ;знову до клуні. 

Ра1йнеке ;знаІВ це і добре ;затямив. Ска;зав ві1н: - "Ну, лі;зьте, 

Любий небожу, ПJРtЯМень:ко в цю ді:рку, а я поІВартую 

Тут, щоб бе;злечніш було полювать вам. Ви еилу-сил·е'нну 

Зло1вите їх у 1J11ітьмі. Свистять як, послухайте тільки! 

А наїстеся, виходьте назад, я чеюа·ти вас буду, 

Вкупі ми з ·в·а.ми в1весь вечір оцей перебудем, а ;завтра 

Підем, розмовою любою путь ми скор·отимо довгу". 

- "Слуха1йте", - кі'Т ;3апитав, -- ",а лізти в цю дірку безпечно? 

Адже нераз попи на думці пога·не що·сь мають". 

Райнеке ж ·мо1вИІв, сп·окусник: - "Оце вж~е ніЇхт·о не сказав би -
Ви боїтесь? Ну, хо·дімо на;зад: моя жінка удома 

З честю в1а1с прИйме й в·ечерю для ва·с пр.иго·туЕ; сма·чненьку; 

Пр·а,вда, не буде миш:ей, та добре й бе;з них пола1суЕ;м". 

Лінце тоді, ;за:соромлений словом під'Юдливим лиса, 

Осліп у дірку стрибнув - і просто у зашм.о·рг попався! 

Та1к от прт1ймав неПІри~вітно гостей своїх лис прелукавий. 

Ледве кіт-Гі1нце в1ідчув у себе мотузжу на ши·Ї, -
Він з переляку ;здригну.вся і річ учин.mв необачну: 

Раптом смикнУ,в мотузок, і враз мотузок зашмю·ргнувс·я. 

Жа.лісно кіт за1крича.в тут до лиса, а той, біля дірки 

Сівши, в1се слухав, зл·осливо радів і, нарешті, промовив: 
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- ,,Гінu·е~ чи вам досмаку? Сподіваюсь, жирненьк,і там миші? 80 

Зшш би Мар·тіІНхен~ що ви тут л.асуєте ними, то він вам, 

Певно, гі:рчиці пр1иніс би. О, чемний то хлопець, Мартінхен ! 
Це за обідо·м спі1вають отак при дво:рі? Ди:во ди:вне! 

О, я~>би Ізеr,рім теж, лк от D'И, у цю па1с·тку по·пався! 

Як би чудеано бУ'л10 ! За всі шкоди тод;і б ;запл·атив він, 85 

Що н від нього за;знав". -- Та й пішов со·бі гет·ь крутіяна. 

Не на кра·діжки ·са1мі вночі ·він Ї;3 дому виходив: -

Смертеубивств10, гра1біжництво, зраду і гр1іх пе~р•елюбний, 
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Вос це й ;:Ja гріх ·вrі'Н не ма.в. Тож і нИ'ні намислИ\в ВJ'Н д'ещо, -
90 До r.і1ремуНДІИ пішо'В, ДО красуні, два наміри мавши: 

Перше - д~1;знатись пе·вніше, що І;зеrрім каже на нього; 

Друге - ко1ртіло йо~му ще ра;зок погрішити і;з нею. 

І;зеrрі1м був цри дворі, складало-ся все якна1Йкраще. 

Пристрасть бо даmНІя во1вчиці до нього, бе;з·етидного лиса, 

95 Гніва·ла воrв1ка страшенно, масла в огонь підлИ'вала. 

Лис ·во1в1ч:и:ці, ·од;на1к, не ;заста:в у жіночих покоях. 

- "Здрастуйте, пасиН'ки!" -- так до вовчат в1н промо,вив 

[маленьких, 

Лагідно діткам кивнув і побіг собі далі у спраrвах. 

Ра:но-·в1ран1Ц'і вернулась до дому сама rі·ремунда. 

100 - "Чи не було в нас кого?" -- ;запитал,а ·во1вча·т. - "Бу:в, мамусю, 

Баrтько Х'рищений, Райнеке-лис, він про тебе пи·тався, 

Пасинка·ми нас 1на;звав та й пішов ообі ;з на•шого д:о·му" 

Тут Гіремунда гукнула: -- "За1платить ;за це мені, підлий!" 

Tef; ска·;за:вши, побігла мерщій, щоб помстИ'тись. Відомі 

105 Лиса шляхи їй бу ли. ДоІlнала його й ;за,К'рича~ла: 

- ,,ff 1\ ви пасинків на;зву до дітuк моїх ПJригочити 

С:ніли, нахабний брехачу, і щб ·го ;за ІІІОІnа паскудна? 

Це не минеться вам так!" Сю1.;зала це люто і~ грі;зну 

Пащ-у свою по1-.а;за,вши, вчепилася в бороду лиса. 

110 Гострі ;зуби в•ідчувши, він кинутв'сь прожпrом од неї, 

А rірем:унда --· ;-за ним. І с1-.бїла1СЬ тут чудасш. 

В лісі, відтіль недалеко, стояв ро;зруйнований ;замок, 

Ра;зом ускочили 'В НЬОГО uбof;, та саме в тім місці 

В мурі ста!ре;3ної башти ро;зкол:ина тр·апи.1ас·ь давн·я. 

115 Райне.ке Я:нось цролі;з~ хоч і тяжко було продиратись: 

Дуже ·ву;зький був прохід; і ·всунула м•иттю вовчиця -

Сильна й велика була вона - голову про•сто в ту дірку. 

Рвалася, била1сь, товклась~ та глибше ус1е ;зати,скалась, 

Так щ10 ні в·;з·ад, ні вперед вже вилі;зтrи: не спромоrалась. 
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120 Це помітивши, Ра•Йне•ке ;3 другого бо1,у, Ї;3;3аду, 

Не б~рячися, під·біг і в;3·яв.с.я скоріше до діла. 

Ох, на всі ;3а1ста1вки ла1яла лиса •вовчиця, ка;3авши: 

- "Чиниш ти підло і гидко, іJЛОдюго". А Ра!Й·не~ке мовив: 

- "Що ж, як ніколи ще так не бувало, хай буде на цей ра13". 

125 Коїть нече1сно то:й муж, що ~раджує; ;з шшою жінку, 

Так, як от лис. Та Йо'М'у до воень1,ого світу ба.йдуже. 

Отже, коли поща1стило ;з ро;3колини вий·ти вовчиці~ 

Райнеке й олід ;1ахоло1в: подав•ся собі у дор.огу. 

Та от на1мислила да1ма 13а себе сама поборотись, 

130 Честь ;3ахис·тити свою і подві·йно її ;1агубила. 

Та по1не~рнімо·сь до Гінце, погл·яньмо, що робить невдаха: 

Вчув·ши, що опuйманий, жалібний ;вереск 13дійня.в, як властиво 

К1ішка1м уаім. Те почувши, 13іскочив і;з ліжка М,артінхен. 

- "Богові дяка! Виход.ить, удало якра13 п:ри·в'·я·13а'В я 

135 Зашморг отой біля дірки. Попа1в1ся ;1лодюга ! Заплатить 

Дорого віІН ;1а курча!" Тан ПJромови•в попович, 13рад:івши. 

Свічку 'Е'МИІть ;1апалив він (у домі усі і1ще спали), 

Ма·тір та батька 13будив, криками челядь ро;збуркав. 

- ,,От і попа•вся наш лис; а нумо намнім ЙІQму чуба!" 

140 Веі -- і мал.і, і великі, тут ;:Jбіглися. Наnіть св•ященник 

Вс'fав і підр1ясник накинув. З подвійним світильником бігла 

Пер.ша ;3 усіх н:уховарка. Марті·нхе·н, схопі~1вши лом.аку, 

Похапцем в13яв1с·я пе1р·ещі·ти Гінце, куди доведеться, 

По голові та по спині, ще й •вибив нещ.ас~ному око. 

145 Всі лупцювали кота. А ·тут на·спі.n 1і свю_ценни·н 

Вила Д:uо;зуб•і ·він ніс, що·б ;1лоді:я ними убити. 

Гі!нце .відчув свій 13а:rнн: стр'И'бнув до по•па він рішуче, 

Про·сто між стегна уп'mвся, куса•в і др1япав скажен:о. 

Т,яж1ю ;3Га'ньбив чоло•в1іка і ци1м ро;1платився ~а о·ко. 

150 Зойкнув од болю свщgеНІник і впав непритомний на ;землю. 

Тут кухоІВа~рк1а·, дурна, 13а:к·ричала, що, певне, чо·ртя:ка 

Вт~:в такИІЙ жа1рт неп-рист·ойний, щоб їй допе:кти. І божилась 
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Двічі і тричі: що в·весь оддала б св.їй плохень1кий нажиток, 

Тільки б і·;з па:ном-отцем .не скоJ"лось лиха так·ого. 

На:віть бо·Ж'ила1сь, що скарб ;золотий, ·якби тільки припав їй, 

Ввесь оддала б, не жаліючи й трохи, і лементувала 

Вголос вона над каліцтв·о·м: тяжкИІм тим і соромом панським. 

Вре·шті, по·несли ;з плачем його в дім 1і на ліжко по·клали, 

Гі1нце в петлі ;залишивши 1 ;3Овс1м ;3абувши про нього. 

Г1і1нуе в халепі такій, с1вою са·мо·ту постерігши, 

Зране·ний 1ве1сь і ледь-ледь од побою не вмерши т•я_жкоrо, 

Все ж бо1рюч:Ись ;за життя, у;зявсь м·о·ту;зка р1о;згри;з·а·ти. 

- "Ой, чи ·В'рптуюсь од лиха С"Ірашного ?" -- так думаn сердега. 

Та поща1с·тило йому - моту;зок ро;зірва:вся. О, радість! 

Вмить поспіши~в він лишити м•ісця, де ;за·;зна.n стіLlІьrки лиха. 

Вист1рибнув в1ін ;з·вЇ'дтілЯ і кинувсь чимдуж по доро;зі, 

До 1юро·лі1вського двору п·обіг і діста1в•сь на·с·в1ітанку. 

Лаяв ое1бе щох·в.илини: - "От біс підш·трикнув те•бе, дурню, 

Та·к бе;зро•;зум~ню підда:r1ись :на кав·ер;зу клятого лиса. 

От і ·вер•та·~ш тепер і;з ганьбою, і;з вибитим оком, 

Добре д1рючка:м~и побитий! О, як же себе ти всо:ро•ми:в!" 

Вибухнув гю1вом жахливим кОІроль. Він гр.о;зив, що ;злочинця 

Смертю ска;раf; бе;з милоети. Потім ;звелів ·в1ін п1ридв1ор·Н'им 

Раду ;зібрат:и; ;зі:йшли.сь мудреці і барони до нього, 

І ;за.пита1в їх король: - ,~Ну, як же негідника того, 

Того ;злочин.ця тяжкого, нарешті, до пр,ава покликать ?" 

Як же вж·е с!Карг пребагато на Райнеке пона;збирало~сь, 

Сло·во в;зяв r р·імб3'р'Т-борсук: - "Нехай на су,ц.илищі ЦЬ·ому 
Є чИІм·а1ло ба1рr0·ні1в, які на Ра1йне·ке мисля·ть, --

Права св·ободних людей усе ж ніхто не по~рушить. 

Вию~ика·ть слід його тричі. :Коли ж і на третій той ви1клик 

Все ж віrн не ПІрнйде - ;за в·инного ха·й тоді Рай·неке мают·ь". 

МоІВив .володар т·~д'і: - "Боюсь, щ·о ніхто тут 1не схоче 

Треті1й наш В'ИІКЛИК понести лука1вому м1ужеві тому. 

В кого ж бо ;зайве ~·сть око? І хто відчайдушний настільки, 

35 

ІІІ 

155 

160 

165 

170 

175 

180 

185 



ІІІ 

Що1б 1р1t1с1кувати життям ;3а1ради лихого ;3Лодюrи? 

Нтрати1ти можна ;3доров'я навіки і 'Псе ж т.а1ки лиса 

Нам не поставить на ·суд. Де охочого ;3на·йдем, па·нове?" 

Голосно Грімба·рт ... бо1рсук тут промо·вИів: "Веліть лиш, ко,ролю, 
190 Щоб я на оебе це В;3Я'В, і дорученІНя ·вrашс ·Я ;здій1сню: 

Можу піти офіrц~йню від 1в·ас, чи 'Ніби ;3 в~Итом 
Так і;з власно·Ї в·олі неначе. Як накажете -- буде". 

ЗтодИІВ·с·ь на ·те~ ко1роль: -- "Ідіть! Тут на рад.і ви чули 

Об-винувачення всі. Беріться ж до справи ро;зумно, 

195 Вк~рай небе;зпечНІиЙ той ;злодій". Та мовив бо~рсук преспо·кі1ЙІно: 

"Ну, вже .на;смілюсь, піду. Споді1ваюс~я л'И'са nрИІВести". 

От і под1а'В1СЬ ві1н в дорогу, пря·муючи на Малепартус. 

Ра1йнеке-л1t1са ;заста~вши і;з ЖЇНІкою й дітЬІМи" ска;зав він: 

- "Ра1йне~е-,ц,ядю, вітаю вас в домі. Єсте ви учений, 

200 Мудрий, досвідчений 'М'Уж; тим більше усіх нас дИвуt;, 

Як ко1ролівС'Ь'КИіЙ на,ка;з ви ;зневажили, ба й осміяли. 

Годі ~вже ва,м 01пинатись. Адже :на;з·биrралось чима'Ло 

Скарг і чуток ;звіду~сіль проти ва1с. Ходім, я вам раджу, 

Ра·;зом ;зо м~ною до двору. Бар1итИісь що далі, то гЇJрше. 

205 Сюільки принесено по1;з·вів та ска1рг на суд короліІВський! 

Нині вже ва1с утретt; до двбру мона1ршого кличуть, 

Якщ10 не ;з'Явитесь, присуд· •вам вир,ечуть; ;з військом в.асалів 

Рушить король сам~ що·б вас в Малепартусі, вашо·му ;за1мку, 

В;зя·ти в облогу, і тут до·в·едетьея вам ;згинуть ні;защ10 

210 Ра1;зом і;з жі1нкою, й діть·ми, й майном, що його в·и надбали. 

Від х'ороля не втекти вам. Тож вірте - воно ро;зумніше 

Ра·;зом ;зо мною д'<> двору піти· ·ва1м. Ви ж :ми\ІрутіІВ р1і;зних 

Зна~·те ·Силу-силенну - ви їх вживете і спасете1СЬ, 

Бо ж і 1р·аніш на· суді це ви спр·итно робити умі1ли. 

215 Навіть бувало ·й тру дніш, як тепер. А в·с1е ж та~и ;за:вжд'и 

Відти сухим ви ·виходили, ворог же - соро!МОМ вк·ритий". 

r рімбар·т СКЇІНІЧИВ свою мо•пу, і Райнеке відповіда~: 

-- "Добра це, дядю, порада - ;з'я·витись на суд королівський: 
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Там ;3а,хищаrти с.а'Мо'Му себе. СП'одіваюсь я ла,сюи 

Від ко~роля, - В'і'н бо ;зна.;, на1скільки ~йому я кор:И:снИІЙ, 

Зна.; та1кож, ЩІО т1ому і нена.ВІи.дять Ра1йнеке інші. 

Адже ж бе;з мене і .ради 'Не буд:е. І як нагрішив би 

Біл·ьше 1я 'В деоять 1ра~і1в, то ;знаю: лише С.П!р'ОІМожуся 

В очі йому подивитись і ;=1 ним перемовитись словом -
Гн:іІв йо1му в сеtрці ущухне в ту мить. Хоч Е; їх чимало, 

т~их, що у по четі х'одять його і радять ;з ним раду' 

Та ні до кого він серцем не схил'ЬН'И'Й. Бо ·в~сі вони, спра·в,ді, 

Допомогти у ділах не уміють. На кожни1х їх ;з·бора.х, 

Як я ока?Ку, по-)ю:Йому рішають. Ні1коли іпа,кше. 

Тільки бува ко1ролеві й барона1м в ділах дел.ікатних 

Вихід треба ~на,йти, то мо.;ї питаються думки. 

Це баrа'тьом дошкуля.;; я м.ушу, на жаль, їх б0rятись, 

Бо ж присягнулись в·они ~,атубити мене, й на1йлютіші 

Нині до двору п,1р1ийшли; це~ дядю, мене і турбу.;. 

Більш, як десяток, набралося їх найсильніши:х; то ян же 

Проти усіх їх одному бо1роТИ1сь? От я й ;:J-волі1кав все. 

З'вісно бо, юраще мені до двору уда1тисІЯ ~ вами, 

ОПJраву св·ою ~ахистити - в ті',\І користи бачу я більше, 

Ніж, п;рита-ївшися тут, на тривогу д'ружині і ді1ткам, 

Їх небе~пеці тяжкій підда·вати. Ох. це не а·бищо -

Пер·ед лице корол·е.ве ~'явитись: я мушу, ~ви~ча,йно, 

Волю всяку йоrо уволити. Та спробую, друже, 

Доброї ~годи яко~сь дійти ~ в10.рогами моїми~' 

Потім в1н жінці говорить: -· "Пильнуйте діт61к, Ер1меліно, 

Я до:руча,ю їх ·ва,м, а надто молодшого сина, 

РЗJйнга'Р'та; ~уби його стирчать та1к ·кумедно і1;з П'И'ска: 

В батька удав•сн він весь. А ось шибеник Россель -

Любі обидва· 1мені. О, будьте ла·ска'ві і~ ними, 

Поки мене тут не буд1е! Повік вам цьоrо не ~а·буду, 

Тільки верну,ся ща1сдиво й покjрливу жінку ~найду я". 

Рушив він сn'Ї'шно в дорогу, в супутники r рімба1рта в;зяІВши, 
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Вірній дружині ска;за~вши "прощай" і си:нам малолітнім, 

Кинувши ді1м бе;з по:ради; і гі1рко тужила л1исиця. 

Ще не МІИ'НУ ло й години, як ВДВ1ОХ 'ВОН'Иі ЙШЛ'И по доро;31і, 

255 Райнеке й ка1же ДО r рімбарта: - "Дядечку дорого1цінний, 

Друже на1йкра1щи:й, при;з~наюся вам, ввесь тремчу я ;з трИіВоти. 

Я відігнати від себе не можу жахливої ду~м:ки, 

Ніби й спра,вді на смерть я ;зі1б:ра1вая. Я бачу вира~но 

Пе~ред со,бою r:ріхи, що вчи'НИіВ у житті я ;зем:нбму. 

260 Ах! Не поІВі1рите ви, що ;за мука й тривог,а на с·е1рЦ'і. 

Вам оповіда1тись я хочу. Тож слуха·йте грішни'Ка. Тут бо 

Па,тер не ;зюійдеться інший. Коли ж сумління очищу, 

Легше буде мені перед поглядо1м r.'тать 1~оролевим". 

Срімбарт йому повіда~: - "Спочатку ;з1речіться крадіжок, 
265 Та·кож гра,біжництва, ;з1ради та валких лихих своїх вчиНІК'Ї~в, 

В іншім бо ра!;зі навіщо й та сповідь?'' - "Я ;знаю це'\ - каже 

Ра1Йнеке: - "дай,те ж поча'ТИ і слухаrйте пил,ьно, як 'І;реба'. 

- "Confiteor ТіЬі, Pater et Mater, що видрі й кот,ов1, 

Також і іншим :З'В'ЇіР:Я'М чимало я кр·и~вд наrподія1в, 

270 В Ті1М Я тепе1р при:;знаюоя і НеС't'И ГО'ТОВ1И'Й Г.О'Куту~'. 

-- "Кайте1сь по·-на1шо1му", - каже борсук, - ,~щоб було 

[;зро;зуміло ''. 

Ра·йнеке далі: - "Я каюсь - і Я'К 'Від того ;зрікатись! 

Що погрішив проти ;в1сіх 'я ;зві1р1і1в, які ~ де на сві·ті. 

Дядю-ведм,едя ;зат1ят у ·колоду і міцно ;зат:Иснув; 

275 Голю,ву в к1рО'в обідра'В і ~а,;зна:в ві:н тяжк,ого побою, 

Гінце по1в1і·в до мишей я; а 'ТаІМ, потра'ІІ'ИВ'ШИ в пастку, 

Він ПС41Jете·рпів чима·ло і на·віть по;зба1вин1ся ока. 

Ска·ржитьrся ;з правом і Геннінr - покрав бе;з ро;з·бо1ру у нього 

Я діточок, 1і малих, і 'Ве'ликих, с·обі на пожИ'ву. 

280 Та й ко!р,олеві с,амо,му підносив нера·;з я гі1р:кої, 

І дружині іюго вінце~носсній я пакості коїв. 

Тіль'КИі теп'е1р це вона ;з·ро·;зуміла. Прщ~наrтися мушу: 

І;зеrрім-во1вк теж од мене ;за;знав і ганьб:И, і нечестя. 
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Врешті, не стане часу, щоб усе те ;зл·ічити. В;зи:ва1в я 

Дядьком його - так на с.міх це: не рідні ми ;зо·в1сім. 285 

Ра·;з тому буде ші•сть років приходить він в Елькма1р 

[до мене, 

У манаетир, де я жив, і помочі просить у спр·а:ві 

Прагне, мов:ляв, у че·нці. Мо·вл:яв, до душ1і йому постриг. 

С11а·в та й бов·кнув у д;зв•о.ни. Сподоба·в •він це над;з~вичайно 

Д;звонить та д;звонить со·бі. А я йому лапи пер1едні 290 

До моту;з·ка прив'я;зав, і нін, ;задоволений дуже, 

Весело еіпа1в ·моту;зку і наче учи:в1ся д,зв1онит·и. 

Ну, й ;за·вдал:И ж йому д;звону ! Гі:р·1{енько та слава пр·ийшлася. 

Бо ж він бе;з ·тямИІ д;звонив, мов скажЄІНиІЙ. Тут люди юрбою 

З вулиць усіх ну ;збігатися, вкрай перел1яка1ні д;зв·оном. 

Думали •всі - не.на1р·око·м десь лихо неч)'ІВа'Не ·сталось. 

Збіглись, поба·чили - вовк то! І перш, як ус·гиг ро;зrповісти 

Він їм, що х·оче .в ченці, як на·товп, .зокола сті1сни1зшись, 

Ну лупцювати його, - що ледве ЖИ'ВИЙ він ;за1брався. 

Т1а не ;31рі·к·ав·ся, проте, він СВОГО і ,З'ВернуІВ1СJЯ д'О мене, 

Щоб доп·оміг я йому і;з чеетю дійти до то.н.зури. 

Тут обсма1л1и.Ів я на тім~ї в·сю швр1сть у дурила, 

Шкура уся таІМ жахливо покорчила·сь. Та1к от частенько 

Він ;за;зна1ва,в черв;з м·ене побою, ганьб:И і неrщастя. 

Рибу .його ·Я ло.витІИ на:вчив, та у лихо він в·скочив. 

Якось ходили ра;зб-м по Юлійській ;землі ми й ПІРолі;зли 

Про·сто ІВ СJадибу попа, а піп багаті1й був в о.кру;зі. 

Повно було в нього шинки смачної в ком·орі, а та·кож 

Скиби до11·ж·ЄІНні чудового сала у ній ;зберігал1ись. 

Свіжої теж солонини ;заховано діжку в коморі. 

І\рі;зь ка•м'яну її с·ті.нку насилу вд.ало<~ь І;зеrріму 

Дірку продерти собі і пропхнутись в ту дір·ку ву;зеньку. 

Я ж то ·на·мо·вив його, підохотила' ·вла1сна неситність. 

Вда·чу свою ненажерл1иву 1він побо1роть був не;здаrтний, 

Т.а·к там 1на1їв1ся, що в ді1рку не мі1г і;з комо:ри прол1і;зти, 

От і ;застряг та·м, як каже прислів'я, ні в тин, ні в ~ворота. 

Ах, як він ла1Пв ·ту дір1\у недобру, що вовка пустила, 
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Поки голодни1Й він бу.в, а на;зад не пускала ні1;защо. 

Я ж у оелі на той час великого rвалту на!КОЇ'В, 

320 Що1б сполошнти людей, на во·вчі с·ліди с.керу:ва·ти. 

В д1ім до попа .я ;за1біг і ;застав па1но·тця ;за обі·дом. 

Саме ;за·смаже~ний сма·чно каплун перед ним був на блюді, 

Жир1нИІЙ, годо'Ва:иий. От і поцупив його й дреме·нув я. 

Гала1с ;здіймаючи, піп тут ;за м·ною, та ;з поспіху 1Я'КО1сь 

325 Стіл перекинув увесь і;з пи·тво•м і стравами ра;зо·м. 

- "БИІйте, жб)71рля1Йrе, ло·віть і коліть!" - та·к гука~в він у гніві, 

Та аж бер:киуне додолу (калюжі в піть·мі він не ба1чив), 

Ох·олодІНІВ ·СІВою лють. По;збігались усі та гукають: 

- »Бийте!« Я навтікача, нав;здогін же ;за· мною ·всі люди, 

330 ПраГІНуч:и ·Крови мо~ї. А піп аж ;заходиться криком: 

- »Що ;за, на·ха1бнИ'Й ;злодюга! Схопнв каплуна і;з-під носа!« 

Біг попереду я та'К до комори. І тут проти •воді 

Пів:ня пусТИІВ !JI ;з ;зубів ·на ;землю. На жаль, він ;зана1дто 

Був дл1я ·мене важ~кИІЙ. Юрба тут мій слід ;за·губила, 

335 ПтИІц~я уое ж їм діста·лась. І піп, підійм~а1ючи півня, 

Вов.ка по·мітив в кОІморі відра;зу, ;за ним і всі інші. 

Патер тут ;юрикнув до всіх: - »Біжіть-но сюди й напа1да·йте, 

Тут ·на1м ще гірший грабіжник у руки са.м упі·ймавсн. 

3наJйте, •я.к він утече, ганьба на1м дові1ку, бо будуть 

340 В цілі1й Юлійсмсі.й окру;зі на глум нас усіх піді:й~мати«. 

Вовк увесь ро-;зум напружив. Та градом у дари страшенні 

Впали на нього і ·спереду й ;з·;за..ду, пора·нивши т1ло. 

Репетува·ли усі що ~ сили. Щ.е ;збігло•сь багато 

Інших селян, і майже на смер·ть віддубасили вов·ка. 

345 Більшого л·их1а· в житті сі1р·ошкурому ще не трапл,яло·сь ! 

Дуже ц·ЇікаІВ'О було б це в1се на м1алюн.ку подати, 

Як ;заn'латив ві~н попові ;за ~сало ЙоJ'Іо та ;за шинку. 

Кинувши вовка на uy Л'ИЦЮ, швидко тягти у;зялнся 

Вни:;з ·по намі1н1н.ю й к-олодах, -- ;здаІВало.сь, він був уже ·мертви.й. 

350 Ще й ;за:к,а,ЛІЯв ві.п себе. Жбурнули ;з огидою в~0в'Ка 

Геть і•;з села т.а й покИІНули в яму, в болоті та бруді. 

;3дох ві'Н', гада.ли yici. Не ~наю, як довго валявся 
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Він у паскуд1стві та·ко,му, бе~ сили, аж ДО'І\И очуня·в. 

Як він тоді в·рятува1вся, і досі мені не·відомо. 

355 Все ж ~а рік післ1я того мені він щрисяrс~Я на nірні1с·ть, 

Д1руж·бу і відданість щиру; та це недовго тривало. 

Легко бо я ;здогаrдаІВся, до чого оті присяrання: 

Дуже йому ;закортіло куре.й наже1ртися вдосталь. 

Щоб яюна•Йкращу ;з ним штуку ВС''І'ругнути, йому ;змалюва.в я 

360 Вельми по1в.ажно сідало те, де півень ночує, 

Семеро ;з півнем то1вс·r1е·нь·к1их курей. До того ж то мі·сц:я 

Вовка ·й повів я тихень·ко, я·к тільки ударило північ. 

3нав 1Я: 'Ві1коrнниця та~ що лиш на підпор ці держалась, 

Ще в ту годину відкрита була; тож удав я, що лі;зу, 

365 Та ;заба·рився на1вмисно і дядю вперед цропус·ги·в я. 

- »Сміливо йдіть, - я с·ка;за·в, - і як хочеться ваtМ 

[підживитись, 

ГЗІв не ловіть ви, а дій·те; там сила ку.ре1й пречудеснгх« 

Ві:н оберетно поліr;з і С'тав потихеньку обабіч 

Мацати .й м·овиБ, нареш'І'і, сердито мені на до~ану: 

370 - »От ;за1вели ви мене! Не ;зна:йти тут і пір'я від нур1ки«. 

Я ж відпо·вів: - »Тих, що спереду, ;з самого краю сиділи, 

Ба1чте, поцупи~в я са1м, ну, а решта, ті далі сідають. 

Та не бентежтесь; ідіть уперед, ;з обережністю тіль·ки«<. 

Спр.а.вді, ву;зе'Н'ька же:рдина бу ла, по я·к.Ї·Й ми ішли ;з ним. 

375 Вовк лі;з вперед, я ж ;задержаrв·сь і все на;зад посува1вся, 

Подаючись до ві1кна; діста·в1ся і ;зсунув підпо.рку. 

Тут як не грюк.не ·ві:кr01нниця! Вов1кові страшно ;зр·обилось, 

Він ;затруснвсь і як гепнеть·ся ;звідти, ;з жердини, на ;землю! 

Тут СПОЛ{)ШНЛИСіЯ й люди, що біля бага1ття куняли. 

380 - »Що там уп·ало в ·вікно?« - гукнули всі ра;зом спросоння. 

Всі схопнл.ись на ноnи й вогню чимско·ріш ;за•с'вітили. 

Во·вка ;знайшли у кутку. Вже ж били його, ще й латали 

Здоро:во шкуру йому. Ди:вуюсь, як ;зніс він побої. 

Далі покаюС'я вам: до його я лиця:всь Гіремунди, 

385 Тайно й при людських очах, чого уникати, ;з·впчай:но, 

---------------------------------------·--···------------· 
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Треба б мені. О, коли б неправди було тут хоч с:лово! 

По1ки вовчиця т1:1ва, нічим ї·й га·ньбу ту не ;змити. 

Всі я, ;зда~ться, гріхи вам по щирості в·и1кла1в с·ьотодні, 

Все, що ;згадати я ;з·міг, і що мою душу гнітило. 

390 Дайте ж мені ІВ'И ро;згрішення, .1І1руже! !Jадсн я по·кірно 

:Знести спокуту усю, що її ви мені приречете" 

395 

Знав якна1йк-ра1ще борсук, що саме чинить тут годить·ся. 

Т.ож, одла1мавши ло;зинку ;з куща, він про·мови.в: - "Ну, дядю, 

Вдарте ц~им тричі по спині себе і, додолу поклавши, 

Ось, як по1ка1;з·ую вам, ту ло;зину, стрибніть чере;з неї, 

Тричі її поцілуйте ·смИІренно, довівши свій послух, 

Це цри;зна•чаю в спокуту я вам і цим ро1;згрішаю 

Ва1с од гріхів од усіх і належно тяжкої покари, 

В ім'я Г.01сп1одн~ п:рощаю те все, чим ви до1сі грішиІJш'' 

400 Ті1льки ж лис те вчинИІв, що годилось йому для покут'щ 

Г рімбар·т ска1;за·в: "Однині силкуйтеся, дядю, довести 
До1б-рими спра1ва1ми щир~сть покути; пса.лм:И ;ВИ чита,йrе, 

В цер·кву усердіно ходіть і по·стів додержуйте строго! 

Тих, хто СПИІта~ться в ва1с, на путь наставляйте ви, бідним 

405 Щедру п.оміч давайте, кл·янітьоя ;з,ректис:я тrхого -
:З·ради, ;злодійства, грабункі·в і в1сякої ;злої спо1куси! 

Вчините так - і ;здобудете вічне душ-евне спа1сенн1я". 

Райнеке м0tвив: - "Амінь! Так і буде, я в цім цри,сяга.юсь" 

Gпюtвідь на цьо·му скінчила·сь, і р1ушили вдвох в·они да·лі 

410 До ко~рюлів·ського двору. Побожний Г1р.імбарт і;з лисом 

Вийшли на гарну, родючу ·рівн:Ину, і тут манастир їм 

Т1рапивсь пра!Воруч. Там денно і ні·чно відправи служи1ли 

В ц1еркві черниці,. Во1ни в го,сподар1стві с·воїм годуІВали 

Птиці бага1то - курей і півні~в, були й каплуни та1м. 

415 Всі В'они часто, ;за мури виходячи, кор1му шу~кали. 

-Ра1ЙJнеке ;з1в·ик учащати до них, і теn·е:р ·він пр1омовив: 
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"Ми б скоротили до:рогу, пройшовши в;здо·вж стш 

[мана стир ських". 

В думці ж мав він курей, що там на привіллі гуляли. 

З духів:нико·м і пішов він туди і набЛН;3ИВ'СЯ ПОТаЙ. 

420 Тут в шахра1я ненажерливі очі ро;збіглися ;зовсім. 

Впав йому в око півник один~ молодий та ситенький, 

Що десь по;заду ходив. На нього націлившись, раптом 

Лис ак під1с·кочить до нього, - i полетіло тут пір'я! 

ГріхопадЇ!ННІЯі\f НО'ВИМ о·бурений, І!1игукнув r рімбарт: 
425 - "Це вицравля~тесь та·к ви, о, дядю неща1сний? За,ради 

Півня, по сповіді, вп ;за гріхи у;зялися і;зно,в·у ! ? 
То це покута 1мені щиро'сердна!~' Та Райнеке мо.вив: 

- "Це ж я лише у ду~мнах по1кищо пюгрішИІв ! Мій дядю, 
Бога і;з,нюв поп·росіть, що1б гріх мі:й простив милосердно. 

-~зо Справді, надалі ;за·каюся я"'. І ;з тим, 0 1бійшовши 

Мур ма1нас·ти~рс·ью;~й, на шлях вони вийшл.и, та т1ре·ба було ~м 

Чер·е;з мі1сто'Чок в·у13енький пр·оЙти: там лис о;зир1нув1оя -

Знов отуди на ку~р·ей: даремно к1рутивсь він при цьому: 
Ншвіть як г'ол·О'В'У ;знято б йому, то сама б в•она миттю 

435 Кинулась про:сто на птиць -· та,к мучила лиса жадоба. 

Г рімба1рт, помітивши це, гукнув: ,,Та куди ж це ви, дядю, 
Очі вто1пили і;знов? Який же і;з вас ненажера". 

Ра1йне~е ж каже на те: - "О, гріх ваІМ, дядечку, справді! 

З осудом ви не спішіть, не тривожте молт·т,вм мо~ї. 

440 Да;йте мені отченаш прочитати ;за спокій довічний 

Душ тих курей і гус·ей, що їх чималенько rютяг я 

У преподобних черниць, уживаючи хитр,ощів рі;зних". 

Г1рімба.рт промб:в1ча·в на те, а лис не міг одірвати 

Ока свого од куре·й, поки бачив. Тут ІВийшли обидва,. 

445 Лис та борсук, на до·рогу і 'ВЖе наближали1сь до двору, 

І, ко~р~олі~в·ськи•й побачивши ;здалеку ;за:мок, уд,ався 

Лис у в·елику тривогу, бо ;з·на1в, який він ;зло1чине·ць. 

---------------------------------------------------·------
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IV 

ПІСНЯ ЧЕТВЕРТА 

Ледве по1чули п·ридворні, що лис на•спра'Вді ;з'яви·вС'я, 

Вилі;зл1и всі, і великі, й малі, под,ивитис·ь на нього. 

Обмаль прихильників мав він, бо ж мало кото не покривдив. 

Райнеке думаІВ, пр·оте, що це ані трохи не важить, 

5 Чи, ІІІрИІн:а1ймні, вда1вав, що та,к думав, я·к ;з борсуком вш 

Смілив'О й ;зr,р·а·бно і1п.юв до пре-пишного того палацу. 

Йшов він спо·кі:Йlно і пев·но, немов корол·еві са·моМ'у 

Сином доводився рідним, далеким од ;злочинів чорних. 

От пе~ред Нобелем ста1в він, своїм ко:рол·ем у палаці 

10 По•серед інших вельм·ож, ;зберігаючи вигл.яд сп·о·кійний. 

- "О мил·оС'тіівИІЙ, висо·ко·родний ко1ролю'\ - почав !ВНІ. 

"Ви благо1родний, великий, ви перший і сла1вою й сано1м. 

От чер·е:;з що я прошу вас по·слухат·ь ме~не п·о ;з1а1кону. 

Хто ;з ваших слуг найвірніший, королю високовель:можний? 

15 Райне·ке-лис. Я ·ка·жу це п1рилюдно і ств·ерджую сміло. 

Тож f; багато таких, що ;за це не.наІВидять лиса. 

Мило•сти в·ашої я б тут по;зба•вивсь да/Віно, коли б тшьки 

Ви, як їм бажано, вірили брехням j"хнім на мене. 

Тіль~ки, на щастя, ви наклепи вся·кі під сумнів берете, 

20 Слово да~те підсудному, як і по1;зовнику; тим то 

Ха·Й оббрехали ІВо~ни ;з-по;за с•пини мене, - я vпокійний. 

З1наю бо: вір.ні1еть моя вам відома, та•І( в горлі їм стаІВ я". 

Мовив ко1роль: - "Замовчіть! Балнси та лестощі ма.рні. 

Лріх ва1ш волаf; до неба, -дост-ойна чекаf; ва·с ка1ра. 

25 Чи ;зберіга1ли ви м:ир, 'всім ;зві1рнм прого•лошений мною, -
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Скріплений клЯтвою? Пі1вня ви бачите перед собою, 

А чи: не в нього ВІИ діто•к покрали усіх, душо·гУ'бе? 

Відда·ні:сть вашу довести, як ·вид~но, ви тим у;зялИ·с·я, 

Що посоро:М:ил·и сан мій і слугам на•кбїли кавер~. 

Гінце се~рдешни:й ;здо•ров'я утратив С'Ію~, і ще довго 

Буде стр,ажда•ти •ведмідь од по•бою, що •мав чер·е·;з .в~а·с віrн. 

Що тут ска1;за ти ва•м ще? Ото іть тут по;збвників бе·;злі ч. 

Дока1;зі1в силу n·ринесено. Вийти нелегко вам чистим". 

Ра1йне:ке тут по1віда·~: - "Невже ;заслужи.в я, к~о•р.олю, 

Кари ;за те, що, тон;зуру скривавИІвши, Бравн та додому 

Мусі1в в•е~рнутись? Хіба ж то не сам ;заж.адав він нах.а•б:н~о 

Мед Рюстефіл.я пожерти? А тут муг.ирі-грубіяни 

Перцю йому й ;завдалИ. Таж він ;здо·ровенний і дужий, 

Тож я:к в·;з1ялИсь його бити, покіл·ь до ·воДІи він дістав•ся, 

Мужнім і сміливим бувrши, міг са1м він ;за со1р~0м по•мсти·тис·ь. 

Чи в·инува1тий я •в тім, що кіт, якого ІІІрИІЙняв я 

І прИігоrстити хотів, чим міг, не в·три·мавсь од крадіжки, 

Сам до саДІи,би попа, хоч я відмо'Вляв його щиро, 

Влі;з уно•чі ~ при цьому ;за;зн.а·в частування гір11юго? 

Чи винув1ат'ИІЙ я в тім, що кожен ;з ·них був бе·;з·ро;з·судний? 

Вашу владичну коро.ну могло б це потьма1рити тяжко. 

Я-к ро;з~в',я;зати цю спра·ву, ;залежить від ваш·оЇ вла:ди. 

Все я·с:не тут, як д·ень, та ваrша, повто·рюю, :в•оля, 

Чи по1каР'ати ·мене, чи ласку високу вернути. 
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Ха·й мене ;зва·рять, спечуть, ха·Й uсліплять, ;за.муча·ть., поІВісять, 50 
~а:й ;з мене голову ;з·німуть -- як буде, то та•к во1но 1й буде. 

Ход;имо всі ми під •вами і ваші·й силі підвладні 

Ви вл.адика м.огучи•Й, 1юму проти ва•с виступа·ти? 

Вбийте мене - ваша вол·я, та користь яка ж вам у тому? 

Долі скОІр:и.тись ладен я і чесно на суд ваш ~'яв•И1В1с:я". 

Мовив ба1ранчик Беллів: - "На1спіла поrра нам судитись! 

Ск31рги ;занось~мо свої!" Тут І;зеrрім вийшов ;з рідн.ею, 

Гінце-'Кіт, Бравrн-ведмідь, і вся.кі ;звірята юр·бою, 
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IV 

Був тут Больдевін-о·сл·ик і ;за~ць, пр·о;зИ'Ваний Лямпе, 

Рін, пре·велики:й ДОІ', і в~шкерльос, ПССИІ\ мален~.кий, 

60 Ме·тке-ко;за ;з цапом Гермено·м, ласка була ;з горноста~м, 

Ніл·ка прудка. Не лишилися теж ;за дверима палацу 

Кінь і;з 1юло·м~ ще й ус·пні т'Ва·рини і;з темного лі•су: 

оЛ'(~НЬ, і серна, і Бо·1~ерт-бібр, і куниц.я-красунн, 

Kpiiлi. і диюt1Й І\а-ба:н, а ;за ними і ·птаство усяке: 

65 Лютке приЙШоQ!В жу~ра•вель, і Ба:ртольд-лелека, і в•купі 

З ним~и ще :М.а·ркарт-·со,й·ка, і качка приплентал1а•сь Тібнс, 

Альгruйд-rус·ка та інші, і кожне приносило с~ка•ргу. 

Ге:ннrнr', ;за1журен~ий пів·ень, ;з оста'НІніми діть·ми там плакав. 

Сила ще вс·л1ю~ї пт:иці на суд п1рилетіла· владичний, 

70 З·вірів ж.е сті·ль'Ки ;з~бра·лось, щ·о навіть пером 'Н'е списати, 

Всі на лиса в•;зялн нападатИІсь, усяк сподіва'Вся 

В:и:крить його лиході•йст:ва й побачити ка1ру ;зло·дю;зі. 

Т1р:о•н коро.лі·в 01бступивши, ·на Ра1йнеке всі ·на1рік:а-ли, 

По.;зов валили на по;зов і с111ра1в подалИ суд1ні1й ,раді 

73 Бе;зліч ста1рих і нов.их. ;-За день судовий, ;за f; диний, 

Стільки ·ніколи іще не приносили с·карг ні на ко•го. 

Раrйнеке там же ·сrо1яв, себе ;захищаючи вміло. 

Ледве слово він бра~в, пк і;з ует вилітали до·тепні 

І хитр·о1м10ІJJІНі сл·о1ва, немо•в найщ:иріш.а та правда. 

80 Все він умі1в1 одхилити і кожного ;збить ;зпантели'Ку. 

Слуха·ть його, так виходило: мож•е, і справді не винен. 

На•віть ;зд,авало·сь, що сам він ще ска1ржитиеь маЕ; підетави. 

Т.а підвелнс.я, на•реІШті, мужі і до·с·то~й.ні, і чес.ні, 

Встали на Л!ИСа ·Й пос'відчил·и пра•вду. І о·т в·сі ;злочинств·а 

85 Вийшли навіч. Заrrrнали таки на сли;зьке ;злодіяку. 

І, я.к о д .и 1н, ухвалила тут рада уся ко.рол~в•ська: 

- "Райнеке С'мертю ска·рати належить! Тож хай •Його ві;зьмут·ь, 

Зв'яжуть, п10ві1сять ;за шию, щоб, ;зганьблений смертю лихою, 

Всі не;зліченні тяжкії провини спокутував грішник". 

90 Тут уж.е Райнеке сам подумав, що проnра.на еправа, 

Ма.ло йо.му помогли всі с·ло·ва красномовні. Володар 
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Присуд цей са·м прочитав особисто. Загибіль бе;зсл·а·вна 

Глянула в очі ;зл·одю;зі - схопйли його і ;зв'я;зали. 

Та як стояв ІВін, на с·тра1ту ;засуджений, ;зв'Я;заний мі1цно, 

І ·вороги поспішали 1ро;зпра·витись ;з ним нкна1Й1С.К1:>рше, 

Родичі й дру~і його ;засмутились, пригнічені тяжко, 

(·рім·ба·рт, і мавm:.1ч-Ма1ртін, і всі, хто був лисові рідний, 

Слухали присуд ;з rір1к.им почуттям і журилися більше, 

А.ніж ко1р·оль того ждав. Бо ж лИJс був і;з перших баронів, 

НИІні ж сто·яв він, n'о:,3б·авлений чести, достойности й са1ну, 

Сме·рті ганебні.й приречений. ІЦо ;за видо~вище кр.ивдне 

Для усі«;Ї рідні! І всі вони, скільки було їх, 

Вда1ри~вши троно1ві чоло·м, ОД ~вору гуртом подалйся. 

Вн:рай непр:и:~мно було королеві, як ;з·очив, що стільки 
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ЛИца.рст~ва кида~ двір, що лисові родичі й дру;зі 105 

Геть відходять ;з гіркої досади на присуд жорс·токий. 

Каже король оди.ому ;з найближчих придв·орців: - "З·вича·Йно, 

Ра:йнеке-лис - лиході1й, та слід було ;зважить на дещо, 

Бе;з б1агать~ох його рідних не обійтись при д'в10,рі нам". 

І;з·еrрім-·во·вк у той час і;з Гі1нце-котом та ведмедем 

Порались В"r1рьох .к.оло в'я;зня - кортіІЛо їм ли1сові швидше 

Смерть ;заподі1ять ганебну, як ви:рішив суд ко.ролі:в·сь.ки~й. 

Вивели Ра·й~неке в поле, де шибениця вже с·тояла. 

Гінце, радіючи люто, до І;зеrріма ;з·вернув1ся: 

-'--- "Ну бо, ;згада'Йте тепер, І;зеrріме, що Ра1йнеке коїrв, 

Що ·він раІНіш ІВ~итЇ'ва•в і ·ЯК по ;злобі посТ~а:рався 

До ешафо·ту ПО!Кі'Йного вашого брата довести, 

Як він ра1дів, цр.ово·джавши його на покару! Помстітьс·я ж! 

В.ра1вне, ви притада•Йте, як ;зрадив він ва1с бе;зсоромно, 

У Рюстефіл·я в подвір'ї юрбі ро1;злютованих, ДИ'КИХ 

Тих мугирів та ба1бів на сме1ртний побій і 'Калі·цтrво 

І на бе;зчееТІя відда'ВШИ: усюди пр·о це вже говорять. 

Та·к в·сі укупі трима1ймІ{)ІСЯ кріпко ! Як ;з,нов утече він, 
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IV 

Чи у~р·ятує; лукав~ст'Вом себе і вся.ким крутійством, 

125 Вже нам не бу де нагоди по·вік для солодкої помсти. 

Отже, по1мстімось ме·рщій ~а кр·ивди, що він ~аподія·в !'' 

Ьеrрім мовив: - ,,До чого слова? Принесіть сюди краще 

Добрий міцний моту~о·к - і стра1ждати він дов·го не буде". 

Та·к і1~м·о·вляли·сь в.они проти лиса, йдуч:И: по доро1~і. 

130 Райнеке слуха~в їх МОІВЧКИ, а потім промов·ив: - "Коли вже 

Та1к ви на мене в·гні1вИл·ись і прагне·те смерти моє;ї, 

Що ж ~упиняє; ще ·вас? Я дуже дивуюся ~ того! 

Гінце ж обі~1наний добре, я·кі ·моту~ю1 є; на св1·т1, 

Добр·у він практику ма·в, коли у попову са•дибу 

135 Влі~ на мишей полюва1ти і ~відти ~ бе~чест·ям ·ве1»нувся. 

Ви ж, J.~eI'rpi1мe та Б·равrне, теж поспішає;те сильно 

Родич.а сме:рті відда·ти; чи ж Ш~!ВНі, що та·к в·о·н.о буде?" 

З тр·оrн1у пі1д:ві:вс.я й ко·роль ~ усіма вельможами дrвору, 

Щоб ту по-бачити стр1а·ту. В процесії йшла й короле·ва, 

140 З нею ж і да1ми прид'во:рні, весь почет 11 та услуга. 

Слідом ~а ними ва.лила юрба і ба1гатих, і бідних, 

Всі, як од,ин, во·ни прагнули впити1сь ~агибіллю лиса. 

І~еГрім-во1вк у то·й час і~ ріднею та дру~ями радив1сь. 

Гурту держатИІся всіх умо1вляв і ~ оrче.й не спуска1ти 

145 Р1а!ЙІнеке-лиса: х.оч був ві·н в ка·йдани ~а:лі·~ні ~а1кути·Й, 

Все ж боялись вони, що висли~не ~ :рук їх лука·вець. 

На~са·мперед своїй жінці на1ка~ува.в ВОВ'К: - "Закли•наю 

Вс~м, щ·о тобі доро1ге 1 - стережи лих-оді.я т·яжкого! 

Зна.й, КОЛ'И він утече, це боком нам ·ВИЛі~е потім". 

150 Бр.а·вн·о1ві ж вовк говорив: - "Згада:йте, як він оганьб.ив ва•с ! 
Можете нині йому і~ лишком ~а все ~аплатwrи. 

Гі1нце ха!Й ~ліr;іе на ·СТО'ВП і там мо1ту;іок прилаш·тує;, 

Ви ж потримайте його, поки я тут драбину п-оста·влю. 

Кілька хвилинок іще, і наетане кінець шах·рає;в.і". 

155 Б;равн на теє;: - "ДрабИІну підстаІВте, а я вже ;і ни1м справлюсь" 
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IV 

- "Ач! - о;зва1вся тут лис, - як же вам ;за'Кортіло нес·тер~rно 

Здиха'Тись родича, смер·ть його ба·чить! А треба було б ва,м 

Г'рудьми його боронити, йому спі·в·чувати в нешасті. 

Я б мило•сердя цр·оха·в, та користи в цім не в·бачаю. 

160 І;зеrрім люто ненавидить л-иса і жінці ска;зав він, 

Щоб не пу~скала мене, в·текти не дала б ані ·;за що. 

І.й пригад1а·ти б колишн«;, то лиха б мені не чИ'Нила. 

Та коли ма«; ;зі м·ною це статись, ха·й ста;неться швидше. 

Ба·тько ·мій мучив·сь так само тривогою смерти лихої, 

165 Та під кінець в·се вд,адна1лося швидко: от тільки на страту 

Менше rпр·о1в·одило люду його. А "Вам, 'КО·ЛИ довше 

З мук моїх тішитис·ь хоче·те, в стид ха1й це буде". 

-"Чуt;те",- с•крикнув ·ведмідь,-"шо каже ;зло.чинець ;зухвалий? 

Ну бо, вгору його! Тепер уже к.рай йому вийшов". 

170 Райнеке ;з острахом дума:в: - "О, якби в цій с·круті смертельні1й 

Вигада·ть шв·идше мені нову яку.сь витівІКу хитру, 

Щоб в с~воЇ!Й ла~сці 1юроль прожити мені ше до;зІВолив, 

Щоб ;зловорожа ця '11Р'ЇrЙка ;з нічим ше й ;з ганьбою лишила1сь! 

Ну бо, ме·ршій по·мі·р:ку.й·мо, тут ;засіб ус.яюий годиться. 

175 Адже ж Гфо шкуру тут справа .. Біда ;за плечима чига«;. 

Все про·ти ·мене сьогодні. Ко·роль ро;зпалений гнівом, 

Дру;зі ро;збіглиоя в·сі, вороги ж у пошані 11а силі. 

Рідко добро я робив, і придворних радн-иків мудрість, 

Владу саму ко·роля, - і ту ;зневажав одча.йдушно. 

180 Та·к, на1грішив я багато, про·те сподіва1всь прИ'Вернути 

Ща1стя до себе колишн«;. От тільки б ;здо.буть мені сло·во ! 
С'Іlра·тИІ уник.кув би Якось ... Але не втраrча:ймо надії". 

І ДО народу ;зверrнувсь він ;з драбини Ї;і словом останнім, 
Крикнув: - "Вже смерть ;загЛ'яда ·мені n очі, її не уникнуть, 

185 Та ;звертаюсь до в·сіх, хто тільки тут «; і х·го чу«;, 

З на·йне;значнішим проха'Ннлм: ра:ніш, як цю зе·млю лишу я, 

Дуже я прагну во1станн«; по соІВ'Їсті, істИ'Ні й 111раІВді 
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Все ро;зповісти, неначе на сповіді, й чесно пр~н~ати1сь, 

Скіль·ки .на1кої·в я лиха; на те при;знатись, щоб потім 

Те або інше, що потай В'ЧИИ.И'В я і 'В·ИННИЙ у чому, 

Зовсім невинним на карб не по1ставили чере;з не;знання. 

Так під к~нець від·вернути я ;з1можу великі не•щастя, 

Може, ;зга1даt; мені Всеправедний це пі-еля смерти". 

Лис бага·тьох цим .ро·;зчулив, і тут по•1шл:И:ся ро,змоnл: 

"Просить дрібниці, і час не;значн:И:й". Короля упрохали, 

Да1в мило1ст:И:во свій до;з·віл король, і Ра1й~неке ;зно'Ву 

Легше ;зро1билось на серці, і ;знову ;з'явила1сь надія. 

Часу не тра·тячи того, що да·но, він ста11 го,ворити: 

- "Spiritus Domini хай допо~юже! Нікого не бачу 
Серед присутніх усіх, кого б я х·оч чи'\1с·ь ·не 01qJивди1в. 

Був я маленьким ·;з1вірят·ко·м іще, ледве ;ма·тері ·груди 

Сса·ти покинув, ипли ;заміша·всь, ненажера спадко·вий, 

Я між яrнлток та 1tі;зочок, що від отари де·сь далі 

Лрались со1бі ІНJа привіллі. І жадібно в·се прислухався 

Я до їх ~мекання. Був я принаджений м'я1сом жир•неньким, 

В горло ягнятку одному я гострими вп'я;вся ;зубами, 

Вили;зав к•р·о1в - і страшенно той сма1к уподобав. Заrри.з я 

Четверо кі;.30 1чок, ;і'Їв їх - і (в~явся вцрав·ля·тися далі. 

Птиць не жалІ·в я та·кож - ні гусей, ні юа·чок, ні курчаток. 

Скрі·;зь хапа'В, де лиш міг, і в пісок ;за•р1mав я ча1с·тень·ко 

ВбИІтих, коли пе·ресичений був, що не міг уже їети. 

От якось трапило1сь так, що в;зимку, над Рай:но.м, ;зустрів1ся 

Я :з І;зеrрімом - він підстерj.гав ;з-;за дерев ·собі ·;здо·бич. 

Тут та·ки в;зяв·сь він доводить ·~ені, що ми родичі ·к·ре·вні, 

Навіть спо·рідне.ння ступені В·Сі полічив він на пальцях. 

Не спс.речав1ся я :з ним, і ми скла.11и на ·місці угоду -
Кляmу ·в;заt;!\>rну дал:И: х.одити, як спільники ві:р1ні. 

Тільки дл·н мене, на жаль, ця спі1лка вилі.;зла бо1ком. 
Вдвох по краЮ ми гасали, і він г.рабував 'ВСЮ ·вели'К-у, 

Я ж дрібну дич1fну, а воя ;здобич ;за спільну в·nажалась. 

З·вісн10, що лиш нз сло·вах: ·він ;завжд11 ділив с::~мо1віль1ю, 
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IV 

Не діставаrв поло·вини ніколи я. Гірше бувало, 

Як ухоп:И:ть тел.я він, чи десь баранчика в·К"раде. 

Чи його я ~ас·тану, коли він, обж.ершись ко';3ою 

225 Свіжоубwrою, держить :в ~убах ко~енятко, і жертва 

Б'4;т~.ся в його па;зурйх, - ВИJ..!!,Иряючи ;іубИ' с:кажено, 

Гна:в він ;3 гаrрчанням мене, собі всю ;3аrарбавши ;3добич. 

Ззващи в•иходидо так~ який би шма1ток не припа·в ·наrм, 

Хоч би й на·йбk11ьllІ'ИЙ він бувj -- по:ща1стить на1м бувало, 

230 Яко1с1~ ;3агр:исти корову, на полі бичка ухопити, 

Миттю ;3'являла.сь вовчиха і ·сім во·в·ченят її - •Й ·ра;;Jом 

Кид1ались х.ижо на ;3добич. мене відганяючи люто, 

Навіть .ребра не дістанеш, хіба обг.ри;3уть його чисто, 

На.сухо,. а'Ж до кісток. Доrводилось в·се те терпіrrи. 

235 Тільки ж, БогО'ві сла1ва, і я не л·иша·вс·я голодний: 

Тайно ві~д них годуваІВ<СЯ я коштом багато·го ск3Ірбу, 

Золо·то ·мав я і срі1бло, що в певному місці та4;мнім 

Схова:не в мене і досі лежить. Там стіл·ьки, що й ВО;3О:М 

Не ;3а1берете ви веьо•го, хоч вісім ра';іів n~ове·ртайтесь". 

240 Насто•рож:ИJвся король, про С'Ка1рб оту ;;Jгадку почувши. 

Він нахи~лИІВся вперед і спитав: - "Це ж ;3від.кіль ви д~ста1ли? 

:Маю на думці ск~р1б:И: я. Кажі·ть". Тоді Ра.йнеке мовив: 

- "Не :JІІ,рих·оrваю від вас я цього. Та й на1віщо хоrвати·сь? 

Не ;3а·беру ж до тру;н:И я чогось і;3 речей тих коштов1них, 

24!> Вол!я :ваша св·ященна - негайно усе ·ро;іпові·м я, 

Ма14; бо в1ийти на овітло усе, і хай буде, що буде, 

Та1йну в·елику сво.ю я більше хова1ти не хочу. 

Зін31Йте ж: уКІрали той с·к31р,б! То ~мова бул1а лиходЇJЙJська 

Ва·с, мій юоролю, убити, і якшо б не ·був тоді вчас1ю 

2!>0 Вкра1дений епр·ит.но то:Й ска·рб~ то лиха то·ГО не минути б. 

3.наЙТе, КІОір'ОЛЮ ласкав•иЙ: добробут, ЖИТТЯ ·Ваше на1віть 

Зв'я;заІНе ;3 тим ·було ска•рбом. А те, що украдений був віІН, 
Лихом на бать1ку мо-їм окош:Илось, ~авча.сну п.ринісши 

Ба•ть·кові •смерть, а" може, і муки вічні по смер·ті. 

255 Та·, м·илостив:ИJЙ 'К·ОІJ>Олю, на корис·ть длІЯ ва1с те4; с~алось !" 
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Чуt; жахливі слова КО'ролева, охоплена страхом, 

Та:йну ;заплутану чуt; про в·бив1сТІво свого чолоІВіка, 

3ра!Ду і -ОК31J>1б, і про все те, що лис на11І'Лі'В· перед ними. 

- "Лисе, бла•гаю я вас!" - ;закричала·, - "У'се о·б~мір·ку·йте, 

Путь ~вас остання чекаt;, очи·стіть же душу ви;знанням, 

Іс"Тину Щ'ЩJУ скажіть, про в·бив·ство у.се ро;зповіжте". 

Тут і ко1рол·ь ще дода·в: - "Нака~ую всім ;замовчати! 

Райнеке ;зійд:е ую11;з і ближче під~стуnить до мене, 

Спра.ва торкае;ться саме мене, і я ви:слухать хочу". 

Лис, це почу~вши, ;зраді·в і утішив·ся ;з()1в1сі1м. Спустив~ся 

Він ~ д~рабИІН'И ую11;з, своїм ворогам на до1саду, 

До корол1я і д:ружини його підступив тоді ближче, 

Доп•и:т до·клад:ний чинИІли йому про ту тайну обое;. 

Став готу.ва·тИІся лис до нових, ще нечу!ваних брехень. 

Думав: "Коли я тепер ;зумію добитися лас·ки 

У :КО'роля й юоролеви і, хитрости вживш·и, ;зумію 

Ca;w ;загубить во1рог1в, що смерть готу~вал:и дл1я мене, 

Вся небе;зпека, що нині ;загрожуе;, ·ра·;зом минеться. 

Це порятунок мені несподіnано ;зно:ву принесло б. 

Тіль·ки, я бачу, брех·ать одча1йдушно, бе·;з міри тут тре·ба". 

У нетерплячці і;зно·в ко•роле·ва до лиса ;зве·рнула1сь: 

-- "Да1йте нам ясно почути, як ;згадана ско1ла•сь ·справа. 

Пр1авду Rажіть ви по сові1сті, щиро, щоб душ·у очистить!'' 

Райнеке МО'ВИВ на те: - "Охоче я в·се вам одкрию. 

Смеjр·ті п·риречений я, а щб проти неї по:можеш? 

Чи свою душу обтяжу, ;1 жит11ям ро;злучаючись нині, 

Муку діО1вічну собі ;заподію? Так діять було б неро;зум:но. 

Краще в у.сьо1му при;знатись, х1оч би ту"Т, на жаІЛь, до•ве.лбс.я 

Обвинува•тить рідню мою любу й ;з1несша•В'ИТИ дру;зі1в. 

Ах, я не можу іна,кше! ГрО';знть мені муки пе·кельні". 

Та королеві в той ЧЗІС почало уже 'МЛОСНО р.обитись 

Від ота1кої ро;змов·и. Спитав ві•н: -- "Чи правду ти кажеш?" 
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IV 

Ра•Йнеке-лис в'ідпо·вів на питання це, ш;црість удавши: 

- "Г·ріnІ:ник 'Я в·ельми тяжкий, бе;зІJщреЧІНо, - та правду 

[ ска;за~в я. 

290 Що тут непраІВда поможе? Хіба шо на муку доІВічну 

Са1м ;за•суджу я се~е. Вам добре ~відомий вже прИІсуд. 

Вме1рти я маю, я бачу вже оме:рть, тож не вда~мс·я у брехні, 

Бо ж ні добро, а1ні лихо тепер вже мені не поможуть". 

Так, тремтяч:И, він проrм·о~вив, неначе у ро;зпач уда.вся. 

295 Та ко1ролева тут мовила: - "Жаль його! Як ;за'смутивсь він! 

О, подивіться на ньог.о, молю вас, ла·с~каво, і ;31важте, 

Скільки слова його лиха одвернуть, як ми їх ;з1ачу~м 

Дайте нака;з всім мовчати, і хай він yice нам ро~наже". 

Відданий був той на1ка;з, і ·миттю ;замовкли при~сутні. 

300 Райнеке ж мовив тоді: - "Лк воля, владарю, в тім ваша, 

Слухайте, що я скажу. Хоч буду я 'ро1;зповіда·ти 

Усно, а не на папе·рі, та че·сно і повно, і то•чно 

Змову я викрию ва1м, ніко1·0 при тім не жалівши~'. 
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ПІСНЯ п~ятА 

С,;~ухайте далі про лиео'Ву ХИ'Іlрість: як лис примудри11юя 

Власну вину свою ;знов црих.ова1ти й нашк·одити інши·м, 

Гори гро1мад111в брехні, спа·скудивши паrм'ять ;загробну 

Рідного батька, і ще боrр.сука оббреха1в бе~.соромно, 
Друга наЙ·1~ращого свого, що все ;з·аступа~воо ;за нь·оrо. 

Словом, уда'В·с·я на все. щоб тільки ;зр'Обити Й·мо1вірrни;м 

Опо.віда1ння СВОЕ; і ПОМІСТИТИСЯ над ВОrр·огами. 

"Спало ра~ ба·ть1юіВі 1уастя чере;з чародшство відкрити 

Ска·рб короля Еммеrріха Могутнього", - мову почав він, -

"Та дуже мало прибутку ма:в ба·тько в~д ;знахідки тої, 

Бо ;запишавсь він надміру багатством і ІВ·сіх йому рі'Вних 

Він шанува·ть перестав, а усе то-варПство колШІІІНЕ; 

Просто ні ;за що вже мав. Шукаючи д:ру;зів ·В·е·л·ьМІожних, 

Вирядив Гінце-кота, як посла, у дикі Арденни, 

Бра;вна та1м, ІВедмедя, ;знайти, присятТІИІС=Я на ві:рність 

І ;запро·СИJТИ :його до Фляндрії коронуватись. 

Грамоту цю прочита:вши, ~радів Бравн ;з неї страшенно, 
Рушив бадьо·ро й рішуче, до Фляндрії спішно ,ді1стався, 

Бо вже дЗІвно та1кий ;задум плекав він в таt;Мних надіях. 

Батька ·в~н там р.о;зшука·в, той радо ;зустрівся ;з ведмедем, 

Миттю післав він по r·рімбарта мудрого т~ І;зеrріма. 
Обговорили во1ни вчо·тирь.ох свої пляни ;злосливі, 

П'ятий же був Гінце-кіт. Лежить там сільце невеличке, 

Неподалеку тих місць, а ;зовуть й.ого Іфте. Ота1м то, 

Десь поміж Іфте і r ентом, ;зібрались вони .й ;зго;во~риш11сь. 
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Ніч непроглядна і довга нараду лиху приховала. 

Бог їх .покинув! За,брав їх діявол, і батько ;забра·в мій 
Міцно у ла:пи свої, СІІІОІКу.сивши їх ;золото·м грішним. 

Вцрекли омерть ;короtЛеві ·вони, а для того ;заклали 

30 Вічний, не;зла·мний сою;з; і всі уп'ятьох присяглися 

На І;зеrрімову голову, що ~;за мона1рха в них буде 

Бра:вн..:вед:мідь, що йому на престолі у Ахені-мі·сті 

Цар.ські ~клейноди дадуть і вінцем ;золо~тим увінчають, 

А К·оли друг королі:всьний якийсь а:бо хто і·;з родини 

35 Ста1не п:ротивитИІсь тому~ - такого повине;н мій батьно 

Чи підкупить, чи улестить, а ні - то в ВИіГІНіння спро·вадить. 

Стало мені це відоме, бо ж Г рімбарт яко·сь, напідпитку 

Бувши і;зра1юку, я·;зин .Р·о;зпустив свій бе;з мі·ри і краю. 

Жінці свої-й. в'Ї1н, як дурень, р1щ3к·риІВ усі та·йнощі ;змо·ви, 

40 Сам на:ка;заІВ Ї1Й моІВчати і думав, що в цьюму рятуно·к. 

Ск·о1ро ;зустріла ·во·н.а мою жінку і, І'И :на1ка';за.вши 

Т;рьо1х б~блійниІХ ц·а,рів нщзвати ;за кл1я1Т1Ву в·рочи1сту, 

Честю і ·В'Ї1рою ї·й присягнутись, IJ!O й олова не впустить 

Ані ;з охоти, ні ;з примусу, - в1се їй ро;зкрила. Зв·ича•йно, 

45 Жінка мо1я та1к са1мо "додержала" даної клятви: 

Ледве ;зусТtр·івшись ;з·о мною, усе р·о;зка;зала, шо чу ла, 

Зна.к ·та.;мничий одКІрив1ши м·е1ні, щоб ро;з·віяти сумнів. 

Н ІРОІВ~рИ!в, та це с·турбувало мене невим·о1вно. 

Я пригадав -собі жа·б, що кумкали вrоло·с, аж доки 

!Ю Кумка1н.н.я їх не почув, нарешті, владика небесний. 

Жм ;заб1ажа·лось ца1р.я, їм жити ІВ яр.мі ;зако·ртіло, 
ЖИ!вши на 1волі раніше, ніякої влади не ;зна·вши. 

Жх блага.ння Господь вдо1вольнив -- да1в лелеку в царі їм, 
Т•о:Й їх гонителем ста:в, не да.; їм х·вилини спо1кою, 

55 Б'.; і клю.; їх нещадно. Тепер, необачні, вже плач:уть, 

Та ;за•пі1;знилИ1сь, на жаль: довіку вл:ащір їх п·риборкав". 

Голосно Ра~неке-лис промовляв до громади всі«;ї, 

Та·к що ;зв~рЯм у1сі•м чути бул.о. Ві1в далі ві:н мюву: 

-- "Ба1чте, бо1mвш1 дл.я в·сіх я того. Бо ж та•к воно й ви1йшло: 
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60 Ва:с я, КО'ролю, спасав -- і кращої жда1в нагороди. 

ВідаІВ я Бра1вна вда~чу лукаву~ підступну й недобру, 

Знаrв йо·rо ;зл,очини в·с.які і наслідків кепських боявся. 

Тільки б на' царство він сів, ;заrИІНули б ми, бе;зпер·ечно. 

На1ш же король благородний~ моrучий, до в·сіх милост:Ивий, 

65 Думав собі я, - на лихо б на~м був ото·Й ви1мін мі;зернИІй? 

Щоб те нікчемне дурило~ ведмедя, та так от ;звеличить!? 

К-іль~ка я тижніІВ крутив голо.вою, що1б ц.е ро;злад·нати. 

Передусі1м, ро;зу~мі'в ЯК~на~йкр:а·ше ,я, що як мій бать·ко 

Ска1рб у ,руках ;з1береже, багатьох він до се:бе прилучИ'ть. 

70 Вигра·в би ІіРУ він тоді, а ·ми б ;з~осталі1сь бе;з ІВладики, 

Отже, я маІВ ;за~вданнЯ ·- по ;змо·;зі окор.Ипе відк,рити 

М~оце, де схоІВа1нИІЙ ска•рб, у;зять Й0<го ;звідти й ,схо1вати. 

Йшов мій бать·ко в поля~ чи біг старий мій лукав·ець 
В ліс - чи вночі, чи удень, і в спе·ку, і в люті мо~р·о;зи, 

75 В дощ і в пого1ду, - я ;завжди ;за ним неп·омічений стежив. 

Якось лежаІЕ я, rв піску ;1ахова·вшися, й ду;ш.;.у ту ж думав, 

Як би натрапить на СІІшрб, про я·кий так ба1гаrrо l\а;зали. 

Рапто·м побачив я ба·тька: він лі;з~ 'К·ра1дуч:Ися, я.к ;·шоді1і, 

3-пuМЇЖ каміння, на гору ВИСОКУ ;3)І,іЇ1Й!маю 1ІИСЬ пруд'К'О, 

во Я ж все леж)'· - й нічичирк! Він думав - ні'Кого нема~. 

Та обдивився навкруг, і коли ані бли;змю, ні далі 

Ані душі не помітИІВ, то ось що почав -виті·вати: 

Дірку ;за~сШІа·в піс'Ком, а пот1м уміло та СіПритно 

Місце те все ;за:рівняв, і коли б х·то побачив те міеце, 

85 Той аІНі 'В'ВЇК не пюмі-rив би входу. Та перш, ніж ;забратись, 

Він примудріІВся пісо'К тОІЙ, нуди його л:апи ступа1ли, 

ЛоІВко ;заrмести хвоото1м, геть-чисто усе приховавши. 

Мордою по·ті:м ;зар'И!В він сліди. І тоді я уперше 

Всіх викрута.сіп отих навчив1сь од прехитрого бать·ка,, 

90 · Знавсь бо він до1бре на в:Итівках мудрих і ка'ве,р;зах р~них. 

Все ;зак~нчJІІВши, по.біг ві,н у справах. А я тут подумав 

Чи тут десь бли;з·ьюо нема~ тогб багатого с·ка.р1бу? 

62 



V , 76-79 

63 



V 

Я не ба1ривсь - підійшов і од;ра;іу ж у;ія:всь д10 роботи. 

Щілину швид1ко спромігсь я своїми ро;зрить па;зурями, 

95 Влі·;з не'Терпrляче туди. Знаrйшов я та·м речі коштовні, 

Злото чер.воне і с·рібл·о, майсте·рно карбо·ване. Певно, 

І най·стар-іший ;з п;рисутніх багатства не бачив такого. 

Тут я :за· нього і;з жінкою в;зявсь. Ми носили, тагали, 

Бігали вдень і вночі - бе·;з во;за й ві;·ючка все несли. 

100 Щ10 вже трудів та ;зусиль на·м витр·а1тить тут до·велос:я! 

Кріпко де:ржа1ла·ся жінка моя Ермеліна. От, в.решті, 

Ми опромо1гли1ся скарбИ ;захова·ти в тає;мному місці, 

Та1м, де на·м ;зручним ;здалось. А батько весь час свій прQ.водив 

У то·ва1рИ:стві отих, що смерть короля наrмишлrяли. 

105 Що ух·ваюr·ли вони, -- ді;знавшись про те, ви і3дригнетесь ! 

Бра~вн та І;зеr1рім ;зара;з од1крито листи ро:;зіслали, 

Військо оюликаючи ними і всім пИ'ШучИ, щоб ;збира·ти1сь 

Наймаrним людям, - мовляв~ Бравн ;запише ус1іх їх на службу. 

Ще.ІІJро, моІВляв, наперед ;заплатить усім він їм гроші 

110 Батько, 01бходцчи край, листи всі1м. по·ка1;зував, - він бо 

На отой ска1р·б покладався, вважаІВ, що він сХ'ований до·бре. 

Та вже від ба1тька він ще;з, і коли б ;з у.сіма, скільки мав ві1н, 

Дру;зями бать·ко шука.в його, ----'-- пфеніrа там не ;з·на·йшо·в би! 

Сил не жалів мі:й баrт'Ьlю. 0'ІІож, 1не;за1баром устиг ·він 

115 Всі поrмі'Ж Ельбою й Рай·ном оббігати ;зе:м·лі німецьrкі. 

Він там ба·гато нає;·мнИІКів стрів і чима1ло умовив, 

Гроші ваги нада1ва.ли чималої всім о·біцннкам. 

От вже, на~решті, і лі1то прийшло, і ;знов повер:нув·ея 

Батько до спільників. Про бідкування, страхи :і турботи 

120 Міг ро;зпюІВісти батато він, - на1дто як коло са•ксонськи:х 

Замк~в висо,них n1н Якось ледь не наклаІВ головою, 

Як і;з хортами на конях цькУ'вали його день-у-денно, 

Так що він ледве спро·мі1гся там шкуру СІВ·ою врятув·ати. 

Радо він 1юка~ав чотИІрьом своім спільника~м спИ:ски 

125 Тих, що ;за гроші купи·в їх, а·бо обі·цннка.ми ;знадив. 
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Бра·вн ;1а1х·оплений був, в.сі п'ятеро список читали. 

Та.м сповіщалося: Тисяча двісті ;1 рідні І;1еrріма 
Нвл.ятьс~я в ·ві1йсько ;1 ро.;1к.ритою п·а1щею й ;1лими ;1убами. 
Та·кож на Б·равнЇІІІ бік перетяг він юотів і вед.медів, 

Всіх борсукі1в, ро1сомах і1;1 пол,ів тюрінrських, са.ксонських, 

Тільки умо·ву та1ку, ска1;1аІВ він~ укладено ;І ними: 

Плата ~а мі1ся1ць впе·ред. За це ;3'явитись негайно 

Зобов'я;1а~ли1сь во·ни на перший же ;1аклИ:к у війсьRо. 

Слава довіІКу Тво·рцеві, що я рu;1ладна~в їхні пляни! 

Впорядкуrвавши усе це дба,йлИво, як треба, мій бать·ко 

КинУ'в·ся ;знову в ПОЛ!Я, щ·об оглянути ска.рб свіrй к1оштовний. 

Тут його лихо й спі·ткало. Вже рив він та й ·рив, ще й копаІВся, 

Тільки, що більше він шкріб, тим ·ме-нше ;JІНаrходИ1В. Всі спр'Оби 

Зовсі·м марні були, і вдавався мій батько у ро;1пач. 

Зниюнув бе;1 сліду ~весь ска1рб, ніяк вЇ'н Й·ого не ;зна.ходив. 

З со·ро1му та од відчаю -- о, мучить цей спогад жахли1в'И'Й 

Днями й ночами мене! - тоді мі1{ повісився бать1ко. 

Все це ;J~робив я, а·би ;за1побігти лихому ;1лочин1ст:ву, 

Нині ж терплю я ;з.а те, але не шwодую ні тр·охи. 

Бра1вн та 1';1еrрім, ті ненаже·ри, у .раді 11а1Й·ближче 

До ко:роля ;1а1сідають. Тобі ж, о, Ра·йнеке бідний, 

Як одплатили тепера ;1а те, що пожертвував бать1кuм 

Ти, короля рятувавши. А де ще та·ких ви ;1найдете, 

Що по-губить себе ;згодні, щоб жити вам як~н.а·йдо1вше ?" 
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Тут юо'Р'оль ;1 ко·ролевою сильне бажання відчули '150 

Скарб ;1ахопИти, убік одійшли і, поклика1вши лиса, 

Щоб бе;1 нікого до·мовиться ;І ним, ;1аrпитали скоріше: 

"Де ж то ;1ахова.ний скарб ~ваш? Скажіть, ми хотіли б це ;1нати". 

Лис на те 1відnові1в ї·м: - "Але ж бо яка мені користь 

Ск.ар б ота1кИІЙ ко1р.олеві віддать, що ;засуджуt; лиса? 1:>5 

Більше він вірить моїм ворога1м, лиході1ям і вбивцям, 

Що о:бду~рили обох ва1с брехнею і смерти моt;Ї добились". 
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- "Ні", - ко.роле·ва промовила, - "ні! Вже тому не бу.вати! 

Вам наш король пове·рта~ життя і ·старе ~абу~ва~ .. 
160 ВіІН пере·м~оІЖе себе і прибо.р·ка~ гнів ·свій. Та тільки 

Будьте тепер ро~у·мніші і вірні йому та слух~ня.ні". 

Ра1йнеке каже: - "Моя кор·олев•о, коли влада1рЯ ви 

Вмовите, що·б обіцяв пс·ред ва1ми він ~ІНов мені ласку, 

А всі мої лиходійства, про!Вини і прикрості В·СJЯІtі, 

165 Що їх ~а1вда·в, на жаль, я йому, він ~а1буде на!Ві~ки, 

То ніхто ~ кор.01лі1в на ~емлі пюхв·алитись не ;31може 

Ска1рбо1м чудовим таким, що дала йому лиеова вірність. 

Скільки та1м ~лота·! Я місце скажу, ·ви ~дИІВу«;те1сь вельми". 

- "Е, ви ·не вірте йому!" - ска·~а·в тут король. - "Та коли ВІН 

170 Що1сь пр'<> 1Gрадіж1tу, брехню чи ·ро1~бій ~аведе, т·о вже вірте, 

Бо брех·у1на ще такого, напев·но, не ба1че·но 'В світі". 

Тут :короле~ва ска~ала: - "Звичайно, життям попереднім 

Мало до1ві1ри він ~аслуго:яував. Та ~мір·куйте ви ІНи1ні: 

Дядь·ка с~во1го, бо•рсука, і в·ла.сного батька ві~н на:віть 

175 Перед судом о·га1нь·бив, привселюдно ро~кривши їх ~ло·чин. 

Якби х·отів, пожалі'в б їх, ~1ні1рів же ~бвсім сто1рон.ніх 

В справу б ~а([LJІутаІВ. Адже ж він не дурень бе;илу~до брехати". 

- "Ну, як rада·«;те ви"~ -· корол·ь відка~а:в 1и, - "що краще 

Та.к учИІнити, - rа1рщзд! ІЦоб наслідків гірших не стало·сь, 

180 Я приста·ю на цю думку, ~·роблЮ так, і лИJоові ~лочИІни ·в·ся1кі 

На свою совість ві1~ьму, ~а·тушкую усе, що ~робив ІВін. 

Та це прощ.аю Й·о·му я ·вос·та.нн«;. Не1ха1й він ~а.тямить! 

Бо ж прис:яга·юсь йому цим •ві1нцем ко1р~олівським: коли ВІІН 

Зно1в щось і~16'реше, чи лиха накоїть, пока«;тьс·я гі'Рко. 

185 Всякий і~ рідних його, хоч би у де.ситім коліні, 

Хто б він не був, ~а1платить ~а це, не вря·ту~ться жаден. 

Ум не унИкlНути 'Ка~ри, бе~честя і суду тяжкого!" 
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Бачивши швиДІкість, ;3 якою 1щр·ол_ь св•ою думку міня«;, 
Зно·в лис душею ~віджив і про·мовив: - "Невже ж то я дурень, 

О, милостивий королю, що1б праnити ва·м тереве·ні, 

Що їх брехли1вість відкри«;ться ~а.втра, чи на·віть сьогодні?" 

Слову цьо•му ПО'вірив король простив крутіf;!Ві 

Батькову ;іра.ду і лисові влас:ні усі лиход11И1ства. 

Райнеке радий бе;і міри був. Спр·а·вді, в ща.сливу годину 

Він вря·тувався від лап во~рогі•в і унИкНІув недолі. 

- "О, бла1гор·однИІЙ королю, ·вла•дарю ласнавий", - поча·в він: -
"Ха'й же Творе·ць відплатить і ва·м і вашій дружині 

Блаt'о'М ;іа те, що ~о мною, нег.ід,ним, ви та.к учинили. 

Я ж .не ;3а1буду цього і буду довіну вам вдячний. 

Спра"Вді бо, годі ;інЗ/Йти по ·всі·х кра:ях і держа1вах 

Іншу істоту під сонцем, кому я окоріше віддав би 

Ска1р·б цей, аніж саме вам. Поставились ви й королева 

Надто ласкаво до мене. За це віддаю ж я вам радо 

Gкарб К·О!р•ОUІЯ Еммеріха в ті•м вигляді, ІЯК в ньоrо був він, 

Де він лежить, ро;іпоІВім я тепер і ска~у ЩИІру праІвду. 

Слухайте! Є там на сході, у Фляндрії, ди.ка пустиня. 

В ній же га1йочО'к оди.п лише - Гюсте.рльо - на';і'Ву ;3ат1яІМте! 

Є дже,релое> та·м, що Кре.кельбор•н ;і'ветьс·я, - і ви не ;іабудьте! -
Бли;іьн;о во.но від гайка. За 1рік не про-ходить ні ра;іу 

Та.м ані жінка, ані чоловік. В цім бе;ілюдді бувають 

Сови •Са1мі й пугачі .. Отам і ;іарив я ба.гатство. 

Крекельборн 1м·і.сце те ;3Веться, вам слід пам'ятать цю вна;3і1в·ку. 

Тіль'Ки ж ідіть ви са1мі, ;3 дружиною лиш, бе;і нікого. 
Вірить не •Можна нікому; Я'К іншо·му це до:ручити, 

Ш·коди бага1то було б; я раджу 'вам бути о·бачним. 

Слід ~ва1м са~мим лиш піти. Я.к Крекель.борн пройдете, далі 

Дві молоді там бе·рі•;іки ростуть. ПриміrчаЯте, щ·о перша 

Та1м, де тече джерело. Ідіть, мил•остивюй королю, 

Проrсто на ці де·рева: під ни.ми скарб:И ті й ;іариті. 

Рийте, щюребіть оміливіше. Наrйперш буде мох під ко~рінн.я·м, 
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Потім одра·;зу ж ви ;знаидете щирого ;золота речі, 

До·ро·гоцінні, майстерні, між .ними й вінець Еммеріха 

(Якби не схИбил.а ~·мова, ведмідь вінець той діста·в би). 

Бе;зліч о;здоби на ньому, і каменів ряд самоцвітних. 

225 Ви:ріб Т'О пишниrй, та1ких вже не роблять, та й хто б міг купити? 

О, мі1й •ко1р·о1лю! Я·к тільки по-ба·чите ви ті багатств.а, 

Так, ·я певен того, ·- доб.ро·м 1ВИ ;згада~те лиса•. 

»Райнеке, чесний мій лисе!« - ви С!({ажете, »ти, що так 

rмудро 

Тут попід м1ох.01м ска'Р'бИ захова1в, - хай буде дові,ку 

230 Щастя ;з тобою по·в•сюди і ;завжди!«" Так мовив облудник. 

Загов·о1риrв тут ко1роль: - "ІТ01ви'Нні пі•ти :ви зо м•ною. 

Нк же без вас я зумію один розшукати це місце? 

Чув я, ;звичайно, не ра;з про Ахен, про Кельн і про Любек, 

ЧУ'в я й про мі1с·Т'о Париж; та про Гюстерльо із К:рекельборном 

235 Досі ні ра·;зу не чув, їй Богу, бе.ре мене о.страх, 

Що ти і13нов на'б·реха•в і виrада1в дивні ці на>;з·ви". 

Райне.ке слухав з досадою В'сі ці сло·ва обе•режні. 

Потім сказа·в він: - "Хі·ба ж так далеко я шлю ва•с по с:карб цей'? 

Не за Йорданом же слід вам шукати. До чого ж підо~ра? 

2:t() Все це, повторюю ва1м~ у Фляндрії, тут та·ки ж близько. 

Та ми ще й і:нших С'ПИТа~:\1, щоб ствердили те\ що сказав п. 

Крекельборн! ГюС'терльо! - так я скщ~а'в, і та:к ~ воно справді". 

Ля.м1пе він вИкликав, той лиш тремті•в і підх.бдить боявся. 

Райне·ке юр-икнув: - "Ідіть с·мілИ'віш, королеві ва-с треба. 

245 Хоче віrн, щоб за црис'Ягою, що ви далИ нещодавно, 

Всю ви посвідчили правду, оскіл·Ь'к'и во1на вам відома: 

Де ро;зт.ашо·вані Гюотерльо й Крекельборн? Ну, поясніть же''. 

Ля,мпе го·во·рить: "Ска·жу. Місц·я т1 лежать у пустині, 

Крекельбор:н ·бли;зько від Гюсте:рльо. Гюстерльо це ~ 

[на.ймення 

250 Гаю того, де 1101рбань Сі1мо1нет хова·вся та•к до•вго 
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3 бандою хлопців лихих, фальшиві там роблячи гроші. 
Лишенька сьорбнув я там, - і голоду, й холоду, в той час, 

Як аж туди я рабіг, од Ріпа-пса рятува!Вшись". 

Ра1ЙІнеке мо'вив на те: --- "Підіть же на міс.це і станьте 

255 Там, коло і1нших. Ко:роль од вас вже досить дірна1юя". 

260 

І про,ка~ав тут до Райнеке-лиса король: - "Ну, не сердьте,сь, 

Що я, у рапалі, вашому слову не дуже йня1в ;ві'ри. 

Ну, а тепер якнайско·рше на місце ·мене про•ведіть ви". 

Лис же на те~: - "Щасливий я був би бер краю, коли б то 

Бути супутником ва1м до Фл·яндрії чееть м,а•в і п·раво. 

ТілЬІки для вас це гріх·овно було б. Хоч це ме.ні й сором, 

ВИІйде на с'вітло і це, а я ж цромовчав би охоче. 

Слухайте. ІреІ'1рім-вовк неда1вно пост·риr1ся ІВ мона·хи. 

Думав, р·вичайно, шлункові він догоджаrти, не Богу, 

265 Ввесь ма-на,сти:р ві1н о:б'ї·в -- ра ш1стьох нажІі!рав·сь день-у-день 

[там:. 

Все йому м,ало рдавалось, на голод і рлидні він скарживсь. 

Я пожалів Й•о1го, врешті, - худим його бачи·вши й ХВО(ІJИМ. 

Ну, до;по·міг утекти - він же родич мені і.з на1йближчих. 

Папа ж ра це наложив на мене відлуку від церкви. 

270 Я і думаю,· Р вашого відання й волі, не'га.йно 

Душу очистить с·вою і раnтра, я1~ сонечко встане, 

В Рим на про•щу пода·тись~ щоб та~ попроха·ти прощення. 
Поті1м - у Зем,лю Св·я·ту черер море. А там роргрішуся 

Я оста•точно. Тоді, пове'Р'нувши•сія Р ман,п1рів додо1му, 
275 З честю х'о:дити:му ·вже біля вас. Нині ж це не годить·ся. 

Всякий бо Р осудом скаже: »Недобре король учи.н:я~. 

3на~ться Р Ра:й~неке він, неда·вно прирече.ним смерті 

Та ще відлученим волею па·пи св1я·то1 о від це1р,квиr«. 

О, мій королю, ва·м я·сно самим - ·не гара·рД воно буде!'' 

280 "Справді", - промо'В'ИІВ ко•роль, - "мені це було невідомо. 

Якщо відлучений ти, тобі поруч мене не місце. 
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І 

Ля1мпе чи іншИ!Й мене проведе ;i;o того Крекель·борну. 

Також і те, що намислив ти ~пяти відлуку, вважаю 

Ділом корнсним і rарним. Тебе відпускаю ла1с-каво. 

Завтра рушай 'На світанку. Проча·нину я не ~авада. 

Бачу я: хочеш ти, справді, від лиха до бла1га вернути.сь. 

Хай же Господь помаrа~ тобі, береже у до~ро~і". 
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ПІСНЯ ШОСТА 

Так от до Райнеке ;3Но•в королівська проллялаоя ласка, 

Са·м же ко:роль ;3ійшов на місце 'На·лежне, висо:ке, 

З камен~я став го~ворити, 'велівши тва·ринам присутнім 

Всі1м ;3амовчати і ро·;3та~шуватись в траві ;3а їх родом 

Чи то ;3ва:нням. Став Райне·ке від королеви пра·воруч, 

Мо·ву ПоQча1в тут ко1роль, обережно мудро ка·;3авши: 

- "Всі r1·омо1вчіть, і сл·ова мої слухайте, ;3Вірі і птиці! 

Слухайте всі, бататі і в·богі, малі і великі, 

Всі ·ви, ба·ро•ни мої, придворні і слуги найближчі. 

10 Ра·Йнеке В;3ятий від1нині під силь.ну мою охо.ро•ну, 

:Мали пові·сить його, але таї·н він викрив багато, 

Так що я в•ірю йо~му і на під·ста1вах rрунто1вни;х 

Милість йо1му по·ве·ртаю. Дружина ·моя, 'Ко:роле·ва" 

Теж клопота•лась ;3а нього, і ;3НОВ я до нього прихильний. 

l!) З ним я цілком по·ми·ривсп, життя і ма1йно п·о·вертаю. 

20 

25 

Мир, да·роІВаІНИІЙ мною, від~нині йому обо1р·о1на. 

Вам же даf;ться ·нака;3: під 6с·т1рахом оме~рти тяж·кої 

Райне·ке маf;те в0сі шанув·а·ти ви ;3 дружиною й діть·ми, 
Де б, удень чи вночі, віднині ви ;3 ним не ;3устрілись. 
Більше не Х·очу я ска!рГ на Райне·ке слухать rні1яки•х. 

Все, щю ві•н кепського кої·в, ;3а'будьмо. Вже іншим ві·н стане, 

Кра~щим - ручуся 1в тому. Та•к, ;3а·В'І1ра ледь-ледь ;3a;3opif;, 
В;3•Я'вши са;кв:И й патерицю, до Риму на про·щу ві.н рушить. 

Потім - у Землю Святу, і додому не nернеться, поки 

Всім своїм чорним гріхам прощення там не дістане". 
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Гін це тоді до ведмед;Я та во1вка у гніві ~вернувся: 

-- "Все, все ;загину ло!" - К·рИ'кнув: -- "І труд, і тур·боти ! о, кра·ще б 
Звідси далеко нам бути! Лк Ра·йнеке в милості ;з~нов·у, 

Вдасться шах·ра•Й до всього, щоб трьох нас усіх ;зна.пастити. 

Око п втратwв одне, а тепе~р-от боюсь і ~а друге". 

Мовив ведмідь: - "Дорога тут порада ро;зУ'мна, як ·бачу". 

Вовк же додав: - "Тут щось дивне! Ану бо, да·вайте в.сі ра;зом 

Підемо до •короля". І от він і Бравн, у до~саді, 

Стали перед 'Ко•ролем ;з королевою і проти лиса 

Мову ;запально і впе~рто вели. Та 1ю-рол~. відка;зав їм: 

-- "Що це, хіба ·ви не чули? Вернув я Райнеке миліс·rь". 

Г·нівно ска·;за:в· це король і тут-та•ки ж видав. нака;з він 

В;зяти, ;зв'я;зать, ув'я·;з·fІИТИ обох. Він бо доб·ре ;зат-ями1 3 

Свідчення Райне·ке ·в·сі про ;змову їхню та ;зраду. 

Та•к несподівано спра1ва ;зворотним кінцеІ\І о·бернулась: 

Ра.йнеке ;зо~всі:м був 'ВільнИІЙ, а д·ва вороги його люті 

Сором·ом в.крилИІсь, і .наві•ть ;зумів ві1н підстроїти хитро, 

Щоб у вед!мед!Я ;зі шкури шмато·к для нього ;злушми 

В п'ядь довжИІни й ширини на са·квИ у дорогу дале·ку. 

Так, ;зда.вал·ось, У'Се те ·він мав, що прочанину т1реба, 

Та в ко1ролеви іще попро·сив і в;зуттЯ, говориfвши: 

"Я, милостивице, йду ;за прочанина ·вашого •нині, 

То поможіть же мені цю прощу ;зді:й.снИти удало. 

Чет1ве:ро Д·()ІбрИІх чобіт в І;зеrріма «;. Та·к спра~ведливо, 
На мою думку, було б, щоб і;з них він оддав мені пару. 

О, попрохайте про це ·ви мого короля та владику! 

Зайва па1ра од.на і ДЛ1Я жі:нки його, rі1ремунди. 

Адже ж •в·она, як ха·;з•я.йка, не часто оселю лиша«;". 

Це королеві ;здалось справедлИІвим прохання·м. - "З.щича.йно, 

М·ожуть по парі відд.а·ти !" - с·ка·;зала во·на милостИ.во. 

Райнеке дя~куJВав їй, уклонившись ни;зе·нько, й п1ромови1в: 
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- "Як я оде•ржу в;зуттЯ, то вже баритись не буду. 

Все ж то добро, щ·о ;зді:йсюо я, на rфощу оцю манд1рувавши, 

Буде на ~орис·ть і вам, і владичному вашо1му мужу. 

60 Бо ж ми, пр·оча:ни, повинні ;за всіх на прощі м0~литись, 

Хто учинив нам добро. Господь хай віддаrсть вам ;,3а ла.с•ку!" 

Так на пере:дніх ~вох лапах пан І;зеrрім рапто·м по;збуrвся 

Гарних обо·х чобітків аж До самих колін. rіремунді 

Теж не ;з медом прийшлося ·- їй ;задні ноrи ро;з·;зули. 

65 Так ;загубили вони і шку·ру і кігті на лапах. 

Поруч ;з ведмедем лежали і, nідні жалЮ, ждали ·смерти. 

А тИІмчасо1м о·блудник, са·кв:И: та в;зуттЯ ро1;здобувши, 

Ста1в біля них і ;з1нущатись почав, оrсобливо ;з вовчиrці: 

- "Люба моя, дО'рога!" - їй ка;зав: - "ви погляньте, яrк гаІ}JНО 

70 Ва·ші лежать чобі·тки, сподіваюсь носити їх довго. 

Досить ;зусиль ви до.клали, хот~вши мене ;загубити, 

Попіклував.СІя ж і я, і .наче :немарно трудився. 

На;зловтіша.лись ви всмаrк, прИІЙшла тепер черга й на мене. 

Так ·воно в світі іде. Доводить.ся долі скоrрrя·тись. 

75 От я в дороr;зі тепер спомина·тиму вдячно бе;з краю 

Родичів любих: це чем.но ;з їх боку вr;зуття мені дати, 

Ви не роr;зка~·тес·ь 'В цьо•му: Як в·ідпус·т гріхі~в ·Я дістану. 

Ва·м прИІнесу я частину і;з rlа1лестини та ;з Ри.му". 

А rіремунда у мукйх жахливих лежала, їй тяжко 
80 Сл-о~во промовить було, - так надсилу во·на про1стогнала: 

- "Вид.но, ;за наші гріхи ва.м щаrст•я Бог по·сила~". 

Брав•н та І;зе·r1рім-вовк бе·;змо·в·но лежаіJІи. Обидва, 

3в'я;зані, в ранах і во·рогу відда:ні в ;злі'С.Ну наругу, 

Випили чашу до дна. Лиш Гінце-кота бра.кувало. 

85 Лиса ж юоrр·тіло і Гінце ;за шкуру сала ;залл,яти. 

Зраrнку облудник і;знов у;зя1вся ско·ріш до роботи. 

Ві.н пома!сткв чо1біточки, у родичі·в ;здерті нахабно, 
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Потім до Нобеля ;знову шшов та1к йому мовив: 

-- "Раб ·ваш слух:ня·ний вступ:Ить на святую до.рогу готовий. 

90 Отже, овя·щеннику вашому дати ви ;звольте на·ка;з л·иш 

Бла1госло1вить мене в путь, шо1б ;з1відси пі.шов .я спо'Кійно, 

Щоб і пішов, і вернУ'вся у ласці я божій". Скінчив він. 

Був у то1й ча·с ба:ран капеляном придв·орної церкви, 

Віда·в ділами ·всіма ·він духовним~·, іноді також 

~'5 ІІи•сарем бУ'в. Ві,н ;з1вався Белліном. І\01роль його кличе 

1 пром·овляе.: - ~,Ви сл·~в •мені кілька овяти:х прочитаrйте 

Пlвидко над Ра1йне-ке-лисо•м, шо r~·одвиг ;заду:ма1в вИІсо·кий: 

Він вирушае. до Риму і далі - в Землю Св1ятую. 

Дайте Йо•му паІТе·рицю й с.аквИ приладна.й·те до спини". 

100 Та ві)Іjмовив Беллін: - "О, ко:ро·лю, самі ви, ;здае.·1·ьс·я. 

Чули~ шо ;з Ра·й·неке-лиса іше не ;зня·то відлУ'ки 

Можу ;за це від епископа ма+Ти по·ка·ру велику: 

Легко ді·,з.на·тись йо1м1у, а іВЇІН покарать мене владе.н. 

ІЦодо ме.не, то лисо.ві ;зла, ні добра я не ;зи~чу. 

105 Тільки б та•к уладнати. що1б бе•;) догани ;зоста'вся 

Я ·в+ід е.пископа Прірви. а теж не підпав під неласку 

Про•бста, отця Блюдолюба. та тільки б декан Са·ме·;здиретво 

Вра;з не розсе.рдився, я б помоли·пся, ;Ja ва·ши+м нака.зом "' 

Відповідає Rороль тут: ·- ~~до чого від~мо,ви й ро;змови? 

110 Сліn навер;зли ви баrато. та не до путт·я все К·а.зали. 

Чи прочитае.те ;зло. чи добро ви над лисом -
І{ бісові 'все Це мені! ІЦо мені ваш в со.борі е.пи·с-коп? 
Райнеке в Рим вирушае. на про1шу, а ви .на ;за·ваді? !" 
Боп;зко тут ;за вухом почухаn Беллін - він сТІрахався 

115 Гніву царсь'Кого - і швидко вичитУ'вать в·,зя1вся і;з книжки 

Над головою прочанИІна, та неуважно той слуха'в: 

Як поможе - поможе й бе;з того, ·чQГО ж турбувати•сь? 

От црочитали молит·в·у над 1ним, і сюшИ він одержав, 

Ще· й па·терицю -- готО'ВИІЙ П·р·очан·ин, - та все то обл у да! 

120 Сльо;іи уда·ва·ні так і текли в шахра·я по обли•ччі. 
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Бор·оду в·сю ;:1амочИ!в, ~неначе і спра·вді в1н •~ая!Всь. 

Правда, жури:воя він ТИІМ, що не всіх він, одра;:1у ;:1недолив, 

Скільки було їх отам, а трьо.м лиш ганьбИ ;:1а1подіяв. 

Все ж він сто·Я'В перед ними й прохав, 1_цоб і~ вірою палко 

Всяк по1м·олився ;:1а нього, як може, - і рушив в до1рогу. 

Геть поспіш.а~в він, бо віда1в, що винний, отож і боя1вся. 

- "Райнеке", - ·мовИ!в ко!роль, -- "та Ч'ОГО ва·м отак поспішати?" 

- "Спра1ву хорошу намисливши, слід не баритись" - пuвіда» 

Ра~йнеке-лис: - "Відпустіть же мене, мій ко.ролю ласкавИіЙ, 

УІ 

125 

Ча1с бо ПІрИІ~наче:ний вибИ!п, до;:1вольте на прощу рушати". 130 

- "З Богом!" - промовив король і тут-та1ки ж да!В 'ВІН на·ка;:1 

[в•сім, 

Хто та'м був і~ придворних, ;:J фальшиівим прочанином nи:Ити 

І провести його. А ТИ!М часом лежали обидва, 

Бра~вн та І;:1еrрім-вовк, ув'л;:1:нені, в горі й скорботі. 

Так ото Ра1йнеке ;:1нов королівську верну•в собі ласку 

І відходив Ї;і дво~ру в великі•й шанобі та славі, 

Мав пате~рицю й са·квИ, мо·в справді ;:1і1б,рав·ся на прощу 

Проща поТІРібна йому, як п'я·та нога для собаки! 

Зовсі:\1 не те мав на думці. Тимчасом же він владареві 

В очі пусти1в туману і в дУ'рні пошити спромігся. 

Всім, х1·0 його на суді винуnатив, доводилось нині 

Слі,LІ;ом ;:1а Ра,йнеке йти, його супроводити ;:1 честю. 

Він же свого не ;:1:рікався, хитрець, і ка1;:1.а 1в на прощання: 

- "О, мі.й королю ла·скавий, пиль·нуйте, щоб ;:1радни'КИ підлі 

Не повті·кал'И од ва1с, де·ржіть під сьома їх ;:1амками, 

Бо ж коли бу дуть на волі, вдадуться у підступи ;:1но'Ву. 

Ваше життя в небе;3пеці, ко.р~олю, ви це па·м'я·та-йте". 

Так і п11шов він од них, Ї;і побожним, смире1нним о·бличчя.м, 

З на1:Й:прос·тодушнішИ!м виглядом, мо'в би на діло св·яте~. 

Тут підвівся король і ;:1нов до па1лацу ве:рнувся, 

Звірі ж усі йому вслід. Вони ;іа наюІ;іом DИСО'ІШМ 

Райне·ке-лиса гу~ртом ПІровелИ у далеку до·рогу. 
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Шельма в'да~вав увесь час, що журить·ся він, аж тремтить весь, 

Так що ·велике ;3добув співчуття у серцЯх до-бродушних. 

155 Заf;ць-Ля1мпе с·ильніш од усіх тут ро;3жаливсь. - "Чи с~пра·вді", 

Ра:йнеке каже, - ,~ро;3лука судил.ась нам, Лямпе кохаІНий? 

От якби ви та Беллін ще, баран, удвох ;3абажали 

Тільки ще трошки ;30 мною пр·о1йтись! Ви своїм товарнство·м, 
Любим мені та п·риf;rмним, мене ущасливили б ве·льми. 

160 Ви я.кна1й1~ращі попутники і наЙ·справедліівіші душі. 

Чути п~ро вас лиш хороше, і чес"Ть мені ;3 вами про1ЙТИ1С!Я; 

Адже ж духовного чину ви, мужі святого ;3Вичаю, 

Та1к живете, ЯІК відлюдником я ЖИІВ; їсте саму ;3елень, 

Листям, 11раІВою на1викли вга·мо1вувать голод і;1м:алку. 

165 Вам не ~реба .ні хліба, ні м'яса, ні ласо·щів рі;3них". 

Та·к він улещував душі ті кволі, м'якень,кі •на вдачу. 

Рушили ;3 ним ·вони поруч і от не;3абаром у;3дріли 

За·м·о·к його Малепартус. Тут лис ба·ранові говорить: 

- "Ви, Белліне, ;3аждіть і травою ціf;ю та ;3ілля•м, 

170 Скільки ва1м д·о вподоби, годуйтесь: між гір тут ;3pO·CTaf; 
Сила усяких росли:н, і добрих на сма·к, і спожив.них. 

Лямпе беру я ;3 со1бою, п:ро·сіть його, щоб утішив 

Жінку мою - вже й тепер .во'На в го·рі, а тільки ;3ачуf; 

Вість, що 1руша·ю на п~рощу до Риму я, в ро;3пач уда·с·ть.ся". 

175 Плі1в пресолод,ку він мо1ву, щоб їх 01би·д·вох одурити·. 

з ;3айцем в·ві,йшли В1ОІНИ в ;33МОК -- й ;3астали ЛИІСИЦЮ в печалі; 

Біля дітей лежа•чн, вона тяжко та гірко тужила. 

Не сподівала~сь ніяк, щоб Райнене-лис повернувся 

Цілим і;3 двору. У;3ДJрі1вши ·Його, і сакв:И, й п·атерицю, 

180 Дуже вона ;3дивувалась, промо·вила: - "Райнга1рт·е люби·й! 

Що довелось ва.м ;3а;3нати? Що ста·лос:я ;3 вами, скажіте?" 

Лис ·вЇJдпо1вів: - "Заrсудили мене, і схопнли, й ;3в'я<;іали, 

Та на.ш король ·мило·сердний, --- мене відnус·тив він на волю. 

Йду на прощу тепер. Лишилось в ~а1ручниках двоі;: 
185 Бра.в1н та І;3еtрі1м-во·в·к. На ;3~на·к же, що ми ~а:мирились, 

Да1в мені Ля·мпе ко1роль, що·б ми ;3 ним ;3·ро·били, що хочем. 
Саме, ко·роль під кінець ро~судли1во та·к мені мо.вин: 
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- »Лямпе ~радив тебе, то•му ;3а·служив він, ~вичайнu, 

Кари на,~лішої. От і ;3аплатить він нам ;3а обра-;3у«". 

190 Лямпе Ї~;3 жахОІМ по1чув ті сл·ова лихові1с.ні і 11рі;3ні, 

І, приголо·мшений, - шоб В•рятуватися, кинувсь тікати. 

Лис перетяв йо~м·у шл1ях. Він жаді·бно вп'я.воя в горл·я:нку 

Бід•ному ~айцеві, що, лементуючи страшно, ·на поміч 

Кликав: - "Рятуйте, Белліне, від наглої смерти! Проча•ни·н 

195 Ріже мене". Він недовго го·рл.ав, бо ж Ра·йне.ке миттю 

Го·рло йо~му перегри;3. Так любого го.с·тя приняв він. 

- "Ну бо сюди! Поома:куймо ! Є сало в цім ;3а1йці, смачний ві1н, 
Може, уперше тепер .на щ·ось ві1н на·решті прида·стьс1я. 

Йолоп цей, бель·бас глад1кИй! Давно я плекав о·цей на1мір, 

200 Ось і домігся свого. По;3ива1Й мене, ;3раднику клятий!" 

Лис і;3 жі~нкою й дітьм·и у;3я'вся до сп·ра1ви; ;:1лупили 

Ш·куру ~ бі·дашноrо ;3а·йця, і всі у;3ялИсь до трапе;3и. 

На.дто сподобався ;3а~ц·ь лисиці, що в·се примоІВляла: 

~,О, ко·ролю й ясна королево! Це ~ вашої ласки 

205 Всмак попоїли ми нині. Гооподь ха•Й ;3а це ва·м віддячить". 

- "Їжте ж!" - лис мовив своїм: -- "Вже виста:чить нам на 

Всі досхочу наї1м•ось, а ~ав·тра, то я вже про·мишлю, 

Бо ;3апла1тити ·мені, ще й ціною неменшою, ма.ють 

Ті, що копа1лись під ме~не і капості вся.кі чи:нили". 

[ сьогод~ні. 

210 Тут Ермеліна ·ска·;3ала: "До;31воль·те спита·ти: як вийшли 

Знов ви сухИ'М і;3 в•оди?~' А лис одка;3ав їй: - "Чимало 

Т1реба ча.су, щоб про те.; усе ро~ка1;3ати, як хитро 

Я 01бкрутив ко•рол~я, о•бдурив і йо•го, і д~ружину. 

Пра·вда, при:,знаюсь я вам, що ця ;3 ко1ролем моя д•ружба 
215 Діло надто тонке, в.о:на не трива•тиме довго. 

Тіль·ки він п·ра·вду п~чуt;, ро;3сердить·ся люто, страшенно. 

З.нов попаду.сь я йому - ні ;3а Які скарбИ не врятуюсь. 

Буде ·ві.п гна·ти1сь ;3а мною, щоб :ко·нче мене упіймати. 

Годі тут ·мило.сти жда·ть, ро;3умію я це пречудо1во. 

220 Шибениці ·не втекти. Тож рятунку шукаймо раніше. 
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В Шва,бію ми пода1мо.сь! Ніхто там не ;зна«; нас. Будем 

іКить ;за тамтешні1м ;звича«;м, і ;знайдеться та,м, Богу дяка, 

Досить поживи дл1я нас, бе;з лі·ку всього, чого хочеш: 

Кури, гу1с·г, ;зай·ці та крілі, і дактилі, і цукор, 

Фі1І'и, род;зинки і птаство усякого роду і плоду. 

Хліб же у тій сто1роні печуть на яй·цях і маслі. 

Води проr;зорі та ЧИ'Сті, ПО'Вітря ясне та при«;мне, 

Сила силенна там і риб; їх та,м наr;зивають: Gallina, 
PuHus, і Gallus, і Anus, та й хто їх.усіх перелічить? 

ЛасИІЙ до рИбо1\ я тих! Адже ж, щоб ;здобуть їх, не треба 

ГлИбоко в воду пірнати. Ввесь ча.с годуваrвсь я та·кими, 

Як у пу~етині спаса'Вся. Та'м, жіночко люба, на1решті, 

Мирно ми всі ;заживем. Туди ми і рушимо вкупі. 

Та ро·;зуміти ва1м треба: від Нобеля я 1врятувавс·я, 

Тіль·ки наплі1вши йо1му сім кіп І]речаної вов1ни. 

Я обіця'В .йому скаrрб КОіроля Еммеріха сла·ветний, 

Що, я ;за;значив, лежить в Крекельбо'Р'ні. На місце прийшовши 

І там у;знвшись шука1ти, не ;знайдуть вони й порошинки. 

Ритимуть м.а1рно. Ко.ли ж ко1р-оль ;зро;зУ'мі«;, що ;зно1ву 

Я його ошука1в, то у гнів він уда1стьоя бе;змежни~й. 

Мусів бреха·ть ж я йому і плест:И: не·билиці усяні, 

Бо ж - ро·;зумі«;те :ви - тут про шкуру ішлося, не те що. 

Ще не бував :я у гі1рші,й халепі й сильніш не стра,хався. 

Ні, не хоті1в би ·Я ;знову такій небе;зпеці підпасти! 

Хай уже буде, що буде, але не родивс1я ще 'В світі, 

Хто вго·во1рив би мене ;знов до д1в6ру піти і віддати:сь 

Та'М ко~ролеві rрі;зному на суд. Я й так ледве-ледве, 

Лиш хит:руrванням ·спрамігся і;з лютої ви1рва·тись пащі". 

Мовила ·смутно йому Ермеліна: -- "То що ж тепер буде? 

В ;злиднях тинятись по ;землях чужих нам оце доведеться. 

Тут же усе на·м підвладне, тут ви над мужвою всіЕ;ю 

Завжди лишаЕ;тесь ·паrно~м. Чи ваблять вас ті авантюри? 

Я вам поправді с1кажу: піти ;за невірним ганятись, 

Вірне лишив1ши, - ні ·рації в тому нема, а:ні чести. 
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255 Тут ми ж жИ'Вем у бе;3пеці! Хіба ж не міцний у п.ас ;3амок? 

260 І 

Як король на нас вийде і тут обкладе на-с, доrроти 

Всі на1м О·дрі;3а1вши в·ій-сько.м, в на1с відси t; ;3авжди 

Досить ·Воріт бокових і досить виходів тайних. 

Хто на·с піймаt;? Та нііщо ка·;3ати, ва'м до1бре ві1до·мо. 

Щоб к.01роль ~а·хопИти на'с міr отут ;3бройно, мій друже, 

Зовсім не проста це річ. Я тоrо і в rадці не маю. 

Та от на-в·іщо клялИсь ви _на прощу ;3а море поїхать, 

От що печалить мене. Вже не ;3наю, що й ·вийде і;з тоrо". 

~ "Люба. д'ружинонько, rоді журитись", відка1;3уt; жінці 

265 Ра1йне·ке; - "слух.а1Йте пильно: краще; ·Як ·кажуть, понл~яс·тись, 

Аніж попастИІсь - на СІПовіді чув я ра·;3 мудре це ·Сло.во. 

Клятву я да1в ко1ролеті у кра'Йно,сті - що ж во1на ва1рта? 

Хво1стик котячий ·Я б дав ;3а клятву свою ;3намениту ! 

Як •ВИ ока;3али, то так ·воно й буде. Я вдо·ма лишаюсь. 

270 Справді, чоrо ж я в ті·м РИІМі .не бачив? - Коли б же я нав1ть 

Десять даІВ 01бі·т.нИць, і ·тоді б не пішов ·на ту прощу. 

Вже ж я лишаюсь при вас, отак спо:кійніш воно буде. 

Десь у чужій стороні - та ·невже ж то не rі:рше, ніж до·ма? 

Ха:й же -король почина м·е1ні шкодить, тоrо я чекаю. 

275 ІІіра1вда, мо,rучий він, сИльний ;занад·то для мене. Та, м·оже, 

Знов о·бдурити йоrо поша·стить. На вуха на1сун:у 

І;з ·брк;зкотельцем йому ноІВпа11~а, і як житиму тільки, 

Гірше ;зна.йде, ніж шу1каt;. За це йому вже я ручУ,ся". 

За воrрі1тьми, ;з нете1рпл,ячки, Беллі1н тут ;з до.са1дою крикнув: 

280 - "Лямпе, та що там? Ідіть но сюди, не баріться бе;з діла". 

Р3.Ійнеке, вчу~:вши це, вийшо·в і солодко мовив: "Мій лю·бий, 

Л.ямпе вас просить пробачити. Та·к то йому вже rпри.:;мно 

З тіткою вкупі СИІдіти; він каже, щоб ви потихеньну 

В путь 1вИІрушали бе;3 ньоrо, бо ж тітка йоrо Ермеліна 

285 СкО'ро його не відпустить. На1віщ·о псу~ва·ть йому радість?" 
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Мовив на теЕ; Беллі~н: - "Я чув чиї.сь крики; в чім справа? 

Лям1пе я чув·, Я'К гука1в rВЇ~н: »Белліне! Рrятуй·те! Ря·ту.йте!« 

Що та·м ;зроrбили ви ~ ним?" А Райнеке хитрИІЙ гово·рить: 

- "Слуха·й·те: жінці ;ta прощу мою я по ча.в поrвідати. 
Звісно, дружина моя тут у ро;3пач вдалася страшенни·й. 

Ж.ахОІМ ПрИІбита сме;ртельrним, упал_а воrна непритrоІМІНа, 

Лямпе по.бачив, ;1ляка1вся і, дуже схвильованИІЙ, ·крикнув: 

»О, Белліне!! Р1ятуйте! РятУ'Йте! Сюди поспіша·й·те. 

Тітонь·ці любій моїй надсилу та.ке пережит1v«". 

VI 

290 

- "Ой, ;ІДЗІВ•ал.ось", - КЗІЖе Беллів, - "що ;3 жаху юричав ·він". 295 

- "Що ви?" - скрикнув шахра:Й: -- "та до нього ніхто й не 

[тор к1нувся. 

КрЗІще нехай. би самого мене я•ке лихо спіткало!" 

- "СЛ,уха:йте", - далі ·ка·;tа·в він, -- "король на1ка;3ав мені в·чо·ра, 

Щоб, як верну·С'Я додо·му, в листах я кілЬ'Іюх йо·му виклав 

Рі;3ні ~мої мі.р1куванн·я про дея.кі СІПрави важливі. 

ЛюбИІй небожу, ві;1ьмі:ть ці папери, ·вони вже готові. 

В них Е; ІВажливо•го досить, даю там по1ради я мудрі. 

Лямrпе ж радів над;3вичайно. Я чув, я·к і;1 тіткою вкупі 

Дуже охо·че у;tЯІВсь він колишні діла спомиrна'Ти. 

От вже допалися до балачок! Їдять, випивають. 

Радість та·ка ж їм ця ;3устріч! Тимчасом листи напи:сав я". 

- "Ра.йнга1рте любий", - про·мовив Беллін, - "та:к треба 

На•м ;tа.rоrр.нути Я'Кслід. А я ж і то;рби не маю. 

Як печа·тки ненаро•ком ;.іламаю, то лихо ·нам буде". 

Райнеке мовив: - "ВлаштуЕ;м усе. Тут ста1не в пригоді 

То;р·ба. ~ шкури ведмед~я, яку я ді.етав у дарунок. 

Кріп.&а наПІро1чуд ІВона. Туди я й лист~ ;tапа.кую. 

Вам же, я певен, ;3а це да·сть коrроль нато1роду rвелику, 

З честю ва·с пр:Ийме в палаrці та ще й поrчастуЕ; п1рещедро". 

Всім отим брехням поІВірив Беллін. А Ра1йнеке миттю, 

В дім СІВій ';3а·бігши, ту тоrрбу схоп:И:в і ;1асунув у неї 

Голову Ля'МПе, ;tа•битоrо ;1айц.я, а сам уже думав, 

Як би нам•овить Белліна, щоrб ·то·Й не ро~·в'я;1ува·в торби. 
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VI 

Вийшовши, ві.п ба•ра.но1ві ска;:Jа·в: - "Прив'яжіть ви торбину 

320 Просто на шию со1бі і ні;:Jа•що, мій любий, не смійте 

В ці ;:Jагляда·ти листи; цікавість -- на:йгірша то вада! 

Добре я їх ;:Jапечата1в, такими ви їх і ;:Jалиште. 

То·рби, кажу, не чіп·ай·те! Бо ж ву;:Jол на ні1й ;:Jав'я;:Jав я 

Та1к, кк у на.с ;:J КО!р·оrлем для спра1в по·вело.ся сек.ретних. 

325 Як погляне король і по·бачить, що шнур на цій торбі 

Стнгнутий та1к, як ;:Jвича·йно, тоді ви ;:Jа1служи'Те ласку, 

Ще, бе;:Jперечно, й дарунок, я·к вjснИІ\ надійний і чес.ний. 

Ще щось - Я·К прийдете в двір, то щоб ша.ну ще біл·ьшу ::Jдобути, 

Скажете ви ко~ролеві, що й ва·ша ::Jа.слуга чимала, 

330 Бо ж ви поради да·вали мені, Я·І\ писа·ти, і на·віть 

Все це пи-сать пома1гали. То буде на честь вам 1 користь" 

Тут ;:Jвеселився Беллін, на місці стри=бати поча•в вш 

Радісно nгбру і ·вни;:J, туди і сюди, і промовив: 

- "Раішеке, па~не й небожу! Тепе·р я любов вашу бачу, 

335 Зичите чести мені ви. Тепер між придво·р·ціІВ ·високих 

Сла;ви ;:Jai;:Jнaю нелиної я, щ.о дум1ки ці ро;:Jумні 

В гарних доречних словах вию1ад<іти я вмію. Звичайно, 

Де вже мені написа·ти~ кк ви! Та хай думають всі та1\, 

Це я 1;:Jа=вдя·чую вам. На ща1с·тя мені до·велося 

340 Вас супронодить сюди. Та як же ми будемо далі? 

345 

Чи не пора, на:м i;:J Лямпе уд1вох од ва1с вирушатИ'?'' 

- "Це", - шахра1й одповj•в, - "не1'1ожливо тепер, ;:Jро~умійте. 

Тихо ідіть уперед, а він ;:Jдожене вас, я1к тільки 

Деккі речі важливі йому до.ручу я й до·вірю". 

промо·вив ба1раrн, - "я піду со·бі, 

[друже". 

З цим і подав1сь в1н у путь: опівд1ні вже бу:в при дво·рі він. 

Тільни побачИІв ко~роль бара•на і тор·бу по1мітив, 

Він ;:Jапита·в: - "Скажіть нам, Белліне, 1відкіль ви ідете? 

Де тепер Ра:й:неке-лис? І шо о;:Jна1ча~ ця то~рба?" 
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350 Відповідаf; ба:ран: - "Прохав вш~ ко1ролю ла,с·кавий, 

Ва·м передать ДІВа лис·ти - ми спільно і,з ним їх складали. 

Тут про дщуо важливе говориться в в:Ира,зах в•лу'ЧНих, 

Все, що ви ,знайдете там, то я пора.див ;зробити. 

В торбі лежать ці листи: він са:м ,зав'я,зуваІВ ву.зол". 

355 Тут же ·король на.ка~;зав боброві негайно ,з'.яюитись. 

Був це но·та:р ко:ролЇJВ.ський і писа·р, а ,звав.ся ІВін Бо1шр·т. 

Маrв він по:винні·сть листи .на1йважніші читаrrь кор-олеві, 

Знаючи мови у.мкі і будучи сильно ученим. 

Посла1но та·кож по Г1нце-1кота, що1б і він був п1рисутній. 

360 Отже, Бо~керт-бібр іr,з Гінце-котоіМ 'Р о·,зв 'я.зали 

Ву;,зол на ТОіРбі - і, ВИ'ТЛТШИ голову мертвого ,зайц·я, 

Вигукнув ,з дИІВа бібр: "Ну, вже й спра·вді листи ,зна·менwrі! 

От таіК ісТ~о1рія! Хто ж то писа1в їх? І хто ро,зтлумачить? 

Зайце'В·а тут голова, не впі,знати її неможливо". 

365 З жаху -;здригнулись король ,з королевою. Сумrно схиливши 

Голо1ву, мовИІВ КО!роль: - "Попадись мені ,знову, проrкляти·й!"' 

І ,зажурились король ,з королевою вдвох неска·,занно. 

- "Лис мене о·бду:рив !" - гу.кнув так ко.роль. - "О, навіщо 

Всім його брехням нахабним пові1рИІв я?" - та•к ,за:юриrча.в Вl'Н. 

370 Був 'ІJІрИІголо~мшений Но1бель, і ,з ним приголомшені ,зв·ірі. 

Сло·во тут в~·яв Лупард, най·ближчий монархові родич: 

- ,,Да.і:Іебі, я не .з·батну, чо•го це ви та·к ·,за1смутились, 

І КО!ролева та1кож. Проженіть ці думки геть од себе. 

Годі журИ!тИІсь, що·б со·рому вам од усіх не ,за.з.нати. 

375 Чи не К()!рОЛЬ уже ви, і rне всі вам .с·ко:рятись повиrнні ?" 

"Саме тому ж то", король відповів, "вам не слід 

[ дИІВува-тись, 
Що ·мені ва:жко на серці. На жаль, тут я са1м провинив:ся. 

Зрадник лукавИІЙ підмоrвив мене, улестивши брехнею, 

Слуг найвірніших с.кара·ти. Покрились ганьбою о.бидва -
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І;зеr.рі1м :з Б:равно~м ... Я-к же мені :з каятт.Я не С'т·раждати? 

Чести нема~ для мене, що ;з кращими я і.;з баронів 

Двору мюго так неr1ожен вчиНІИІв, по1вірювши осліп 

Вигадкам того поганц!я, і діяв о·та,к неро~ум.но. 

Жінку, ба1чте, послухав, - її ж і саму ошукал~. 
Та~к же ж прохала й благала! О, чом я тве:рдим не ;зостався? 

Що ·вже там ка·ятись - пі;зно ! Не да·м я собі вже поради". 

Та Лупа\Рд відповів: - "Королю мі!Й до·брИ!Й, благаю, 

КИJнь·те ви сум і жу~р•бу. ІЦо ·Стало.сь, n·оправити можна. 
Да1йте ·ведмедеві й в·о·вкові ви ба1рана у від~пла·ту, -
Сам же наха~б1но й в·ідве·рто при;зна:вся, Щ·О лисові радив 

Лямпе ;за·р:і;зати. Ха:й же на·лежно ;за це він ;заплатить. 

Потім усі ми підемо ві·йною на Ра1йне·ке-лиса. 

Нк поща·стить, то •спійма~мо й тут-таки ж миттю по1ві.сим. 

Слова ска1;зwrь не да1мо, а то він висли;з·не ;з"Нову. 

А щодо інших, ручуся, що ;з ни•ми владна~ться справа". 

Радо пристаrв на ту думку король і Лупардові каже: 

- "Слово до сер·ця прийшло1сь мені ваше. Спішіть же й до мене 

Цих приведіть ви баронів - ;з пошаною хай вони ;з.ноrву 

Сядуть у раді моїй! Відда·йте на1ка;з теж - покликать 

Всіх до од1ної тварин, щоб до дв·о1ру ;з'я,вились не·гайнІ(). 

Всі ха1й ді;знаються нині, як Райнеке підло ~·брехав нам, 

Як він пішов і як Лямпе, спільно ;з Белліно1м, ;за1рі;з.ав. 

Во'вка й .ведмедя усі тут ;з поша·ною стріти пов·инні. 

В ·вИна1городу ж ;за ;з•битки я ,віддаю цим бароІНам, 

Як ви ска;зали, Белліна ;з ріднею всі~ю дов·і~ку" 

І Лупард посшшив ;з:найшов у темниці ДВ'ОХ в'я·;31нів, 

Во·вка ;з ведмедем. Велів він 01бох ·ро;зкувати і мовИІв: 

- "Слуха:йте ;звіст·ку хо:рошу! Несу я ва1м 1мир і ·С'Во•боду 

Так провіща~ король. 3·ро·;зумійте мене ви, панове: 

Дуже шкоду~ кор·оль, що вам ;запо:ді~яв він лиха. 

Та.к ві~н вел~в ва·м ска~;зати, і мир ;з вами скласти він хоче. 
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В вИнагороду ж да~ вам Белліна з родиною в·куш, 

З жінкою й дітьми ·в·сіма у володіння довічне. 

Де б тіль·ки с11ріли ви їх, хаr~·айте, тягніть на ро;зп·раву, 

415 В лі.сі чи в полі - усюди: він видав їх ва1м ;з головою. 

І до;зволя~, крім того, ·король ва.м, ·владар мил~ст:Иви·й, 

Лисові, що ва.с і;3,радив, лихо чинити усяке. 

Райнеке, жінку його, в-сіх дітей і всіх родичів їхніх 

Можете гнати і рі;зати, де тіль·ки трапиться, вільно. 

420 Це проголошую ва:м в ім'я королівське я нині. 

Він і усі, що по ні1м царюватимуть, цьоrо доде·ржать! 

Вам же при1к~ро·сті в•сі, що ;за;3нали ви, треба ;забути, 

Знов гі1рисmгтисн на вірність -- і в цім вам не буде бе;зчестя. 

Більше не ск•ривди·ть ·в11н вас; підіть же на ;зrоду, ва·м раджу!" 

425 Та1( був поновлений мир. Белліно•ві лиш довелося 

Шкуру відда·ти ;за нього ра1;зом ;з усі~ю рі·днею. 

На·віть і досі морду~ їх рід І;зеrріма могучи:й. 

Так почалася та с.вара до нічна; вовки ;з того ча1су 

Поміж овець та ягнят лютують бе;з сорому й страху. 

430 Думають - право по їхньо·му боці, і жалю не мають. 

Не ·вр.ятуватись од них, про мир вони й чути не хочуть. 

Бра·внові й во·вкові шану хоті•вши велику віддати, 

Двір на дванадцять днів коро.ль ;залишив ще при собі: 

Кожен хай бачить, мов.11яв, як він мир то1й висо·ко ціну~. 
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ПІСНЯ СЬОМА 

Пишно п:рикра1111ени:й двір палав святко•вИми вотнями. 

З'їхалось лнца1рс·'І1Ва, дуже ба·гато. За ;зві1рем уся•ким 

Пта1с11во ~летілося в·слід, ша1нували в1сі гучно та бучно 

Т;зеt<ріма і Бравна, і ті свої муки ;забули. 

Там ;звеселял·ось на:й.краш;е суспільство, яке тільки в світі 

рудь-коли бачено. Там літаври і сур.ми гриміли. 

Ба•ль .придв•о.р·ни:й був пишний, а ш;б ;за чудові ма.пери! 

Всього до·схочу було, чого лиш душа ;за1бажаf;. 

Мчались П'ослИ по долинах і горах, скликали у го•сті. 

10 Птиці ;зві1рі рушали ;з домів і ;з'явл0яли1ся в па·ра·х, 

Вдень вночі ма1ндрували, що•б часом на пир не спі;з·нитись. 

Лис же ТИІмчасом у себе ;заліг, виглядаючи ~добич, 

Не по·СІJJЇшаіВ він, фальшивИ1Й прочанин, до дІВору ;з'я·витись: 

Мало жда·в він подяки - до ;звички своf;Ї прихильнИІЙ, 

15 Все ві~н, негідник, волів одма·гатися в·ооким крутійством. 

А у палаці тимчасом лу.нали пісні на•й:солодші. 

Gкіль·ки та.м їжі було та питва, і яке частуІВання ! 
Був та.м турІНір для ро·;зваги, там фехтуnа.ли~ і кожен 

Та·м до св•оїх прилучався; і співи були там, і танці, 

20 Д;зв:ЇІнко флейти лунали, приf;•мно сви1с·тіли сопітш. 

Лат:ЇІ,ц;но 'Всім ЦИІМ ро·;зва.га·м король приглядавсь і;з престолу, 

Всмак йому Ц'Я метушня, радів він ·;з видоІВиш;а того. 

Так вісім днів проми1нуло. Велики1Й коrроль вже ;збирався 

Сі1сти по·бенкетувати поміж своїх перших баронів, 

25 По1руч була королева прекрасна. І рапто·м ·;з';ЯІвився, 
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Весь ПО·К·ривавлений, кріль до Нобел·я журно промо'Вив: 

- "О, м1и владарю яснии :високе усе това·рИrство ! 
Ви ще не чули, на·певно, про ;зраду таку ли'Ходіrйну, 

Як довелося мені від прокл•ятого лиса ;зщ3нати. 

30 Вчора~, у шості1й годині і;зранку, я йшов по доро;зі 

Пов;з Ма.лепартус - і бачу: сидить той ·ро;збійник при вході. 

Думав я, ;з миром пройду - він прибраний бу.в, як прочанин, 

І, ;зда.валось, пор:И:нув у щиру молитву ран·кову. 

Так він на rанку сидів. Я со·бі і надумав швиденько 

3;) Мимо проск·очить бочком, щоб скоріше до двору ді.статись. 

Він же, у;зд·рівши мене, підвівся і руши~в на-;зу.стріч. 

Думав я, він по;здо1ро1в•катись хоче, а він як не вхопить 

Лаг.:ою, вбивець, мене! Я відра;зу відчув його кнп 

Між ушима і вже ;з голо•вою сво«;ю проща·ве:я. 

4.0 Гост:рі Йо·ГО па;зурі! Мене по·валив він на ;землю, 

Щастя мо«;, що ·Спромігсь я ;звільнити-сь: хапк:Ий я на ноги, 

Тож і видерсь. А він ;зага·рчав і поклявся в·піймати. 

Я ж - ні телень і чимдужч припустив. Та, на жаль, ;залишив п 

Вухо у нього одне, і шию •мені ·він скрива'Вив. 

4,5 Ось де чотцри ті ранп··! fа,Даю, тепер ;зро1;зуміло, 

Як ·він по.мучИІВ мене, мого ;загину хотівши. 

3гля'ньтесь на лихо мо«;! Ви ж прохід дал:И: на:м усюди. 

Як же тепе•р •манд1рувати і Я·К на.м до двору ходити., -
Той ро;з·бишаrка шляхи обкладе і вбивати.ме в.сіх нас!" 

;)0 Ледве крі.ль ;за·кінчив, як ба·;зікало-кру1~ і;з'явивсп, 

Меркена.в ;звався, він скрикнув: - "Ко·ролю великий, 

Вісті сумні я ·не.су .ва.м і виrмо·вить навіть не можу 

Слова від страху та го·ря. Боюсь, що ро;зірвет·ься серце 

В грудях од лиха того, що скоїлось нині ;зо мною. 

55 Я ;з Шарфенеббе, д'ружиною, ранком на гул•янку .вийшо·в, 

Бачимо: Ра.йнеке т•рупом лежить не:рухомо на лу;зі, 

Очі ;запали у лобі, а ;з па·щі, яку •він ро;з;зявив 

ШИро;ко, ·вилі;з я;зик. Побачивши це, я ·від жа.ху 

Плака·ти вголос почав, - а він не ;здригнеться! Гука·в я: 
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60 - »Лишенько! Ой, поможіть!« - і, сльо;зами вмиваючись, 

[ойкав: 

- »Горе! ІОН мертвий! о, жаль! ІЦо ;за- прикрість мені 

[невИJмовна ! « 

Також д'ружина моя ;засмутилась. У двох ми ридали. 

Став я 01бмацува·ть голову й че·рево; теж і дружина 

Ближче до лиса тод·і пі,дійшла: чи ~він дише хоч трохи, 

65 Знаки життя подаf;. Але марно вона прислухалась: 

Ми б мо·гли присягтись, що умер він. Та слухайте далі! 

Тільки і;з сум·ом, бе;з о•ст·раху, д';зьоб сві1й до пащі поганця 

Жінка піднесла, - страхі·ття у·мить с11репенуло·сь - і, люто 

Кла1ц~нувши пащею, голову в бідної ге·ть одірва·ло. 

70 Нк я ма1х·нувся, не сила с·ка;зати! - »Ох, лишеньІКо-лихо !« 

К1рикнув я і ;зав·олав. Як раптом він с·кочить! Ро;з;зявив 

Па·щу на· мене свою; ;з1дригну~всь я і кИІНувсь тікати. 

Тільки опритність мене в·рятувала від сме·р·ти страшної, 

Був би ;загинув і я в па;зурнх душогуба жорстоких. 

75 Швид'к·о ;зле·тів я на гілку! О, краще б я ;з жінкою вкупі 

Та1м був ;загинув! Дружину я в лапах мер;зотника бачив. 

Ах, ві1н швидень·ко і;з бідною в11юраІВсь! Таким мені ;зда·вся 

Він нена·ситним, що міг би, напевне, досЯток ще ;зжерти. 

Ніжки він не ·;заІЛm.пив, ні кісто:чки наві·ть якоїсь". 

80 От Н·КИІЙ жа.х я поба~чив ! А в~н, той ро;збі:йник, ;за1брав1ся. 

Сили сте.рпіти не мавши, до місц:я убив·ст:ва ;злетів я 

З сумо·м на сер1ці; ;зна1йшо:в там лиш к·ров і т,рошечки пір 'я 

Бідної жінки. П:риІНіс я те пір 'я на дока;з ;злочинства. 

Змилуйте·сь, пане ла·скавий! Коли ви й тепер лиходія 

85 Не по·кара·f;те гідно і пом·сту ;знов одкладете, 

Не ;забе;зпечите миру та ;згоди в усі·м ко1ролівстві, 

Ремс·твува1ть буде уся1к, і на прикрість гі·рку ваІМ це вийде. 

Ка1же прислів'1я: »той винен, хто може карат·ь, та ;злочинцям 

Сам по1тура•f;«; та1к коgкному схочеться корчити· пана. 

90 ТИІм ваша гідність шкоди ;за.;знаf;. Ви це обмір1куйте". 
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По;зов кріля-бідолахи вислухав двір весь уважно, 

Також і крукову скаргу. І Но·бе•ль-коро•ль тут ро;згнівавсь, 

Крик,нув він: - "Вір1ністю нашою шлюбною я присят·аюсь 

Так по•ка~рати це~й ;злочин, шо всі пам'ята.тимуть дов·го. 

Мир та 'Наrка;з 1МІЇ'Й у;зятИІ ·на глум?! Ні" цього я не стерплю! 

Надто вже леfІко повірив я шедьмі і дав йому ;з'Н:икнуть, 

Са:м я на прощу його вир·яджав і про·водив і;звідси, 

Мов він і справді до Риму рушав. І чого лиш брехун на~м 

Тут не нап·лі~в ! А як сп·ритно до себе схилив короле·ву 
Саме вона й упрохала мене! А те111е·р він хто ·;зна де! 

В.се ж я, мабуть, не о·ста.нн.ій і;з тих, хто покаяв·ся гірко 

В тім, що по.слухавсь поради жі..ночої. Як і надалі 

ЗлочИін бе;з кари лишити, - то буде дові'Чний нам сором! 

ЗЗ!вжди був лис ша•хра·~м і та·ким і лиша.~ться. Ну бо, 

Спільно ;змЩ>куймо, пано11е, як лиса ·впій·мать і с·карати. 

Як ві;3ьмемо-сь належно, то успіху, певно, дійдемо". 

Бравн та І;зеrрім дуже охоче це слуха·ли слово. 

- "От помстимось ми, нарешті"! - о·бидва в думках покладали. 

Та гово•рить ;з них ніх'То не поемі.в - rвони бачили ясн·о: 
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Тяжко стражда~ король, у гнів він уда•в1ся бе;з міри. 110 

Та ко·ролева ска;зала, на1решті: - "Не слід вам та:к грі;зно 

Гніватись, пане ла•скавий, і клнстись так леr·ко, бо те·рпить 

Тут і достО'Їнств·о ваше, і ;з·начен111я вашого слова. 

Ді•йсно бо, істини й правди і досі якслід ми не ;зна~м. 

Т·о~й, що його винуватять, свого не ска1;за:в ще, а будь він 

Тут, мовчали б бага1то і:;з тих, хто .на нього напав·СІЯ. 

Вислухать етброни слід спочатку! Бо ·на•ха·би, ;звича:йно, 

Інших гудять дл•я ·себе на ко:ристь. Я лиса тямущим 

Завжди в·в•ажала, й ро;зумним, і другом нашого доrму. 

Дбала п:ро ва.с я, ·королю, хоч, може, тоді й помилялась. 

Мудро він •радить вся·кчас, хоч і огріхи ма~ чималі 

Він у сво~му житті. А до того ж, ;зв'я;зк:і1 його :роду 

Зважити слід ва1м: їх досить. А поспіх - то люд1ям на по·с:міх, 
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Легше ;і-робИ'ть, як поправить. Здійснити сві1і ;іамір, королю, 

125 Рано чи пі;іНО ви ;іМОЖете, як необметни·й волода1р". 

Тут же дода•в Лупа1рд: "Скількох ·ви вже слухали нині, 

Вислух1а1ть М·от:на і лиса. Хай ;і'Явиться він. А що потім 

Ви рішите - нега1Йно ха·Й станеться. Певно, гадають 

Так всі при0сутні барони і ·ваша вельможна дружина". 

130 І;іеІ'рім далі про·мовив: "Обмислити все нам годиться. 

Слуха,йтс, па'Не Лупарде! Коли б, на це мі·сце ;і'явИJвшись, 

Лис би й спромігся ·відвести од себе цю скаргу подвійну, 

Все ж дуже легко довести я б мі1г в.а·м, що, бе;іперечно, 

Сме·рти він ;іа•служив. Але я мо·вчатиму, доки 

135 Зно·в· ми його не спійма,~м. Хіба вже ;іабули усі ви, 

Нк ко1рол·я обдури:в він тим ска·рбом, що ніби то десь там 

В Гюстерльо бли;і К1рекельборну лежить. От брехня не1світенна ! 
Всіх о·бду~рив він, ме•не ж і;і ·ведмедем іще обе;ічестИ'в. 

Не пожалію життя, що·б ;іа це відплатити. Дивітьс:я, 

140 Зно•ву ·ро;і·бійник на волі: гасаf;, грабуf;, вбиваf;". 

Хоче цьо·го ко·роль та баронство - не·хай так і чИJнять. 

Тільки коли б він і сп·равді хотів до двору ;і'явитись, 

Бу~в би давно уже тут: послИ ·королів·ські оббігли 

Край весь, склика1ючи в гості, а він, проте, вдома ;іостав·ея". 

145 Мо·вив ко·роль: - "Та чого ·на~1 на нь·ого тут марно чекати? 

Будьте готові в шіс·ть днів (такий ва.м наюі;і віддаю я!) 

Вийти ;іо мною в похід. Рішив уже край я по·класти 

Ска1рга•м отим бе;і·конечним. Яка 1ваша думка, вельможі? 

Таж отакий молодець нам державу всю скоро ;іруйнуf;. 

150 Отже, готуйтеся ккна:Йретельнішс! Мусить ;і'явитись 

Кожен Ї';і ЛУ'Ко•м та списом, та в панцері, в ;іброї усякій .. 
Міцно й хо·робро де·ржіться ! Хай коже:н Ї;і славою носи·ть 

Ім'я C'B'Of; у бо:Ю - я ви;с·вячува·ть в лнца:рі буду. 

Замок його Ма·лепартус в облогу ві;іьмімо ! Погляньмо, 

155 Що в нього f; там". І всі тут гук.пули: - "Ми будем готові!" 
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Так от Но·бель рішИІв Ї;і своїми васалями штурмом 

В;3ЯТЬ :М::алепа·ртус, р0;3'Правитьсп ;3 лисоrм. Та - r рі•м1барт, І.ЦО 

[в раді 

Був поміж інших, тихенько і~1від.ти пішов, щ·о·б скоріше 

Ра•йнеке-лиса ~найти і про все С'повістити, що стало·сь. 

Сумно ішо:в він, душею боліючи; та.к гово1рив він: 

- "Що ;3 цього вийде, мій дядю! Га•Й-гай, ;3а тобою тужити 
Буде сла·ветний наш рід, я·к·оrму ти t; головою! 
Нас ти ·в суді боронив, і ми небе;іпеки не ;3нали. 

Хто ж бо устояти мп перед т.воїм кра.сномовством?" 

Та·к вЇін до ;3амку ді1стався і лиса ;іна.йшов на подвір'ї. 

Райнеке саме ·спіймав МОЛОДИХ голуб'яточок пару, 

Тіль·ки ;3летіли вони і•;3 гні;3да, що1б сг~·рббуваrть крила, 

Та ще коротке їх пір'я було, і обидва упали, 

Знов же піднятись уже не ;,J 1моrгли, і лис їх поцупив. 

Ча·сто в околиці так полював він. ЗдалЯ ще у:3рЇ'вши 

f рімба1рта, ЛИіС ;3аЧС'К3В Його, ;3 НИМ привітався Й ПрОМОВ'И·В: 

"Прошу уклінно, небожу, ~ усіх ви мені най·рідніші! 

Що ж це бігцем ви? Захекались ЯІ~! Чи у вас но·вина· t;?" 

t~р·імба1рт йому відпо·ві·в: - "Новина, що її вам несу н, 

Мало, при';3'натися, втішна. Як бачите, страх мене гонить; 

Кра·й і життю, і майну! Я Нобеля бачив у гніві. 

Він ваrс присягея піймати й С'Ка1рати на го·рло ганебно. 

Всім нака~;'JЗВ ;3'а шість день ;3'явитИісь в О;3брбt;нні повюм, 

Зброю маючи всяку, ВО';3И та належні припаси. 

Все це ;3а1грожуt; вам! Тож ;3агодя слід ва1м подумать. 

Бравн та 1;3еfір·ім- ;3НО'В ко!ролеві під ласку пЇ'дП'али, 

Ближчі до нього во·ни, ніж це я до ·вас, і творИ:ться 

З їхньої волі усе. Убивцем, підлим лукавцем 

3ве вас 1;3еt·рім, гнів ко:ролів-ський на ва1с накликаt;. 

Ще кілька тижнів, і ма•ршальський же;3л ·він добуде для себе. 

Крілик ;3'явився туди, а :юрук йому вслід, і обидва 
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VII 

Райнеке гостеві м·овив: - "ПрИ!;:tнайтеся, д•руже мій, гарних 220 
Я діточок по·родив - сподобатись кожному мус.ять, 

Россель чи Райнга~рт, молодший, ну, що б на1м про них uи 

[ска;:~али? 

Рід наш 1юлись во·ни ;:tбільшать і ·в ро;:~ум уже увіходять. 

Певно, мені це, Я'К ба1тьков-і, ;:t ·ранку до вечора раді•сть. 

Кур.ку спі·йма~ одИ!н, а другий ухопить курчатко. 

Навіть і в -воду уже на·вчились пір.нати по качку 

Чи кулИJка. Я б то міг їх частіш по·сила:ть полювати, 

Та на1йбільш їх rна·вчаю пре.мудрої я ОС'ТО1роги, 

Як уті1ка1ть од собак і ховатись од лютих мисливців. 

Ну, а коли ·вже вони підростуть і висо·ку науку 

Добре ;:tасво•ять од ба•тька, тоді накажу їм що1денно 

Їжу сюди приносить, що·б бу;в у нас дома до1ста·ток. 

В батька о·бидва вдал:Ися, к·охаються в лютих ·ро·;:~вагах, 

Тільки почнуть свою гру - начувайтеся, і1нші твариІНи! 

Ворог, що в горло вони йому вгри;:~лись, не:довго подриtа: 

Гра та·ка тішить їх батька, ;:~·вича•Йно. Хапають швиденько, 

Влучні і певні стрибки їх; 01та.к у житті воно й тrреба". 

Г1рімбарт на те відповів: - "То че.еть ва1м! Бо ж кожному радість 

Ба1чить ді·тбк на св1ій с1мак - щоб поміч бать·кам подавали, 

225 

230 

235 

Їх ·ре:мествб перейнявши. Я щиро радію, що м·ожу 240 
Рідними їх на·;:tив·ать, і надій на них маю бата1то". 

- "Ну, на сьогодні вже до1сить", - тут Ра·йнеке мовив: -

["ходімо 
Сn·ати, бо втомлені всі ми, а Г·рі1мбарт ;:~несилений ~о·всім" 

І поляга.ли вони всі ·в І\імнаті, ;:~астеленій густо і м'яко 

Сіном та листя1м усяким - і солодко всі TdM ,заснули. 

Лисові ж т1льки від страху не спало·ся; діло бо й еправді 

Досить ва·жлИІве було, - і світанок ;:~астав йоrо в думах. 

Вран·ці, під1нявшися ;:t ліжка, він так до д'ружини ;:~ве•рнувся: 

- "Ви не журіться, прошу ва.с, -- учора впрохав мене Грім-барт 
3 ним побувать при дворі. Ви ж дома спокійно лишайтесь. 
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Всі пр·о мене чут1ш .на добро, не на лихо тлумачте. 

За1мку пильнуйте лише, --- я ручусь вам, гара;ід усе буде". 

Та Ермеліна ска;і·а·ла: - "!Дось дивно мені це. Рішились 

Знов ви до двору піти, де тільки вас гудять і лають? 

255 Чи вас примушу«; хто? Не ;і•багну я, ;іГадайте минуле!" 

- "Праівда", - відка;іу«; лис, - "тоді не до жартів Ішлося. 

Майже усі ме:ні лиха бажа.ли, я був у неща·сті. 

Та диво-вижні під сонцем трапляються іноді речі. 

Та·к, і не ждеш т:г, а діждешея того чи іншого раптом. 

260 Дума«;ш~ ма«;ш в руці щось, диви, а воно вже далеко. 

Отже пуст·іть .ви мене! Там cnpa·n чималеньно я маю. 

Будь·те спокійні, я дуже прошу вас. Зовсім ні до чого 

Нити на споло1х! Пождіть, що та.м буде! Побачуся, мила, 

З вами я днів та·к ;і·а п'ять або шість, упораюсь тільни". 

265 З ЦИМ він і рушив, а r рімбарт ПІШОВ ~а супут·нина ;і ЛИСОМ • 
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VIII 

ПІСНЯ ВОСЬМА 

Так подал:Ися удвох, прямуючи степом широ·ким, 

І'рі:мбарт ~ Ра·йнеке-лисо1м до 1шролівського ;3амку. 
Мо•вив лис бо1р1суко'Ві: - "Ха1й буде, що буде, ;30 мною, 
Та щось ;3да~ться мені -- ма1ндрів.ка гара1;3д ;3акінч:Иться. 

5 Слухайте, дядечку любий! Відколи ото спо1віда.вся 

Вам у своїх я гріхах, новими обважив я душу. 

Ка1юсь в ма.лих і великих, і в тих, що про них не ска~а·в я. 

3 тіла ведмедя та ~ шкури його поживити:сь спроміг.с·я 
Я чи:ма1леньким шм·а·тком; до того ж, і вовк, і в•овчи•ця 

10 3 нЇІг черевики мені 1відда1л:И; ЦИ!М себе •я потішив". 

Все це ·б.рехнею владнав я, під:строї1в, що в·и6'ухнув гнівом 

Лютий ко1роль, і при тім обдурив я його ·неймовірно. 

ВсЯІких на·плів я ка;3ок і про ска:рб йому ба•Й·ку то•рочив. 

Не вдо'Вольнившися ;3 того, ще Лямпе-;3айця ;3агри1;3 я, 

15 Голо·ву мертву йото примудр:Ивсь до.ручить ба.ра•но1ві. 

В;3яв це до серця король, і Беллін ;3а ·все ро;3пла·тився. 

Та ще й крілИJка теж потиснув я дошкульно ;3а шию, 

Ледве утік він живий, і досадним ме.ні це ;3д'а•лося, 

Що в1ряту~ва·в·с·ь він". При;3наюсь я. що і у кру•ка ~ досить 

20 Пра:в, що1б ска·ржитись: жінку його, Шарфенеббе, і1;3'їв я. 

Все це накої·в я після того вже, як ва·м сповідався. 

Тільки тоді вам ;3абув я іще про одне ро;3ка~а·ти. 

Отже, довіда1йтесь ·нині про ще одну кавер;3у хитру. 

Дуже нелегко мені це тягати ,на совісті, справді. 

25 Вовк тоді сіrв на СЛИ;3Ь'Ке. І>;З ЕльфердінІ'ену в Каккіс 

Вдвох мандрували ми ;3 ним. В.ра';3 бачим ;3далЯ ·ми: fІа•сеться 
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В полі ко~била ;3 лошам, і чо~рні обо~, мов rави, 

Місяців, певно, ;3 чотири було вже тому етрибунце~ві. 
І•;3еrрім, сильно голодний, мене попрохав: - »Пос~пита1йте, 

Чи не прода·сть на1м 1кобила свого стрибунця? Про ціну ви 

Теж не ;3а1будь·те спита·m:.«. І о·т я наважив·с·ь на штуку. 

- »Па·ні ко·било«, - ска;3ав я до не·ї: - »це ж ва·ше лошатко? 

Знать я б хотіrв: чи його не поrодитесь нам ви арода·ти?« 

Чую ві,д неї: - »Продам, як гроші дасте підходящі. 

Що ж до ціНІи, то її прочитати ви можете ;з1;заду 

На копиті тут у мене«. Зба.гнув я, ·к-уди вона гне це. 

Ї-й відпо1ві.в я: - »При;3натися мушу - не дуже то ;3наюсь 

Я на пись~мі й на читанні, -- я, бачите, малописьменни1й, 

Та й не для себе то•ргую дитину: то І;зеrрім хоче 

Знати ваші умови, - мені доручив він цю с1пра1ву«. 

- »Що ж, ха1Й підійде«, - ска;3ала кобила, - »ці•ну прочита~«. 

Я відіrЙШОВ тут від неЇ ДО ВОВ'Ка - ЧСКа'В він на мене. 
- » Нк попоїсти rви хочете«, - та1к я С'Ка;;зав, - »т·о кобила 

Згодна прода·ти лоша'Гко. На копиті її ;задні1м 

Єеть і цін.а; я міг би, ка·;3ала, її прочитати, 

Та о~т, наr жаль, я чимало ;за;знав у житті евоїм ;збиткіrв. 

Лиш чере;з те, що :не вчився я грамоти вчасно. Ви, дядю, 

Йдіть - погляньте самі, пrрочита~тс ви, може, напис«. 

І;зеrрім мовив: »Авже ж, прочитаю! Бач, мудрість велика! 

Знаю німець·ку, латинь, італі1ЙІсьну і навіть фра:нцу;зьку. 

В Ерфуртській школі не марно ж таки я на1вчався 

У мудреців та у вчених, і пеrред маrістрами пра•ва 

Вчивсь ·вистуn~а·ти в процееах; тоді ж я одержав формальне 

Ліценціятське ·;званнЯ і читаю усі документи 

Так, наrче власне ім'я. То що там ціну прочита•ти! 

Ви ;:Jалиша1Йтесь, а я підійду й прочитаю той напис«. 

Вовк пщшшо·в і сn'И'тав у кобили: - »Що варте лошат.ко? 

Та щоб не дорого тільки«. Вона ж віДІка1;зала: - »Ціну в•и 
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На копиті моїм ;задньому можете вра,з прочитати«. 

60 - »Ну, покажіть бо!« - їй воВ"к одповів. »Подивітьс.я!« 

Ногу вона підняла і;з трави -- та1м було на пі·дкові 

Шіеть вухна·лів, я·к один. Поцілила влучно кобила 

[·ока;зал а. 

В лоб копитом ~Йому проето, ні трохи убік не схибнула. 

Гепнувся вовк, наче :мертвий.· Во:на ж чимдуж поскакала. 

6~ Тяжко п·ора:нени~й бувши, чимало часу він пролежа·в. 

Ціла година. пройшла, аж, очуня·вши, як ;заголосить, 

Наче ·собака. Я ;збоку ;зайшов і промовив: - »Ну, дядю, 

Де ж та ·кобила? Смачний ст.рибунець? Ви самі Йо·го ;з'їли? 

Ну, а ·;за мене ;забули? Ай-ай! Тож я еторгува:в це лошатко! 

70 Ви, попої·вши, поспали неначе? А що ж то ;за напис 

На 1юпиті у кобили, скажіть? Ви ж ·nелюшй учений«. 

- »Ох!« в1·н одмовив: - »не гріх ва·м с:міятись? Як кепсько 

[прийш.11осн 

Нині мені чере;з вас! І камшь ро;зчулився б, певно. 

О, довгонога та шкапа! Хай кат їй ;за це~ ;заплатить! 

75 Ноги у неї підковані, ;зна.й те: ото ва.м і напис! 

Гострі нові вухналі! ІlІість ра1н ;з них на лобі у мене!« 

Ледве живий він ;зостаnс.я. Тепер я в усім сповід·ався. 

Любий небожу! Мене ро;згрішіть од веього, що я кбї·в! 

Ян: по1щастить мені ·в Ііороля -,--- вже не ;знаю. А все ж я 
80 Со•вість полегшив свою і душу од ;злого о·чистив. 

Нк 'Мені кращим ;зробгтись? Як ;за1служити спа·сення?" 

Г рі1'rбарт промовив: - "Обважені ;знов ви, я бачу, гріхами. 
Та RЖе мерцям не восюреснуть, хоч, ;з·вісно, було б воно кращ~, 

Як не ·в·мира.ли б ·вони. І все ж я наважуюсь, дядю, 

85 Ради страшної години і ради смерти бли;зької, 

Що вам гро;з:И:ть, ро;згрішити вас, я·ко служ·итель Господній. 

Всі бо прид•во1рні повстали на вас, і ;за вас. я бою.ся. 

Передусім, не простять вам, гадаю я, голову ;зайця. 
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Спра·вді, ;зухвалість була то велика - монарха дражнити, 

90 Більше пошкодить це вам, НІЖ ви, дегковажни·й, гадали". 

- "От в·же ю тріш1ки!" -- шахра1й ;3аперечив: -- "до;звольте 

[ шш;за·ть вам: 

Вміти пробитись у СВІТІ - нелегка то рІч, і не можна ж 

Святість у нім ;зберегти, мов у келії, це вам відо·мо. 

Медом тортус;ш, так пальці собі мимоволі о·ближеш. 

95 Лямпе мене ро;здрочив - він перед моїми очима 

Став, я.к СІкажений, стриба·rи, мене спо1кусив своїм жиром. 

Вбі1к я любов і відклав. Бел.11іно·ві теж, баранові, 

Мало я ;3ичип добра. Мій гріх, а їм, ба·ч, терпіти. 

Тільки ж такі ·то мУ'рмила ! Нечемність і тупість -
100 От і в1се їх с;ство. І ще церемонитись ;з ними?! 

Ні, це мені не до серця. Тоді я, набравшися страху, 

У,рятува,в•ся від суду й повчати їх в;зявсь по до•ро·;зі. 

Тільки ж на лад це не йшло. Я в:И;знаю радо, що кожен 

Ближнього мас; любить. Але дурнів отих поважати? 

105 Сло'Вом, - хто вмер, той умер, са·мі ви ска;3али. Про інше 

Мову тепер ;за•ведім: наста·ли часи небе;зпечні. 

Вищі як чиня·ть? А нам, то ;за.сь і рота ро;з;зявить. 

Дещо ми ба:чимо все ж - і мас;м про те с·вою дУ'мку. 

Чи ми не ;зна~м, що й са•м наш король грабус;, я1к решта? 

НО Що не підійде ЙОІму, - то вов1кам і ведмедям лишас;, 

Дума1с; - та·к воно й слід. І немае; такого, хто смів би 

Висло·вить пра1вду йому, - так глибоко ;зло вкар~нилось. 

Де оповідач? Капелян? Всі мовчать! А чому? У самих бо 

Пальці ·в меду. Вся·к при ю'ігоді тягне, де тільки може. 

ll5 Спробуй по1скаржитись, друже, - то ж решетом воду черпати, 

Це те ж са·ме, як ча.с ма1р·нув·ать, то вже крщце самнму 

Десь шукати прибУ'тків. Що ;з во;за упало - пропало, 

Що сильніший ;забрав - попрощай·ся ;з тим. Ска1рга·м уся·ким 

Віри ~ймуть небагато, до того ж вони й набридають. 

120 Лев - наш владар. Він гадас;~ що все ;забирати для себе, -
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Саме йому до лиця. Ми всі бо - його лнш підданці: 

Сr~равді, ;3дає;ться, все наше ;3а власність свою він В'важає;. 

Можна ска;3а·ти по щиро.сті? Високо·родний ·ко1роль наш 

Любить тих, що несуть, і тих, що під дудку монарха 

Бе;3 ;3а1перечень танцюють~ це надто в очі ·впадає;. 

Те багатьо1м на біду, що в раду ввійшли ко'Ролівську 

З'нову вов·к та ведмідь. Гра1бують, - ·король же їх любить. 

І1нші дивляться мовчки, для себе шматка В·иrлядають. 

Більш, Я·К чотири, та,ких, що під ла1ску монарха п~дпали, 

Над усі1ма ·під'несл:Ись, найбільшими стали при троні. 

Тільки та1кий бідQлаха, як Райнеке, вхопить курчат;ко, 

Всі цроти нього крича·ть, женуть, переслідують, ловля·ть, 

Кваплятьея всі, як один, його ~асудити на страту. 

Ка1ра - ;3Лодюжка·М дріб.ним, щоб стало великим в1льюше 

КрііЕ;м усім керув·ати, хапати ·має;·тки та, ;3а;мки. 

Ба'чите, любий, - на шших дивившись, усе ;31М.Їркувавши, 

Гру я й собі ро-;3почав і га·даю отак потихеньку: 

Нкщо так роблять усі, - виходить, це річ t; -;3ако·нна. 

Іноді, пр1авда, пр0~кинеть,ся с•оіВіеть, і десь там ПОJ(аже 

Гнів Господній і суд, нагадаt; про смерть неминучу, 

Шепче, що треба б віддати усе, не по правді ;3до·буте ... 
От у Х'ВИІлину та1ку і покаt;шся, та нена,до·вго. 

Бути найкращим ;3 усіх - до чого воно! І най·кращи.х 

В наші часи що1ра;3у погові1р не минаt; народний. 

Все помічаt; юрба, про ·все пронюхаt; миттю. 

Не ;3З.б}1ває; нікого, на в.сіх небувальщину ;3Водить. 

Мало добра у .на·роді, -- по щирості, лиш небагато 

В нім Е; таких, що варті панів С'Праведливих і добрих; 

Все він складаt; байки та пісні про лихе та по1гане. 

Знає; і гарне народ про панів і .малих, і великих, 

Тільки ж про те він мо1вчить, врядн-годи лиш прига1даt;. 

Що t; найгі1рше~ на думку мою, це всі1м притаманна 

За,ро;3умілість: усяк тепе·р г.адки такої, що може 

Бути суддею і пано·м на всьому широ·кому світі. 
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155 Кра1ще б уміть пильнувати ;за жшкою власною й дітьми, 

Челядь ;зухв·алу держати в руках і в любім спо·кої 

Жити п:омір.ним життям, сміючИся ;з усіх ма:рнотратців. 

Нк же поліпшати світу, коли в нім кожен жада.; 

Все до;зволяти собі, а і:нших насиль•етвом гнітити? 

160 Так от дедалі все глибше у вадах ми ;загру;заfІм. 

Зра'да, брехня та спліт·кИ, ;злодійство і кля·тви фальши·ві, 

Зди:р.ство, ро;збій, д:ушогубство -- про це цині тіль·ки і чути. 

Всюди обманюють люд лицеміри й пророки облудні. 

Кожен жив·е навманнЯ! А почнеш дорі1кати по дружб.і, 

165 Слухають та1к, на-пів-уха, і кажуть: »Коли б т9 на1справді 

Г0ріх та1і о~бтяжував душу, як нам проП'овідують часто 

Дея·кі ·вчені, - свяще'Нник са·м перший ·Його уникав би«. 

Виправдань так от шукають для себе у прИ·кладах кепських, 

На1че мавпи ті, народжені лиш мавпувать, а не мислить, 

170 І неро·;зсу дливість та ;заподію.; всяку їм шкоду. 

Правда, особам духовним поводитись слід було б краще! 

Ха1й би ·вже дещо робили, та потай В•ід ЛЮДСЬКОГО ока. 

Що ж? Байдужі1сінько їм до нас, до •мирян, - от і роблять 

Все, що ї·м любе, та1ки в нас під но·сом, немов сліпотою 

175 Вражені всі ми. Да·ремно! Напрочуд ми добре все бачим. 

Всі о·бітнИці свя·ті до серця панам цим не більше, 

Ніж гріхов·ним ра·ба:м цього світу, де повно спокуси. 

От хоч ;за Альпами в;зяти - n священнина кожного .; там 
Вла·сна коханка ;зпгчайно; ге саме й по інших країнах 

180 Бачимо 1ми ·ра;з-у-ра;з. На1м: скажуть: адже ж в них бувають 

Діти, ну, ;зо·в·сім, як в інших жо·натих; щоб їх ;за1бе·;зпечить, 

Сильно в·рацюють вони і дітей своїх вИсоко ;з.носять. 

Ну, а діти, ;за.бувши свій рід та походження, ранrом 

Вже поступитись не хочуть ні·кому, гнуть кирпу та й rоді, 

185 Мов вони й еправді ;з шляхетського роду, і мислять, що право 

Є в них ;зако1нне на все. А раніш, пригадай, небагато 

Ша1ни бувало попівським цим дітям; тепер же ,~пана•ми" 
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Звуть їх та "панями~' всі. Чого не доскочиш ;3а гроші! 

Рідко 1в кня;3івських маt;тках буває;, що ліп не ;3бирав би• 

Мита й процентів, не 1мав би прибутку ;3 млинів та має;тnів. 
Всіх спокушають вони. Так вчиться лихого громада. 

Дивиться всяк на пo·rl'a та гріха уже й сам не боіться. 

Вбіrк од благої сте;3і невидющий сліпого відводить. 

Хто по.мі1чає; хо1роші діла панот·ців достохвальних, 

Тих, що пр:Икладом влас·ним церкву святу укріпляют':'? 

Хто йде їх слідами? У сі ж то ·в гріхах з головою, 

Ось я·.к воно у народі; то як же поліпшати світу? 

Слуха•Йте далі, небожу! Чи є; що ганебного в то·му, 

Як хто ·родивсь неза·конним? Та 1й що тут, окажіть мені, вдіцн? 
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Думку мою ВІ: якслід ;3·розумійте. Як буде старатись 200 

Жити омиренно такий, як не буде свої•м ма.р'Нолюбством 

Інших дражнити, ·Його й не помітять, і несправедли1во 

З нього глумитись було б. Та~ж нас не походження ро•бить 

Добрими й чесними, - отже воно й плямувати не •може. 

Ні, лиш чесноти чи rВади -- о с ь щ о людей од.рі·;3няє;. 20:> 
Добрих, учених духов'Них осі1б, як і личить, в народі 

НИ·соко стаІВлять; але rвід лихих ми й лихе пе1рейма:є;м. 

Скільки такий про добро не ро;3водься, народ, проте, скаже: 

»Лихо він чинить, а са.м про доб:ро; та1к що ж вибирати?« 

Са1м не дба1є; про цер:кву, а лиш пропо·відує; і·ншим: 210 

»Бра·тіє;, жерт:ву~йте, цер.кву будуй·те~ як прагнете щиро 

В царс11во небе:сне ввійти!« ·- ота·к він ;3акінчує; слово. 

Са1м же ~рібницю дає;, чи й ;3овсім нічого, хоч церк·ва 

Геть би ·ва1лила1сь. А сам він про себе гадає;, що личить 

Жити бага1то йому, прибира·тися пишно і їсти 

Сма1чно та л.асо. Як тепер такий-от про світські утіхи 

Тільки і дбає;, коли ж він устигне співати, молитИІсь? 

Па·стирі до·брі - та1{ ті день-у-день, я скажу, щогодини 

Господу мусЯ"ть служити, творити добро, що·б і цер'Кві 

Користь давати і прикладом бути для пастви с·воє;ї, 

Я1{ сте;3ею спасения прайти у врата благодаті. 
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Знаю також і ченців: оті вже - на всі лади плещуть, 

Та проt людсь·ке лиш око, самі ж до багатих все липнуть. 

Вміють улещувать люд та ;знають лиш - в гості ходити. 

225 Ти ;запро·сиш одного, диви - прип·лентався й другий, 

Далі ще дІво«; чи тро«;. І в кого підвішений добре 

в них, тих ченців, я;зичок, тому і вгору недо·вго: 

От він і лектор, і кустос~ а там, дивися, і пріор, 

Решту ж одсунено в1бjк: не нарів1но ділено й дано. 

230 Бач, доручають одним чита·ти й співати на хора;х, 

Як ото всенщgна іде, чи могили обходити; інші ж 

Мають при·буток, і спокій, і ласий шматочок для шлунку. 

Ну, а п·апсь:кі леrа1·rи, а1бати, про1бсти, прелати, 

Та1кож беrін.ки, черниці? Про них то вже годі й ка~а~ти,! 

235 Всюди одне лиш: - »Давай мені більше, мого ж не то1ркайся«. 

Годі ;з:на1йти і сімох таких, що пильнують статутів 

Ордену, святість чернечу, як треба, в житті ;зберігають. 

Так от духовне ;зва·ння тепер, як «;сть, ;заІНепало". 

- "Дядю", промовив борс~ук, - "щось дивно мені! Ви, 

[~да.«;т~..ся, 

240 Ка«;·тесь т1:льки в гріхах у чужих. Нащо це вам ;здалося? 

Є ж досхочу в вас і власних. Скажіть мені, дядю, для чого 

За духовенс·тво жури·тись вам та·к і бала1кати стільки? 

Кожен нехай свій тягар ·переносить, я:к може, ха·й кожен 

Відповідь щиру да«;, я.к він, і1;з ;з в а н н Я м с в о ї м ;з г і д н о, 

245 Все, що н.а1лежить, робив; і ніхто не смі·й ухилитись; 

Чи молодий, чи старий, чи світський, а чи монах .він. 

Ви ж ухи.JLя«;тесь вбі1к, говорите стільки, що 1може 

Це і мене до споІКУ'СИ при;звести. А ва1м же відомо, 

Що та1ке світ наш собою явля«;, що ко1ться в св1т1. 

250 Піп ;з вас - ого, хоч ·куди! Я ;з іншою паствою міг би 

Вельми охоче у вас сповіда·тись і проповідь слухать, 

Муд•рости в вас би навчився. І сп·ра1&ді -- ви;знати мушу: 

Більшість і;з на·ших - тупі грубі1яни, і вчитись нам т·реба". 
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До ко~ролівського двб-ру во·ни на.ці1йшли, ро;3мовлявши. 

Ра1Йнеке каже: "Хай буде, Щ·О буде", - і сміло ступа~. 

Тут на доро;3і на ;3устріч їм ма.в.пич-Мартін, що на прощу 

В Рим .якра~ вирушав; він че1мненько обом у~клони1вся. 

- "Дядечку любий, мужніше!" - ска1;3ав ві.п до Ра·йне'ке-лиса. 

Став він питатись про се і про те, хоч і ;3'на·в, у чім справа. 

-- "Ах, як до мене в ці дні повернулося спиною щастя!" -
Ра1йнеке мовив йому; - "Якісь тут негідники ;3нову 

В чімсь оббрехали мене, крук-мер;3отник і кріль особлW.во. 

Ж~нку втратив один, а д1ругому вуха ;3·а1бракло, -
Ну, а при чому ж тут я? Та як слівце б одне тільки 

Міг я ска;3а1ть королеві, - обом прийшлось би їм кеп1сько. 

Ш'кодить найбільше мені, що ,я у відлуці церко1вній. 

Діло ж про це ,на1стоятель собОІру провадить; він ма~ 

Силу при КО'ролі. Відлуці ·ж підпа·в у сві1й час я 

Чере;3 того 1;3еr'ріма. Ченцем він, бачте, ;3робився, 

Потім же В;3ЯВ та й утік і;3 Елькма1ру, де він постригся. 

Клявсь, що не може так жити, що строгі ;3аІНадто статути: 

Довго постИтись, читать молитnи - це й:ому понад силу. 

Я й допоміг утекти бідоласі. Шкодую: тепер в1і.н 

Мислить лихе проти ме·не, перед коро""Іем обмовля~. 

Йти до Риму на прощу? Це ;3начить - лишить бе;3порадну 

Вдома родину саму". А 1;3еr'рім вже ім дошкулить: 

Як тільки ;3Може, їм шкодити буде. Та в мене й 'І{рім цьоrо 

Сила ще ~ во'рогів - помстяться вони на ·родині. 

Якби не ця от церковна відлука, я б ;3на:в, що робити: 

В;3явсь би при троні і·;3нову спокійно пробува·ть ща1стя". 

Каже Ма1ртін тут: - "О, я по·~ожу ва1м. Це ловко, що стрілись! 
В Римі усіх я ;3усиль докла1ду, що·б ва·м n·осо1бити. 

Кривдити ва·С не до;3волю я. Вже ж, як ~пис:копськи:й писар, 

Тямлю таки я у спрасі. Влаштую, що викличуть пробста 

Прямо до Риму. А там вже ;30 м·ною він матиме діло. 
Вірте, дядю, я спра1ву почну й поведу вже, як треба: 

Та1к, ек;3еквують той присуд і мгтrю ва,с а1бсольвують, 
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Я індульrенцію ·вам приве;3у - не до сміху то буде 

Всім супротивникам вашим: ;3'ма·рнують і труд свій, і гроші. 

290 Входи ·в·сі ·Й виходи в Римі я ;3наю, не буду питатись, 

Що підштовхнути і ;3 чим ;3ачекати. Там Сімо·н, мі1й дядько, 
В силі велИІкій і шані: він радо пособить ;3а гроші. 

Є ще там пан Ша:хролюб, та доктор Ха·пай, і щ,е інші. 

З Вивернишубою я, також ;3 Непутпщ,им у дружбі. 
295 Гроші вперед я гюелав; це, баrч:ите~ спосіб найкра·щ,ий 

Та1м по;3на1Йомитись. Все там про·цеси, прu них тіль1ки й мови, 

Ну, а наспра'вді, то грошей лиш прагнуть, і хай ваше діло 

Буде криве-прекриве - ;3а гроші прямісіньке стане! 

Грошики да1в, то .й про·щ,ення ді•став. А бе;3 грошей посунься, 

300 Миттю ;3а·чи1няться двері. Сидіть же вдо·ма с:покі.йно, 

Я Башу сцраву на себе беру і ро;3плутаю ву;3ол. 

Ви ж до двору ідіть лиш, Рюккенав та1м ви· ;3найдсте, 

Це дружи.на моя; король її дуже шануf; 

І ко·ролева також, - ро·;3судлива бо і тямущ,а. 

305 Перебалака.йте ;3 нею - для рідного все ·вона ;3робить. 

З·найдеться бе;3ліч ·рідні там. А п:ра:вда не. скрі;3ь помагаf;. 
З жінкою двоf; сестер прожива і дjто·к наших троf;. 

Є там, крі•м того, ба.га·то і;3 на1шого роду готових 

Вам прислужитись усім, у чім лише буде потре·ба. 

310 Якшо усе ж вам: у n:раві ·відмовлять, побачите, скільки 

Я та1м важу. За:;3•наf;те утиску, - лиш по·в·ідомте! 

Я відлучу й ко•роля і його королі•вство від церкви, 

Та1к, і .мужчин, і жінок, і дітей! Інтердикта нашлю п, 

І ні співать, ні х·ристити, ні пра·вить обідню· не ;3Можуть, 

315 Мертвих, і тих не ;3а·риють ! Так,. друже мій, ви не ту~р·буйте1сь ! 

Х1ворий бо папа, етарий, в дша не вст'Упаf;тьс·я більше. 

Мало там хто і ;3Важаf; на нього. А сила при троні 

Вся у руках ·кардинала Заже·ри; •ві·н не старий щ,е, 

Г31р.ний, статурний і вдачі палкоj·, рішучий та бистрий. 

320 Любить він да.му одну, я ;3наю її - ну, і спритна ж! 

Кожного вміf; обвести круг пальця свого, щ,об добитись. 
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Писар, Йотанн-Сто~рона, той ;іНа~ться вельми на грошах, 
І на ста'рих і но·вих; то'Ва1риш його ж - то придворний 

Вухонаста'В; а ТяГІниповерни нота1рем там, обох він 

Прав ба'ка1лавр, дуже вчений; як тільки і'ще він п.ро1служить 

Рік, то не матиме рівних, щоб вести процеси і справи. 

Дво~ ще ,й суддів ~ там, що ~вуться: Монета й Донарій: 

Випра:вда1ть схочуть когось, так ·той вже нічо,го не бій1ся ! 

Так О'Т кояться в Римі усякі кавер~и хит.рі, 

Папа й не ;і'На~ про те. Май лШІІ дру~ів - усь,01го доскочиш! 

Та;.к, чере;і них одn'ускають гріхи і народи ~вільняють 

От інте~рдиктів. На, них покладіться вже, д'ядю шановний. 

Зна,~ .ко·роль наш давно, що я не дам вас ок1рИ!Вдить, 

Справу я вашу владнаю, цього уже будьте ви певні. 

Ха1й він ще ~важить і те: серед лисів і мавп ~ чимало 

Муд'рих голів, що бувають кор:Исні у справа1х де1ржа'вних, 

Це у пригоді вам стане, хоч бУ. діла обернулись". 

Райнеке мовив: - "Ви духу мені додал:И! Я віддячу, 

Тіл,ьки б і цей ра1~ опа1ст:Ись". На цім ВО'НИ й ро';іпро1щались. 

Бе~ охороІНИ пішов, ~ одним лише r рімбартоІМ вірним, 
Р3Ійнеке-лис до двора, де на нього всі дихали ~лістю. 
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ІХ 

ПІСНЯ ДЕВ'ЯТА 

Лис до двору прибув і думав - спроможеться легко 

Здихатись обвинувачень. Але супроти'вників бе~ліч 

Б.а,чивши тут, що ;зібрались гуртом~ плека.ючи спільну 

Думку помститись на нім, і смерти його дома•гались, 

5 Духом ві.н ~анепа~в. Та пішо.в, проте, рівно і сміло 

Пом·іж ряда·ми баронів, маючи Г рім·барта п·оруч. 

Так а·ж до ·трону вони доступили; шепну.в йому Грімба1рт: 

- "Райнеке, друже, держіться! Згада.йте: до рук боягу;зам 

Щастя не йде, а відважнИІЙ, той сам небе·;зпеки шукаf;; 

10 З нею стаf; на ;змагання і маf; від неї ж помогу". 

Райнеке мо·вив: - "Так, пра·вду ви кажете, дяка велика, 

Що нада~те відвагу мені ви. Як буду я вільни·й, 

Ці я ;згада·ю сло1ва". Огледівсь він тут і побачив -
Рідних ба·гато в юрбі, але добро;з:Ичливих о·бма·ль, 

15 Він майже усі1м насолив, і малим, і великим, ба наві1ть 

Вид;ріJ й боброві допік, бо був f;Хидної вда1чі. 

Все ж ві1н немало і дру;зів у ;залі ;знайшов королівській. 

Він преклонив перед ·троном коліна й поважно промовив: 

- "Боr всебла1гий, все;знаючий, в·сесильний небесний вла1дика, 

20 Хай береже вас, мій па1не й королю наш сла1вний, а ;з вами 

І королеву, яс:ну мою паню, і ха.й ві:н обом вам 

Мудрі1сть і мислі В'ИІсокі пошле, щоб уміли п.ра:вдиве 

Від непраІВдивого ви івід·рі;зняти; фал.ьші бо ходить 

Досить нині у світі" вда~ ;з себе дех·то щось інше, 

25 Аніж наспр•а;вді він ~. Коли б на:писали на лобі 

Кожному мислі ЙО'го, щоб бачив король їх, то ясно 
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Стало б, що я не брешу, що я ва1м слуга на•йві~рніший. 

Хай в·инуватя·ть мене лиходії, - о, їм би хотілось, 

Що1б я по·;збЗ!ВИ'ВСЯ МИЛОСТ'И вашої, я.к недоС'ТОЙ'Н'иЙ! 

Та мені ;здавна відома мого к·ороля та владики 

Строга до правди любов, його ж і•;з троnИ справедливих 

Ще не ;з·водив ніхто. І таR воно буде довіку!" 

Всі піді•йшли і ;з·гро•мадились ближче, і всяк дивуваІВся 

З лиса, який то ;зухвалець! Хотів ·йоrо кожен почути. 

Злочvни всі ж бо ·від6мі -- які ж ·він ще викрути ;знайде? 

- "Райнеке підлий!" - про·мо·вив ко•роль, - "не вряту~шся 

[нині 

Ти к•расно,мов·С'твом нахабним, в·оrно вже тобі не поможе 

Фальш та обмаrн приховати. Останній твій час надіходить. 

Ти свою вірність мені, ~да·~ться, довів якнаилl'Пше -
Тут на юрілику й крукові; цього бу.ло 0 уже досить, 
Та ти до ~·ради й лукавства на кожному юроці вда~шся. 

Дуже меткий ти на штуки, та скоро тобі увір.веться. 

Gповнилась міра терпі1ння. Те-бе я вже й ганить не хочу". 

Ра1йнеке •МИіслит·ь: "Що буде ;зо мною? Коли б же то ·;знову 

Був я в оселі ·моій! До чого удатис·я маю? 

Ну, піду наrвдалу! Всіх тут способів треба У';зятись". 

- "Сла1вний ко·ролю, владарю шля·хетний", -- та1к лис починаrЕ;: 

- "Як ви рішили, що смерти я ва•рти1Й, виходить, що діл·о 

Обміркували не так ви, як слід би. Благаю мій голос 

Вислухать перше. Не ра;з я й не два ва,м става:в у пригоді; 

Вірний я ВЗІМ ;залиши!ВС'Я в біді, коли інші тіRали, 

Ті, що тепе.р між обох нас по•стали м.ені на ;за·гибrіль, 

Раді й ща·сл:иіві, що я у неласці. Отож, я прошу вас 

Вислуха!ТЬ тільни мене, а тоді вже свій суд ВПІрі:кати. 

ВиЯІВлюсь я винувати•Й - ну, Щ·О ж? Ро:;зп.ра'Втесь ;зо мною. 

Чи ви ;згадали мене, коли я у вашій державі 
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ІХ 

В рі;зних місцях і нра1ях стояв невсипно на варті? 

Нк би нас~мів я, подума.йте тільки, ;з'явитись до двбру, 

Бувши свідомий :всіх вин, і ма·лих і великих? Таж певно 

GO Геть я тікав би від в·аших очей, в·о·рогів уни·кав би. 

Ні, вже ·мене 1;з мого ;замку всіма, що н.а світі, ·скарбами 

Не ;зама.нути б, ;звичайно, нікоІl\ІУ сюди: та·м я вільний 

Був би на власні1й ;землі, у своїх володіннях. А мавши 

Чисте сумлі;ння, я сміло до вашого трону ;з'я·вився. 

65 Тільки я вийшов на ва·рту, - аж гульк! --'---мені небіж приносить 

Ві·сть, що ме·не ви ;з·вете. Я сам ро;з:мислював д0~вго, 

Як од відлуки ;звіль'Нитись. Про це міркував я ;з Мартіном 
Довго й поважно. Він да,в мені клятву священну, що ;зніме 

З мене тяга;р цей. »Я«, каже, »;зібрався до Риму святого, 

";"·J Отже, цю вашу справу на себе беру я віднині. 

Знімуть відлуку ту ;з ·в·ас. Ідіть со.бі ;з миро·м до двбру« 

Ось як мавп·ич-Мартін порадив мене, а діло він ;знаЕ;. 

Вже ж не дар·ма при ·собі його держить Прі:рва-Е;пископ. 

П'·я·ть уже ро·ків при ньому Ма1ртін виступаЕ; в процесах. 

75 Ось я ;з'явився сюди і чую тут скар·ги Ї';знову. 

Кріль, ТО·Й мо1ргун, обмовля~ мене; та от тут і стоїть же 

Райне·ке сам: ха-й же вийде тепер він ~мені перед очі! 

То ж бо і Е;, во1но легко ;за спиною гудити інших, 

Та чи годиться судить, :не послухавши стброну другу? 

80 Дві ці фальшиві душі, слово чести, одне лиш од мене 

Бачили ;завжди - добро! - і то·Й Меркена·в·крук і той крілик. 

От ПО';за·вчора ст1річаю я крілика. рано-раненько, 

Він nриві·та1вся чемненько ;зо мною - я перед ;замок 

Саме вийшс1в тоді і чита1в ранкову молитву. 

85 Він ока;за1в, що до двору іде, а йому я на теЕ;: 

»Боже, ща·с·ти вам«. А ·він поскаржився: »Ох, я ·втомився, 

Та ·й .ще голодний«. Скаr;за1в я гостинно: »Так що ж, попоїли б?« 

»Друже, подякую вам«, - ·він каже, а я йому ;зно·ву: 

»Радий, .що вам прислужуся«. Заходиrм; на стіл виставляю 

90 Я йому масла й вишень (у середу м'яса не їм я). 

От і у;зявсь він ;за те: ;за хліб і;з маслом та вишні. 
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Тут піді1йшов молодший синаш мій до столу - а ·ну бо, 

Чи не лишилось чого? Дитина ж, відомо, ласунчик. 

От і потяг він ;іа1 чи:мо.сь. А ·к·ріли~к його пк не вда1рить -

Просто по писку! І кров ;іасочила і;і уст та і13 ясен". 

Райнга·рт, ·мі·й ста1рший, ПО'мітивш~ це, моргуна пк ухопить 
Просто ;іа го·рло, я.к ~вик він; не стерпі1в, помстився ~а брата. 

От і усе вам - 1ні більше, ні менше. Не думавши довго, 

Ро;ібороняти я ста·в їх і ще пока·раrв ;іа це сина. 

Що ж, як попало йому, то так йому й слід, бе~пе:речно. 

Ще він ~~амало дістав! Мої дитинчата, напевно, 

Тут би й ·скі·нrчили Ї;і ним, коли б я лихе йому мислив. 
От вам і дя.ка ·йото ! Я, 1каже, відгри;і йо·му вухо. 

Хай він ;іа честь це вважа«;, могло воно бути ще гірше. 

Меркенав теж ;і'явився до мене і пхинька1в - утра·тив, 

Бачте, дружину, - о·б'їлась, мовляв, а·ж до смерти, 

Рибу чималу, 'МОВЛЯВ, ;3 усі1ма про:ковтнула кістками. 

Де це було, ро;іпита.йте його. А тепер в·ін белькоче, 

Ніби її я ~агри;і. Самого це, певно, робота. 

Ма·в би я вла1ду його допитать -- ~аспівав би не т·о.ї! 

Хто ро~бере їх? Літають не ;інать де. Чи там їх ~ло1вити? 

Як у ';іЛочинства.х таких мене В'Инуватити хочуть, 

Чесних ха.й виставл.я·ть свідків. Так треба ·вести цроцеси 

Проти ·осіб благо·родних; мав право цього я чекати. 

Ну, а як свідків нема, то «; ще способи інші. 
Стать на двобій я ладен! Ви при~начте годину і місце, 

Х.ай же ;інайдеться тоді достойний мене супро·тив1ник, 

Рівний родом, ;іваннЯм. Ха1й всяк сам ;іа себе посто1Їть, 

Хто собі честь ~авою«;, тому во.на й буде належать. 

Зда·в1на вже так по·велося, і тільки того я і прагну". 

Всі ~дивувалиоя вельми, почувши від Райнеке-ли•са 

Слово ~ухвале та1ке, проголошене сміло та пев1но. 

Крілик та Меркена·в-крук ;3ЛЯкалися тут понад міру, І 
І 
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ІХ 

За1ра·;3 же двір полишили, слівця не поомівши С'Ка~ати. 

125 Тільки вже ідучИ, по·чал:И ро;3мо·влять: - "Неро';3У'МНО 

Да,лі боротися ;3 ю~~!М. Хоч я·к ми ;3а діло ·в·;3ялИ:ся б, 

З ним не упоратись -~ам. Хт~ це ба.чив? Ми ж бо були та1м 
Сам-на-сам ;3 шахраf;м. Хто свідок? Так вскочити може.м 
Ми ще самі у біду. Неха1й же ЙОІМу ;3а ;3лочинства 

130 Кат оддячить Я·кслід, ';3аnлатить 'ЙОІму по ;3аслу;3і! 

З на:ми ві·н битися хоче! Пога·но тоді нам прийшлося б. 

Ні, по·киньмо це діло. Адже ж він меткий і лукаrвий, 

Хитрий, підступний, відомо. Таких от, я·к ми, і п'ятьох• він 
Може один подолати. О, це нам вилі;3ло б боном". 

135 1;3еІ'·рім ;3 Брав·но·м теж ;3асмутили.сь, по1бачивши втечу 

Дру;3ів своїх і;3 .суда. А король до громади п:ромоіВив: 

- "В кого ще скарги на лиса, ха·й вийде! Ми хоІЧем їх чути! 

Скільки їх вчора було! Підсудний прийшов! Де поділись?" 

Райнеке мовив: - "Та·к ;3авжди буваf;! Клепати, бач, легко, 

140 Дееь по;3а спИ:ною. Тіль·ни ж прийшов ти - усі поховались. 

Двоf; лукавих ~лх ;3радників, кру~к та ще к·р~ли.к, охоче 

Шкоди на·коїли б лису, щоб со·р·ому й кари ;3а;3:нав віІІІ, 

Та як пробачить попросять, я їм подарую, бо нині, 

Тільки прийшов я, і;3 двб-ру ·вони подалИ:ся тихенько. 

145 До·бре я їх присо·ромив! От бачите, я·к небе;3печно 

Вірити тим брехуна1м, що клеплють на· слуг Не'ІІ\РИсутніх: 

Все перекрутя·ть в·о•ни, бо нена1видя·ть все, що хо~роше. 

Жаль мені і1нших лише, себе ж ;3а·буваю я ;3авжди". 

"ти,, ;3•раднику, ;3ЛИЙ та 

[лукавий! 

150 Що спонукало тебе мо•го на1июрнішоrо Лямпе; 

Друга мого й листоношу, та1к підло й бе;3чесно убити? 

Окіль~ки то:бі вже простив я, що тіль.ки ти кбї-в ли·хого? 

Да.в па·терицю та торбу тобі, все ти мав на до·рогу, 

До';3віл діс·тавши мій, вже вирушав ти до Риму й ;3а море; 

--------·---
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Думав я - ;:Jміниш натуру, аж бачу тепер, для початку 

Лямпе убив і по·слом відрядив ти Белліна до мене, 

Той мені голову в торб приніс і ска·;:Jа·в привселюдно, 

Ніби листи там, у торбі, які ви ;:J ним ра·;:Jом і склали, 
І написали, а все та.м на·Й1іраще - його міркува1ння. 

В торбі ж ;31на·йшов я лиш голову ;:Jайцеву -- тіль'Ки й у(~ього. 

Щоб посо!ромить мене, це вчинили ви. В~·яв я . Белліна, 
Яко ;:Jаручника, й смертю скарав; так ;:Jро·бл:Ю і ::J тобою". 

Райнеке •каже: - "Що чую? Убитий наш Лямпе?! Беллін·а 

Теж вже нема.~? Що ж буде ;:Jo мною? О, краще б помер я! 
Ах, ;:Jагинули ;:J ними ска:рбИ, що ці'Н'ніших ·нема~! 
Я вам ба.гатства послав чере;:J них, ·на:йкош·товніші, пе·вно, 

В цілому світі. Ну, хто на Белліна помислити міг би, 

Що він Лmмпе уб'~ і у ва·с ті скарбИ всі украде? 

Слід оберетному бути і там, де не вид.но лу;ка·вст·ва" 

Гнівний ко1роль, не дослухавши Райнеке хитрої мови, 

Рушив до себе ·В пала·ти, ·не В;:JЯ'В до ува.rи, ЯR треба, 

Лисових слів. Він вирішив Райнеке смертю скарати. 

Там короле·ву ;:J.на1йшов в1ін, що тільки-·но виЙІпла в палату 

З панею Рюккена·в-маІВПою, що королю й королевш 

Дуже все люба була: в цім Ра1інеке був по•рятунок. 

Дуже досвідчена ·мавпа була, кра·сномо·в•на й ро~;:Jумна, 

СкрЇ';:Jь, де ·бувала во·на, шанували й ;:J·важали на неї. 

Бачивши гнів королівський, промовила мавпа до1речно: 

- "Іноді ви, мій королю, прохання мої вдовольНІЯли, 

І шкодувати ;:Ja цим не доводилось ва·м а.ні раІ;:Jу. 

Сміливе ело.во мо~ ва·м бувало ча·стенько в пригоді. 

Тож прислуха•Йтесь пиль·но й ласкаво тепер, м1и в•ладарю. 

Справа нині - про рід наш! А хто ж то своїх одречеться? 

Райнеке, будь там що будь, ~ м·ЇЙ родич. Коли я вже ·мушу 

Чесно ска;:Jа·ть про його поведі1нку, 'ТО от мо~ слово: 

Ставши тут перед судо·м, себе ;:Jахис·тИть ві~н напевно. 

Адже ж і батько йоrо, що був ушанований вашим, 
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Стерпів чимало од наклепів ;злих і від юівер:;з під1ступних, 

Тільки ж сором тяжкИІЙ упадав на ;-3лобителів ;завжди. 

190 Таж бе;зrпе·речно·, королю: ;за;здрісні всі вороги ті 

Навіть ;за1слуги: у ;злочини вміють щора;з обер,нути. 

Райнеке ;за:вжди умів 1нест:И свою гідність висо1ко, 

Я б і ведмедеві й во,вкові вміння такого бажала. 

Ха1Й же так саrмо й во·ни дотепно себе ;захищають 

195 Од винувачень тяжких; та ;знаються мало обидва, 

Що таке пра:во: це видно ;з життя і порад їх бе;зглу;здих'~. 

Та ;заг.:е·речИв 'Ко·роль: - "Як може·те ви дивуватись, 

Що я ро1;3сердивсь на лиса, ;злочинця, я1ки•й от неда'вно 

Лямпе у~би:в, СІПокуси'Вши Белліна, і ;з дивним нахабст:вом 

220 Все ;заперечуЕ; тут і себе найвірнішим слугою 

Смі~ іще виставляти тоді, коли всі од:нодушно 

Вголо1с його в·ИІНуваrтять і надто наочно доводять, 

Як ~ін мою охорону ганьб:Ить, як ;злодій·ством та вбивством, 

Як 11ра;бунка1ми він в·сю країну страхаЕ; і мучить. 

205 Ні! я·цього не стерплюР' Схаменувшись, nро·мо,вила мавпа: 
- "Правда, да•но не вс1ім нам у рі·;зноманітних випад:ках 

Мудро робити і 'РЗ'дити 1мудро, - і хто це умі·Е;, 

Бу де ща·сливий. Але ж ;за·вИдни1ш люті та~мно 

Ш·к.о.дить йо:м.у на•магають~ся.., - як же їх стане ба1гато 

210 Вже виступають одве·рто. Так ;з Ра•Йнеке часто бувало: 

Все ж 1не спро1можні вони у ваші1й па·м'яті ;знищить 

Спогад, як ~мудро він радив, коли всі і•нші мо·вчали. 

Чи па·м'ятаЕ;те ви - було це неда:вно: ;з'явились 

Змі,й та людина до ва1с, і ніхто у їх справі не тямив. 

215 Рай.неке все улад·нав, і його ви при всіх похвалили". 

Мо-вив до ма1впи ·на теЕ; кОІроль, ро;змислившись трохи: 

- "Я не ;за·був, що бу ло, та тільки ;згадаrти не можу, 

Як послідовно в·се йшло, - неначе ;заnлутана сцра·в.а ... 
Як па.м'!ятас;те ви, .ро~кажіть, я послухать готовий". 

220 Мавпа ЙОІму відповіла: -- "Я слухаюсь вашої волі. 
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Років ;зо два тому прийшов до в·ас ;змій і серди·то 

СкаржитЬІся в;зявся, що от селянин, гречкосій на1м відомий, 

З ним не по праву вчинив, - немов проти 'Н'Ьо•го аж д'Вічі 

Присуд ухвалював суд. Приві'В він до вас се•лянина 

225 І в. дуже гнівних словах про ту став ро;зка;зувать спра~ву. 

Здумалось ;змі~ві Яко.сь ·юрі;зь дірку в паркані п.ролі;зти, 

Та 01пинився ві'Н у петлі, що була ;за парканом. 

От і стяглася петлЯ, і ;змі~ві вже б кінець вийшо·в, 

Якби на ща·стя його не ішов туди подо.рожні·й. 

230 З ляку гукнув тут ;з·мі·й: - »0, ;згля1нься на мене, дай волю! 
Змилосердись!« А то·й відповів: - »Я пустить тебе ;зго·ден, 

Бо ж мені шкода тебе: тіл:ь;ки да•Й ти пр:Исягу чесну 

Кривди мені не чинити«. Змі•й і погодивсь на те~ -

Клятву да1в на1йстрашнішу, що способом жадни1м не буде 

235 Ш·ко·дити р1яті'Вникові своЕ;му, -- й дістав тоді волю. 

Рушили далі во1ни, і раптом, відчувши страшенний 

ГО'лод, ;з.мій на супутника кинув·ся, що·б ;задавити, 

Зже·р·ти ·;з кі•сТІками його, - той одс·кочити ледве спро·мігся. 

»Ось де подяка твоя?! Того ;заслужив я?« - гукнув віІН.: 

240 »Чи ж не да1вав ти ·клятви стра•шної?« А ;змій одмовля~: 

- »З•мушу~ голод мене, не маю я сил ;з ним бо•ротись. 

Лихо не ;з~на~ ;законів, воно на.йсильніше~ право«. 

І відпоІВ·ів ·селянин: - »Тоді не ;займай мене, доки 

Ми не ;31НаЙ.демо таких, що ·на.с бе·;зсторонньо ро·;зсудять«. 

245 Відпо;від1ь ·;змія була: - »На стільки ;заждати я ;згоден«. 

Отже пішли во:ни далі й побачили десь над водою 

Пфлюккеб0~йтеля., крука, і;з сином, що К1ва1к·келер ;з·ва1вrея. 

Д·вох їх ДО себе ПОІКЛИІКа·ВШИ, ;з·мій ота·к і ска~ав їм: 

- »Йдіть-ню сюди і п1ослухайте!« КруІ( 1в1се прослухав уважно, 

250 І ухвалив ві:н таrк са~мо: людину і;з'їс·ти. Надію 

Ма~в і собі ;заро•бити шма·точо·к. Змі1й же був .радий: 

- »Зверху мо~! Тепер вже мені до~рікать не по·с~міють«. 
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- »Ні«, - відка,;зав чоловік, - »я не в1се ще ;зовсім утрати.в: 

Щоб ·ро;з·бійник мав пра,во на смерть п·рирікать?! І чИІ може 

Будь-хто судить сам - один? Вимагаю, що1б слухали спра<Ву 255 

Знову; ха1Й слухають 'НІа 1с і ·ро1;з,судять четве·ро, десять«. 

- »Згоден я«, - мовить тут ;змій. І пішли вони й миттю ;зустріли 

Вов·ка ;з ведмедем; ;зійшлися усі і 1радили ~раду. 

Тут ще страшніше ';з.робилось людині: було воно лячн·о 

Поміж та1кИІми п'ятьма молодцями одному ·стояти. 

Вов1к, д:воf; круків, вед1м~ідь. та ;змій ото·чили бідаху, 

Ой, тут прийшлось Йо1му важко! Зі:йшлись на одному 

Судді - воtвк та ведмідь, а са,ме таке ухвалили: 

Може люди:ну убити :З'Мі1й, бо настирливий голод 

Жа.дних не ;знаf; ;за·коні,в, а лихо рО';зв'я;зуf; клятви. 

Страх і тривога людину посіли - всі ·ра;зом жадали 

СмертИІ її. За·сичавши ро;згні1вано, ;змій підетрибнув тут, 

Бри;знув от,ру·то1ю - ,і се·ля'Нин і;з жахо1м відс:кочив. 

- »Чиниш ·неправед'НО ти«, - гукнув: - »ві1д :ко,го ти маf;ш 

Владу таку надо мною?« А ;змі1й йо,му каже: »Ти ж чув же -
Двічі 1ми стаJли на суд, і дв,ічі програв вже ти сп,раву«. 

Той йому каже: - »Вони ж бо самі крадуть і nрабують. 

Не ви;з·наю їх ;за суд:ів я. До ко1роля ми п.ідемо, 

Він ха1й ро;зсудить, йому покорюсь я, хоч і програю, 
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ХО'ч і ;за,;знаю я лиха, та все, що приидеться, сте.рплЮ я«. 275 

Вовк та ~ведмідь тут ска1;зали, глу;зуючи: - »Спробуй, як хочеш! 

З'нову ,виг:раf; ;змій, а •Йому чого ж іще треба?« 

Саме, гадали вони, що всі у дворі королівськім 

Будуть на їхньому боці. Пішли, повели чоловіка. 

От і прийшов до вас вовк, і ;з1мій, і ведмідь і1;з ·круками. 

Вовк приперся аж ·втрьох - дітей ;з ним ;з "явил·о·ся д'ПОf;, 

Айтельбавх ;звав·сь один, др,уг:Ий - Німмер;зат, і 01бидва 

Більш од усіх дошкуляли людині. ПрИІЙшли вони, маючи 1на1мір 

Частку дістати свою - 01бидва та·кі ж ненажери, 

Вили оті грубіяни-;зухвальці тоді перед вами. 

Вигнали ;з двору ви двох мугирів, нечем тих наха·бних. 
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Ва:шої ла.оки прохавши, кщ3а·в селянин той, що, mтравді, 

Хоче ;3Мій його ;3Жерти, ;3а·бувши послугу давню, 

Клятву лама4; свою. Благав він у вас по·р1яту1нку. 

290 Змrй не ';3ріка:вся того, він ка';3ав: - »Винен голод у 1всьо·му, 

Він же, як ;3давна відомо, ніяК!ГХ ;3аконів не ;3На4;«. 

Ви ;33Ісмутилиоь тоді, милостивий королю: ;3давалось, 

Справа ;3аплутана, важко її р01;3в'ярать справедли1во. 

Мислили ви: жорстоко на смерть ;3асудити людину, 

295 Що пока;3ала сво4; милосердя; та дума.ли також 

Ви про на1стцрлив'И'Й голод. Тим то ви й скликали ра.цу. 

Більшість !ради, на жаль, була не на боці людини: 

Кожен хотів пообідать -- отож ;3а ;31мія і сто~нли. 

Ви ж одрядили гінця до Ра1йнеке - решта бо ·В раді 

300 Всяке ва.р·някали, та по ;3акону не в·міли рішити. 

Лис приЙШОіВ і прослуха~в ту С'Праву. Її ви поклали 

В .руки його·, - мовляв, як рішить, то та~к воно й буде. 

Ві:н все о~бдума.вши, мовив: - »Насамперед, бачити мушу 

Я о·те місце, і ';3Мія по·ба·чити в па.стуі, та·к само, 

305 Як подорожній 1;31на1йшов його, - от і ро;3в'яжемо спра~ву«. 

Отже, ;3Мія покла,ли Ї~;3нов на колишньому місці, 

Я·к подороrжн1й ;3на·йшсtв його, в тій же петлі під па.рканом. 

Ра1йнеке в;3я:в тоді слово: - »Тепер опинились обидва 

Знов у колишньому стані - ніх·то ні не вигра1в процесу, 

310 Ні не цро·гра~в. А ріша4;1ться справа са,ма вже собою. 

Як чолові1к ;3а·бажа,4;, то ;3:мія може пустити 

Знову на волю, а ні - хай вис:Ить, я1к висів він доти. 

Вільно та ';3 честю хай да•лі людина. іде в свош справі. 
Як·що віддячИ!В ї1й ;3радою ;3Мі·й ра до1б1ро, - ;3.ро;3уміло: 

315 Вибір в руках селІJІІн.и1на. Га1да·ю, це присуд ;33КОІН'НИЙ 

І сn:раведливий у ·суті; хто краще ро1;3суд:и·ть, ха·й скаже«. 

Ви і вс~і ·радники ваші на присуд т·ой попри.ставали. 

Лиса хвалили ·всі вельми, людина подяку вам склала. 
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Лисо1ву ·мудрість прославили всі, і сама ко.роле·ва. 

МО'ва до речі, ;зайшла про те, що у справі воt;нні·й 

І;зеr.рім ;з Бра.вном, може, й потрібні - мовляв, їх бояться 

Скрізь; що їх видно ;завжди, де тіль1ш ;зубам t; пожива, 
Що в них і міць t;, і ;зріст, і відвага - сві·т про це ;знаt;! 

Та от у раді, бува, Ї1м б.ракуt; ро;зумно-ї дум·ки. 

Надто на. міць бо свою покла·да1тися ;звикли обидва, 

Тільки ж як в полі до бою дійде, - тут сп·ра1ва хибуt;. 

Вдома во1ни хо1ч куди, не ;зна,йдеш ніде хо1ро1б•ріших, 

Ну, а лк бій - то у ~асідку сядуть. А в сутичці спра,вжній 

До1бре й во1ни дістають, не ;згірше від будь-кого ;з і1нших. 

Ці вов·ки та ведмеді - грабіжники; всім ї·м байдуже, 

Хата чия у вогні, - уміють вони я'Кнайкраще 

Лрітися коло вугілля. Вони не жа1ліють ні1кого, 

Тільки 1б їм пельку на1бити свою. Все н~чко ;з 'їда·ють, 

Бідним да1ють шка.ралупку - і кажуть, що діл1яться чесно. 

Райнеке-лис же ;з усім своїм родом і муд·рости й .ра1ди 

Є джерело~ а пк погрішить нін на те а1бо і1нше, 

О, мій владарю, ·то й він же не камінь! Та хто і;з підда'Н1ців 

Кра1.Qі 1101ради ва1м ;здібний давать? Тож верні•ть Йо·му ла~ку·~. 

Мовив король: - ,~Я 'ІІаІД цим помі1ркую. Тоді він снj 1й присуд 

Вирік, пк ка'жете ви, і ;змій і;з життям поrп.рощався. 

Все ж ві'Н у суті шахрай, і годі до·бра ;з нього ждати. 

Хто )7іКЛадаt; ;з ним спіл·ку, тото він, напевне, о·бдурить: 

Майсте:р до викрутів 1ві.н~ ·нема йому .р·івних у цьому. 

Вовк~ і ведмідь, і 1крілик, і І'ава, і кіт -· неспроможні 
Всі ;з ним боротись, нашкодИІв усім ВІін, аж страшно! 

Вуха по;з·ба1вивоь оцей, а ока - отой чере;з нього, 

Третій - життя. Я, спра1вді, ·не ;зна·ю, чому ;3а ;злочинця 

Та·к ;заступаt;тесь, ви, його ;захищаt;те сг~·рав·у". 

- "О, мило·стивий королю~', -- промовила мавпа, - "ска~у вам: 
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Рід його славний, ·великий. Про це вам подумати слід би". 350 

Ветав тут король і вийшов туди, де стояли: юрбою 

Всі ца1ред·во1рці, чекавши йоrо, і між ними по·бачив 
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Він багатьох і;з рідні .на1йближчої лиса - ;зійшлися 

Ра;зом ВО'НИ, шо·б йому 'ПОМОГТИ', їх ;зібрало.ся бе;зліч. 

355 Бачив він рід той мо,гутній; та тут же на іншо·му боці 

Лисових ;злих В'орогів. 3даrвалося, двір поділив-ся. 

Зно1в ро';зrпочав тут 'Король: -- "Так слухай-но, Ра,йнеке! Як же 

Виправдать мо'Жеш ти ;злочин ~шр;зе~нний, як ти і;з Белліном 

Лямпе мого на1йві,рнішо1го вбив; удвох ви ;зухвало 

360 Всунули голову, наче листи, у сакві1 подо1ро'Ж.ні. 

Це ви вчинили ме'Н'і на ганьбу. Покарав я Белліна. 

Вже ;запла·тив 1він життям; ;знай - те саме тебе ще чекаf;''. 

"Лишень·ко!" - Ра•йне:ке МО'ВИВ на теf;: - "О, краще б помер я! 

Слуха1йте, що я скажу, -- хай буде по то.му, що буде: 

365 Якщо я винен, убийте ·негайно! Ма,буть, і до сме~р·ти 

Я не врятуюсь од мук і турбот; я ~агинув, та й rоді ! 
Бо ж отой :з·раrдник Беллін ;загар1бав СІ\аjрб:И на1йці1нніші, 

Жаде~н і;з оме~ртних у ціло1му С'Віті не бачив Ї1м р1івних. 

Ах, чере;з них і життя ві1дібране в Лямпе! Обом їм 

370 Я доручиrв ті ,скарб:И, Беллін же ук.рав їх нахабно. 

О, якби тілЬІки їх ;з~нову ;знайти! Та боЮс·ь, що ніJІ::то вже 

Їх ро;зшука1ти ~не ;з·може, вони ;загубили1сь довіку". 

Мавпа втрутилась тут: - ,~Чо1му ж то у .ро;зn·ач вдаваІТись? 

Якщо 'В101ни на ;землі, то ;за1вжди ще f; нам надія. 
375 Рано чи пі·;зно ;зна·Йдем, поспи-та«;м мирян і духовних 

Якна1йретельніш. Та ви ро;з·кажіть, що ;за с1карб то ·;заrи·нув?" 

РЗJйнеке мо1вив: - "Скарб:И ті бе;зцінн.і, ;з~на:йти їх ,на,м годі! 

Хто ;зах'оп:Ив їх - ;звичайно, сховав. Ото буде горе 

Жі,нці моїй Ер,мелі1ні ! Вона не rіро·стить мені уього, 
380 Бо ж не хо1тіла вона, щоб їм я довірив багатство. 

Нині ж мене оббрехали ~:но·в, винуватять уд1руге! 

Я ж ;захищу с1во«; прав·о, на присуд чекаю бе,;зстрашно, 

Як ·опр·З!Вдають мене, поїду по ;землях і цар·ствах, 

Все, ба й життя, я віддам, а1би лиш той скарб ро;зшукати". 
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ПІСНЯ ДЕСЯТА 

- "О, мі1й королю!" - про'ка:;зував далі лука'вий про·мовець, 

"Да1Йте ·мені, благородний владарю, пояіж моїх дру;:Jів 

Тут про скар·бИ ро~·повісти, що ва·м при~начав я в да'РУ'НОК. 

Ха1й не ді1с·тали ви їх, та гідний х·валИ в·же мій намір''. 

- "Ро,~повідай же~', - ко1роль ·відка,~ав, - "тільки сти,сло 

[й нед,01вго!" 

"Щастя і честь, все пропал,о! Ді~'І·Іаt;тесь ви, як це с·талось", 

Сумно лис повіда'в: -- "тож перший був ~ тих клейно1дів 

Перстень чудо·вН'и.Й:; його и Беллінові да1в, на·ка~~а·вши 

Вам ле.редати його. Та,ла1нтом 'Митця над;3ВИ'чайним 

Зр1облений цілому світу ·на подив, і~ щиро,го скутий 

Золuта., гідний він був прикраша·ть ко,ролівську скарбницю. 

З боку того, що ближче до пальця, в•ка1рбо1вані вміло, 

Потім ~алиті ·металем, стояли денкі букви, 

Це три слова' t;1врейські, що ~ніічили рі~ч потаt;мну, 

Жаден у 'наших місц~ях не міг того ро~тлумачить. 

Тільки са1м ма'Йстер Аб.ріон і~ Tpit;·pa вмів про1читать їх. 

Це ученИІЙ жид, що на мовах усі'Х та говірках, 

Від Поату до гр.а~ниць Люнебурrу, ~на~ться добре~ 

Ще ж ро~утміt;ться кра·ще цей жид на камінні та т•ра·вах. 

Перстень по1бачиnши мій, він скаr~а'в: -- »Властивості дивні 

Сх·овані в ньому. Три ймення врі;3ані в ~лото, 

Що їх Сет миролюбний ~ со,бою приніс нам і1~ р.аю, 

Як по цілющий t;лей ма•ндрував. Хто носить на пальці 

Перстень 01цей, для того небе~пек ·немаt; ніяких. 
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25 Грі1м, блис·ка1в:И:ця, ні ча·ри ·йому нічим не пошкодять«. 

Далі скщзаІВ мені :в,чений, - М·ОІВ·ляв, і1;з 1шижо1к він ді;знався, 

Той, у кого на пальці t; 'Перстень, ;замер·;знуть не може 
У на•йлютіший ·мо1ро·;з, і. стаірости мирної дійде. 

Вроблений камінь і;зверху в ні1м був, на,йясніший ка1р1бунRул. 

30 Кам.і•н.ь світив·сь і в пітьмі, усе до;з1в·о.ляючи ба·чить. 

Сил у нім бе;зліч було: міг недужих ·Ві1н л·ікувати, 

Хто до·торК'нувся його, від хво•ріІб усяких ;звіл·ьнявся, 

Всяких лих і ТУ'рбот, лиш над смертю ·цей камінь не владний. 

Далі ще вчений від·щзив самоц·віту чудові прикмети. 

35 Всщди щасливо усякий проїде, хто ним в·олод·іt;, 

Ан1і вода, ні ·вогонь 1не пошкодять ·йому, не ;за;знаt; 

В:іJн ні полону, ні ;зради і від во1рогів уці•л.іt;. 

Якщо твере1;зий погляне на каміНJь, то ·;зможе ;зд·ола1ти 

Оотню ще й більш ворогів у бо:Ю; чудодійний то•Й 1ка1мі.нь 

40 Міць одбир0а1t; в 01трути і всі її со1ки шкідливі; 

Ві~н і ;зненависть вбиваt;; ко.ли хтось, наприклад, не любить 

Власника• ка;меня, ·той •почуття про·тилежне 'Відчуt;. 

Хто. ж би о~;зв·а~в·ся такий, щ·о~б сили ;злічити чудо•вні 

Ка1меня, що я ;зна•йшов у .скарбах мого батька, і ·на1мір 

45 Ма;в 'К'Оролев:і :послати? Бо дорогоцінного пе•рсн.я 

Са1м я достой.ний не був, це добре я ;зн.аІВ, і гадав я -
На.йблагорбднішо~му, бе;з~переч.но, ·він мait; належать, 

с~іме тому, в кім майно і до1бробут наш маt; підпо.ру. 

Цим сподівавсь королівське життя ·;з·берегти ifl від лиха. 

50 Да1лі мусі.в Беллін n·е:редать к0<ролеві, Я·К д·ар мі1й, 

Гребінь і д;зер1кало, щоб королева мене пам'ятал·а. 

Іх для ро~ваJги 1собі я ;забра:в і;з ска·рбів мого батЬІка 

Та1к, на. ;землі не бувал·о мистецьких вИтво.рів к~ращих ! 
О, як часто д.ружина• моя від мене дістат.ь їх бажала! 

55 Жй :Їі;з ;земн:Их всіх ска1рбів була це найбільша ·спо.куса. 
Навіть сварилИІсь ми ;з нею, -- проте на своt;му стояв я. 

Тож оді•слав я тепе:р охоче д;зеркало й І"ре·бінь 
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Пані мо1и милостиві;й, ясюи королеві, що ;завжди 

Ласку свою вия1вляла, мене ;з·ахищала од люті. 

Часто ;за мене вона ;заступала·ся лаІ'ід1ним словом, 

Вся благо·родСТІВО 1юна, чеснота її прикрашаt;, 

Рід її дре·вній, ;з усіх її слів та вчинкі1в це видно. 

Личило г,ре1бенем ;з д;зерка.лом тільки їй володіти! 

Та не судилось їй бачити їх, бо пропали, кінець їм! 

Отже спочатку про гребінь. Для нього кості пантери 

Вибрав ~мистець - останки того благородного ;звіря, 

Що прожива де~сь 1між ца-р:етвом індійсь1ким та ра~м квітучим. 

Шкура на нім .рі•;з:ноба'Рв·на, і ш11р пресолодкий од н.ього 

Ллt;ться, куди б ·не пройшов він. Тож ;звірі усі полюбляют·ь 
Вслід ;за па•нтерою йти по всіх шляхах і д·о,рогах. 

Пах цей ;здоровий для них, це добре вони відчувають 

І ви;знають це. І от і;з кісток цього ;зві·ря це~й :гребін,ь 

Ма·йстра рука n·о-мистецькому, га·р:но, ретельно ;з·ро·била. 

Був він я;сний, як срібло, і білий та чистий напро'Чуд. 

Запа1х його був при~мніший, ніж і гво·;зд:И:к, і ко1риця: 

Нк умираt; той ;зві·р, то -в кості то·й пах переходить. 

І аж довіку лиша·t;ться в них, і ніколи вони не ;згниють вже; 

Пошесті всі проганя, від отрути також лі1куt;. 

На держа·ку було видно пре·красні уся·кі малюнки, 

Зроблені тонко; їх вусики ;з ;золота ск·рі,зь повивали, 

Фо:н же - блаrкить і черво1не. А на середньому полі 

Опо1віда1ння було, як Паріс, троннськи1й царевич, 

Біля колодія;зя Якось сидівши, у;здрі·в к·оло се·бе 

Трьох богинь ;з:наменитих - Па:лладу, Юнону, Венеру. 

Довго во1ни ·СІІН~Jречались, бо кожній кортіло у власні1сть 

Яблуко те«; дістать, що належало досі їм спіл.ьно; 

Врешті, ді1йшли вони ;згоди: Паріс маЕ; яблуко дати 

На1йг~рнішій між нИІми, нехай во.на ним володі«;. 

Пильно оглянув всіх трьох їх юна·к і ;задумавсь глибо'Ко. 

Мцвить Юно1на·: - »Як яблуко буде мої1м, бо ме·не ти 
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Ви;3на~ш ;з.а найга,рнішу, то ста·неш ти найба1гатішим«. 

Тут відка;3ала Па,ллада: - »Мене ;3а найпершу ти ви;3най, 

На1й·могутнішим ти ста1неш ·;3 усіх, і буде боятись 

Кожен, - і воро·г, і друг, - почувщv.· на1ЙJмення Паріса« 

95 К,аже Ве~нера: - »Навіщо та сила? Навіщо багатство? 

Чи не волбда·р Прія:м твій батько? Хі,ба твої браття, 

Гектор та. і1нші усі, не досить бага·ті ·та сильні? 

Чи не боrрон:я·ть пресла·вної Трої війська переможні? 

Чи не nрИІбо:ркали :ви далеких і бли;3ь,ких на'родів? 

100 Якщо мене ти найк1ращою ви;3на~ш, яблуко давши, -
Скарбо·м на1й.вищим, що ~ на ;3емлі, будеш ти володіти. 

Ска1р·б цей - найліпша ;3 жінок, на{rперша у світі красуня, 
Мудра, хороша, прек·расноrо ~роду~ нема~ їй рівних. 

Да'Й мені я1блуко - стане дружина воло1д,аря греків, 

105 Та, що Єлена Прекра.сна ім'я їй, - тобі ;3а подругу«. 

Він і відда'в їй те яблуко, ви;3навши ;3а на.йга.рнішу. 

Та ж ;3а те помогла П31рісові вк·расти царицю,. 

Жінка ца.ря Менелая йому належа·ти стала. 

Оповіда1н:ня оце і було на середньому полі. 

110 Ск,рі;3·Ь же довкола виднілися написи, ;3роблені гарно: 

Кожен їх міг про'ЧИ'та·ть і ;.3багнути все ;3начення байки. 

Слуха•йте далі про д;3еркало; скло у ні1м ;3а·міняло·с·ь 

Дуже ясн:Им і rа1рненьким, наскрі;3ь прщ3о·рим ·берилом. 

Все 1в:Щбивалось у нім, хоч би що сталось ;3а милю, 

115 Вдень, уночі -· все одно. І як мав хтось ваду в обличчі, 
Хоч би 1манісіньку, пляму якусь там, наприклад, на оці, 

Тільки поглянь він у д;3е·ркало, миттю усе це ;3никало, 

Вади всі пр·опадали і плями, лкі лиш бу ли там. 

Тим то чи ж дивно, що та:к ;3а д;3еркало я поби:ваюсь? 

120 Мало оrпраrв·у те ~ер·кало ;3 дерева, цінного дуже. 
Сетім ;3веться rво·но, міцно·Ї, ясної по·роди, 

Не підда~ться чер·ві, - отож то його і цінують 

Вище від ;3оло·та навіть; подібне воно до ебену. 
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Саме ;3 ебену того колись мистець досконалий 
За Кромпа1рда царя коня ;3Ма1йстрував пречудово. 

Тільки година потрі1бна була верхівцеві, не більше, 

Щоб сто миль перебігти. Докладно про це не с:кажу я, 

Тільки такого коня не ;3Ііано від створення сві'Ту. 

Ра;мка ;3авширшки була на фут ;3 половиною рівно, 
Що то~й ;3міщала берил, О;3доблена ЛОВ'КО рі;3ьбою, 

Підпис був ;3олотий_, як личить, під кожним малюнком, 

Все там було tр0';3тлумачене. Це ро;3пові1м я вам стисло. 

Передусі1м про коня ;3авІідноrо там п·овідалось; 

Ра:;3 він намислив у гоні ;3Магатиоь і;3 оленем бистрим, 

Та ;3алишив·сь ·він по1;3аду і дуже ;3 того ;3ажурився. 
До ча1ба1на він побіг і став ;3 ча1ба1ном до ро;3мови: 

»Щастя ти ;3На1йдеш собі, як мо~ї послуха~ш ради. 

Сісти на мене ти ма~ш, тебе п·ове;3у я. В лісочку 

Тіл:ь~ки-но олень схова1в·сь, його тобі легко спіймати, 

З м'яса, і хутра, і рогів дістанеш ти добрий ПІрибуток. 

Ну бо сіда·й, МІИ' ;3а ним нав;3догін!« - »Що ж, поїхати можна«, -
Мовив ча.ба,н і сів на коня, ·а то·Й як припустить! 

Оленя хутко у;3дріли -вони і чимскорше помчали, 

Щоб упіймати його. Та він уже був далеченько. 

Стало коневі над силу, і так до людини ока;3а1в в1•н: 

»Годі вже, ;3 мене ;3ійди, втомив·сь я і хо1чу спо·чити«. 

- »Ні«, ;3аперечив ТО'Й вершник, »тепер ти С'КО·рятися 

[мусиш, 

Ма~ш відчути мої ти остроги, осюльки підста·вив 

СпИІну мені добровільно«. Отак підко·рив його ве·ршник. 

Бачите, лиха ба,rа·то го·ту~ собі на май·бутн~, 

Хто, щоб іншим .на•шкодить, на себе тягар на1клада~. 

Ще ро;3повім я про інші о;3доби на д;3ер 1калі т·ому: 

Як от пес та ·осел багатому ра;3оМ служили, 

Доля ж їх рі;зна була, бо пес був любимцем ха.;3яйським. 

Завжди ;3 паном сиді1в ;3а столом, гордо їв Ї;3 ним п·о,руч 
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Рибу та м'ясо, маніжИІвсп в пана щора,з на кол1нах. 

Їжа на1йкраща йому припадала: ;за це він хі·ба що 
Хвостиком тільки крутив і ли;за1в благодійника пана. 

Больдевін бачив те щастя собаки, і журно на серці 

160 Стало осло·ві; ска;зав він собі: »Що ж це, справді, ха1;зяїн? 

Чом він прихильнИІЙ такий до ледачої цеї тва1рюги? 

Мало вона не стриба~ на нього і бороду лиже! 

Я Ж тільки ;і'НаЮ - роблю, ТЯТаЮ МЇШКИ бе·;зупи:нно. 

Хай-.1ю Сіпробу~ він і;з п'ятьма, а то й і;з дссятко:м 

165 Псі1в на1робити ;за рік, скільки я нароблЮ ;за то·й місяць. 

А діста~ він У'Се щона·йк0ра1щ.е, а я лиш соло~му, 

Сплю я на голій ;землі, і хто тільки сяде на мене, -

Гонить кудись, ще й глу;зу~ та б'~. Я не можу, не хочу 

Більше терnіти, я хо·чу ха;зяйсь,кої ласки доп'ястись«. 

170 Тіль·ки пр·омовив він це, -- ;зирк! - і пан на доро~і ;з'явився. 

Вмить, ;задра•вши хвоста, с11ав дибки осел і с•катено 

В;зявсь коло па1на стриба·ти, сп·івав і ревів на В·СЮ пельку. 

Бороду панську ли;зав і хотів до :щокИ, як еобака, 

Ніжно Йо·му пригорнутись, та rулі на:бив йому тіл.ьки. 

175 Втік, налmка•вши.оя, пан і гука1в: - »О, сІІіймайте тварюку! 

Вбийте на с.мерть ви його!« По;з·бігалися слути й, по·бивши 

Добре осла, ;знов до стайні прогнали - ослом він ;зоета·в1ся. 

Є ще і досі ;з породи т1~1 ж такі, що їм сіллю 

В оці щаетя чуже, та добра не да~ Ї'м та ;за 1;здрість. 

180 Як один і,з та1ких і помажеться па·ном, - бува·~ 

Це подібне на те, як свиня сіда~ до столу. 

Спра:вді, точнісінько так! Осел ха.й мі·шки лиш тяга~, 

Спить на соломі, rоду~ться ха·й ре·п'яхами самИІми. 

Нк хто й іна1кше поводиться ;з ним, на одно воно вийде. 

185 Там, де осел, бува, панства до·скочить, до·бра там не ждати; 

Тіль·ки про себе він дба~, до і1нших ба.йдуже о·слові. 

Далі почу~те ви, мій королю, -- і хай ці ба.йки вам 

Не надокучать, - що вирі.;зав ма.йсте·р на ;згадані1й ра·мі 

------ --·-----
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Гарно і дуже вира;3но, як вельми давно вже мій бат,ько 

190 3 Г.і'Нце умо·ву у~клав, що1б спіль·но прИІГод їм шукати, 

І як свято во'НИ присяглися - у в·сіх небе;3пеках 

МіЦ'НО Т;риматися вкупі й ділитися ;3добиччю че,сно. 

От вони 1вийшли на ло~ви - і раnтом со•бак та мисливця 

Бачать по1блИ;3у дороги, і Гі'Н'це, кіт, ;3ау,важив: 

l.95 »Добра порада·, ;3Даt;ться, придасться :нам«. Мовив ста·рий мій: 

»М·оже, це див~Но для ·когось, та добрих по1рад ще досхочу 
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Є в моїй торбі, а нам про клятву слід па·м'ята1ти -
ЄдноС'ти міцно триматись; тепер над усім це горуt;«. 

Г.і1нце на ·це відповів: »Хай бу де ·вже, я,к в·оно бу де, 

Знаю я ;3асіб один, і вжити його я ;3бираюсь«. 

Кажучи це, він на дерево скочив, щоб там врятува·тись 

Од со•ба1чих ;3убів, в небе;3пе·ці лишаючи дядька. 

З жахо.м мі1й батько стоя:в, облава ж усе на1бли~жала·сь. 

Гінце гукнув: »Ну, дядю, що чути? Відк~рийте-но 'ІО'рбу! 

Якщо та1м поІJJ.но доб.рих порад, то вий1няти час їх«. 

Тут мисливці в ріжо·к ;3атрубили, ;3ібрались до гурту. 

Батько - навтеки, а вслід Йо'МУ пси ;3 не;3гамо1в:ним бреха,нн1яrм:. 

Ві1н аж ;3опріІВ :з того страху, та ще й на бігу 01бкалявся, 

Легший ;3,робив1ся тоді і вті1к од ~ворожої ;3Гра1Ї. 

От як гидк·о його найближчий і;з родичів ;зра:див, 

Друг на1йвірніший, мовляв". Життя там стояло 'На карті: 

Таrк бо пруд1ко бігли соба1ки, що тілЬ'КИ щасливий 

У.рятува1в його в:Ипадо·к: він у нору •;заховався. 

Лед1ве в ту нор1ку ,він 1влі;J, 1вороги його слід ;3атубили. 

Є чимале.нько таких, що чинять, як Гінце лукавиrй 

З ·бать,ком моїм, - то невже ж їх любити мені й шанувати?! 

Наполовину проетив я, та Ів пам'яті дещо не сте1рлось. 

Все це 'На д;3еркалі тому було у сло·вах та в малюнках. 

Ще там про вов1ко.ві штуки та,ке повідалось, як платить 

220 1;3еІ'рім-во~вк ;3а добро, що ;31робив йому той або і·нший. 

Якось ;3'Найшов він на вггоні шкапу, що ;3 неї лишились 
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Коеті самі; та голодний був вовк, тож і грИ';3 їх несито. 

От і ;3а1стряла у нього в го1рля.нці ·кістка mрего1стра, 

Вовк наля·кався страшенно, украrй йоrму тяжко прийwло·ся. 

225 Слав ві1н усюди гінців, ліка.рів ;33КЛИ'кав на:йсла1вніших, 

Тільки ·ніх·то у пораді не став, хоч віддячити щедро 

Вовк о·біцяв. Та худий журавель у червонім бе~реті, 

Врешті, ;3'явився до нього. І стогне, бла·гаючи, хвориrй: 

»Ліка1рю, до1по1можіть у біді! ПрИ'сягаюся честю, -

230 Витягніть тільки-но кістку! - я все, що ~опросите, да·м вам«. 

Віри по1йняв журавель тим слова1м і ~ьо•б с·вій ;3а•суну·в 

1:3 голо·вою в го1рлянку йому - і витя·гнув кістку. 

»Лишень~ко!« - вовк ;33'Кричав, - »ти ж мене покалічив! Болить 

[як! 

Більш так ро·бити не смій! На це·й ра1;3 тоrбі подарую. 

235 Якби ·то інший хто був, йо.му б це так не лишилос.ь«. 

»Ви ;3адоволен1 будьте«, СІ(а';3ав журавель, »тепе·р ви ;3дорові. 

Гроші мені ;3аплатіть, що я ;3а·служив, ва.м по;міrши«. 

» Чу~те йолопа?!« - ВО'ВК одповів, - »·скільки болю ;3а';3:нав я, 

Він же ще пла·ти жада~, ;3а1бувши про ласку, що ма1в він 

210 Щойно від мене. Скажи, чи не. випустИ!В д:3ЬО1б тві1й та череп 

Я і;3 па.щі •сво~ї, хоч легко їх міг проковтнути? 

Чи не ;3робив мені •болю ти, бла;3ню? Це я ма.в би пра:во, 

Як про 1ро~плату ідеться, собі вимагати подІЯки«. 

Та,к о·то ;3ви1ши ·плати·ть усі шахра·Ї ;3а послуги. 

245 Оповіда,ння та·ю прикрашали рі;3ь·бою то•нкою 

Рамку RІруг д;3еркала: інших О;3доб теж було там чимало, 

Написів ;3олотом. Тим то гадав, що клейнодів таких я 

Цінних несідний, і·стО'та ;3Вича1йна, -- ·то·му і послав їх 

Я королеві, влада·рці с·воїй, і тим споді:ва1в·ся 

250 Ї·й та муже1в·і щонайглибшу до·вес·ти шанобу. 
Тут як сплачуться діти мої - о, меткі хлопченя·та ! 
Що відсил.аю його, -- вони вже, мовляв, ПО1;3викали 

Бавитись перед ним, стрибали, дивили•сь, як смішно 
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Хвостик ;звиса~ ;з·о спинки, як писки їх вла·с.ні ом1ються. 

Жаль, я не МІГ передба'Чить, що Лямпе на1ш чесний ;загине, 

Як доручав я йому й ба1рано·ві на честь і на віру 

Воі ті бе;зцінні клейноди. Вважа.в я обох їх ;за чесних, 

Ду:ма:в, що дру;зів вірніших ;за них од віку не ма1в я. 

Цро·кл1ятий ха1й буде вбивець! Та1ки я ~конче ді;знаюсь, 

Хто ті клейноди схоІВа·в. Виходить на е·в·іт кожен ~лоrчин. 

Може, комусь і;з присутніх відомо, і на1м він ска;;зав би, 

Де мій ;за1хо1Вано ска·р·б, і як убитИ!Й був Лямп•е ! 

Так, мій ко~ролю ласRавий, проходить щодня перед вами 

Сила спра.в не;зліченна - куди ж вам усі пам'ята·ти! 

Може, проте, ви ;згада~те послугу ту, що мій ба·тько 

Вашо~му батькові був ;3jро·бив ·в цім от самім місці. 

Ваш ;зах•вбрів отець, а мі1й Й(}му дав поря·тунок. 

Нині ж кажете ви, що ні я, ні мій бать-ко •ніколи 

Вам не ставали в пригоді. От ;з•вольте по·слухати далі. 

Вам нагадати насмілюсь, що в дні минулі мій батько 

Був при вашім отцеві в пошані великій та славі, 

Як досвідчений лікар. Умів він хво1роrо сечу 

Та•к ро;згля·нуть, як слід; помагав він природі; чи око 

Чи що·сь інше у тілі боліло, умів він цілити. 

Всі еметичні він ;за.соби відав і ;зна·вся на тому, 

Зуби як лікувати, а рвав їх, що болю й не чути. 

Вірю охоче, що ви те ;забули, я1~е ж бо тут диво? 

Три ·ва1м ро1ки було всього. От Яко·сь у;зимку 

Ліг наш державний о·тець у постіль, ;захворівши тяжко, 

Навіть не са•м, а по·несли його. Ліка1рів нака.;з.а~в ·він 

Склика·ти, навіть і;з Риму, та всі лікув·ати ;зре•клися. 

От, нарешті, післа·в по бать·ка мого він старого. 

Вислухав батько усе, ;збагнув небе;зпечність хвороби, 

Тяжко ;задумавсь і 'В омутку велико·му ка1же: »Ко;ро·лю, 

Як би охоче відда~в я життя мо~ власне, коли б то 

В цім порятунок вам був. Тепер же до;звольте у скля1нці 
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Вашу рщ~глпнути сечу«. Король по.слуха.всь поради; 

Скаржився все ж він на те, що йому чим далі, тим гірше. 

Там, на рамі д;зе·ркальній, уся накарбована повість, 

290 Я1\ то ;зцілився отець ваш. Доречно ска;зав бо мі·й ба·тько: 

»Хочете 1бути ;здоро1вим, королю, наважтеся ;за1ра'3 

Во.вчу печінку спожити, та тільки доконче, щоб був то 

Вовк щона•йменш семирічний, його і ;з'їжте печін·ку. 

Спра·ва іде про життя, то не треба жа•літи нічо·го. 

295 Кро·в у вас т1ль·ки ·сама, а не сеча. Рішайте•сь бо швидше«. 

Вовк 'стояв між придво.рни1ми, слух'ав ту 1мову понуро. 

Ваш о·тець, до нього :з·вер·нувшися, каже: »Ви чули? 

Пев1но; добродію во•вче, ;за.ради ;здоров'я мого ви 

Дати печі•нку свою не відмо~витесь ?« Вов·к же про.М'О•Вив: 
300 »П'я·тий мені лише ·рік, чи печінка моя вам поможе?« 

»Ет, дурниці!« мій ба•тько гукнув, »не велике в -ті•м го1ре. 

От подивлюсь на печінку й поба1чу«. І миттю на кухню 

Вовка в;зялн, і в пригоді печінка якра·;з його стаІ.Ла. 

З'ї·в її тут же отець ваш~ - і миттю ;зробився ;здоровий, 

305 Видужав і від ціf;Ї хвороби й од будь-яких шших. 

Бат:ькові щир·о моf;му подякував, в·сяк його мусі·в 

Докто1ром ;звати придворним, щоб ті од;значити ·;заслуги. 

Ста1в тоді ба•тько хо1дити праворуч лева-владики. 

Пода.рував йому - це мені добре відомо - отець ·ваш 

310 За·ст~бку, всю ;золоту, і чер•воний берет на додаток, 

Щоб ·від;значав1ся ві1н цим між вельможами, щоб ша1ну1вали 

Всі його внсо1ко. Ну, а і;з сином його то не те вже. 

З·радила доля його". Га·й-гай, про ;заслуги всі батька 

Вже не ;згадаf; ніхто. Пройднсвітам найнахабнішим -

315 От кому шана тепер! Про ;зиск лиш усі тільки й м:ріють, 

Право та мудрість ;занедбані. Челядь у панство полі;зла, 

БіднИІЙ же •ма·f;, ;зви1ча·йно, ;за це підставля·ть свої бо1ки. 

Вискочка,, ·влади допа!в·шись, наосліп цю ж мить починаf; 

Бити, кого попаде, ;за1бувши походження вл·асне, 
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320 Думаt; тільки про те, щоб мати ;з усього прибутки. 

Наброду досить та1кого навколо вель,мож,них товчеться. 

Їх просити д'а1рма, якщо ·не приніс ха1бара їм. 
Ледве потрапиш до них, то тільки одне і почуt;ш: 

»Ширше кИІшеню рО';з1к·рий!« І ра;з так, і вдруге, і ,втретt;. 

325 Ці нена·ситні ;зві,рюки охоче для себе лишають 

Кусень соло,ІJJкий, коли ж, щоб життя вря·тувать королівське, 

Що:сь не;і'начне 'Треба в жертву віддать, -- починають ~вагатись. 

Во·в·к 'Не хоті1в і печінку віддать, щоб король був ;здоровий. 

Що там печінка! Відверто скажу! Хоч би двадцять вовків тих 

330 р,а;зом скона,ли, то байдуже, тільки б живий та ;здоровий 

Був на·ш король ;з ко1ролевою, всім на добро ·нам і щастя! 

Бо ж на•сіння погане п·лодів не приносить хо1роши'Х. 

Що у дитинстві було вам, про те ви, ;звича·йно, ;за1були; 

Я ж пам'ятаю це до~бре, неначе було воно вчора. 

335 Вирі;зать всю ту подію мій батько велів на тій рамі, 

А прикраш-али її самоц·віти коштов1ні і ;злото. 

Да,в би ·ма,йно я й життя, щоб тіл'ьки той С'карб ро;зшука·ти!" 

- "Райнеке!" - мовив ко1роль, - ";збагнУ'в я, до чого слова ці; 

Вислуха!В дуже я пильно все те, що м·олов ти сьогодді. 

340 Я1кщо твій ,батько і був при дв·орі в та·кій славі ,і стіл,ьки 

На'м ти 1ко·рнсти приніс, 'ІІО - було й ;загуло це, як кажуть. 

Не пам'ятаю про це ані са,м я, не чув і від інших. 

Ну, а цро· вибрики ваші щодня мені д;зво·н~·ть у вуха. 

Писок ваш 1;завжди в пуху, - прина·ймні, це В'Оі мені ·каmуть. 

345 Скажете - клеплють на ва1с, і ·все це спліткИ стародавні, 

Чом не чув я про вас ні одного доброго слова?" 

- "0, мій 'КОіролю", - тут Рай,неке каже: - "проте, я наважусь 

Поро;зумітися ·;з вами, бо ж мова тут саме про мене. 

Са1м п1рислуживсь я ·вам дечим! Кажу це я та,к не в догану, 

350 Ні, боронь Боже! Свідомий я сам, що повине~н служити 

Вам, чим л·иш можу. Ви, мабуть, самі не ;забули випад'ку, 
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Як ·мені ;з І;зеr·рімом удвох пощастило ;зловити 

Жир·ну свиню. Хоч пручалась, та ·впорались Яко•сь ми· ;з нею. 

Ви надійшли ·і журилися вельми·, ка;завши, що В·слід вам 
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І •королева іде ... Коли б ото хтось подjлився 355 
Їжею ;з ва·ми, яку лише ма~, було б це до ре'Чі. 
»Ча·стку від ;здо·бичі да1йте!« - ви ·;зволили нам та1к ска:;зати. 

Вимовив І;зефім: »Добре«, - та вимовИІВ те~ ·крі;зь ;зуби, 

Злісно й похмуро. А я, навпаки, уклонив·ся почт·иво: 

»Просим, ко1ролю!« - ска;за1в, --- »хоч би й череда їх була тут. 360 
Х:то лиш ро•;зділить, скаж1ть нам«. - »Ділитиме вов·к!« - ви 

І;зеr.рім дуже ;зрадіІв; ділив же, як ;звик в1н і;здав1на, 

Сором і со·вість утра:тивши: вам одірва:в четвертину, 

Вашій дружині да·в другу, со·бі ж половину ;загарба·в. 

Жадібно ;здо•бич ко·втав, мені ж приділ111в лише вуха, 

Ніс та ·ще поло·вину легенів - та й годі; а решту 

Всю ві·н со1бі 1;захопив, ви помітили це якнайкра1ще. 

Та.к, не дуже шляхетним себе по:ка1;зав він ири цьому. 

Швидко ·поїли ви ча·стку свою, та я бачив, що голод 

Не вгамува-в1ся у ва1с, а І;зеrрім м·ов і не бачить: 

Жер та жува·в, хоч ·би що, а вам не додав ні шматочка. 

Тут пк не в:ра;зите ви Й·ого лапою си·льно між вуха! 

Т1рохи шкуру Й·ому ;зіп·сували. Він кинувсь ті1кати, 

Кров'ю ;залитий, у rулях, і вив од нестерпного болю. 

[ с.каІЗали. 
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Ви ж йому вслід ;за1кричали: - »Верта·Йся екромнішим, ;зухвалий! 375 
А як ділитимеш •;з:но·ву, шануйсь, щоб і:;зно·в не по·вчив я. 

Ну, а тепе:р побіжи-но і ще принеси попоїсти«. 

Я тут кажу: »Як на те ·ваша воля, мій пане, ;за ним я 

Вслід поспішу і хоч щось принесу вам«. І ви дали ;згоду. 

Вовк нечемно поводив1ся - кров'ю облитий, ;зітха:в він, 

Ремствував; та підганяв я й·ого, і попа·лось нам ско·ро 

На полюванні теля! До телят ви ж охочі. Принесли 

Ми його ва1м; ви поглянули любо на: жирну тва1рину 

І ·вшанували хвалою мене: от, мовляв, хто в цригоді 

Нам ·під скрутну годину бува~! ·-- »Діли ж бо« - с~ка;зали -
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»Хут·ко теля!« Я СІ\а;зав: »Ва1м одна половина належить! 

Друга - вашій дружині, а тельбухи всі, воло1дарю, 

Серце, печінка, легені - то діточка:м вашим н·а па·йку; 

Сам собі ноги беру я, люблЮ я їх обгри;зати, 

390 Голову ж во·в·к хай бере, хіба не смачна це пожи·ва ?« 

Чувши, я·к я поділив, ви ска;зали: »С1шжи-но, а хто ж то 

Так тебе ловко ділити на•вчив? Я бажаю це ;знати«. 

Я ж одповів: »Мі·й учитель - 0 1сь він, молодчи1на· цей бравий, -
В кого в к.рові голова, він ося·я·в світлом мій ро;зум. 

395 Бачите, я п:ридивився гара•;зд, кк ·свиню він сьогодні 

Вранці ділИJВ, - і 01сь ;збатнув його спосіб чудови:й ділити; 

Чи порося, чи теля я ділитиму - не помилЮся«. 

Був посоромлений вовк і побитий ;за вдачу неситу. 

Є в нас чима,ло таких! Вони ;загарбати раді 

400 Все: і црибуток ;з ма~·тку, і тих, хто даt; це·й прибуток. 

Все плюндрують вони, не жа·ліють нікого й нічого, 

Що тшь~ки t;; лихо й го:ре ;землі, що цю ;зграю годуt; ! 

Бачите, можний королю, я вас шанував повсякчасно. 

Все, що я 1маю, і все, що лише ;за·роблЮ я, 

405 Вам та мої·й королеві віддам ;залюбк:И:, чи то буде 

Мало чи на1віть ба0гато, - найбільша вам частка належить. 

Тільки ;зга~а1йте свиню та теля, - і поба1чите ;зар1а,;з, 

~то на1йві~рніший ;з усіх. Невже ж то ;змагатися _схоче 

І·;зеrрім ;з Ра1йне•ке в цім? Але титул він маt; найвищий, 

410 Як головний управитель, отож і приr:но·блюt; всіх нас. 

Дбаt; хі•ба ~а вашу він 1ко1р·исть? -- Ні трошки, а тіль·ки 

ЗЗJвжди і скрі;зь ;за свою. Та і;з Бра·в·ном він нині 

Перед в усьо1му ведуть, а Райнеке всі ;з•неважають. 

Пра1вда, мене винуватять, мій пане. Та тут же, не втік я, 

415 Сміло на суд ваш прийшов. І от що ·кажу я від1ве1рто: 

Той, х·то довести в•ину мою хоче, хай свідків приводить, 

142 



Хай на своЕ;му стоїть, хай чесно він у ;3а,ставу 

Все поста·вить: майно, і вуха, й життя своЕ; вла•оое, 

Все те поставлю і я. Такий в на·с порядок ;3аконний 

Зда1вна, на.далі до·тримуймось того ж ми. Треба, що·б cimpaвa, 

Як не рішать її - ;3а,- а чи ПрО'ТИ - велася ·Й судилась 

Спосо·бо:м саме таким. Всі пра·ва Е; і в мене до цього!" 

,,Будь що будь'\ -- одка;3ав тут король, - "пра1восуддю 

Я на ;3а1ваді не стану. Од 'Віку того не робив я. 

Правда, ;3Начна Е; підо;3•ра, що участь у;3яв ти в убивст·ві 

Бідного, чес~ного Лямпе. Я ж так бо любив його дуже! 

ПрИІкро було його 'Втра·тити, і ;3ажу~ривсь я бе;3 ·краю, 

Як голова його мертва і;3 торби ;3'явилась на очі. 

Кари ;3а:;3нав тут Беллін, отой лука:вий супутник. 

Ти ж свою спра·ву тепер борони, пк слід по ;3акону. 

Щодо мене самого~ то ;3Важивсь я лиса про·с·тити, 

Ві1н бо у справах трудних мені відданість часто до'Водив. 

Хто ще поскаржитись хоче, т·ого ми послухаЕ;м голос. 

Свідків нехай приведе бе;3доганних, С·ка·рги на лиса 

Всі обrрунтуЕ; якслід. Винува·чений став перед на1ми!" 

Райнеке ·мо·вив: ,,Мі1й па1не л:а•скавий, велике спа1сибі! 

Сло:во ви всім даЕ;те, благий для всіх Е; ;3акон ваш. 

Дайте ж, я свято ва•м тут присягнусь, що і;3 прикрістю в серці 

Лямпе й Белліна до вас відпустив, мов душа моя чула, 

Що їх чека·Е; обох. Ах, так же ж любив я їх щиро!" 

Так от уміло дібра·в слівець до.речних хитрюга. 

Кожен по•вірив йому - він скарб ;3Ма.лював так ма1Йстерно, 

Са.м так поважно поводив·сь - мов каже щирісіньку пра·вду; 

Навіть втішали його. Отак обдурив короля ·він, 

Бо ;3акортіло тому сRа:рб:И добути коштов·ні; 

Лисові каже король: "Засп·окойтесь, 'Мерщій ви.рушайте 

Ви тих шукати ска1рбіів і ро·біть там усе, що можливо; 

Як допомоги вам треба, ладен я її ва·м пода·ти". 
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- "З дякою", - лис одповів, - "при•ймаю царську вашу ласку; 

450 ВЗІші слова надають мені м•ужнюсти, сили й надії. 

Нбив.с·'ІlВо, кра,діж карать -- обов'я;зо·к то ваш 'найвищий. 

Темна це сп:рава для мене, та що1сь уже ;зро·бим: шукати 

я наполегливо буду, ;з ретельністю ї;здити буду 

Всюди вдень і вночі, ро·;зпитувать всіх, кого стріну. 

455 Ящво д~;зюіюсь, де схований ска1рб, а буде над силу 

В;зяти його ;з·відтіля, то помочі в вас попрошу я. 

Ви !Не відмовите •в ній, і все га.ра;зд ;закінчИ:ться. 

Я.кщ·о ж приста1влю я ска.р 1б ва·м, то це найк·раща у св1т1 

Буде мені нагорода, цим я доведу свою вірність. 

460 Слуха1в ох•оче усе це ко~роль і на лисову мову 

ТілЬІки підтакував 'він, -- та1к сприт.но той сплів свої брехні. 

Вірили й решта ·також, і Райнеке-лис міг і;знову 

Ск·рі;зь, де схотів, у дорогу рушать, не питавши.сь юкоrо. 

І;зеrрім· ;здержа!ти•сь більше .не міг і промовив, ;зубами 

465 За1скреrО'тавши: "Королю ласкавий! Пові.ри.ли ;зно·ву 

Злоді«;ві, що стіль·ки брехав вам у вічі. Аж дивно! 

Чи не бачите 1ви, що о•бманю«; вас він бе;зчесно? 

ПраІВди ніколи від ІНьо~го не чуть, мов брехати на,йня·в:ся. 
Та не пущу його легко я ;звідси, к·ажу вам одверто: 

470 Ві'Н і шЗІхра·й і о•блуд.ник. Великі три ;злочини. лиса 

З•н31ю я; ві.п не вряту«;ться, хоч довелося б нам би'Тись. 

Свідків жадають від ва1с, та яка ;з них ко·ристь для справи? 

Ха·й .би стояли отут і свідчили день во•ни цілий, 

Що це на•м помогло б? І;з чорного біле він ;зро·бить. 

4 75 Часто і ·свід'Ків нема, і невже ж і на·далі мер~отник 

Буде ;злочинства тво1ри·ти? Хто свідчити схо1че на нього? 

Кожному що·сь він причепить, і кожен шкоди боіться. 

Досить і ви, і всі ваші од нього ;за;знали, та й інші. 

Нині у ла1пах моїх він, й·о·му не вте·кти, не схо·ватись, 

480 Мусить ;зо мною судитись, і ха1Й бе•режеться ;зухвалеціЬ!" 
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ПІСНЯ ОДИНАДЦЯТА 

І;зеr'рім-:воІВ'К ;з винуваченням виступив, мовИ'в: - "Збагніть же, 

О, мило1стивий королю мій, Райнеке-лис, як і досі, 

Тим же ;зоставсь ша·хра'f;'М, С'ТОЇть тут, і бреше, і клепле, 

Щоб ога:н~бити мене і мій рід. Мене бе;зупиннQ, 

А дружину ще більше паплюжив; як міг, дошкуляв нам. 

Якось під'юдив її убрід перейти трясови'Ну, 

Чи то ста1во:к, і ;запевнив при цім Гіремунду, що силу 

Риби ;за день упій,мати там можна, хай хвіст лиш у воду 

Звісить і жде, то, мовляв, причепиться риби до нього 

Стільки, що і вчо·ти;рьох всю рибу ту ;з'їсти не можна. 

От перейшла вон.а В'брід, а потім уплав, аж до краю, 

Просто до гре1блі, де більше води на час то,й ;зібралось, 

Кінчик х1во1ста він ска;зав )'й у в·оду спустити. А холод 

Бра1в усе дужче надве,чjр, люто мо-ро;зити стало, 

Так що було Ї1Й не сила. стояти; до того ж, невдо1в;зі 

Хвіст її 'міцно пример;з, не могла во'на ним ворухнути, 

Дума1ла, ,риби там сила, мовляв, пощастилQ на вловах. 

Ра1йнеке, ;злодій 1мер;зенний, помітив це, - що ж учинив вш, 

Сором мені повіда'Т'И: вчинив він і;з нею мер;зоту. 

Та не В'тече він тепер! І ;злочин його бе;зсоромни:й 

Коштува.ть буде ж1rття ;з нас одному на цім т1а'ки місці. 

Та!К, не відбрешеться він! Спійма1в я його на гарячім, 

с~іме проходив тоді випадково я там по горбочку. 

Чую: »ря·туйте« кричить сердечна обдурена жі1нка, 

Лід її ,міцно тримав, вона не мотла ;захищ,атись. 

Я туди поспішив і очима те вла1с1ними му~ів 

Бачити! Диво т·о, справді~ як серце моf; не 1ро;зпалось. 
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- »Райне ке«, я ;закр11чз1в, - »що коїш?« А ВІН, це 

[почувши, 

Навтіка,ча по доро;зі. На,блн;зи~в,сь я ;з тугою в серці, 

30 Мусів убрід іти, ;замер·;за,ючи, й ледве опро·мігся 

Клятий лід проламати, ;звідтіль рятуючи жінку. 

Ах, нас і далі чекала біда! Види:раючись ;з льоду, 

Мабуть, чвертину х'В'оста їй там довелося лишити. 

Вила вона і сто~гнала. Селя~ни то·Й ;зойк її вчули, 

35 Вийшли, й побачили на·с, і стали село все с·клика·ти. 

З люt•тю до греблі спіша•ть, ;захопИвши с:писн та сокири, 

З прЯдка·ми бігли жі1нки, ;здіймаючи гала1с і ве.реск. 

- »Бийте! Ловіть їх! Хапайте!« - одна до одної гукала. 

Не відчува·в у житті од віку такого я лшху, 

40 І rірем1унда те ж каже. Ми лед·ве од них В1рятувалис,ь. 

Бітли, а'Ж ш.кура. димилась. За нами ж як не припустить 

ДИІвнu:й якийсь чоло•в'я·га, списом о~брю«;ний д'ядько: 

Був він на ноги швидкий і нас підшtри·кував ;з;заду. 

Якшо ,б не СІпала тут ніч, і;з життя'м по·пр:оща,лись ми б, пеіВ'НО. 

45 Ну, а ба1би, оті відьми, ;зчинили тут лемент, що наче 

З'їли ми їхніх овець. На.с їм піймати кортіло, 

Ла·ял'и й ганИЛ'Иі на1с ті бабн. Та ми ;зно1в повернули 

В.ід ;землі до води, в рого;зу пролі;зли швиденько: 

Тут не на:важилИІсь далі бігти ;за на~ми селяни, 

50 Бо вже ;зо·в·сім стемніло, і всі по домах ро;зійшлися. 

ЛеДІВе втекли ми тоді. Ви бачите, о, мій королю: 

Мова йде про насильств·о, убивство та :З'раду -- ;злочинства, 

Що їх скарати СУ'в·оро ви мусите, о, наш владарю" 

Вислуха1в в1с1 оті скарги корол·ь і ска;зав: - "Ми ро;з•суди'м 

55 Ва,с по ;за•кону, та Райнеке-лиса послухать ще тре,ба". 

Райнек·е мовив: - "Як правда було б це - ;звичайно, це діло 

Соромом вк·рило б мене, а не честю. Та крий мене, Бо•же, 

Що1б це було, як він каже! Не ;заперечу того я, 

Що я навчив Гі рибу ловити, ба ·на·віть дю·рогу 

60 Їй пока';за•в до ставка, де водиться ,риби багато. 
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Миттю побігла ·вона, кк тільки ;зачула про ри·бу, 

Все ;за·бу1вши при тім -- і шлях, і науку, і міру. 

Як пример;з її хвіст, то, ;звича·йно, тому, що сиділа 

Надто довго 'В воді; була б вста'1а раніше, то, певно, 

Досить би ~риби ;злоЕІгла і мала б обід ;знаменитий. 

Та:к, нена:жерливі1сть ;за·в·жди нам шкодить, усім це відомо. 

Той, в кого очі ;завИ:дні, в житті багато втрача~. 

В ·кого ;зага·рбницька вдача, той ;за1вжди в турботах, такого 

Не на1году~ ніхто. Довелось це ·відчуть fіремунді, 

Як до льоду ПІример;зла вона. Та подяку ді·ста.в ;за трудИ я 

КепсЬІку. І от що я маю ;3а те, що подав я їй поміч! 

Я ж бо і~й п:омага1в, піднять силкувавсь, та во·вчиця 

Надто для мене важка; і от, коли так упрівав я, 

І;зеrрім 111aic і ;за·став, іш·о·вши берегом бли;зько. 

Там нагорі він стояв, і горлав, і лаявся· люто. 

Я та1к ;зжахнувся, не криюсь, почувши слівця т1 чемнень1кі. 

Ра;з, і двічі, і тричі мене він облаяв гидотно, 

Галасував він скажено, ро;зпалений гнів1ом не·ст.рим•нИJм. 

Поміркува1в я: »Ану, утікай·мо чимдужче від лиха! 

Краще втекти, як у ;з·емлю піти".« Я доречно подума~в. 

Був би мене ро·;зірва1в він напевно. Коли бо гри;зуться 

Дві со1баки ;за кі1етку од •ну, то одному вже бо·:ки 

Добре намнуть. То й ;за ро;зумніше вва.жав чере;з те я 

Від його гні•в·у і вда~чі лихої чимшвидше спаст:1іся. 

Лютий був він страшенно й ;зостався, це хто б ;заперечив? 

Ви б по1спитали вовчицю, - навіщо брехун той на1м ;зда1вся? 

Тіль·ки він ;запримітив, що жінка Йо·го таІМ пример;зла, 

Лаятись ;знову поча.в, тоді піді1йшов і поміг їй. 

А як напали селяни на них, то це ще на краще: 

К·ров ·ро1;зігріло це їм, і 'вони уже більше не ме~р;зли. 

Що ж ва·м дода·ти іще? Нечемно, ска·жу я, той чинить, 

Хто с·вою власну д~ружину брехнею та1кою паплюжить. 

От ро;зпита,йте її, перед вами стоїть же, як правда 

Все це було б, - і сама б вона скаржилась. НИ'Ні ж прошу я 
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95 Тиждень дати мені, шоб ;з дру;зЯми я ;зговорився, 

Як відпові,сти мені на вов·кову скаргу належИ'ть". 

Тут rі1ремунда ска;зала: "Вся ваша і·стота, і вчинки 
Тільки крутійство, я:к ;знаt;м ми всі, і мер-;зота, й підлота, 

Брехні, ':Зухва1льств·о·, обман. Хто мові вашій фальшивій 

100 Віри Й1ме, - шкоди ;за·;зна«;: ви майстер, слова. по·спліта1вши, 

Спритно ;заплутати спра1ву. Збагнула я це у криниці. 

Дво«; віде·р та1м ·висіло. До одного ;з них 1ви влі;зл·и, 

Кат його ;зна'«; навішо, -·і вни;з у нім опустились, 

Та ·не могли вже самі і;знову нагб~ру піднятись, 

105 Жалісно там nи ска,вчали. Прийшла до 'lіриниці я ра'Н'ком, 

»Хто ва.с«, - питаю, »туди ;за,проторив?!« - »Я1к добре, 

[кума,сю, 

Що ви-13~яви,'Іися!« ка,жс. »Для ва·с я маю тут дешо. 
Ну бо, сіда·Йте ско·рішс в відерце й сп-ус·кайтесь до мене. 

Рибки ви тут наїстеся досхочу«. На горе прийшла я! 

110 Я ж бо повіри1ла вам; ви божИ'лися, ні1би то ;з'їли 

Риби силу таку, що навіть живіт ;заболів вам. 

Здуру ПО'ВЇ'рИ'вши вам, я - в відро~ а воно й опу1стило.сь ! 
Друге ж угору піднесло,сь, і тут ми ;зустрілися ~ ва·ми. 

Дивним мені це ;здалося, і я, ;здивува,вши:сь, П'И'таю: 

115 »Як же усе це виходить, скажіть?« А він мені :каже: 

»Вгору та вни;з - та,к ;завжди на світі~ і ;з нами те ж саме; 

Це - н;ругоббіг р·ечей. Приниже1ний дехто, а інший 

Вгору та вгору в1се ·йде, від ;заслуг та від права ;залежно«. 

Скочили тут ви ;з відра і ;з·відти чимдуж д~реме:нули. 

120 Я ж у криниці лишила,сь, ;засмучена, мусіла цілий 

День там про·сидіти, в·вечері доброго часу ;за;знати 

Перше, як вИІй·ти на волю. Прийшли до ·криниці селяни, 

БаЧа·ть - ;за1стряла я та1м. Мо.рдував мене голод жорстоко. 

Лячно і тяжко було мені, мужніст·ь я вт·ратила ;зовсім. 

125 А мужики гомоніли: »Диви-но, в відерце ;забрався 

Во,рог ;запеклий, шо !В нас овець краде день-у-денно. 

Ну бо тягни його ·вгору!« - один ;закричав. »Я го·товий 
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С11рінути тут ;3лодіяку вже на1м ;3а 01вець він ;3аплсІтить!« 

Ну ж, і ;3устрів він мене! Ох, лишенько! Сипав на шкуру 

Він удар ;3а ударом; гіршого дня ще не ;3нала 

Я у ово~му житті, від сме·рти вте·кла ледве-ледве ... " 

Ра·йнеке мо·вив: "А сВИ обмі·ркуйте В·сі на1слідки ;з того, 

Перекона~тесь миттю, що був той побій на корИсть .вам. 

Щодо мене са·мого, я, правда, цього уникаю, 

Спр3ІВ·а ж сто·яла там так, що доводилось тому чи тоrму 

Сил1ьних побоїв ;3а;3нати, обо~ спасті1сь 1не мотли ми. 

Ва•м па1м'ята1ти це буде к·орИ:сно, щоб не по,клада.лиrсь 

Ви ні на. кото у справах таких. Світ - пов·ний підлоти". 

1;3еІ'рім каже: - "Все ясно, яких ще вам до•ка;3ів треба! 

Так ме·ні більше не шкодив ніхто, я·к цей ;зрадник брехливий. 

Не ро·~ка.;3ав ще я вам, що в Сак·сонії скоїло•с·ь Якось, 

Як він мене до ма•вп привів на ганьбу та не·щастя. 

Так, він підмо~вив .мене до них у пече·ру полі;3ти, 

Сам же ~на~в наперед, що лих10 на ·мене чига~. 

Якби я ;звідти не втік, і вух, і очей би по;з·ба-ви1всь. 

Він же ;за1певнив мене передтим, лука1вий обле·сник, 

Стрі.ну, мо·вляв, я там тітку його, - мав на оці ві:н мавпу. 

Потім доеа.дно було йому, що в.рятува.всь я. Пі.ZJ;ступно 

Він у кубло те огидне післав мене, в пекло справдешн~" 

Райнеке-лис перед цілим двором та·к у відповідь мови·в: 

- "І;зеrрі~м що·сь тут несвітське пле·т·е, наче ;3ов,сім :3дурі1вши. 

Хоче про мавпу с·:ка·;3ать, та1:к хай ;3ро;3уміло все скаже. 

Два ;3 половиною рони пройшло, як по ;3емлях саксонс,ьких 
Ві·н маІНдрував, жеручі1 донесхочу, ходив там і я ;з ни1м. 

Це і вся цравда, а решта - брехня. Бо не мавпи були це, 

Плем'я кош1кор це було, що ·про них іде мо'Ва. Ніколи 

Їх не Ііщ~ву я тітками своїми. А рор1гчі ·в мене 

Мавпич-Ма·ртін і Рюккенав, жінка ЙО'ГО. Я шаную 

Їх, я·к дядька та тітку, й пишаюся цим. Він - учений, 
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160 Сильний у праві нота·р. А все~ що про т~-он тва·рюки 

І.зеr,рім плів, він ка~ав мені в сором, між нами, .з•вичайно, 

Годі що.сь спільне ,знайти, во·ни ме·ні ;3Овсім не рі!дні, 

Це ж - на1спраrвжнісінь.ке пле·м'я пекельне! А якщо стару я 

Тіткою ;3ва.в, то причина тут «;, це робив я навмисно. 
165 Це на кор:Исть для мене було, в цім при,з1наюсь охоrч-е. 

Почастувала мене ,з·на·менито. А там - нехай ,здохне! 

Так це, панове, було: ми в·бік од шляху повернули, 

Попід го1рою пішли - і ра1птом по1бачили темну, 

Довгу й глибо·ку печеру. Звича1Йно, такий, як і ,завжди, 

170 І,зеГрЇім хворий від голоду був. Та хто ж й-ого бачив 

Будьколи ситим на1стільки, щоб ї1сти ЙоІМу не хотілос.ь? 

От і кажу я йому: »У цій-от печері, 1напевно, 

Є чого по1поїсти, а мешканці, - ті, бе,зпе·речно, 

Їжу і;3 на1ми охоче ро~ділять, це нам пощастил·о«. 
175 І,зе:фЇім та1к одповів: »Я, дядечку, буду чекати 

Тут під деревом вас,' 'ВИ ,зна«;тесь добре на· тому, 
Як ;3а1вбдить ,знайомства, коли ж нас ,за1про 1сять до столу, 

То ПО'відомте мене!« Отак на моїй він на шкурі 

Gпрббува·ть, підлий, хо·тів, що то вийде; отже спустив.ся 

180 Я у печеру оту. Скажу, не бе.з етраху ішов я 
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190 

Ходом юривим і до·вженним; - нема Й·ому краю, ,здавалось. 

Лишенько, щб я там стрі1в! Не хотів ·би та1кого я страху 

Ще хоч :ра·.з пе1режити й ,за ку~пу :щиро·го ,злота, 

Щб то ,за кодло мер·,зенних тварюк, малих і великих! 

Тут таки ж і їх мати, гада.в я, що це сам діявол. 

ШИ·роко пель•ка ,зіхала, і ,зуби страшні вистромлялись, 

А на 1рукаіХ і нотах па~урі до'Вжеле·,зні, жахливі, 

Хвіст претелики1r і.з.заду стирчав. Я такої ме1р~оти 

Зроду-віку не бачив! А чорні огидливі діти 

Всі на вигляд були, немов ті прима1ри потворні. 

Глянула - .стра1х м1tше в,зяв! Я подумаrв: »Нтекл.и б с~віт-,за очі!« 

Виша була во1на .за І,зеr:ріма, і деякі .з діток, 

Певно, та1кі ж, як 11юна1 . На ,зогнилій со~омі лежала 
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Виродків купа гидка, у гній ;закаляна власний 

Вся а:ж по 1в·уха. А сморід стояв у кублі тому гірший, 

Як у пеклі сме1рдить од ·смоли. По правді ·ка1;завши, 

Бридко ·себе по·чував я: бач, там їх було багатень·ко, 

Я ж стояв са1м-один; кривилися пики мер;зо•тні. 

Сильно ;задумався я і спритно ;зна·йшо·в по.рятуно1к: 

Чемно їх при:віта•в, хоч не те мав на думці, Ї';з себе 

Друга уда~в і рідню. »Пані-матко«, - ;звернувсь до старої, 

А до дітей її, як до ку;зені1в, і слів не жалі1в я: 

»Ха.й мИІлосе,рд!НИЙ Го·спод·ь наш до віку вам помага~! 

Ваші це діточки? Ну, ще б пак! Навіщо пита1ти? 

Ваблять до себе вони. Щас·тя їм! В.еселі малята, 

Та ще й га•рненькі які! Ну, чисто сини королі1вські! 

Ша1на і честь ва1м велика ;за те, що гідним потомством 

Рід наш побільшили ви, це для мене .радість бе;зкрая. 

Ща·стя і •рад~сть мені, що' ~рідню отаку ро·;зшукав я; 

Бо ж, як скоїться лихо, то родичі ;завжди поможуть«. 

Так я почтиво до неї по·ста1в:и:в:сь, хоч ;зовсім що інше 

Мав я на думці. Ста.ра ж та мене, відповідно, 

Дядьком ;звать почала, хоча не рідня аж ніЯ"ка 

Та дурепа мені. Що ж? Було ;задля спра1ви корИ:сно 

Тіткою ;звати її. При цьом•у, при;з·наюсь, від страху 

Вкинуло в піт мене дуже; вона ж ска;зала привітно: 

»Ра·йнеке, любий мій, рідний, се1рдечно вас я вітаю! 

Як живете ви? Вам ;зобо1в'я:зана я аж до:віку, 

Що ви ;з'явились до мене. Думок уся.ких пре1мудрих 

Ви навчите діточок, щоб чести ;здо·буть Їм і шани«. 

Так во·на мо-аила; отже, уживши слів не·багато -
Тіткою саме на·;звавши її і ;занедба·вши правду, -
Я досягнув, що хотів. Все ж був би охоче утік я, 

Та не пускала во•на і ка;зала: »Мі·Й дядечку любий, 

Бе;з частування не підете, а я вам до пбслут!« 

Всякої їжі принесла вона - я тепер вже не ;зможу 

ПерелічИ:ти усе; я тільки ст·рах дивувався, 

151 

ХІ 

195 

200 

205 

210 

215 

220 

225 



ХІ 

Де вона все це дістала. Бу :1а та.м і ·риба, й сер нина, 

Всяка іще дичина; я їв, і мені смакува·ло, 

230 А як досхочу наївся, у;зяв я ще дещо ДQД:ОМу. 

Оленя ку~се·нь прине·сла вона - мовляв, це я мушу 

Діткам додому віднести. І ми ро;~проща.лись чемненько. 

»Райне:ке«, чув я ві·д неї, »;заходьте до мене частіше!« 

Був би я ї·й о·бі1цяв, що ;завr·одно, а1би лиш ;з.а1бр1атис·ь. 

235 Справді, ·не дуже приt;м·но було для очей там і носа, 

Дивно, я1к там я не ;здох; чимс:ко·рше і;звідти пода1вся, 

Біг та біг переходом до дерева. щб там при вході. 

І;зеrрім та1м, лежачи, стогна·в. За~питав я: »ІЦо чути, 

Дядю?« А ві1н одповів: »Ох, пога1но! Од голоду гину«. 

240 Я пожалів його, да'В йому ласий шмат.о·:к, що ;з печери 

Ніс і;3 со1бою. Він жадібно ;з'їв йоrо, вмить про·:юов·тнуrвши. 

Вдячний б)11В дуже мені, -- а тепе'Р уже все те ;за1булось. 

З'ївши усе, він питати почав мене: »Ну, ·ро·;зкажіть бо, 

Хто у пече:рі живе? Чи ва1м там бу ло до вподо·би? 

2.i; Словом, погано чи rа;рно та·м?« Я відповів йому щиро; 

Все ·ро•;зтлумач:ив йому про кубло те жахлИJво-огидне. 

Пра1вда, ·сма·чні там «; ре.чі. Тож якщо };3.еrрім хо·че 

Ча1ст:ку одержать собі, то сміливо хай увіходить, 

Тільки неха1Й бережеться їм правду в очі :кщ3аrrи. 

250 »Щ·об досягнути с1вог6, і;3 r~·равдою вміло поводьтесь!« 

Так повчав я ·Його: »бо той, хто її бе;знастанно 

Носить, як ~урень, у роті, той с:крі;з1ь ;за;з1на~ тільки лиха, 

Дулі 1він діс·та«; у то·й час, як інші ---;- прибуток«. 

Та·:к навчав я ·його, ка;завши: :кого б не ;зустрів він, 

255 Ха·й про те лише каже, що слухати :в·сім до вподо·би, 

С:крі;зь гостинно тоді його пр:Иймуть. Да~вав я ці р.ади 

О, мій :ко1ролю і пане, від на.йщирішоrо се·рця. 

Він же ;зробив протилежне; і Янщо йо·го так привчили, 

То по ;заслу;зі ді1став - ·ме·не повинен бу'в слухать. 

260 Сиву він ма«; шерсть, та ро·;зуму ви попід нею 

Марно шукали б. Таким, як от він, м-01лодцЯм не вла1стиві 

Ро;зум та мислі тонкі; для юрби мугирів-грубіянів 
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Схована мудрість довіку, їм цінні.сть н невідо~ма. 

Дружньо його я пов·ча•в, щоб nраІВду на цей ра;з ховав в1н. 

265 »Знаю я сам, що Е; чемність!« -- мені :відповів він ;зухвало. 

З цим у печеру подавсь, і що ж - діс·тав по ~а1слу;зі ! 

У глибині там сиділа та баба огидна, ;здалася 

Вовкові чо1ртом вона. А ще діти! ПочаІВ він горла·ти: 

»Лише~нько ! Що ;за ·мер;зенні тварюки! Не,вже ці істоти 

270 Ваше кодло? Ото найсп:равжніша голота пекельна! 

Ну бо, в·топіть їх скоріше, а1би на ;землі не плод:Илось 

Це по,ріддя! Скажу, що коли б це мої були діти" 

Сам би їх подушив. На бісенят по.лювати б і;з ними! 

Т·реба було б лише у болоті якім·сь прив'я;зати 

27.1 До комишів, як принаду, цих виродків ваших паскудних, 

Так, болотяні мавпи - така па•сувала б їм на;зва !« 

Не ;за1бари~вшися, мати йому на те відка;зала: 

»Що ;за чорти вас припхали у гості? Хто ·кликав сюди rвас 

f,рубості ці на1м ка1;зати? Чи rа·рні, чи ні мо·ї діти -

280 ІЦо ВЗІМ ;за діло до них? От тільки п1ро·щався і!,3 ни1ми 

Ра·йнек1е-лис, цей досвідчений муж, що усе ро·;зуміЕ;. 

Діти мої, ;заг~:евняв .він і клявся, - прекра1сні, ·ро;зум.ні, 

Якнайчемніше поводяться, ;знають манери напrроrчуд. 

Їх ;за рідню ;за св-ою ви;зна·Е; він охоче. У цьому -
285 От ще й години немаЕ; - він нас ;запевняв на цім мі1сці. 

290 І 

Як уП'одо1ба1лись ·вам во·ни менш, то одне вам с·кажу я: 

Вас не просили ;заходить до нас. Отан собі й ;знайте!« 

Ві1н же в цю мить ;зажадав, щоб да.ла попої1сти, та й каже: 

»Ну, ско·ріше тягніть, а то я шукать пом·ожу ва1м. 

Що тут до1вrо балакать!« У;зявсь він до діла - насильно 

Н:Ишпорить став у 1ко·морі. За це йому ке~псько прИ'ЙШлося. 

Кину ла•сь люто на ньо~о во·на, к~сала і рвала 

ffi,кypy ·йому па1;зурями, жорстоко його шматувала. 

Діти ро•били те ж саме - кусалися і наступали 
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Грі;зно на вовка. Він ·вив і к·ричав, кров і;з морди стікала, 

Вже ;захищатись не міг і кинув·сь прожо·гом ;з печери. 

Стрів я його - був подряпаний він, вес·ь у ;ра1нах, ;зо шкури 

Висіли клапті, скрива•влений .ніс був, р·о·;зшарпане вухо, 

Рани на тілі всьому, бо·ки страшенно пом'яті; 

От що ;зробили і;з ним. Спитав я, як вийшов він ;звідти: 

»Певню, ви пра1вду ска;зали?« А він на те мені мовив: 

»Що я r101бачив, пр.ямцем і ска.;за~в. Про•клятуща та відьма 

Гидко мене покалічила: тільки б ще ра;з нам ;зу1стрітис·ь -
Дорого стало б це їй! Та скажіть ме·ні, Райнеке, щиро 

Бачили будь-коли кодло таке ви лихе і мер;зенне? 

Тільки оце я ска;за1в - і пішло тут: од неї 

Милости вже я не бачив, ох, гірко мені там прийшлося«. 

»Ви ;збожеволіли, певно!« - ска1;заtв я: »чи те я вам радив? 

Ма.ли ска;зати ви так їй: Вітаю вас я сердечно, 

Тітонько мила! Лк ваше ;здоро1в'ячко? Лк же ся мають 

Любі малятка? Л радий, що маю нагоду побачи·ть · 
Старших і менших небожів моїх. »Але І;зеІ'·рім моІВив: 

»ТітКQ'Ю ;з·вати стаrру? Небожами огидних ублюдків? 

Чорт би усіх їх ;за·бра·в ! Страхаюсь такої рідні я. 
Фу, що ;за наволоч! Добре, що вже я її не по·бачу«. 

»Ось че·ре;з що та;к ;зустріли ·його. Мій королю, рішіть же, 

Правду він ка1же, що ;зрадив його я? Він ·мусить при;знатись, 

Так чи не так була СІІіРа·ва, яtt нині про це ро;зпо·вів я«. 

І;зеrрім ·мовив ·рішуче: - "Не ро;з·в'я;зати словами 
Спір наш довіку, це я1сно. До чого оці пере·кори? 

Прав~о t; пра~во: ;за ким воно буде - кінець на·м покаїКе. 

Дуже ;зух•валі ви, Райнеке! ІЦо ж, держіться міцніше 

Будемо битися ми, і вся відкри.;ться правда. 

Ви гово·рили багато, як там, ~оло ·мавІП'ячих лі1го·в, 

Був, мовляв, я голодний, і ви, як чесни·й т·овариш, 

Нагодували мене. Л щось того не ;згадаю! Ви кістку 

Голу мені притягли, а м'ясо, ;звичайно, пожерли. 
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Скрі;зь ви глу;зу~те ;з •мене, паплюжите честь мою, ймення, 

Як тільки 1можете. Підло й наха•бно ;заплямували 

330 Ви неда1вню мене, немо·в я ;змо·ву підступну 

На короля ;замишляв, плека•вши намір ;злочинний 

Вбити владику. Са;мі ж ви йому про скарб:И не;зліченні 

Ка·;знащо набрехали; їх важ1\о було б ро,зшукати! .. 
Підло ;з мо~ю вчинили ви жінкою, пом·сти я прагну! 

335 В ;злочинах цих ·винувачу я вас! З вами битись я хочу 

За все ра1,зом - ,за ·старе і но.ве. і по1вторюю: в·бив~ець. 

Зр3!дник ви, ,ЗЛQді1й нахабний! На бій смертельний ми мусим 

Вийти сьогодні, до~волі ж нам лаятись та нарікати. 

Я .рукавичку вам ·к:Идаю, як воно кожному личить, 

34.О Хто виклика~ на бій. Цю ;зас·таву мою ;збережіть ви, 

Швидко 1ми ;з ва·ми ·;зі.йдемось. Це чув са'м король наш високий. 

Як і вельможі усі! Споді1ваюсь, в·они не в:ідмо·влять 

Бути при цьому двобої. А ви утікати не •смійте 

Аж до ро;зрішення епо•ру; тоді ми по·бачим·о правду". 

345 Райне·ке думав со;бі: "Про ма•Йно життя тут ідетьс1я! 

Він великий, а я - я маший, і, як •справа схибу~, 

Мало поможуть мені усі мої витів:1ш хит.рі. 

Все ж, ;зачекаr~·м, подумаf;М. Справді бо, як ;зміркувати, 

В мене ~ перевата: бе;з па·;зурів він передніх. 

350 Рветься, дурень, у бій, та нав·ряд чи ви11ра~ в бої. 

Не досягне він свого, ха;й все я поставлю на карту" 

Вов.ко1ві Ра1йне·ке мо1вив: - "А я ;запев1няю, - са·м1 ви, 

Вовче, ;з.радник ~сте, і всі винуваче·ння ваші, 

Що перелічені тут, ~ на·й·оправжю1сшь·ки·й на1клеп. 

355 Хочете битись? І я не від того, тікати не буду, 

Цього я пратну да:вно! І ось вам •моя рукавичка" 

В,зяв король їх ;застави -- обидва їх с·м1ло ·вручили. 

Мовив тоді він: - "Повинен ;з .вас кож·ен ;заручни1ків дати 

В тім, що ви ;з'Явитесь ;завтра; nбид·ві бо сторони ка~уть 
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Темне, по·плуrане щось, хто б в ваших словах що ро,зчовпав? 360 
І,зеІ'рі1м в1мить у ,за·ручники в,зяв кота і ведмедя, 

Бра1вна і Г:інце; ,за1 Ра1йнеке ж Г рімбарт ручився, - крім тоrо, 

Мо1неке, лисі1в двоюрідний брат, си~н мавпин Мартіна. 

- "Р айнеке", - Рюккенав тут же ека,зала, -- "спокійні лишайтесь, 

Ро,зум я·снй:й ,збе,режіть! Мій муж, а ваш дядько, що в Римі 365 
ПеJребува1t;, молитви навЧИіВ мене; склав ту ~молитву 

Сла,вни·й а1бат За1жира1йло в дарунку для мужа мойоrо 

Був він прихильний до ньоrо, списав її на папе·рі, 

І по.відав: помагаt; ·молитва мужчй:нам, як т·реба 

В б~й Ї1м іти; натщесерце і,з·ранку її про·чи:та1вши, 

Будуть ві,льні весь де·нь од усякого лиха й нещастя, 

Ма·тимуть ,захист од смерти, од ран, од страждання та болю, 

Тож ,заспокойтесь, небожу, - я вчасно над вами молитву 

За1в·тра са1ма про·читаю -- і рушите в бій ви бадьо·ро". 

"Тіто·ньк·о люба", їй лис відповів, - "я вдячни·й вам 

[щи1ро. 

Я не ,забуду цьоrо вам ... Та більш ·на1д усе покладаюсь 
На оправедливий еві.й по,зов, на в·ла1сну спритність та 1ро~ум" 

Лисові д·ру,зі всю ніч ,з ним лишались, настрі1й тужливи1й 

В ні·м ро,зга~няли ро,змо~вою легко·ю. А ·клопоталась 

Рю:ккенав білипе ,за всіх; - вона нака,зала, щоб ли·са 

Від гол·ови до х1воста поголили, по че,реву й грудях 

Пот~м пома.зали мас1лом і сало1м; і ли1с пі·сля того 

Жирний, гладень·кий ,з•ро·бив·сь і дуже сіільний на ноги. 

Так промовляла вона: -- "За·тямте, що слід вам робити, 

Слуха~й·те д•ру,зі1в ро·,зумних --- їх рада вам допоможе, 

Пийте і воду у собі держіть, а як вийдете ,зранку 

В коло, ро,зумно поводь·тесь: свій хвіст пушистий ,змочіть ви 

Якнайгу~стіше і ним поста1райтесь у ·ВО;рога т:раnить; 

Як пощастить йому очі ,за"1ляти, то краще не треба, 

Зір ,за·туманиться в нього; на вашу ·руч воно бу де 

І на ШК()Іду йому. Ще вдайте ви на початку, 
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Що ·боїтесь, і від нього біжіть п:роти вітру швиденько. 

Як він услід побіжить, ;здійняти вам ку·р.яву т•реба, 

Щоб ;заліпить йому о·чі піском ТИ'М і брудом. А потім 

395 Вбік ви підско·чте і стежте ;за ним, по·ки тертиме очі. 

Тут скористайте ;з нагоди, і;знов йому бри;знувши спритно 

В очі rі4;ю ж Їдкою водою, щоб ;зб~всім ;засліп він, 

Зов·сЇ!м його спантеличте -- ;здобудете ЦИІМ пе.ремоrу. 

Любий небожу, поспіть ви хоч трохи, а ми ва1с ·ро';ібудим: 

400 Вча•сно. Та 1;3а~ра;з над вами молитву я прочитаю 

Ту, що цро н:еї ка;зала, щоб це ·ваші сили ;зміцнило". 

Отже на голову руки rю·клала йому, і ска.зала: 

"»Е:11юм·опод мит, ~урів ж отх; оrот ;з едуб ен Идокш« 1 

Ну, хай ща.стить ва1м! Тепе;р 4; в вас ;захиrст!" Те саме промови·в 
405 Г.рімба1рт-бо•р1сук; повел:И во·ни Райнеке й спати поклаrли. 

Спа'В він опокі,йно. От сонце ;зійшло - і ;з'явилася видра 

І;з бо1рсуко1м, щоб його ро;збудити. Привітались любенько, 

Мовлячи: - »Ну, приготуй·тесь!« А видра качку СІВіженьку 

Райнеке-лисо'В•і тут пЇ'д1несла, ска;завши при цьо·му: 

410 - "Їжте, для вас я її, поринаючи в воду, спіймала 
Аж біля Гюне:рбротської греблі; усмак її ;з'їжте". 

- "Це непога1ний даруно!К", - бадьоро Рай'Н'еке мов.яв: 

- "Цим не погер·бую я. Ха·й ;за це Господь ·Вам одплатить, 

Що не 1,за·були мене". Він їв ;з апетитом великим, 

415 Випив водиці по тому і рушив 1ра;зом і~;з ріднею 

В коло, на 1рівн111й пі~сок, де ма·в д'вобій той відбутись. 

1 Треба читати ;з кінця: "Шкоди н·е буде ;з того; хто ж віруt;, тим до

'" поможе . 
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ПІСНЯ ДВАНАДЦЯТА 

Ті~льки побачив ко·роль, як ли1с ;з'явився на полі, 

До волосинки поголений С'І{рі;зь і нама;заний густо 
• 

Ма;слом і салом сли;зьким, - ·регота1тись почав на все горло. 

- "Лисе! Чия це наука Т' - гук·нув: - "та1к, недурно в~иrвають 

5 Райнеке-лисо·м тебе, хитрюга ти був і ;зоета1вся, 

Скрі·;зь ти прола;зку ;зна1йдеш і ск·рі;зь даси собі раду". 

ЛИІс ко·ролеві ·ни;зенько .в·клонивсь, а лев:И:ці ще нижче. 

Пбтім у коло стрибками од~ва1жними бистро 

Окочив - там во~в·к дожидав і;з ріднею ·с·1юєю, 

10 Раrйнеке-ли·сові всі бажали ганебної с•мерти: 

Тут ·ро;згніваних слі1в і по·г.ро1;з багато почУ'в ві.п. 

Лінкс-рись ;з Лупардо·м, догляднию1 поля, тимчасом принеслп 

Мощі у коло, тоді ;з супротив·ників КО1?f<е·н, по чер;зі, 

Вовк та лис, присяглись у правді своїх винувачень. 

15 І;зеr'р·~м голо·сом гнівним, ;з погрб;зливим виглядо1м клJІвсп 

В тім, що Райне·ке - ;зрадник і ;злодій, і вбивець, що вин~н 

Він у ;злочинст·вах усяких, у шлюбній ;з·раді й насильстві, 

Що в1сі діла й ото - фальш, голо·вою ;за те він руч:И:ться ! 

Ра·йнеке тут таки ж кляв·ся, що вчинків таких неподобних 

20 Ві·н ;за собою не ~нає, що І;зеr.р1і.м бреше, я·к ;зав·жди, 

Клятву фальшиву дає, як ;за1в1жди, але вже не ·вдасться 

Перетво•рить йому брехні у правду, найменше на цей .ра;з. 

Тут догляд·ники поля ска;зали: -- "Хай кожен ;з вас робить 

Те, що він мусить робити, і ·вийде на ·світло вся правда". 

25 Всі, і малий, і великий, і:;з кола пішли, щоб лишиш1•сь 
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Сам-на-са'М вороги. Тут ма:впа кваплив·о шепнула: 

- "Все ,затямте, що я ва·м ка.зала, порад не ,забудьте!" 

Райнеке весело їй відповів: - "Мені ваші ради 

Мужність на1віюють. Будьте спокійні! Мене не по·1шнуп" 

30 Нині відвага та хитрість моя, щ·о всякча1с 1рятували. 

В ча1с небе,зпечних пригод, таке ж бо частенько траплялось, 

Нра·в я ба1га.то та1кого, ,за що не платИІв щ·е і досі, 

Ста1вив життя я на карту. Невже ж подолать не ,зумію 

Я ,злочинця того? Посоромити вов:ка сподіюсь 

35 І.з усіє;ю ріднею, а рjд сві1й уславити пишно. 

Я ,за в1сі брехні йому ·відплачу". Вороги ,залишились 

Тільки удвох на а:рені, в них кожен очима уп'явся. 

Лютий був вовк і страшний, ро,зправив ско1ріше в1н лапи, 

Пащу ро'.з.зявив свою і стрибками чимдуж наближався. 

40 Райнеке, легший, ніж той, 1відскочив від нападу вовка 

І рідиною їдкою ,змочив він хвоста собі швидко, 

В кУ~ряві виваляв по1тім, щоб він піску ве1сь на1брався. 

І,зеrрім дума.в, що ворога ,з1бо,ре, аж вра,з той лука·вець 

Вдарив його по очах, і вовкові світ ,закрутився. 

45 Це вже не :впе1рше ужив він цю хитрі1сть - багато вже ,звірів 

Ще раніше ,за·,з·нали неща1стя від сечі Їдкої. 

Так ,за·сліпив він дітей І,зе1·ріма, як ека,зано перше, 

З батько:м те саме хо·тів він .зробити. Отож ,затемнивши 

Так супротивника очі, відско,чив убік він і nря1мо 

50 Ста1в проти вітру, пісок ·ро.зриваючи, пилу бага·то 

Вовкові в очі накидав, а той, тручи 1х щосили, 

Са:м собі гірше ро1бив і ,збільшував власні ст·ражда:чня. 

Райнеке-лис, навпаки, дуже спритно хrвостом своїм діяв, 

Во:вко~ві в 01чі влучав, щоб ,зовсім його ,засліпити. 

55 В0tвкові кепсько прийшлося! А лис ко1ристав1сь .з переваrи. 

Тільки по·бачив, я·к очі сльо·,зами наллялись у вовка 

З болю нестерпно·rо того, почав коло вов1ка стрибати, 

Став натискати на нього, і бити, й кусати, і дряпать, 

Не ,забуваючи бри,з1ш,ти в очі їдкою водою. 
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Вовк, туманіючи~ лапами бив по повітрю, а ворог 

Став сміліше ;з1нущатися й мовив: - "Мій пане, пожерли 

Ви ;за життя чималенько та·ки ов.ець бе;зневинних, 

Смирних тва1рин ви багато поїли, тепер, .сподіваюсь, 

Житимуть мирно ВОІНИ; віднині, га.даю, ви спокій 

Їм, нарешті, дасте і ;заслужите благословення, 
Буде вашій душі та. спокута на користь, а надто 

Нк смиренно ·ви будете ждати сконання. На це·й ра~ 

Не вряту~ватися ;з рук моїх ва1м - ну, хіба що благати 

Ви почнете мене, я ;зглянусь життя подарую" 

Ра·йнеке швидко ска;зав це і во~рога пот1м ;за горло 

Міцно схоп:Ив, сподіва1ючиеь миттю і;з ним по·кінчити. 

1;3еr.рім, все ж як сильніший, р~во:нув·сь, що було йому сили, 

І ;3а два рухи ;звільнив своf; гоrрло. Та Райнеке в морду 

За1ра;3 Й·ого укусив, поранив жорстоко і 1вИІр:ва1в 

Око і;3 лоба, і ВОІВ'кові кров ;3а~струмила по носі. 

Ра:йнеке крикнув тоді: -- "Добивеь я того, чого прагнув!" 

Вовrк у ро1;3па·ч удавсь: у крові, і;3 видертим оком, 

Він очманів і стрибнув, ;3абу~вши про біль і про ра•ни, 

Прос·то на. лиса, спіймав, до ;3емлі його м~іцно притИ:снуІВ. 

Лисо·ві ~ле тут прийшлось, бУ'в і ро1;3у1м йому ні до чого. 

З лап ДІВОХ пе·редніх одну, ті лапи служили ;3а руни, 

1;3ефім хутко схоп:Ив і ;3ат:Иснув її між ;3убами. 

Ра·йнеке сумно лежав і дума'В тривожно й хаплиrВо, 

Як йому лапу свою врятувати од ·во·рога ;3лого. 

1;3еІ'•рі·м глухо йому пробурчав. ~рі;3ь ;3аціплені ;3уб.и: 

- "К.рай то·бі вийшов, ;3лодюго! На місці, отут таки, ;3да·Йся, 

А то уб'ю тебе в·мить ;3а всі твої ;3лочини підлі. 

Нині ;3а вrсе я тобі ;3ЗІплаrчу. Надаремно стара1в1сь ти 

Рити пісо'К і сечею бри;3кати, марно голивсь ти, 

Ма;3ав•ся жиrром. Горе тобі! Бо стільки ж ·накоїв 

Лиха мені ти, нлепав бе~на1станно і ока по~·бавИІВ. 

Не врятуватись тобі! Здавайсь, а не те - ;3агри;3у я!" 
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Ра1йнеке думав: - "Поrано мені. Ох, шо ж тут робити? 

Як не ~дам,ся, уб'Е; він мене, а як тільки підда·мся, 

95 В СО'РОМ довіку це буде мені. Але кари я вартий, 

Надто поrа.но по,вбдився ~ ним я і грубо нечестив". 

Вдався до слів він солодких, шо'б ·влеетити 'Ворога Якось: 

- "Дядечку лю.бий!" - ска~а'в він до во·в·ка: -- "я ~ 1ра:дістю 

[стану 

Вашим ва·са·лем, слуrою покірним і ширим підданцем. 

100 Піду охоче ~а вас я _на П'РОШУ до rробу святоrо 

В Землю Святу, по тамтешніх церквах, прине,су і1~ ,со1бою 

Я ва·м ро,згрішення ~відти, шо ваші,й душі на спасения 

Буде, і виста:чить також на вашо1rо тата і маму, 

Щоб і в о ·н и в житті потойбічнім блажен·с·твом не,бе1сним 

105 На1солодилися вщерть; кому б це ~далось небажаним? 

Буду, як па·пу, я вас шанувати, складаю вам клятву 

З цьоrо дня і до1віку, а1ж поки життя мого стане, 

Бути вашим підданцем ~ ріднею всіЕ;ю моЕ;ю. 

Віддано всі ми служить повсякча·сно вам бу дем. Клянуся! 

llO Що б не віддав королеві, те вам о·біцяю віддати. 

Зrодь·тесь - і будете ви колись над цим краЕ;Ім волода1р. 

Всім, що СІПЇ!Ймать пощ;астНІІ'ь, ~о·бо:в'я~ую'СЬ ~ ,в.амп ділити.сь. 

Гуси, кури, ка1чки і рибу я перш, ·ніж цю їжу 

Трошки хоч епрббувать, буду 'На вибі,р їх ва:м одда1вати, 

ll5 Вашій дружи.ні та дітям. Та·кож помаrать посилкую~сь 

Рада1ми 1вам у житті, щоб лиха вам не ~а1~навати. 

ХИ'трим вважають мене, ви ж міцні, тож могли б ми і,~ в.а1ми 

Справи вер·шити великі. Укупі нам тре'ба триматись, 

МаЕ;те силу, я ж - ро~ум, то хто ж ,на1с міr би ~долати? 

120 Як ми у сварах живем, то, справді, обом це на лихо, 

Битись я ~ вами ні1коли б не вийшов, як ;J гідністю міr би 

Бою уникнуть цьоrб; та оскільки ви кинули виклик, 

Мусів на це я піти, шоб чееть свою ~ахистити. 

Все ж я по:вбдився чем·но й підчас цьоrо бою, всіЕ;ї 

125 Сили с~воЕ;Ї не вжив. »Ти конче мусиш«, rада:в я, 

»Дядька жаліти сво·rб, і це на честь тобі буде«. 
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Якби нена!видів ва1с я, то, пев:но, не те б ;3 вами сталось. 

Тим то не вельми ви лиха :за;3нали, а як випадково 

Око пошкодив я ва1м, то це мені п·рик·рі·сть велика. 

Та утішаюсь я тим, що ;3наю я ліки цілющі, 

Видужа1ть ;3Можете ви, і будете ви мені вдячні. 

Око хіба г.:Jропаде, .що ж до решти, ви будете цілі. 

Ва1м і·ще ліпше, - адже ж, ;3а'синаючи, треба. ~вікно :ва·м 

Тіль'Ки о ДІН е ;3ачиняти, нам, решті, ;3 цим :вдво~ мороки. 

Щоб улагіднити вас, рідня моя тут же, негайно, 

Схилиться в1ся перед ва1ми, і жінка, і діти- всі бу дуть 

Перед лицем короля, у присутно1сті ;Jборів високих 

Вас проха·ти ·Й благаІТи, щоб милість мені ви явили, 

Пода1рували життя. А я відвер·то при;3юіюсь 

В тім, що неправду ска;3а·в і 'Наклепом вас я ;3неславив, 

Вас дурив, як лиш міг. Та1юж обіцяюсь покшіс·~ись 
В тім, що пога1ного я не ;3наю про ·ва~с, що віднИ'Ні 

Вас ображать не на1важусь. Якої ж більше могли б ви 

Ще вима.гати відплати, ніж та, що я ва.м пропоную? 

Нк уб'~те мене, що вам ;3 того? Прийдеться :весь ві·к ва•м 

· Рід1них і д1ру;3і1в боятись моїх; навпа1ки, Я'К на мене 

Зглянетесь ви~ то і;3 славою й честю ;3 аtрени ш1дете. 

Будуть шляхетним :вважать вас і мудрим: ;3а вс1х той на0йвищий, 

Хто проща·ти умі~. На·в·ряд чи будете мати 

Ще нагоду та·ку, - скоріш скор:Истуйтеся нею! 

Зрештою, в1мерти чи жити -- мені байдуже це віднині". 

- "Лисе брехливий", - відмовив тут вов1с - "як охоче б ти 

[вийшов 

Знову на волю! Ха·й бу1в би ввесь світ і;з щи1рого ;3Лота, 

Ти ж ;3 пе1реля·ку б його о·біцяв мені - о, і тоді я 

Все ж би тебе не ,пустив. Як часто ти клявся о·блудно, 

Зра·днику підлий! Не дав од я1йця б ти мені шка1ралупки, 

Як ;3вілЬ'нив·ся б. А рід1них твоїх то не дуже боюсь я. 

ЖдатИІму, що вони в·чиня·ть, і я сподіваюсь, що легко 

Їхню ;3дола·ю во·рожість. Ти са·м би ;3ловтішно см'Ї·явся, 
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l6U Тільки б я волю тобі повернув ;3а твої обіцЯ·нки. 

То~й, хто не ;1наЕ; тебе, у дурні пошиЕ;ться. Кажеш, 

3гляну:веь сьогодні ти на. ме.не, ;tл.одюго? А око і;3 лоба 

В мене не висить хіба? 3лочинче, а шку1ру мені ти 

У двадцятьох ;міс1цях не поранив? Чи ти хоч трохи 

165 Дав відітхнути мені, ;1добувши в ту мить пер~вагу? 

Я вч111нив би, як дурень, коли б ;ta бе;1че1стя і шко1ду 

Виявив милість і жаль. Мене ти, ;1ра1днику~ й жінку 

3ана.паrСТИІВ би і соро1мом вкрив: в·корочу ж тобі віІКу". 

Так прос·т0rрікуваІВ вовк. Тимчасом лис, той лукавець, 

170 Другу лапу про1сунув між ноги ворога нишком, 

За на.йчутлИвіше місце в·хопйв і 1сіпати й р·вати 

180 

185 

Став йому тут ... та промовчу це в1се я. Жалісно скрикнув 

Во·в1к і виrти почав~ .ро;11;1яв1111вши шИрr01ко пащу. 

Лис і;1 ;3убі.в його витягнув лапу чимскОІрше, 

Вовка схопив обома і дужче, все дужче, і дужче 

Рва·в і тягнув, і той, на всю пельку горлаючи страшно, 

Став уже й t<ров'ю плюва1ти, і піт од неетер'Пного болю 

Виступив рясно крі1;1ь шерrсть волоха·ту його, ;tакалявсь він 

Власною нечистю... Лис тут ;tрадів, перемогу почувши, 

Міцно ;1уба1ми і ла1Па1ми сіrпав. У скруті страшенні1й 

І;1е1';рім б)1В, у великій біді, і гада·в: все пропало! 

Кров ;1 голови та ;1 очей ;1аструмИ:ла, на· ;3емлю 
Г\рюкнувся вовк ·непритомний. На. ;tло·то усе, що Е; в світі, 

Лис не ;1мінив би видовщ,ца цього: все дужче стискав ВІН 

Во1вка, і сіпа1в його, й волочив, шо·б усім було ВИДНО 

Вовчу ганьбу, і давив сіромаху, і дряпав с·трашенно, 

Той же, волаючи глухо, у куряві й посліді вла1сrнім 

Корчивсь, валя·ючись, марно свої простягаючи лапи. 

Скрикнувши ра;tом, благать ко·роля стали вовкові дру;tі, 

190 Щоб він ласку яви~в, нака;1а:в дво1бій ~припинити. 

І ко1роль в:ідповів: - ~,Якщо ви 'Прагнете цього, 

Хоче і решта, щоб бій ;1акінчився, на це пристаю я". 
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І король нака~;зав, щоб тут же доглядники поля, 

Лінкс ;з Луп31рдом, ввійшли до обох бійці.в на а1рсну. 

195 До переможця вони підійшли й почало умовлят·и 

Райнеке-лиса, що годі вже битись, бо хоче волбда1р 

Бій прШІинити оцей, щоб ро~брату край ЦИІМ по·кла1сти. 

- "Ві1н ВИІМЗІГаf;", - ека·;за·ли, -- "щоб супротивника ;за.рщз 

Ви віддал:И ·королеві, життя йому дарувавши. 

200 Бо ж, коли ;з вас один поліг би у цьому дво•бою, 

Прикро було б це для всіх. Адже ж перемога ;за вами, 

Бачили всі це, С'та·рий і малий, і на вашому боці 

К1ра1щі ;з на1йкра1щих тепер, і;з вами навік їх прихильні•сть" 

Райнеке мовив :на те: - "Подяку свою доведу я! 

205 Волю вволить ·ко1ролівську я ра•дий, і в·се те, що личить, 

Я ;здійснити го·тов. Переміг я - і кра:щої миті 

Вже не п·о·ба•чу в житті! Хай одне ко.роль лиш до;зволить -

Д1ру;зів мені ро·;зпитати". Всі лисові дру;зі нега·Й·но 

Ра:;зом гукнули: "Вва.жаf;1м, що в·а1м монархову волю 

210 Ви:конать слід". І до переможця юрбою під·бігли 

Рідні усі. - і борсу1к, і бібр, і видра, 1 маІВпа" 

Дру;зями стали йо·му тепер і куниця, і ла•с'Ка, 

І го~рню·ста1йчик, і білка, й багато ·та·ких, що ворожі 

Досі були, НаІВrЇТЬ гер•бали ЛИСа на Й·МеННЯ на•;звати 

215 Всі прибі~гли. І ті, що його винува·тили досі, 

Рі.ІІJних вда:ва·ли тепе·р, жі·нок вели і1;з собою 

І ді:тбк - великих, середніх, дрібних і найменших, 

Всі ;з ним люб'Я;зні були, тиміям ·курили бе;з краю. 

Так ось на світі буваf;. Щасливий тільки і чуf;: 

220 "В~к вам ща1сти!" - він дру;зів бе·;з лі:ку .зна1ходить. 

Ну, а КО'МІУ не щаетить, той мов·чки ха.й терпить і терпить! 

Тут так са·мо було. Кортіло кожному - по'руч 

І;з переможцем іти і пишатись. Одні тут дуді1ли, 

Інші співа·ли, у ·сурми су,рмили і били в літаври. 

225 Лисові д•ру;зі ска1;зали: - "Радійте, сьогодні ;зуміли . 
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Ви і себе, і свій рід піднести в:Исоко в сла·ві ! 
Всі ми були ;зажурились, дивившись, що ва·м важкувато, 

Та все ;з.мінилось ;за мить. Утяли ви штуку ма1йстерну". 

Ра•йнеке мовив: - "Мені пощастило!" - й подякува;в дру;зям. 

Рушили ;звідти юрбою. Лис-Ра·йнеке йшов попе·реду, 

Поміж до-гляд:НJикі1в П'оля, та·к і д1ишли вони :ра;зом 

До корол;і~всь·кого трону, де Райнеке впав на ··коліна .. 
Тут підняв володар його і ска•;зав при всім дв-орі: 

- "По1;зов ;зуміли ви свій під•тримати, відстояли ;з честю 

Нині ви спра:ву свою. Я ва:с проголошую вільним, 

Всі я ;з ва·с кари ;здЇ!Й·маю і скоро це осо1бисто 

Обговорю я ;з вельможною радою, тільки 

І;зеrрЇІм буде ;здоровий. Тепе•р же ;за:кри4;мо ;збо1ри". 

- "Слуха1тись вашої волі кор:Исно, лас~кавий мій пане", 

Gкромно лис ·відn'овів: -·- "ви ;зна•4;·те все якна•Йік·раще. 

Як сюди я ішо~в, багато хто ска·рживсь, клепали -
ВовкоtВі в·се догоджали, він во.рог мій, хтів мене скинуть. 

Був я у вла·ді його, то й решта гукали »ро;з'ІІ'Ніте!« 

Всі були про·ти мене, до стінки rприп~рти хотіли, 

Щоб догодити йо·му, вони все ба•чили ясно: 

Ближче до ва1с він, ніж я, -- та ніхто не подумав при цьо1му, 

Чим ;закі:нчитИІсь це може, і чи не відкри4;ться правда. 

Я порівняю їх ·;з П'са·ми, що мали ;звичку стояти 

Біля кухонних д1верей, у надії, що, може, на ща:стя, 

Куха1р прих·ильний і їм жбурне якусь кістку випадко•м. 

Ра·;з, чекаючи, пси побачили, як їх товариш 

В кухаря ;з кух1ні украв шма·точок пе~ченоrо м'яса, 

Та, на ·неща•стя сво4;, не ;з.умі.в швидень.ко ;за·братись, 

Куха1р бо вс·тиг його спритно і;з;з.аду облити окропом. 

Хвіст о·шпаrрив Йо·му; але то·й, не кину1вши м'я·са, 

В ;зграю спільну вмішав·сь, а пси ·між собою ка.;за.ли: 
»Бачите, як ·його куха•р між усіма од;зна1ча4;. 

Ну ж, і С·М8Ічнень:кий шмато:к ЙО'му кинув«. Та то:Й відка•;за1в їм: 

»Мало ви тя·мите, - хвалите, бачи~вши перед мій; ва•С бо 
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260 Вабить дивитись на цей жирненький, ласе·нькИ'Й шматочок. 

Та ви погля~ньте і;з;заду, - тоді щасливим на;звіть ви, 

Як не ;змі·ните думки.« І;з;заду вони· подивились --
Був він жахливо ош·па·рений, ;з;заду волос.ся облі,зло, 

;3морщила1сь шкура на тілі --- і жах охопИв їх. На кухню 

265 Перехотілося йти їм. Втекли і ·його ;за1лишили. 

Мав я на оці, королю, жадливих. Доки при владі 

Є во1ни, кожно~му хочеться д1ру;зів в о·собі їх мати. 

Цілі години на них витріщаються, бачивши в роті 

М'я·со у них. Хто ж до них не підлеститься, то·й по1стражда«;, 

270 Вrчно їх треба х·валити, хоч би найгірше чинили. 

Так ;заохочують їх до поганого. От що бува«; 

3 ·тим, хто не ·ба1чить кінця. Але молодців та·ких ча·сто 
Б'ють неща1дно, і влада їхня кінча«;ться прикро. 

Їх ніхто вже не любить, і пада«; справа і ;зліва 
275 3 тіла волосся у них - то їхні дру;зі колишні 

Кидають їх, і ста·рі, і малі, і лишаються r1олі 

ТЗ'к вони, як ті пси, що друга в біді облишиЛІг, 

Ледь помітИ}ІИ ра~ни ·на тілі його бідолашнім. 

Пане ла·скавий, ;з1ба1гніть - нехай про Ра1йнеке-лиса 

280 Так не скаже ніх·то, ха·й не в сором буду я дру;зям. 

Вдячний я ·милості вашій, і якби міг повсякчасно 

Вашу 1nволюва1ть волю, охоче це я робив би". 

- "Що тут ро;зводитись нам", - король на те ;зауважив, 

"Чув я ваші ·слова і ;зба.гнув, що с:ка;зать ви хотJли. 

285 Вас, благо~родний ба.роне, я бачити ;знову бажаю 

Радником тут, і вас ;зобов'я·;зую в 'кожну годину 

В раду ·та«;мну ;з'я:влятис.я. Тим ва·С і;знО'В ;за1кликаю 

Я до чести і влади; сподіюсь, ;за1С.1"Іужите їх ви. 

Ви ж 1на добре снеро:вуйте ·все! Тепер при дворі я не можу 

290 Бути бе;з вас; а ~и, чесноту ;з умом сполучивши, 
Станете вище ;за всіх, ніхто бо та1{ гостро й ·ро,зумно 

Нам по·радить не ;зможе. Надалі не хочу я скарги 

Жадної ·слухать на вас. Говоріть від особи мо«;Ї, 
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Скрі~ь і ~авжди ·ви дійте, я·к канцлер цілої де:ржа.ви. 

295 Вам до.ручаю ·печать; що напишете й ~робите, все те 

Не~апере·чним лиш:И:ться". Так Рай·неке легко доскочив 

МиЛ(Jсти ~нову -собі, і кожен робить слухняно 

Те, що велить ві1н чи ·радить, чи на добро чи на лихо. 

РайнеК'е склав ко·ролеві подяку й ска~а1в: - "М~й владарю, 

300 Честю :на•д міру :вшанований я. Не ~збуду цьо•го я, 

Ро~ум свій ~бережу. І це доведу не~абаром". 

Що ж i;J •вовком було, про те ми -корот·ко ска:же•м. 
Він на арені лежав, переможений, в ранах жорстоких. 

Жінка і д•ру;Jі до нього прийшли, між ними кіт Гі•нце 

305 З Бравно1м укупі, ведмедем, - і діти, й рідня в·ся, і челядь, 

З плачем 'Н'а ноші поклали його, сінця підс·телИіВши, 

Щоб йо:му тепло лежа·ти було, -- чи1мдуж i;J а1рени 

ВИІнесли вовка 10:рбою. Огля·нули рани ува:жно -
Двадцять шість налічили; ~'я1вилось багато хірургів, 

310 Перев'я;Jали всі рани, і дали крапель цілющих, 

Бо ж усі члени ·йому ;Jаніміли. Т·равами вуха 

Медики терли ·йо•му, чхав сильно він ;J переду й ;Jаду. 

І лікарі промовляли: - "Помиймо Йо·го й по·ма1стімо !" 
Так утішали вони бідолашну рідню І;Jе1'ріма. 

315 В ліжко потім поклали його, він по·спав, та недовго, 

Швидко про·кинувсь, ;Jажурений лихом, - ганьба і стражданІНя 

Дуже йо·му дошкуляли~ ридав він, у давшися в рщ3пач. 

І Гіремунда його доглядала і~ се1рцем скорботним, 
В дум.ах про в·тра·ту страшну. ЩорщJ су.муючи тяж·ко, 

323 Гір-ко жа1ліла себе, і дітей, і 1відданих дру-;зів, 

Ба·чивши хворого мужа. А він, бе~по·ра:дний від горя, 

Був, як бе~умний, страшне було лихо, і наслідки кепські. 

Лисові ж все це приє;мне було; ;зве-селившись душею, 

З дру~ями він ро~мо.вля·в, а ті його славили хо·ром; 

325 З радістю в серуі пішов ві·н і;звідти. Коро."Іь до·бро•;зично 
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Дав йому охоро·ну й привітно ска;зав на прощання: 

- "Ну, пов•ертайтесь ско·ріш!~' Тут Ра1Йнеке впа1в на коліна, 

Моrвив: - "Як дякую вам я і добрій мош королеві, 

Раді державні1й, вельможам уаі1м! Хай Бог береже вас, 

330 О, мі·й королю, ва·с честю вінча~, усяку я волю 

Вашу вволити готовий, повік ;зобов'я;зани·й вам я. 

Нині ж до;звольте мені додому піти, щоб побачить 

Любу дружину і діток, що журно мене виглядають". 

- "Що ж, руша1йте", -- каже король, -- ,,1 н1чого не бійтесь". 

335 ТаІК от вирушив лис, од усіх при1віта'Ння діставши. 

Є багатенько ;з його ж таки роду, майстрів на ц1 штуки. 

Бо·роду ма'~ руду не всяк, її часто не ·видН'о. 

Райнеке"лИ!с подався в дорогу, ;з ним родичів соро·к, 

Гордо ві~д двору пішли у пошані ;з серцем веселим. 

340 Райнеке гордо ішов пош~реду, ;за ним усі інші. 

Так ~веселяв·сь ві1н душею, що хвіст його пиш•ний 

Ширше іще ·ро;зпустивсь - ;знов мав королів·ську •Віl'Н ла;ску, 

З·нов у ра·ді ;зас~в і мріяв ци:м скориста1тись. 

- "Всіх я ;звеличу прихильни·ків, дру;зі ·матимуть КQристь", 

345 Так він гадав: - "Муд·рі•сть ціннrіша, ніж ;золото щире". 

Райне.ке-лиса в до·рогу д·ру;зі усі проводжали. 

Йшов він просто до себе, в фортецю свою Малепа1р·тус. 
Вия,вив дяку до всіх, хто був до нього прихильний, 

Хто у годину :важку, як вірний друг, був і;з лисом, 

350 Підтримку він обіця1в їм свою; на ті·м rро;злучились, 

Кожен до себе пішов, і лис додо1му вернувся. 

З жінкою радо ;зустрівся, - була вона в до·брім ;здоров'ї. 

Жінка питЗІла про с·круту, і як в.рятувавсь він і;з неї, 

Райнеке мо,вив: -· "Я викрутивсь ;з·ручно. І;знов я піднісся, 
355 Ла·ску ;здо·був королівську, і буду, пк попереду, 

В раді його ;за•сідати, а тим то і лисячий ·рід наш 

Шани великої ді1йде. Король мене в канцлери ви1брав, 

Вгол"ос при;зюічив при всіх, доручивши печать королі1вства. 
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