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Зайо Байо и Кума Лиса били съседи. Къщите им в гората се
издигали, току-речи, една до друга. Обаче Лисината къща била от лед, а
Зайовата от кори и лико.

През зимата и двамата прекарали добре, но ето че настъпила про-
лет. Лисината къща се стопила, а Зайовата си останала, както си била.
Кума Лиса отишла при Зайо Байо и го помолила да я пусне да се сгрее.
Заекът я пуснал, а тя го изпъдила:

– Аз съм Лисица царица – рекла. – В чиято къща вляза, тя става
моя. Махни се оттук, че ще те разкъсам.

Зайчето се разплакало и тръгнало да дири защитник. Върви по пътя
и плаче. Ето че го срещат кучета.

– Бау, бау, бау! Джав, джав, джав! – казват те. – Защо плачеш, Зайо
Байо?

– Оставете ме, мили кучета – отвръща им зайчето. – Как да не пла-
ча? Имах си къщица от кори и лико, здраво съградена и хубаво изписа-
на. И от студ ме пазеше, и от горещина. Кума Лиса пък имаше ледена
къща. Стопи се нейната, дойде в моята, уж да се сгрее, взе, че ме изпъди
да се скитам по света немил-недраг, без дом и без покрив.

– Не плачи, Зайо Байо! – казват кучетата. – Ние ще я прогоним.
– Не можете я прогони. Тя е проклета и много зла.
– Не, не. Ще видиш как ще я прогоним. Отишли при къщицата.
– Бау, бау, бау! Джав, джав, джав! Скоро; Лисо, вън! Скоро вън! А

лисицата се обадила отвътре:
– Като изляза, па като се развъртя, на късове ще ви направя и по ця-

лата гора ще ги разпръсна.
Кучетата се уплашили и избягали.
Зайчето тръгнало отново да търси закрилник. Върви по пътя и пла-

че. Ето насреща му Баба Меца. Спира се тя и го запитва:
– Защо плачеш, мило зайче?
– Остави се, Бабо Мецо! Как да не плача? Съградих си къщица от

кори, изписах я отвътре и отвън, наредих я – да ти е драго да влезеш и
да поседнеш. Зиме ме пазеше от студ, а лете – от горещина. Кума Лиса
си имаше ледена къща. Нейната се стопи и тя дойде в моята, уж само да
се сгрее. Настани се вътре, а мене изпъди – да се лутам по света немил-
недраг, без дом и без покрив.

– Не плачи, Зайо Байо – казва му мечката. – Аз ще я изгоня.
– Не можещ я изгони, Бабо Мецо. Кучетата я гониха и не смогнаха

да я прогонят. И ти не ще успееш.
– Не, не. Ще я изгоня. Отишли при Зайовата къща.
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– Ръррррр! – изревала мечката. – Скоро, Лисо, вън! Скоро вън! А
лисицата се обадила отвътре:

– Като изскоча, па като се развъртя, на късове ще ви направя и по
цялата гора ще ги разпръсна. Скоро се махнете!

Мечката се уплашила и избягала.
Пак тръгнало зайчето да търси защитник. Върви по пътя и плаче ли,

плаче. Среща го бикът – силен и буен. Спира се и го запитва:
– Защо плачеш, Зайко? Кажи на батя си?
– Батьо Биче, остави се! Как да не плача? Съградих си къщица –

тъкмо като за мене. И хубава, и здрава. Зиме от студ ме пазеше, лете –
от горещина. А Кума Лиса, моята съседка, имаше къща от лед. Запроле-
ти се. Лисината къща се стопи. Тя ми дойде на гости, уж само да се
сгрее, че беше премръзнала. Влезе и не излезе вече, а мене изпъди да се
скитам по света немил-недраг, без покрив и без дом.

– Да вървим тогава да я прогоним.
– Не ще можеш я прогони, батьо Биче. Кучетата отидоха, но не мо-

жаха да я прогонят. След тях отиде мечката – и тя не можа. Ти ли ще
можеш?

– Ще мога, разбира се. Аз от никого не се боя. Кой смее да ми изле-
зе насреща?

– Не ще успееш, батьо Биче.
– Ще я изгоня, ти казвам. Ще видиш.
Отишли при къщата на Зайо Байо. Разревал се оня ми ти бик – ця-

лата гора се разклатила. Всичко живо се изпокрило по дупки и хралупи.
– Скоро, Лисо, вън! Скоро вън! А Кума Лиса се обадила отвътре:
– Като изскоча, че като се развъртя, на късове ще ви направя и по

цялата гора ще ви разпръсна.
Бикът се уплашил и побягнал.
Пак тръгнало зайчето само-самичко да си търси защитник. Върви и

плаче, та се къса. Гората цепи. Ето насреща му еленът. На главата му
рога – като дърво разклонени.

– Стой, Зайо Байо! Защо си се разплакал?
– Остави се, вуйчо Елене! Как да не плача, като е за плач? Къща си

бях съградил, изписал я бях и наредил. Да ти е драго – да седнеш, та да
си починеш. Къщата ми е от брезови кори и от лико. А Кума Лиса –
проклетницата съседка – си имаше къщица от лед. Дойде пролет, къща-
та й се стопи. Примоли ми се да я пусна за малко да влезе, колкото да се
сгрее. Пуснах я, вуйчо Елене. И знаеш ли що стана? Кума Лиса ме про-
гони, за да се настани в къщата ми. Ето ме, че се скитам по света немил-
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недраг, без дом и без стряха.
– Да отидем да я изпъдим, Зайо Байо.
– Да отидем, вуйчо Елене, но ти не можеш я изпъди, проклетница-

та! Страшна и зла е. Всички се боят от нея. Кучетата отидоха, тя ги под-
плаши и те побягнаха. Мечката отиде след тях – и нея изплаши, и тя по-
бягна. Подир това отиде бикът, но и той не можа да я изгони. И той из-
бяга. И ти не можеш я прогони.

– Мога, Зайо Байо, мога. Ще видиш, че мога. Отишли при къщата
на зайчето. Разревал се еленът:

– Скоро, Лисо, вън! Скоро вън, че като вляза, па като те вдигна на
рогата си, ще те хвърля през девет земи в десета!

А лисицата се обадила отвътре:
– Като изскоча, па като се развъртя, на късове ще ви направя и по

цялата гора ще ви разпръсна.
Еленът се уплашил и избягал.
Зайчето тръгнало отново да търси защитник. Плаче, хлипа и прок-

лина лошата съседка, лисицата. Небето цепи от плач. Но никой го не чу-
ва. Всички животни се изплашили от Кума Лиса. Кучетата, мечката, би-
кът и еленът им разправили. Много ги било страх, горките.

Зайчето наближило към селото. Срещнал го Петльо с коса на рамо.
Тръгнал бил на коситба.

– Кукуригуууу, Зайо Байо! Кукуригуууу, защо си се разплакал?
Майка ти ли е умряла, или е починал баща ти?

– Ох, остави се, байо Петльо! Как да не плача? Съградих си къща –
хубава и яка, изписах я, наредих я, – да я видиш, та да ми завидиш. От
пъстри кори и лико я направих. А Кума Лиса, моята съседка – нали е ле-
нива, – си направи къща от ледени буци. Запролети се, пекна слънцето,
разтопи я. А моята къща си остана. Дойде лисицата на гости и ме помо-
ли да се сгрее нл огнището ми. Влезе, настани се и ме прогони да се
скитам нагоре-надолу немил-недраг, без дом и без подслон.

– Туй ли било? Хайде Де вървим тогава да я изпъдим.
– Да вървим, бай Петльо, но можеш ли я изпъди?
– Мога, Зайо Байо, мога.
– Не, не можеш, байо Петльо. Кучетата отидоха – зли и свирепи, – а

Кума Лиса ги изплаши. Отведох Баба Меца – и тя се уплаши. После оти-
дохме с бика – и той се уплаши. Най-сетне отведох вуйчо Елен, но лиси-
цата подплаши и него. И ти не можеш пропъди тая проклета лисица.

– Аз ли не мога? Ще видиш.
Отишли при къщата. Петелът се развикал:
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– Кукуригу-мигууууу! Кукуригу-мигуууу! Остра коса съм понесъл
– Кума Лиса да заколя. Скоро, Лисо, вън! Скоро, Лисо, вън!

Чула лисицата и се уплашила. Сторило й се, че всички косачи от се-
лото са се събрали пред къщата. Решила да избяга през комина. Но –
гледа – коминът тесен, не ще може да се промъкне през него. Па и в ог-
нището гори огън.

Чул се отново гласът на Петльо – тоя път още по-страшен:
– Кукуригу-мигууууу! Кукуригу-мигууууу! Остра коса съм понесъл

– Кума Лиса да заколя. Скоро, Лисо, вън! Скоро, Лисо, вън!
Лисицата се обадила отвътре:
– Почакайте малко: обличам се!
И почнала отново да мисли как да избяга. Дали не може през прозо-

реца? Не, той е тесен.
Пак се зачул гласът на петела, три пъти по-страшен от преди:
– Кукуригу-мигуууу! Кукуригу-мигууууу! Остра коса съм понесъл

– Кума Лиса да заколя. Скоро, Лисо, вън! Скоро, Лисо, вън!
А лисицата се обадила:
– Още малко почакайте: кожуха си обличам!
Видяла Кума Лиса, че не може да се отърве. Мисли, мисли, нищо

не може да измисли.
А петелът отново извикал, тоя път толкова силно, че всичко живо

се разтреперало:
– Кукуригууу-мигуууу! Кукуригу-мигууууу! Остра коса съм поне-

съл – Кума Лиса да заколя. Вън, Лисо, вън! Вън, Лисо, вън!
Лисицата излетяла като стрела из вратата, но Петльо бил препречил

косата. Разсякъл Кума Лиса на две, а после – още надве, че и още на две.
На късове я направил. Сетне влязъл в къщата и заживял братски със зай-
чето. Дълго живели те заедно и много имот натрупали.

Оттогава излязла пословицата: „Живеят си братски като петела и
зайчето“.

КРАЙ
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