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Жив собі зайчик на прізвисько То Й Що. Такого ледаря ще світ не 
бачив. Якось зібралися інші зайці капусту садити.

– Зайчику-братику, гайда на город. Восени добрий урожай збе-
ремо, і не доведеться тоді в мороз саму кору гризти.

– То Й Що? Я і кору погризу. Вона взимку смачніша, – зухвало 
відповів ледачий зайчик.

Лише під вечір вийшов То Й Що на свій город, а той вже давно 
бур’янами поріс. Ледь спромігся вирвати три лопухи та посадити 
зо дві капустини.
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– Ну і напрацювався ж я сьогодні, – позіхнув ледар і почав рав-
ликів рахувати.

Зійшла городина у звірят, а в нашого То Й Що лише дві капустини 
стирчать.

– Зайчику-братику, ходімо з нами грядки поливати. Літо спе-
котне – пропаде городина без води.

– То Й Що? Не моя біда, – відповів зайчик і поспішив до ставка, 
щоб із жабами наввипередки пострибати.

Тільки награвшись досхочу, вийшов То Й Що на свій город. При-
ніс одне відерце води, та й те майже все по дорозі розплескав. 
Хлюпнув з нього на бур’яни та й пішов хрущів ловити.
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А наступного дня біда у зайчат сталася. На кожній капустині 
оселилася гусінь та й заходилася ласувати хрумкими зеленими 
листками.

– Зайчику-братику, нумо гусінь збирати, – знову покликали зві-
рята То Й Що, – бо ці нахаби всю капусту з’їдять.

А наш ледар навіть і вухом не веде. Спить собі до обіду. Уже 
всі зайці з городу повернулися, уже обід поставили варити, уже й 
пообідали. А То Й Що хропака дає і вже третій сон бачить. 

Прилетіли горобці сонька піднімати.
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– Сонечко встало, а ледар ще спить, 
зараз То Й Що ми станемо будить.

Співали-співали йому під вікнами, а він на інший бік перевер-
нувся та й далі спить. 

Стали комарі зайчика будити. Під самим вухом дзижчали та в 
боки кусали.

Комарі, комарі 
прилетіли на зорі. 
І пищали, і дзижчали 
і у домі, й у дворі.

А То Й Що і не думає вставати. Тоді сонечко почало ледаря 
будити. Воно піднялося високо над лісом та давай його промінням 
гарячим лоскотати.
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– Ой, що це?! – аж підскочив сонько і вхопився за свого куцого 
хвостика, який уже гарячим став від сонця.

– Та добре вже, добре, встаю.
Зайчик неохоче підвівся та й поплентався на город. А там лише 

самі штурпаки стирчать, а на них сита зелена гусінь дрімає. Рап-
том він помітив метелика, крила якого вигравали всіма барвами 
веселки. Несподівано повіяв вітерець, красень стрімко злетів і 
помандрував до лісу. Зачарований такою дивиною То Й Що постри-
бав за ним. 
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– Не можна тобі до лісу самому ходити, – затріскотіла Соро-
ка-В-Лісі-Морока. Вона літала по всіх усюдах і сповіщала, де яка 
клопітна подія сталася. Так її звірі і прозвали: Сорока-В-Лісі-Морока.

– Чому це не можна? Ще хтось мені вказуватиме, куди ходити, а 
куди ні, – відмахнувся зайчик і почимчикував услід за метеликом.

Граючись зі своїм новим другом, То Й Що не помітив, як потоптав 
усі квіти в садку, за якими так старанно доглядала Коза-Сірі-Боки.

– Навіщо ти всі квіти потоптав? – бідкалася Коза.
– То Й Що? Не моя біда, – відповів зухвало То Й Що та й утік.
Бігаючи наввипередки з метеликом, То Й Що ненароком розки-

дав усі яблука та гриби, які всеньке літо збирав Борсук-Зелений-Бук. 
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Звірята так його прозвали за те, що він жив під великим зеленим 
буком і зберігав там припаси на зиму.

– Що ж ти, зайчику, наробив? Що ж я взимку їстиму? – журився 
Борсук-Зелений-Бук.

– То Й Що? Не моя біда, – відмахнувся той і весело пострибав 
далі.

Розбишака так розперезався, що й не помітив, як наскочив на 
крихітний будиночок під кущем. Гірко заплакало Мишенятко-Знай-
ди-Зернятко.

– Навіщо ти мій будиночок розвалив? Де ж я тепер зимувати 
буду?
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– Не моя біда, – лише засміявся То Й Що.

Ледар у лісі біди наробив, 
усе поламав, усе потрощив, – 

затріскотіла знову Сорока-В-Лісі-Морока.
За іграми та забавами наш гультяй навіть і не зчувся, як у лісі 

стемніло. Настав вечір.

– Руда та хижа 
ходить у лісі дивовижа, –

попередила сорока То Й Що.
– Ліпше тобі, зайчику, поки не пізно, повернутися додому. 
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– Відчепися, чого пристала як реп’ях до кожуха? – огризнувся 
неслух.

Побачила сорока, що зайчик її не слухає, та й полетіла геть.
– Де ж мій метелик? – розгубився То Й Що. 
А тим часом у лісі зовсім стемніло. 
– Пора вже й мені додому повертатися, – подумав зайчик. – Ой, 

а куди ж поділася моя стежка? – злякався То Й Що.
А й справді – сонечко вже сховалося, і в лісі запанувала темна ніч.
– Агов! Тут хтось є?! – гукнув він.
– Є… є… є, – покотилося луною.
– Я заблукав! – злякався То Й Що.
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– Заблукав… блукав… лукав, – почулося у лісі.
– Допоможіть хто-небудь! – заплакав зайчик.
– Хто-небудь… небудь... будь… – засміялося відлуння у відповідь.
– Кому це не спиться? Чого розкричався? – поцікавився раптом 

чийсь улесливий голосок. Це була лисиця.
– Так тому і бути! Допоможу тобі.
– Ой, як добре, що я тут не один. А як тебе звати? – зрадів То Й Що.
– Я – Лисиця-Хитролиця, – облизнулася руда. – Ходімо скоріш 

зі мною. Додому тебе заведу, тут зовсім недалеко. Я знаю найко-
ротшу дорогу. 

– Дякую тобі, лисичко. І зовсім ти не страшна. І зовсім ти не хижа, 
як про тебе сорока казала. 
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– Знайшов кого слухати – ту брехуху-скреготуху, – засміялась 
Лисиця-Хитролиця.

І пішов зайчик з рудою найкоротшою дорогою додому: очере-
тами та болотами. Тільки ж чомусь будиночка То Й Що все не видно 
й не видно.

– Лисичко, а ми не заблукали часом?
– Та що ти? Щоб Хитролиця заблукала? Я ж казала, що це найко-

ротша дорога. Ти ще такою не ходив. 
Ідуть вони та й ідуть чагарниками, травами. Завела руда зайчика 

у самісінькі хащі. 
– Ось ми і прийшли, – посміхнулася ласо.
– Але ж це не мій дім, – здивувався То Й Що.
– Звісно, що не твій, я тут живу. Я ж казала, що приведу тебе 

додому – ось і привела, – відповіла Лисиця-Хитролиця.
Її ласкавий, улесливий голосок кудись зник.
– І голос у тебе якийсь грубший став, – насторожився зайчик.
А лисиця як накинеться на нього та як завиє:

– Зараз з’їм тебе я, друже, 
і повір, мені байдуже, 
що сорока там верзе. 
Я голодна, ось і все!

– Ой, біда, біда, біда. 
Ой, не їж мене, лисице. 
Ой, не їж мене, сестрице! –

заволав зайчик.
– Не кричи «біда, біда», 
лисиця зайцю не сестра, 
з’їм і вуха і хвоста!
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І вчепилася Хитролиця гострими пазурами в То Й Що.
Та раптом у хащах щось як оживе, загуде, зареве. То прокинувся 

розгніваний Ведмідь-Володар-Угідь.

– Покажіть мені нахабу! 
Хто мене посмів збудить? 
Дуже хочу я сміливцю 
Тут і зразу ж відплатить! – 

заревів ведмідь.

– Як злякалася лисиця,  
дременула неспроста.  
Вже забула про вечерю 
і про вуха, і хвоста, –

засміялася Сорока-В-Лісі-Морока.
– Тікай, тікай і не повертайся! – пригрозив ведмідь лисиці.
– Спасибі тобі, Ведмедю-Володарю-Угідь. Спасибі, друже, – 

подякував тремтячим голоском То Й Що.
– Не поспішай дякувати, а ліпше ставай до роботи, – наказав 

ведмідь.
– До якої роботи? – здивувався зайчик.
– Хіба ти вже забув? А хто козі садок витоптав?
– Я, – тихенько відповів То Й Що.
– А хто борсукові припаси розкидав?
– Теж я ,– зніяковів розбишака.
– А хто мишеняті хатинку зруйнував?
– Знову я, – ледь чутно зізнався зайчик і заплакав. 
– Та годі вже рюмсати. Гайда до роботи, а я тобі допоможу, – 

заспокоїв його ведмідь.
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– Справді допоможеш? – здивувався То Й Що.
– А чому б і ні? – відповів Володар-Угідь. – Я господар цього лісу і 

тому слідкую за порядком, щоб ніхто нікого не ображав, щоб лісові 
мешканці безладу не чинили і один з одним дружили. Наробив ти 
біди звірятам, тепер усе треба виправляти. 

Усю ніч, поки світив місяць, аж до самого ранку зайчик садив 
квіти, збирав горіхи, яблука та ладнав будиночок. А ведмідь йому 
допомагав. 
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Зійшло сонечко, вийшла Коза-Сірі-Боки у садок і очам не пові-
рила – навколо буяли квіти ще кращі, ніж були. 

Борсук-Зелений-Бук дуже зрадів, коли побачив зимові припаси. 
А Мишенятко-Знайди-Зернятко вже новосілля влаштувало у 

новій хатинці.

– Ой, погляньте, що за диво! 
Та невже таке можливо? 
Ледар взявся до роботи, 
виявив про всіх турботу, – 

радісно повідомила новину лісовим мешканцям Сорока-В-Лісі-Мо-
рока.

Так зайчик потоваришував із ведмедем і вже ніколи не ледарю-
вав та не цурався роботи. А коли хтось просив про допомогу, він 
залюбки відгукувався.

То Й Що став справжнім вірним другом для всіх звірят.
А Лисицю-Хитролицю з того часу в лісі ніхто не бачив.
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