Казка-вірш про хвастливого Зю
На узліссі, як в раю,
Жив хвастливий Заєць Зю.
Мав садибу невеличку,
Там вирощував морквичку.
Часто спав у гамаку
Під зозулине ку-ку.
Був звичайний собі звір,
Як не віриш – перевір!
Та одного разу в лісі
Лось-промоутер завівся.
Вихваляв він все що міг:
Листя, воду, в себе – ріг,
Квіти, зорі та комах –
Задурив всіх – просто жах.
І побився об заклад,
Хто із лісових звірят
В нього виграти гаразд
У рекламі хоча б раз.
В нагороду – просто дар –
Є білет в Мадагаскар.
Вовк хвалився сірим пухом,
Що чутливі має вуха,
Що гострющі зуби має
Та ніхто це не сприймає.
Знає кожен: вовк то й вовк –
Тож який із нього толк?!
Тут Лисиця рудощока
Узялася руки в боки,
Каже: «Хитра я така…
Навіть з’їла колобка!»
Та її ніхто не слуха –
Всім відома, як брехуха!
Тут нахмурився Їжак,
Він базікати мастак,
Та й йому не довелося
У рекламі виграть в Лося.

Ось і Заєць Зю зібрався
Та із Лосем позмагався.
Вийшов-виліз на пеньок
І завів на весь лісок:
«Подивіться всі скоріше,
Я у лісі найхутчіший,
А які у мене вуха –
А як я умію слухать,
А які у мене лапки,
Я умію навіть «ладки».
Я красивий і дотепний,
Найрозумніший і чемний.
І ніхто таким, як я,
Не буває ані дня!»
Виступав він та хвалився,
Пильно в дзеркало дивився,
Потирав зухвало ніс,
Аж поки не вийшов Лис.
Скинув Лис його з пенька,
Далі мова йшла така:
«От вже Лось та й дохвалився,
Сам у рота напросився:
То він дужий, то м’язистий,
А насправді – лиш костистий.
Раз настільки ти хороший,
Весь удалий та пригожий,
Мабуть, з’їм тебе та й край,
Так що, друже, вибачай!»
Тут злякався Заєць Зю,
Затремтів, пустив сльозу,
І почав галасувати,
Шкандибати, гучно чхати:
«Щось у мене тут болить,
Мабуть, це апендицит,
А, можливо, навіть кір,
З’їж-бо, Лисе, й перевір.
А можливо в мене сказ,
Бо щось так стріляє в глаз,

Або може навіть СНІД?..»
Лиса вже й розмило слід…
Усміхнувся Заєць вмить,
Позіхнув, почав радіть:
«От так заєць, от так я,
Мудра голова моя!
Мало вміти похвалитись –
Треба вчасно зупинитись!»
Гостра тут мораль, як штик –
Вмій притримати язик,
І тоді твоя реклама
Буде просто бездоганна!

