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Do lasu, gdzie mieszkała rodzina lisów, nadciągnęła 

z północy sroga zima.

Pewnego ranka mały lisek próbował wyjść z nory.

– Aaaaa! – krzyknął, zasłaniając sobie oczka, po 

czym sturlał się do miejsca, gdzie siedziała jego mama.

– Mamusiu! Coś utkwiło mi w oczach! Proszę, 

szybko, szybko wyjmij to! – błagał.

Zdziwiona i przestraszona lisica pośpiesznie, ale 

ostrożnie odsunęła łapki synka, którymi zakrywał sobie 

oczy. Przyjrzała im się, jednak nic w nich nie tkwiło.

Za to kiedy wyszła z nory na zewnątrz, od razu zo-

rientowała się, co się stało. Ostatniej nocy napadało mnó-

stwo bielutkiego śniegu i teraz blask słońca, którego pro-

mienie odbijały się od błyszczącej powierzchni, wydawał 
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się oślepiający. Mały lisek nie znał jeszcze śniegu, więc 

kiedy poraziło go odbite od niego jasne światło, pomyślał, 

że coś go ukłuło w oczy. 

Wkrótce lisek wyszedł się pobawić. Biegał do-

okoła po miękkim jak kłaczki jedwabiu śniegu, wzbija-

jąc w powietrze fontanny białych płatków, które migota-

ły wokół niego niczym maciupeńkie tęcze. 

Nagle z tyłu dobiegł go rumor:

– Bach! PLum! – i śnieżny puch przykrył go 

miękko niczym panierka.

Maluch przestraszył się i próbując się wyturlać 

spod śniegu, czmychnął na odległość dziesięciu metrów. 

Kiedy jednak odwrócił się, zastanawiając się, co się stało, 

niczego nie tam nie było – to śnieg osunął się z konarów 

jodły. Między gałązkami wciąż jeszcze spływały płatki, 

przypominając nitki białego jedwabiu. 

Nieco później lisek wrócił do nory i poskarżył się 

mamie:

– Mamusiu, łapki mam zimne i czuję w nich mro-

wienie! 

To mówiąc, wystawił w stronę lisicy mokre łapki, 

które przybrały purpurowy odcień. Mama-lisica chuchnę-

ła na nie i delikatnie obejmując je swoimi letnimi łapka-

mi, powiedziała:

– Za chwilkę się ogrzeją. Tak to już jest, że jak się 

dotyka śniegu, to potem szybko się ogrzewają.
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Jednocześnie zrobiło jej się przykro na myśl, że jej 

słodki synek jest taki nieszczęśliwy z powodu zziębnię-

tych łapek. Pomyślała też, że dlatego właśnie kiedy tyl-

ko przyjdzie wieczór, spróbują udać się do miasta i kupić 

wełniane rękawiczki pasujące na łapki chłopca.

Nastała ciemna, ciemna noc, która okryła mrokiem 

pola i lasy, jakby położyła na nich chustę furoshiki1, jed-

nak biel śniegu był tak intensywna, że cień mógł otulać go 

i otulać, a on wciąż jaśniał spod spodu.

Dwa srebrne lisy, matka z jej maleństwem, wyszły 

z nory. Mały lisek wsunął się pod brzuch swojej mamy 

i idąc pod nim, nieustannie rozglądał się tu i tam, mruga-

jąc okrągłymi oczkami. 

W końcu przed wędrowcami pojawiło się pojedyn-

cze światełko. Kiedy lisek zobaczył je, spytał:

– Mamusiu, czy to pani gwiazda spadła z nieba na 

takie nisko położone miejsce?

– To nie jest pani gwiazda – powiedziała mama-lisi-

ca, a nogi zdrętwiały jej ze strachu – To są światła miasta.

Kiedy lisica zobaczyła światła tego miasta, przypo-

mniała sobie, jaka straszna rzecz ją spotkała, kiedy pew-

nego razu wybrały się tam wraz z przyjaciółką. Choć lisi-

1 Furoshiki [風呂敷] – kwadratowy kawałek materiału, wykorzy-

stywany jako chusta czy tobołek. Używa się go do owijania, pakowa-

nia, przenoszenia prezentów lub innych przedmiotów. Może mieć róż-

ne rozmiary.
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ca zaklinała ją, by porzuciła ten pomysł, jej towarzyszka 

próbowała ukraść z jednego domu kaczkę. Zostały obie 

nakryte przez gospodarza, który zaczął je ścigać i ledwie 

uszły z życiem.

– Mamusiu, co robisz? Szybko, chodźmy! – zawo-

łał lisek spod brzucha mamy, ale nogi lisicy nie chciały 

się ruszyć z miejsca. Dlatego nie pozostało jej nic innego, 

jak tylko posłać chłopca do miasta samego. 

– Synku, wysuń łapkę – rzekła mama-lisica. 

Przez chwilę trzymała łapkę malucha w swoich ła-

pach, a wtedy ta zmieniła się w słodką rączkę ludzkiego 

dziecka. 

Synek-lisek rozczapierzał dłoń, zwijał w piąstkę, 

próbował ją szczypać i wąchać.

– To coś dziwnego, mamusiu. Co to takiego? – 

rzekł i znów zaczął przyglądać się z uwagą swojej łapce 

zamienionej w ludzką rękę, korzystając z poświaty biją-

cej od śniegu. 

Mama-lisica odparła:

– To jest ludzka ręka. Posłuchaj, synku, kiedy pój-

dziesz do miasta, tam będzie wiele ludzkich domów. Dla-

tego od razu poszukaj takiego, który na froncie ma wy-

wieszony szyld z okrągłym kapeluszem. Kiedy go znaj-

dziesz, zastukaj łagodnie w drzwi i powiedz: „Dobry wie-

czór!”. Wtedy człowiek uchyli nieco drzwi od środka, 

a ty wsuniesz w szparę tę rączkę, patrz uważnie!, tę ludz-
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ką rączkę, i powiesz: „Poproszę rękawice dokładnie na 

takie ręce”. Zrozumiałeś? Pamiętaj, w żadnym wypadku 

nie wolno ci pokazywać tej drugiej łapki!

– Dlaczego? – chciał wiedzieć synek.

– Wiesz, kiedy ludzie się zorientują, że rozmawia-

ją z lisem, to nie sprzedadzą ci rękawiczek. Zamiast tego 

złapią cię i zamkną w klatce! Ludzie to straszne istoty!

– hmmmm…

– Pod żadnym pozorem nie pokazuj tej łapki! Wy-

suń tylko tę właśnie, ludzką rękę! – to powiedziawszy, 

mama-lisica położyła na ludzkiej dłoni dwa miedziaki, 

które przyniosła ze sobą.

Lisek ruszył niepewnie przez jaśniejące od śniegu 

pole w kierunku świateł miasta.

Pojedyncze światełko, które majaczyło przed nim 

na początku, przerodziło się w dwa, potem trzy, a w koń-

cu miał ich przed sobą dziesięć. Patrząc na nie, lisek po-

myślał, że wśród świateł, jak wśród gwiazd, są i czerwo-

ne, i żółte, i niebieskie…

W końcu dotarł do miasta, jednak drzwi wszyst-

kich domów przy drodze były już zamknięte. Tylko z wy-

soko położonych okien na powierzchnię śniegu na ulicy 

padał ciepły blask światła. 

Nad szyldami na frontach domów przeważnie pa-

liły się jednak małe lampki. Dzięki temu lisek patrząc na 

nie, mógł szukać zakładu kapelusznika.
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