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Příhody lišky Bystroušky je opera o třech dějstvích, děj se odehrává v lese a hájovně. 

 

1. dějství 

Revírník obchází svůj rajon a unaven usíná v trávě. Pokukují po něm zvířátka i malá lištička a když 

revírníkovi přistane na nose skokánek a on se vzbudí, chytne právě ji a odnáší domů do hájovny, aby děti 

měly radost.  

Bystrouška žije v zajetí, popuzuje psa Lapáka a kohoutovi dělá rozbroje mezi slepicemi, protože ji 

popichuje. Zlobí ji i revírníkovy děti. Když jednoho kousne do nohy a poplaší slepice, chce paní 

revírníková, aby ji manžel okamžitě zastřelil. Ten chce lišce dát „jen“ výprask, ale jí se podaří utéct. 

 

2. dějství 

Bystrouška vystrnadí jezevce a zabere si jeho doupě. V hospodě hrají revírník, farář a učitel karty, pijí     

a vzájemně se popichují. Pak se rozejdou každý svou cestou. Revírník střelí v lese po nějaké lišce,         

ale naštěstí mine.  

Bystrouška v noci v lese potká krásného lišáka Zlatohřbítka. Ten s ní mile hovoří a když jí uloví králíka, 

odchází s ním Bystrouška do svého doupěte. Když vylezou ven, oznamuje Bystrouška svému milému,   

že se musí vdávat. Oddá je datel a ke svatebnímu veselí se přidávají všechna zvířátka v lese. 

 

3. dějství 

Po roce jde učitel lesem a nese kuřata. Na cestě vidí zakousnutého zajíce. Revírník ví, že to udělala liška  

a nalíčí na ni past. Bystrouška se skutečně vrací a přivádí i svou rodinu. Obelstí učitele a zadáví velkou 

část jeho kuřat. Učitele to rozzlobí a střelí do houfu prchajících lišek. Mláďata uniknou, ale Bystrouška   

je smrtelně raněna.  

Revírník se vrací z hospody do hájovny a zase usne v lese. Kolem poskakuje plno zvířátek. Když otevře 

oči, vidí lištičku, úplně stejnou jako byla Bystrouška. Místo ní však chytne skokánka. Ten mu řekne,      

že už ho zná, že mu o něm vyprávěl jeho dědeček.  


