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Є в мене добрий друг Ігор МАСЛЮК. Він дуже мене підтримує у виданні моїх книжечок! Дякую йому.
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твору умовно з’являється образ Мами, який вчить і підтримує братів

у буденних, часом небеспечних ситуаціях.
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Було це в Англії. Жили собі край села троє
поросят. Звали їх Броуні, Уіті та Блакі. Особливих занять
у них не було, бо що може робити маленьке порося?
Майже весь свій час вони, перепрошую, бовтались
у багнюці. Та ось прийшов час подумати про те, як
збудувати власний дім. Блакі був дуже розсудливим
і охайним, принаймні, як для поросятка. І ніколи
не забував, що казала Мама: “Що б ви не робили —
робіть це якнайкраще!” І Блакі, як поросятко ініціативне,
запропунував:

— А збудуймо наш власний дім!



Але його брати не були
завзятими до праці. Броуні, недовго
думаючи, збудував хатку з соломи.

Справа йшла просто і легко.
І день не минув,

як хижка стояла у всій своїй красі.

Уіті теж не надто обтяжувався надмірними
роздумами і звів хатинку з лози, а замість даху навалив
товтий шар сухого листя. Уже надвечір будівництво
було завершене.



А Блакі, як
пам’ятаєте,
був кмітливим,
до кожного діла
ставився серйозно.
Годі вже й казати
про таку
відповідальну справу,
як будівництво.
Він усе ретельно
обміркував,
порадився
з міськими
архітекторами
і почав
зводити
цегляний
дім.

Саме за роботою брати його і застали.
— Отакої! Охо-хо! А що це ти таке будуєш?

Чи не фортецю часом? — розреготалися Броуні та Уіті,
та так гучно, що їхнє рохкання було чути далеко-далеко
в лісі.



А в тому самому лісі жив справжнісінький вовк
на прізвище Сміт. То був далеко не найдобріший у світі
вовк. Злющий був вовк, поганий. Та ще й дуже ласий
до маленьких поросят. Що вже й казати про його
мармизу! Саме цей волоцюга і почув реготання
зухвалих братиків.

“Уоц ап?!” —
подумав поганий
Містер Сміт,
а це по-англійськи
означає “у чому
справа?”.
Він обурився,
бо вважав себе
в лісі за господаря,
і негайно вирішив
на власні очі
побачити
бешкетників.

Помітили його
Броуні з Уіті,

і стало їм
зовсім не

весело.
Перелякалися

так, що їхні
маленькі

рожеві
хвостики

дрібко
затрусилися.

І поросята
кинулися

тікати.



Броуні першим дістався своєї хатки і ледь устиг
двері зачинити. Але хіба то перешкода для
справжнього лиходія? Вовк дмухнув тричі — хатка
й розлетілася навсебіч. Наче й не було її. Ще б пак,
хижка ж була солом’яною. Ех, Броуні, необачний.



Дременув Броуні чимдуж до хатки Уіті, ледь
ускочив. Налягли брати на двері, щосили тримають —
бояться. Але це не стримало поганого Містера Сміта.

Перепочив трошечки, та як дмухнув щосили —
завалилася халабудка. Перелякалися поросята
не на жарт. Дрібно перебираючи ратичками, помчали
до будинку Блакі.



А він був не тільки чемним і розсудливим, а ще
й поблажливим і великодушним. І давно вже вибачив
братам їхнє кепкування. Радісно пустив Блакі їх до себе.
Вони ж були такі перелякані, що й слова вимовити
не могли. Хутко майнули під ліжко. Там і причаїлися,
тремтячи, як листячко на вітрі.



Отут уже для вовка в його ганебній справі
почалися справжні труднощі. Адже цегляний будинок
так просто не завалиш.

“Я знаю, що робити! Ось через цей димар залізу
в дім і, попри все, таки втішуся поросятинкою! Недовго
вже чекати...” — подумав поганий Містер Сміт і,
ковтаючи слину, поліз у димар.



А Блакі був ще й добрим господарем і саме
в цей час варив юшечку. Коли з димаря посипалася
сажа, Блакі одразу все зрозумів. Він миттю зняв кришку
з казана. Бо до всього був ще й спритним.

Замурзаний, мов сажотрус, поганий Містер Сміт
шубовснув точнісінько в окріп.



Опечений бідолаха добре знав дорогу назад.
Він вискочив крізь димар на дах, скотився на землю
і кулею кинувся до лісу. А Броуні, Уіті та Блакі, троє
маленьких поросят, поглядом проводжали сіроманця
і раділи, що таки провчили жадібного Містера Сміта.



А якщо ви забажаєте поділитись своїми враженнями, щось запитати, розповісти, просто
поспілкуватися зі мною або замовити книжечки, тоді пишіть, дзвоніть. Не соромтесь.

Чекаю,
ваша
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Подивіться які книжечки я видала! Правда, вони класні? Я для вас дуже старалася.




