




Olipa kerran      kolme           pientä           porsasta.

Kun      porsaat   olivat riittävän  vanhoja,    porsaiden       emo            lähetti ne

maailmalle      etsimään         onneaan.





Ensimmäinen      porsas      oli hyvin      laiska.

Sitä          ei          työnteko    kiinnostanut.

Kun tuli      talon     rakentamisen     aika,        porsas     päätti

selvitä siitä mahdollisimman helpolla.





Ensimmäinen porsas    tapasi     miehen, jolla    oli paljon      olkia.

”Hyvä        mies,  anna minulle       olkia,          jotta voin      rakentaa niistä

talon”,  ensimmäinen    porsas     pyysi.

Mies   antoi     porsaalle     olkia,     ja se     rakensi niistä itsellensä talon.





Myös       toinen          porsas      oli melko      laiska.

Sekin      halusi     selvitä    helpolla      talon   rakentamisesta.





Toinen    porsas     kohtasi     miehen, jolla     oli paljon      risuja.

”Hyvä         mies,   anna minulle       risuja,    jotta voin      rakentaa niistä

talon”,     toinen        porsas        pyysi.

Mies   antoi     porsaalle     risuja,       ja se     rakensi niistä itsellensä talon.





Kolmas         porsas       oli viisas       ja ahkera.

Se       halusi      rakentaa    talon, joka olisi kestävä ja vahva.





Mies   antoi     porsaalle    tiiliskiviä,      ja se     rakensi niistä itsellensä talon.

”Hyvä   mies,     anna     minulle     tiiliskiviä,       jotta voin      rakentaa niistä

talon”,     kolmas    porsas     pyysi.

Kolmas    porsas     kohtasi     miehen, jolla     oli paljon      tiiliskiviä.





Porsaat        elivät        onnellisina         taloissaan.

Kunnes      eräänä     päivänä       porsaiden      luo saapui       paha         susi.

Porsaat       pelästyivät. 

Ne    juoksivat      taloihinsa ja sulkivat ovet  tiukasti    kiinni.





Paha    susi                   tuli      ensimmäisen   porsaan    talon luo.

Sehän   oli       rakennettu        oljista.       ”Pikku    possu,    pikku    possu, 

päästä minut   sisään,     paha       susi            huusi. 

”En päästä,   en varmasti     päästä”, ensimmäinen  porsas    huusi takaisin.





”Sitten    minä   henkäisen ja hönkäisen ja puhallan    talosi     kumoon.

”Tulen      ja syön     sinut  suuhuni”,     paha       susi          vastasi.

Ensimmäinen porsas         ei       avannut      olkitalonsa            ovea.

Niinpä    paha        susi    henkäisi ja hönkäisi ja puhalsi     olkitalon        kumoon.





Ensimmäinen porsas pelästyi.      Nyt         paha        susi   söisi sen suuhunsa. 

Ensimmäinen porsas       lähti   juoksemaan suojaan     toisen  porsaan talolle.

Onneksi    paha     susi           ei saanut sitä kiinni,       ja se          pääsi

turvaan    toisen    porsaan       risutaloon.





päästä minut     sisään”,      paha       susi          huusi.

”En päästä,   en varmasti  päästä”,     toinen    porsas  huusi takaisin.

Paha    susi          saapui      toisen      porsaan      talon luo.

Sehän oli       rakennettu    risuista.         ”Pikku    possu,    pikku    possu, 





”Sitten        minä  henkäisen ja hönkäisen ja puhallan  talosi   kumoon.

”Tulen ja  syön teidät molemmat suuhuni”,    paha susi         vastasi

Toinen     porsas       ei       avannut        risutalonsa         ovea.

Niinpä      paha     susi  henkäisi ja hönkäisi ja puhalsi       risutalon          kumoon.





Ensimmäinen ja toinen porsas pelästyivät.      Nyt       paha       susi          söisi

ne molemmat suuhunsa.     Porsaat  lähtivät juoksemaan

suojaan kolmannen porsaan   talolle.     Onneksi       paha      susi

ei saanut niitä kiinni, ja ne   pääsivät   turvaan kolmannen porsaan tiilitaloon.





Lopulta      paha      susi               tuli     kolmannen porsaan   talon luo.

Sehän oli rakennettu tiiliskivistä.        ”Pikku    possu,    pikku    possu, 

Päästä minut     sisään,       paha    susi            huusi.

”En päästä, en varmasti  päästä”,     kolmas    porsas    huusi takaisin.





”Sitten minä henkäisen ja hönkäisen ja puhallan     talosi     kumoon.

”Tulen   ja syön   teidät kaikki suuhuni”,    paha     susi         vastasi.

Kolmas   porsas        ei avannut              tiilitalonsa           ovea.

Niinpä      paha      susi   henkäisi ja hönkäisi ja puhalsi ...





Mutta   kolmannen porsaan    vahva            tiilitalo      ei mennytkään kumoon.

Paha       susi   henkäisi ja hönkäisi ja puhalsi uudestaan. 

Mutta            turhaan.

Tiilitalo                 ei     hievahtanutkaan paikoiltaan.





Paha       susi   henkäisi ja hönkäisi ja puhalsi yhä uudestaan ja uudestaan. 

Mutta    kolmannen porsaan vahva              tiilitalo              kesti

pahan     suden         kaikki     hönkäilyt.





Niinpä         paha    susi           keksi     uuden     keinon.                 Se       päätti 

kiivetä       katolle ja mennä sisään savupiipun          kautta.            Viisas    kolmas 

porsas kuitenkin arvasi       pahan     suden      ajatuksen.      ”Laitetaan äkkiä 

iso pata    vettä     takkaan savupiipun alle kiehumaan”, kolmas porsas sanoi.





Porsaat     laittoivat    vettä   kiehumaan. 

Sillä    aikaa         paha susi                tunki       itseään    alas         savupiipusta.   

Paha susi    putosi suoraan  pataan,    jossa oli   kuumaa kiehuvaa   vettä!

Ja kuinka ollakkaan!





Hirveästi ulvoen   paha susi      hyppäsi pois kuumasta padasta.

Susi       syöksyi    hirmuista vauhtia tiehensä.

Tämän jälkeen   paha susi        ei enää koskaan    häirinnyt porsaiden onnellista

elämää.                      Sen pituinen se.
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