חזיר אחד הל לשוק,
חזיר אחד נשאר בבית.
חזיר אחד קיבל הרבה צלי,
חזיר אחד לא קיבל כלו.
חזיר אחד בכה "ווהה! ווהה!"
כל הדר הביתה.
אלה מילים של שיר חדר הילדים האנגלי מלפני
מאה או מאות בשנים.
סופרים אחדים ניסו לנחש מה בעצם קרה ומאין
נובע השיר.
הנה אחת הגרסאות מסוף המאה הXIX-

חיו פעם חמישה חזירים אחים בבית נחמד לרגלי
מדרון תלול .הם היו מחונכים יפה ,כך ששמשו
לדוגמה לחזירים אחרים בסביבה.

החזיר שהלך לשוק.
המבוגר שמבין החזירים היה גדול מאוד ולכן קראו
לו החזיר הגדול .הוא היה אחראי לכל ויתר האחים

חייבים היו להישמע למה שאמר .הם כבדו אותו
מאוד והיו מאד גאים בו.
יום אחד החזיר הגדול הלך לשוק ,מלובש בהידור
רב .שם פגש חברים רבים ותוך כדי שיחה אתם
שכח על החמור שהיה רתום לעגלה שלו .החמור
חזר לבדו הביתה ובדרך שפך ופיזר את כל הירקות
שנקנו בשוק.
כשיתר ארבעת החזירים
ראו את החמור והעגלה
הריקה היו בטוחים שהחזיר
הגדול נהרג .הם עלו על
העגלה ויצאו לחפש את
אותו .הם פגשו אותו הולך
מולם בדרך .על צווארו תלוי
היה שלט גדול ועליו כתוב
"חזיר יקר" .הוא הסביר
לאחיו שלא כדאי להתאבל
ולהצטער על הירקות
שנאבדו ,והם היו גאים בו
אפילו יותר מקודם.

החזיר אחד נשאר בבית.
החזיר השני ,חזיר הבית ,היה גם הוא רוצה ללכת
לשוק עם האח הגדול שלו ,אך לא היה לכך כל
סיכוי .תמיד הייתה עבודה רבה בבית וסביבו ,והוא
היה צריך לדאוג שהיא תיעשה .הוא טאטא את
החדרים ,סידר את המיטות ,בישל את כל הארוחות
והגיש אותן לשולחן .הוא אהב מאוד צמחים וגידל
רבים בבית ובגן,
ומידי פעם יכול היה
לשלוח זר פרחים יפה
לאחד הידידים שלו.
יום אחד חזיר הבית
ישב בכורסה וקרא
עיתון ,כששמעה
פתאום רעש מוזר ליד
דלת הבית .מישהו
ניסה להיכנס פנימה!
החזיר הציץ דרך

החלון וראה דוב שחור גדול .החזיר לא פחד כי דאג
קודם לנעול את כל דלתות הבית .תמיד הסתובבו
בסביבה כל מני גנבים
שרצו לשדוד משהו
מהבית.
כשהדוב ראה שלא יוכל
להיכנס ,הלך לו תוך
נהמה קלה ,והחזיר
אמר לעצמו שטוב
כאשר יש מי בבית
שיכול לשמור על
הדברים.
אחרי כמה ימים חזיר
הבית ערך מסיבה והזמין חברים מקרוב ומרחוק.
היה שם הרבה אוכל טוב וגם תזמורת קטנה
שניגנה ,והחזיר שר כל כך יפה שלאורחים הופיעו
דמעות בעיניים .ואז הם הביטו בשעוניהם ואמרו
"וי! לא הרגשתי שכבר כל כך מאוחר!"
חזיר הבית נפרד מהם והאורחים הודו לו על
המסיבה היפה.

חזיר אחד קיבל הרבה צלי.
החזיר הקטן הזה היה בעל מזג נוח ולא עשה צרות
לאף אחד .להפך ,הוא תמיד היה מוכן לעזור כשרק
היה צורך בכך .הוא עשה שליחויות ,השחיז סכינים
ובכלל עשה מה שרק ביקשו ממנו .הוא ידע למלא
את קומקום התה בלי לשפוך מים על הארץ או על
הרגליים שלו ואם מישהו בבית חלה ,הוא היה
מטפל בו יפה.

הוא השתדל שכולם יהיו מרוצים ממנו ולכן כולם
השתדלו שגם לו יהיה טוב ,והוא קיבל את מנת
הצלי הגדולה ביותר .יש האוהבים לאכול בשר עוף
או הודו ,אחרים מעדיפים כבש או עגל ,אך החזיר
הזה אהב במיוחד צלי בקר ופרוסת צלי יפה הייתה
בשבילו הגמול הטוב ביותר על היותו נוח לבריות.
יום אחד ,כאשר החזיר הגדול הלך לשוק וחזיר
הבית נרדם בכורסה ,חזיר הצלי הרגיש ריח
חריכה .הוא חיפש בתנור ,בקומה העליונה וגם
במרתף ,אבל לא מצא כלום .ואז שמע רעש וראה
שהאש בוערת בארובה! מה אפשר לעשות? הבית
כולו עלול להישרף! אבל הוא לקח חופן מלח וזרק
אותו לתוך הארובה ואחר כך רץ ועלה לגג עם דלי
מים .אבל עד אז האש כבר כבתה.
החזיר הגדול ראה את העשן מרחוק ונבהל מאוד,
אבל כשחזר ושמע איך אחיו הציל את הבית ,היה
מרוצה מאוד .מאז חזיר הצלי קיבל תמיד מנת צלי
גדולה במיוחד.

חזיר אחד לא קיבל כלום.
החזיר הקטן הזה היה שובב מאוד .קשה מאוד היה
להסתדר אתו .הוא לא עשה מה שביקשו ממנו
לעשות ולכן האחים לא רצו לשתף אותו בכל
הדברים הטובים שחילקו ביניהם .הוא לא אהב
ספרים ולא רצה ללכת
לבית הספר ועל כל
דבר אמר רק "לא" או
"לא רוצה"?
כשביקשו שישב בשקט
הוא דווקא רקד בכל
הבית ועשה רעש איום
ותמיד ניסה לעשות
תעלולים לא יפים
לאחרים .אבל הוא לא
נהג כך כשהחזיר הגדול ,האח הבכור ,היה בבית.
הוא פחד ממנו.
יום אחד חזיר הבית עלה על סולם כדי לחזק צמח

שטיפס על קיר הבית .החזיר הקטן החליט שזו
הזדמנות לעשות תעלול .לכן הוא עבר תחת הסולם
ודחף אותו ,והסולם נפל יחד עם חזיר הבית שעליו.
למזלו למטה הייתה אדמה רכה ולחזיר הבית לא
קרה כלום והוא רק נשרט
קצת וקיבל מכה .באותו
הזמן עבר שם החזיר של
הצלי שעזר לו להיכנס
הביתה והשכיב אותו
למיטה .הוא שכב שם כמה
ימים והמכות כאבו לו
מאוד.
כולם שיבחו את חזיר הצלי
ונתנו לו שוב הרבה צלי
לאכול ,והחזיר הקטן
השובב לא קיבל שום דבר.
וכשהחזיר הגדול חזר מהשוק הוא הוביל אותו
לסככה ונתן לו מכות על ישבן .אחר כך שלח אותו
לישון רעב ,בלי ארוחת ערב כלשהי.

חזיר אחד בכה "ווהה! ווהה!"
כל הדרך הביתה.
החזיר החמישי היה בכיין גדול .הוא בכה בבוקר כי
לא רצה לקום ובכה בערב כי לא
רצה ללכת לישון .הוא אף פעם לא
היה מרוצה .פעם אחת החזיר
הגדול הסכים לו ללכת ולשחק
בחוץ ,אבל הזהיר אותו לא
להתקרב לחוותו של מר גרולר ,כי
שם חי כלב גדול ששנא חזירים.
אבל לחזיר הקטן ,הבכיין ,נמאס
לשחק בחצר והחליט לבדוק האם
זה נכון מה שאמר לו החזיר
הגדול .המקום של חוות מר גרובר מצא חן בעיניו
והוא נהנה מהפרחים שגדלו שם ,אבל פתאום קוף
קפץ מחלון הבית ועלה ישר על גבו .החזיר הקטן
נבהל מאוד וכמעט התעלף .ואז יצאו מהבית כמה
ילדים עם שוטים ונתנו לו מכות ואם גם זה לא היה

מספיק ,הם שיחררו את הכלב הגדול שרדף אחריו.
החזיר בקושי הצליח לברוח.
עזוב ומוכה הוא בכה
"ווהה ,ווהה" כל הדרך
הביתה וכשהגיע לשם
היה כל כך מרוצה
שהתחיל גם לצחוק .וכך
הוא בכה בצד אחד של
הפה וצחק בצד שני.
אחר כך החזיר בגדול נזף
בו הרבה זמן והסביר לו
שתמיד כדאי להישמע
למה שאומרים המבוגרים.
החזיר הקטן קיבל את הנזיפה ברוח טובה כי הבין
שבעצמו היה אשם במה שקרה לו .מאז הוא
התנהג יותר יפה ולא גרם יותר צרות ודאגה לאחים
שלו.

