
Ansa og Bansa
- en fortelling fra Pakistan

Norsk- bokmålwww.morsmal.no

1



Det var en gang. En stor mørk jungel i nærheten av en liten landsby i Pakistan. 
2



Der bodde det en geitemamma med de to små geitekillingene sine. De het Ansa og Bansa.
3



En dag skulle geitemammaen ut på et ærend i byen og være borte en stund. Hun sa til de to barna sine at de måtte love å 

ikke åpne døren for noen andre enn henne, og det lovet de. 4



Geitemammaen gikk til byen mens Ansa og Bansa var alen igjen hjemme.
5



Det var helt stille i huset og Ansa og Bansa ble litt redde.
6



«BANK, BANK, BANK!» Det banket på døren. «Hvem er det» sa Ansa og Bansa.
7



«Kremt. Det, det, det er meg, moren deres som har kommet hjem fra landsbyen!  Slipp meg inn!»
8



Ansa sa: «Det der høres ikke ut som mamma.» Bansa sa: “Ja, du har rett, det høres ikke ut som mamma. Men hvem kan det være 

da?  Vi åpner døren og ser.” De åpnet døren på gløtt og der så de: En stor farlig løve som begynte å presse seg inn gjennom døra.9



Løven klarte å komme seg gjennom og helt inn i huset. Den åpnet opp den store kjeften sin og slukte både Ansa og Bansa
10



I magen til løven var det skummelt og helt bekmørkt. «Mamma, vi er i magen til løven, kom og hjelp oss! Mamma, vær så snill», 

ropte de. Men uansett hvor mye de ropte, så kunne ikke geitemammaen høre dem. Hun var langt, langt borte. Og løven vraltet 

tilbake til jungelen med den svære og tunge magen sin på slep. 
11



Om kvelden kom geitemammaen tilbake. Hun så seg rundt i det tomme huset sitt. Det var så stille der. Hun ropte på barna sine.

Ingen svarte. Hun tenkte «Hva kan ha hendt?». Geitemammaen ble redd og hun bestemte seg for å gå inn til landsbyen. Hun 

gikk og gikk og gikk, og hun stanset ikke før hun kjente varmen fra ilden til smeden.
12



Smeden sto og slo på glødende jern med den store slegge si. Geitemammaen spurte ham: «Smed, smed, hvis du får melk av 

meg, kan du da lage to spisse horn av jern til meg?” Det gikk smeden med på, og snart hadde hun to spisse horn av jern som 

hun satte oppå sine egne horn. 13



Geitemammaen gikk inn i jungelen med de nye spisse hornene sine. Hun gikk og hun gikk og hun gikk.
14



Helt til hun så: En stor og farlig ulv! Geitemammaen spurte ulven: «Har du min Ansa spist, og har du min Bansa spist? Om så, la 

oss slåss!» Ulven svarte: «Å nei, jeg har ikke din Ansa spist, og jeg har ikke din Bansa spist, så vi skal nok ikke slåss.» «Nei vel,» 

sa mammaen og gikk videre. Og hun gikk og hun gikk og hun gikk. 15



Helt til hun så: En stor farlig bjørn! Geitemammaen spurte bjørnen: «Har du min Ansa spist, og har du min Bansa spist? Om så, la 

oss slåss!» Og bjørnen svarte: «Å nei, jeg har ikke din Ansa spist, og jeg har ikke din Bansa spist, så vi skal nok ikke slåss.» «Nei 

vel,» sa mammaen og gikk videre. Og hun gikk og hun gikk og hun gikk.
16



Helt til hun så: En stor farlig løve! Med en kjempestor mage! Geitemammaen spurte løven: «Har du min Ansa spist, og har du 

min Bansa spist? Om så, la oss slåss!»
17



Løven svarte: «Grrrr.… Ja, jeg har nok din Ansa spist, og jeg har nok din Bansa spist, så kom igjen, la oss slåss!»18



Løven og geitemammaen føk på hverandre. Geitemammaen stanget de to jernhornene sine inn i magen på løven så magen ble 

flerret opp. 
19



Ut av magen kom Ansa og Bansa, og de var helt friske. 
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Geitemammaen omfavnet dem begge to, og tok dem med seg hjem. 
21



Geitemammaen ba Ansa og Bansa love at de aldri, aldri mer skulle åpne døren for noen andre henne.

Snipp snapp snute, så er eventyret ute. 22



Animatør: Mats Grorud

Se flere fortellinger på morsmal.no

23


