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กาลคร ัง้หน่ึงนานมาแลว้ มป่ีาใหญ่ทีส่วยงามแห่งหน่ึงในประเทศโซมาเลยี

ทีน่ี่มตีน้ไมส้งูใหญ่ ในกลางป่าแห่งนีม้ทีุ่งหญา้เขยีวชะอุม่ อนักวา้งใหญ่ไพศาล มี

ล าธารน ้าไหลผ่าน และทีน่ี่ยงัเป็นทีอ่าศยัของววักระทงิ

สามตวั ตวัทีห่น่ึงสขีาว ตวัทีส่องสดี า และตวัทีส่ามสนี ้าตาล พวกมนัเป็นเพือ่นรกั

และอยู่รว่มกนัอย่างมคีวามสขุ 

Det var en gang en stor og fin skog i Somalia. Midt i skogen, mellom 

de høyreiste trærne, lå det en grønn, vid slette, med en elv som rant 

igjennom.  Der bodde det tre okser; en hvit okse, en svart okse og en 

brun okse. De var bestevenner og levde fint sammen.
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วนัหน่ึงมสีงิโตตวัหน่ึงมาเยีย่มพวกมนั เจา้ววัทัง้สามตวักลวัมาก จงึรวมตวักนัและ

พรอ้มทีจ่ะตอ่สูก้บัเจา้สงิโตตวันี ้แมว้า่เจา้สงิโตจะแข็งแกรง่มกี าลงัมากมายเพยีงใด แต่

มนัก็มกี าลงันอ้ยกวา่เมือ่พวกววักระทงิทัง้สามตวัรวมก าลงักนั

En dag fikk de besøk av en løve. De tre oksene ble så redde at de samlet 

seg sammen og gjorde seg klar til å sloss med løven. For selv om løven var 

sterk, var de sammen, sterkere enn ham! 
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“อย่ากลวันะ ฉันจะไม่ท าอนัตราย (อย่ากลวัไปเลย ฉันไม่ท าอนัตรายหรอก” สงิโตพูดและย่อตวั

ลงทัง้สีข่า “พวกท่านก็รู ้ วา่ฉันอาศยัอยู่อกีดา้นหน่ึงของป่านี ้ทีน่ั่นเงยีบเหงาและแหง้แลง้มาก 

พวกเราอยู่รว่มกนัทีน่ี่ไม่ไดห้รอื เรามาเป็นเพือ่นกนั ดแูลซึง่กนัและกนั” พวกววัตา่งก็เห็นดดีว้ย 

เช ือ่วา่เป็นความคดิทีด่ี

เมือ่มสีงิโตเป็นเพือ่น จะชว่ยป้องพวกมนัจากสตัวร์า้ยตวัอีน่ๆ

«slapp av, jeg er ikke farlig», sa løven og la seg ned på alle fire. «dere skjønner, 

jeg bor på den andre siden av skogen, og der er det så ensomt og øde. Kan vi 

ikke bo her sammen, være venner og passe på hverandre.» Oksene syntes det 

var en god idé å ha en løve som venn, en som kunne beskytte dem mot de 

farlige dyrene der ute.
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อยู่มาวนัหน่ึงเจา้ววัสขีาวออกไปกนิหญา้ ขณะทีเ่จา้ววัอกีสองตวันอนงบีหลบัไปชว่งตอนกลางวนั 

เจา้สงิโตเดนิย่องเขา้ไปกระซบิบอกในหขูองเจา้ววัสองตวัน้ัน “พวกเจา้รูไ้หมว่า เจา้ววัตวัขาว ตวั

มนัขาวมากจนสง่แสงสวา่งจา้ในตอนค ่า ท าใหส้ตัวร์า้ยตวัอืน่ๆเห็นมนัอย่างง่ายดาย และน่ันก็

หมายถงึพวกมนัจะมาทีน่ี่เพือ่มากนิพวกเราทกุตวั พวกเราตอ้งไลเ่จา้ววัขาวออกไป”

En dag var den hvite oksen ute på beite, mens de to andre tok seg en 

ettermiddagslur. Da gikk løven bort til de to oksene og forsiktig hvisket i ørene 

deres: «Vet dere hva? Den hvite oksen er så lys at han skinner skarpt om 

kvelden. De farlige dyrene der ute vil lett legge merke til ham også komme hit 

og spise oss alle sammen, la oss jage den hvite oksen vekk».
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เมือ่เจา้ววัสองตวัไดย้นิดงัน้ัน ก็เกดิความกลวัมาก “เจา้สงิโตพูดถกู” พวกววัพูด 

และขบัไลเ่จา้ววัขาวออกไป

Da de to oksene hørte dette, ble e veldig redde. «Løven har rett» sa 

de og jaget vekk den hvite oksen». 
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วนัเวลาผ่านไปไม่นาน เจา้สงิโตก็พบเจา้ววัขาวตวัน้ันเดนิอยู่ตาม

ล าพงัรมิแม่น ้า และเจา้สงิโตก็จบัเจา้ววักนิจนหมดไม่เหลอืซาก

Det tok ikke lang tid før løven fant den hvite oksen 

alene ved elvebredden og spiste han opp. 
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วนัเวลาผ่านไปเล็กนอ้ย เจา้สงิโตเดนิไปหาเจา้ววัตวัสนี ้าตาล และกระซบิในหขูอง

มนัวา่ “เจา้รูไ้หมวา่เจา้ววัตวัด าตวั ตวัมนัมดืมาก เมือ่แสงตะวนัสอ่งถกูตวัมนั จะ

เห็นไดช้ดั ท าใหส้ตัวร์า้ยตวัอีน่ๆเห็นมนัไดช้ดัเจน แลว้พวกมนัจะมาทีน่ี่และกนิพวก

เราทกุตวั เราควรไลม่นัไปใหพ้น้” 

Etter en stund gikk løven bort til den brune oksen og hvisket i øret hans: ‹‹Du 

vet du hva, den svarte oksen er så mørk at han synes så godt i dagslyset. Alle 

de farlige dyrene der ute kommer til å legge merke til ham. Også kommer de 

hit og spiser oss opp alle sammen. La oss jage han bort››.
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เมือ่เจา้ววัสนี ้าตาลไดย้นิดงัน้ัน ก็เกดิความกลวัอย่างมาก “ใหเ้ราไลม่นั

ไปเถอะ”เจา้สงิโตพูด ววัสนี ้าตาลก็เห็นดดีว้ย

Da den brune oksen hørte dette, ble han kjempe redd. «La oss 

jage ham bort sa løven». Dette gikk den brune oksen med på.
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เวลาผ่านไปอกีไม่นาน เจา้สงิโตก็ไดพ้บเจา้ววัตวัด าอยู่ตามล าพงั มนัไลจ่บั

เจา้ววัและกนิมนั จากน้ันมนัก็เดนิทางกลบัและท าเหมอืนไม่เกดิอะไรขึน้

Det tok ikke lang tid før løven fant den sorte oksen alene, fanget 

ham og spiste ham. Også dro han tilbake og latet som ingenting. 
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ตอนนี ้เจา้ววัตวัสนี ้าตาลก็อยู่ตามล าพงักบัเจา้สงิโตและตอนนีล้ะก็ถงึควิของมนั

บา้งทีจ่ะถกูกนิ

Nå var den brune oksen alene igjen med løven. 

Og det var hans tur bli spist opp. 
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เจา้สงิโตไลต่ามลา่จบัเจา้ววัสนี ้าตาล เจา้ววัก็ตอ่สูอ้ย่างสดุก าลงั ตอนนีม้นัไม่มเีพือ่น

อกีแลว้ ก าลงัของมนัก็ดอ้ยลงจนไม่สามารถตอ่สูก้บัเจา้สงิโตได ้เจา้สงิโตใชก้งเล็บและ

ฟันทีแ่หลมคมของมนักดัเจา้ววัจนตาย

Løven jaget og fanget den brune oksen, og oksen sloss tilbake alt han 

kunne. Men uten sine venner var han ikke sterk nok til å kunne sloss med 

løven. Løven tok frem de skarpe klørne og tennene og bet oksen i hjel.
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กอ่นทีเ่จา้ววัสนี ้าตาลจะตาย มนัไดเ้อย่ค าสดุทา้ยวา่ “วนันีไ้ม่ใชว่นัตายของ

ฉัน แตม่นัเป็นวนัทีฉั่นไดไ้ลเ่พือ่นๆฉันไป”

I det den brune oksen tok sitt aller siste åndedrag, sa han: 

‹‹Det er ikke i dag jeg døde, men den dagen jeg jagde bort min venn.›› 
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