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Hanen og katten
– en fortelling fra Litauen



Det var en gang en katt og en hane som bodde sammen i et lite trehus i en stor skog i Litauen. De var bestevenner og passet godt på 
hverandre. 2

முன்னனொரு கொலத்தில் னெரிய கொடு ஒன்று லிதுவேனியன் எனும் நொட்டில் இருந்தது. அக் கொட்டில் ஒரு சிறிய 

மரத்தொலொன வீட்டில் ஒரு வேேலும் ஒரு பூனனயும் ேசித்து ேந்தன. இனே இரண்டும் மிக னநருங்கிய 

நண்ெரக்ள். ஒருேனர ஒருேர ்கேனமொகெ் ெொரத்்துக் னகொண்டனர.்



En dag skulle katten ut på jakt og sa til hanen: «Ikke åpne døra for noen, i hvert fall ikke for reven!» Hanen lovte å gjøre som katten sa.

3

ஒரு நொள் பூனன வேடன்டயொட னேளிவய னேல்லும் வெொது வேேலிடம் “கதனேத் திறக்க வேண்டொம், அதிலும் நரிக்குத் 

திறக்கவே கூடொது” எனக் கூறியது. வேேலும் ஒெ்புக்னகொண்டது.



Katten dro av gårde. Hanen gikk og la seg og sovnet og «zzzzzzzzz».
4

பூனனயும் வேேலும் ெடுத்து “ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்”  என்று குறடன்ட  விடட்ு தூங்கின.



«Bank, bank!» Hanen skvatt!
5

“டக் டக்” எனே ்ேத்தம் வகடட்ு வேேல் திடுக்கிடட்ு கண் விழித்தது



Han gikk til døra og spurte: «Hvem er det?» «Det 

er meg, reven! Vær så snill, åpne opp døra!» 

Men hanen husket hva katten hadde sagt og åpnet 

ikke opp. «Vær så snill, jeg fryser, » gråt reven 

mens hun sto og skalv. «Stakkars reven» tenkte 

hanen og åpnet døra.
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வேேல்  கதவிற்கு அருகில் னேன்று “யொரது” 

என்று வகட்டது.” “அது நொன் நரி தயவு

னேய்து கதனேத் திறக்கின்றொயொ?” என்றது. 

வேேலிற்கு பூனன கூறியது நினனவிற்கு 

ேந்தது.”தயவு னேய்து கதனேத்திற நொன் 

குளிரொல் நடுங்குகிவறன்”; எனக் கூறிய நரி 

நடுங்கியேொவற அழத் னதொடங்கியது. 

ெொேம் நரி என நினனத்த வேேல் கதனேத் 

திறந்தது.



Da hoppet reven på hanen, tok ham i potene sine og løp av gårde mot huset sitt.
7

உள்வள நுனளந்த நரி வேேனலக் னகௌவிக் னகொண்டு தனது வீடன்ட வநொக்கி ஓட்டம் பிடித்தது.



«Hjelp, hjelp! Pusekatt! Hjelp!» skrek hanen. 
8

“உதவி உதவி பூனனயொவர உதவி” எனே ்வேேல் கத்தியது.



Katten var ikke så langt unna og hørte at hanen ropte. Da løp katten alt hun kunne bort til hanen.

9

பூனன  கிட்டடியில் நின்றதொல் வேேல் கத்தியது வகட்டது. பூனன தன்னொல் முடிந்தேனர வேகமொக ஓடி ேந்தது.



Katten fant reven og grep fatt i den stakkars hanen og fikk ham løs fra revens poter.
. 
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பூனன நரியின் கூடன்டெ் பிரித்து வேேனல னேளிவய எடுத்துது. நரி கொடட்ுக்குள் வேகமொக ஓடி ஒளித்துக் னகொண்டது.



Reven løp vekk så fort hun kunne og 

forsvant dypt inni skogen. 

«Hvorfor hørte du ikke på 

meg?!» spurte katten sint. Hanen sa 

unnskyld og lovte: "Kors på halsen, 

jeg skal aldri mer åpne døra for reven".
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“நொன் னேொன்னனத நீ ஏன் 

வகடக்வில்னல”? எனக் 

வகொெத்வதொடு நரி வகட்டது.

வேேல்  மன்னியுங்கள், இனிவமல் 

தொன் கதனேத் திறக்க மொட்வடன் 

என்றும் கூறியது. 



En annen dag skulle katten ut på jakt igjen. Igjen ba hun hanen om ikke å åpne døra for noen. Hanen lovte nok en gang å gjøre 
som katten sa. 12

வேனறொரு நொள் பூனன வேடன்டக்குெ் வெொகும் வெொது யொர ்ேந்து தட்டினொலும் கதனேத் திறக்கொவத என்று கூறியது. 

வேேலும் ஒெ்புக் னகொண்டது.



«Bank, bank!» «Hvem er det som banker på 

døra?» spurte hanen. Igjen var det reven som 

ville inn. Igjen begynte reven å gråte, og igjen 

åpnet hanen døra.
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டக் டக்!வேேல் கதவிற்கு அருகில் னேன்று 

“யொரது” என்று வகட்டது. நரி மீண்டும் 

வேேனலெ் பிடிக்க எண்ணியது.

நரி மீண்டும் அழத் னதொடங்கியது. 

வேேல் கதனேத் திறந்தது. நரி மீண்டும் 

வேேனலெ் பிடித்துக் னகொண்டு ஓடத் 

னதொடங்கியது. "உதவி உதவி"



Igjen fanget reven hanen og løp 

av sted, og igjen ropte hanen: 

«Hjelp, hjelp!»

«Hjelp, hjelp! Pusekatt! Hjelp!» 

Men denne gangen var katten 

langt unna og hørte ikke hanen 

rope.
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“உதவி உதவி பூனனயொவர

உதவி” எனே ்வேேல் 

கத்தியது.



Dermed tok reven hanen med seg og løp hjem til ungene sine og låste hanen inn i en bod. 15

இம்முனற பூனன னதொனலேொகே ்னேன்றதொல் வேேல் கத்தியது வகடக்வில்னல. அதனொல் நரி வேேனலத் தனது 

பிள்னளகளிடம் னகொண்டு னேன்று கூட்டில் அனடத்தது.



Om kvelden da katten kom hjem, så hun at døra sto oppe.
16

மொனலயொனதும் வீடு னேன்ற பூனன கதவு திறந்து இருெ்ெனதக் கண்டது.



Huset var rotete og hanens fjær lå 

strødd over alt. «Reven!» sa katten sint 

og bet tennene sammen. Katten viste 

fram klørne sine. Hun tok frem et 

balltre, tok på seg gummistøvler...
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வீனடல்லொம் தொறுமொறொக 

கிடெ்ெதுடன் வேேலின் இறகுகளும் 

உதிரந்்து கிடெ்ெனதயும் கண்டது. 

“நரிவய” எனக் கூறியேொறு ெற்கனள 

நறுமிக் னகொண்டது.



... og begynte å gå med raske skritt gjennom skogen. 18

பூனன தனது நகங்கனள தீட்டிக் னகொண்டது. ஒரு ெந்தடிக்கும் மடன்டனய எடுத்தது.  கொலணினய அணிந்து னகொண்டது 

வேகமொக கொடட்ுக்குள் நடந்து னேன்றது.



Hun gikk og gikk, helt til hun kom frem til revens hi.
19

பூனன நட நடனேன நடந்து நரியின் குனகயருவக ேந்தது.



Inne i hiet, bak gitteret på boden, satt 

hanen redd og så på revungene som danset 

rundt gryta med kokende vann. 

«Hanesuppe! Hurra, hurra!» ropte de og 

ventet utålmodig på at reven skulle 

lage suppe med hanekjøtt til dem.
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கம்பிகளுக்குெ் பின்னொல் வேேல் 

ெயத்துடன் இருக்க நரிக்குடட்ிகள் 

னகொதிக்கும் நீனரே ்சுற்றி 

நடனமொடிக் னகொண்டிருந்தன. 

"வகொழிேச்ூெ்பு வகொழிேச்ூெ்பு" என 

ஆரேொரமிடட்ன. நரி வகொழி 

இனறேச்ினயெ் வெொடட்ு சூெ்பு

கொய்ேச்ும் மடட்ும் அேரக்ளொல் 

னெொறுக்க முடியவில்னல.



Plutselig brøt noen opp døra med et balltre! Det var katten som braste inn i hiet... 21

திடீனரன கதனே ெந்தடிக்கும் மடன்டயொல் உனடத்துக் னகொண்டு உள்வள ேந்த பூனன நரிக்குட்டிகனளயும் நரினயயும் 

துரத்தியது.



...og jaget både reven og ungene hennes. Forskrekket løp de til hver sin kant og forsvant dypt inn i skogen.
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அனேயும் ெயத்தில் ஒே்னேொரு ெக்கமொகெ் பிரிந்து கொட்டிற்குள் ஓடிமனறந்தன.



Da tok katten fram balltreet igjen og knuste døra til boden og slapp hanen fri.
23

பூனன மடன்டயொல் கூட்டின் கதனே மீண்டும் உனடத்து வேேனல னேளிவய விட்டது. பின்பு இருேருமொக வீடு னேன்றனர.்



Så dro de hjem sammen.
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அன்றிலிருந்து இன்றுேனர யொரும் 

நரினயயும் அதன் குட்டிகனளயும்

கொணவில்னல. நரியும் வேேனலெ் 

பிடிெ்ெதற்வகொ பூனனக்கு அருகில் 

ேருேதற்வகொ நினனத்துக் கூடெ் 

ெொரத்்ததில்னல.



Snipp snapp snute, så er eventyret ute. 25

கனதயும் முடிந்தது விடி னேள்ளியும் ேந்தது.



Siste side

Finn flere fortellinger på

nafo.oslomet.no

Fortellingen er laget med illustrasjoner fra Svetlana Voronkova
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https://morsmal.no/no/

