
Lille dråpe

Tamil / norsk (bokmål)

சிறுதுளி



Kan du se blader og 

kvister, tørket under 

den sterke sola?

இந்தக்கடும்வெய்யி

லில்இலலகளும்,தடி

களும்காய்ந்துப ாயி

ரு ் துஉங்களுக்குதத்

வதரிகிறதா?



Lamaene lå helt stille i 

skyggen av trærne, mot 

den varme jorda. Den 

ene lamaen sa

«Åh jeg føler meg helt 

slapp.

Jeg er så varm at jeg 

holder på å smelte»

லாமாக்கள்வெ ் த்தி

ன்காரணமாகமரங்க

ளின் நிழலில்அலமதி

யாக டுத்திருந்தன.

ஊெ்,எனக்குதசரியானக

லள ் ாகஇருக்கிறது.

நான்உருகி ்ப ாயிடு

பென்ப ாலுள்ளதுஎன்

றுஒருலாமா

கூறியது.



Lamaene lukket 

øynene og drømte seg 

bort til grønne, 

fargerike, frodige 

dager! Men da de 

åpnet øynene igjen så 

var det like varmt og 

tørt.

லாமாக்கள்கண்கலள

மூடிக்கனவுகண்டன. 

சல்ச ் பசவலனெண்

ணெண்ணமானநிறங்

களுடன்இருந்தஅந்த ்

 சுலமயானநாடக்ள்!

அலெமீண்டும்கண்க

லளதிறந்தன.அங்பக

காய்ந்துெறண்டுப ா

ய்க்கிடந்தது.



Tidlig en morgen 

kom et lyn fra 

himmelen.

அதிகாலலயில்

ொனத்தில்இடிஇ

டித்தது.



Der lynet traff 

bakken, kom en liten 

flamme.

அந்தஇடியிலிருந்து

ஓர்வநரு ்புத்துகள்

கீபழவிழுந்தது.



Flammen spredte seg 

og ble til en stor 

brann. 

அதிலிருந்துவநரு ்பு

 ்  ரவிவ ரிதாகஎரி

யத் வதாடங்கியது.



Lamaene begynte å 

løpe fra brannen i full 

fart. 

லாமாக்கள்வநரு ்

ல க்கண்டதுடன்

அெ்விடத்லதவிடட்ு

பெகமாகஓடத்

வதாடங்கின.



Da de var kommet et 

stykke, stoppet de for å 

se seg tilbake. 

De så hjemmet sitt 

forsvinne i store 

flammer. 

லாமாக்கள்சிறிதுதூ

ரம்ஓடியபின்வநரு ்

வ ரியும்இடத்லதத்

திரும்பி ் ாரத்்தன.

அங்பகலாமாக்களின்

வீடுவ ரும்வநரு ்பி

ல் எரிந்துகருகிக்வகா

ண்டிருந்தது.



Langt der borte, rett over 

den grå røyken kunne de 

se en bitteliten rød prikk. 

Prikken beveget seg fram 

og tilbake, fram og 

tilbake. Fra et vann, til 

brannen og tilbake til 

vannet. 

தூரத்தில்,அந்தக்கரியபு

லககளின்நடுபெ,சின்ன

ச்சிெ ்பு ்புள்ளியாகஒ

ன்றுவதரிந்தது.அந்த ்பு

ள்ளி ப ாெதும்ெருெது

மாகஇருந்தது.

அதுதண்ணீருக்குதம்,வந

ரு ்புக்குதமாகமாறிமாறி

 ்ப ாய்க் வகாண்டிருந்த

து.



Da de kikket enda 

nærmere så de en 

bitteliten kolibri med 

rødt nebb. Kolibrien 

hentet vanndråper, slapp 

dem ned over brannen 

og fløy tilbake for å 

hente mer. 

அலதலாமாக்கள்உற்று

 ் ாரத்்தன.அதுஒருசி

ெ ்புச்வசாண்டுலடய

சின்னஞ்சிறியசிடட்ுக்குத

ருவிஎனக்கண்டன.சிட்

டுக்குதருவிநீரத்்துளிக

லளொயில்உறிஞ்சிெ

ந்துவநரு ்பில்ஊற்றிய

து.மீண்டும்தண்ணீலர

பநாக்கி ் றந்தது.



Da begynte alle lamaene å le. “Hahaha, noe så teit! De bites dråpene. Den Lille fuglen. Hva er det den driver med?», Sa den 

ene lamaen. «Det er det teiteste jeg har sett! Hva er det den driver med?», sa en annen lama. “Hey du Lille kolibri! Hva tror du 

at du kan gjøre med de små dråpene mot den store brannen?», ropte annen lama.

இலத ் ாரத்்தலாமாக்கள்சிரித்தன.

“ஹாஹாஹாஇவதன்னமுட்டாளா!

இந்தச்வசாடட்ுதண்ணீரத்்துளிகள்.

இந்தச்சின்னக்குதருவி.

இதுஎன்னவசய்துவகாண்டிருக்கிறது?”எ

ன்றதுஒருலாமா.

“இ ் டிஒருமுட்டாலளக்கண்டபதயில்

லல!

இதுஎன்னவசய்துவகாண்டிருக்கிறது?”எ

ன்றதுமற்றலாமா.

“ஏய்,சிடட்ுக்குதருவிபய!

என்னநிலனத்துக்வகாண்டுஇலதச்வசய்

கிறாய்.இந்த ் வ ருவநரு ்ல இந்தச்

வசாடட்ு நீரத்்துளிகளால்அலணத்துவிட

முடியும்எனநிலனக்கின்றாயா?”என்றுக

த்திக் பகட்டதுஇன்வனாருலாமா.



Uten å la seg forstyrre, 

svarte kolibrien «Jeg 

gjør det jeg kan” for å 

slukke brannen. 

சிடட்ுக்குதருவிதனது

பெலலலயநிறுத்தாம

ல் வநரு ்ல அலண

க்க

«என்னால்முடிந்தலத

நான்வசய்கின்பறன்»

என்றது.



Lamaene så på 

hverandre med store 

øyne.

Den ene snudde 

ryggen til kolibrien

லாமாக்கள்ஒருெலர

ஒருெர் ாரத்்துமுழி

த்தன.

அதில்ஒன்றுசிடட்ுக்

குதருவிலயபநாக்கித்

திரும்பியது.
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og begynte å løpe av 

gårde. En av de andre 

lamaene fulgte etter, og 

en til. Til slutt var alle 

på  vei mot vannet i en 

lang rekke for å hente 

vann slik som den lille 

kolibrien. 

விலரந்துஓடி ் ப ான

து.

இறுதியில் மற்லறய

லாமாக்களும்ஒன்றன்

பின்ஒன்றாகஓடின.

இறுதியில்சிடட்ுக்குதரு

விப ாலதாமும்தண்

ணீலரஅள்ளிெர நீண்

டெரிலசயில்நின்றன.





Siste side
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Finn flere fortellinger på

nafo.oslomet.no

Fortellingen er laget med illustrasjoner fra Svetlana Voronkova

https://morsmal.no/no/

