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LUE, MILLAISIA KERTOMUKSIA ANANSILLA ON HALLUSSAAN...!

LUE TÄMÄ MUKAVA TARINA, LUE KAIKKI!

HÄMMÄHÄKKI / ANANSI ( GHANAN KIELELLÄ) TARINAT OVAT SUOSITUIMPIA TARINOITA
!!!

LASTEN SANKARI JA HEIKKOJEN VOIMAVARA

TÄLLÄ SIVULLA VOIT LUKEA ANANSI-HÄMIS TARINOITA. PARHAIMMAT TARINAT
TULEVAT ANANSILTA JA SIKSI SATUKIRJOJA JULKAISEVIEN YHTIÖIDEN YLEINEN
SYMBOLY ON ANASIN VERKKO. HÄMÄHÄKIN VERKKO ON YKSI SUURIMMISTA
SYMBOLEISTA MAAILMASSA.

MEILLÄ (www.afromulticulture.com) ON HIENOIMMAT TARINAT JAKAA TEILLE, TARINAT
JOIDEN ALKUPERA ON ASHANTI-GHANASSA. PIAN VOIT ALKAA NAUTTIA ILMAISISTA,
HAUSKOISTA TARINOISTA!

TARINOISSA ANANSI KÄYTTÄÄ VIEKKAUTTA JA KEPPOSIA ALISTAAKSEEN VALTAANSA
NIIN KUNINKAITA JA MUITA KORKEA-ARVOISIA KUIN MYÖS KÖYHIÄ. SEN VUOKSI HÄN
JOUTUU AINA ONGELMIIN, KUTEN LAPSET JA JOSKUS HÄNESTÄ TULEE LOPULTA
YHTEISÖN SYNTIPUKKI JA NAURUNKOHDE.
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TARINAT NEUVOVAT LAPSIA KÄYTTÄYTYMÄÄN HYVIN JA NE LUOVAT INNOKKUUTTA
JOKAISESSA KUULIJASSAAN SEN VUOKSI ANANSI SAI ARVONIMEN LASTEN
SANKARINA JA HEIKKOJEN VOIMARANA.

Tarinoissa vastaan tuleva nimi Nyame tarkoittaa Jumalaa ashanti-akaan kielellä.

OLIPA KERRAN,

Kauan sitten kylässä nimeltä Tetrefu, jossa eläimet elivät yhdessä ihmisten kanssa,
hämähäkkimies nimeltä Kwaku Anansi. Hänen ystäviään olivat sekä Agya Osebo-isä Tiikeri että
Nana Akwasi Boakye- ihmisten kuningas.

Kerran kylään tuli nälänhätä ja Ananse, joka oli sekä ihminen että eläin ehdotti, että molempien
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yhteisöjen tulisi yhdistää voimansa ja tehdä töitä yhdessä. Ananse sanoi: "jos teemme paljon
töitä

pelloilla, voimme voittaa nälänhädän ja keskittyä myös kehittämään kyläämme. " Koska
molemmat

kuninkaatt pitivät Anansen ajatuksista ja myös ihmiset olivat tyytyväisiä, he nimittivät

Anansen kylän viisaimmaksi.

Nana Akwasi Boakye ja Agya Osebo osallistuivat työhön kyläläisten kanssa, mutta

Ananse/Anansi (Hämähäkkimies) sanoi aina työnteon aikaan olevansa sairas, tuntevansa

itsensä heikoksi ja kuumeiseksi. Kun työ oli tehty, Ananse parantui heti kaikkien pitkien ja
raskaiden

töiden aikana Ananse kieltäytyi osallistumasta työhön joka kerta.
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Aina työnteon aikaan Ananse kävi elefantin luona, joka vihasi molempia kuninkaita, koska
hänen

mielestään hänen olisi pitänyt olla kaikkien kuningas sen vuoksi, että hän oli kaikista suurin.

Anansen laiskai ja viekas käytös jatkui kunnes sato oli korjattu ja Tetrefun asukkaat iloitsivat
kaikesta

sadon antamasta ruoasta. Yhteistyön onnistuminen rohkaisi kuninkaita jatkamaan maanviljelyä.

Työt annettin nuorille. jotka kävivät pelloilla päivittäin ennen kouluun menoa.

Eräänä päivänä tuli ilmi, että joku varasti peltojen sadon yöllä, juonitteleva Ananse,
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joka varasti sadon öisin, kiinnitti ihmisten huomion Kwaku Attaan, köyhään mutta paljon

töitä tekevään kyläläiseen. Tämän Ananse teki siksi, että oli kateellinen hänelle ja

ei ymmärtänyt miten joku niin köyhä pystyi parantamaan elämäänsä nykypäivänä.

Eräänä päivänä köyhän Kwaku Attan poika, jonka Ananse oli kertonut kuninkaille

varastavan sadon isänsä käskystä, oli tulossa koulusta kotiin hyvin näikäisenä.

Hän oli niin näikäinen, että hänen kasvonsakin olivat kalpeat. Kwaku Attan poika,

Kofi Amanfo tuli peltojen kohdalle missä ei ollut ketään, mutta molemmat
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kuninkaat olivat piilossa lähistöllä tarkkailemassa Kofi Amanfoa. He luulivat,

että Kofi keräisi satoa korinsa täyteen, jota hän yleensä käytti kerätessään sieniä.

Kofi halusi kuitenkin ottaa vain yhden mangon, jolla täyttää tyhjää vatsaansa ennen

kotiin saapumista. Silloin hän muisti isänsä neuvon: "Älä koskaan ota mitään,

mikä ei kuulu sinulle". Kofin omatunto kolkutti, että hän oli edes

ajatellut yhden hedelmän ottamista. Niinpä hän jätti hedelmän puuhun

ja jatkoi kotimatkaansa.

Kuninkaat hämmästyivät kovasti pojan käytöstä, jotenhe astuivat esiin

piilostaan kysyivät pojalta:"Miksi et ottanut hedelmää tällä kertaa?"

Kofi kertoi kaiken nälästään ja siitä, miten hänen isänsä oli häntä neuvonut.

Tämä teki niin suuren vaikutuksen Agya Oseboon ja Nana Boakyeen,
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että Kofi sai luvan kerätä satoa päivittäin niin paljon kuin hänen perheensä

tarvitsi, koska hänen isänsä oli myös ollut paras työntekijä töiden aikana.

Kuninkaat ja muut viisaimmat tapasivat ja he päättivät, että varkaan nappaamikseksi

heidän oli asetettavansa. He laittoivat pellolle ihmispatsaan, joka oli päällystetty

tahmealla liimalla. Se, joka patsasta koskisi, jäisi patsaaseen kiinni eikä pääsi

si pakoon. Seuraavana yönä viisas Ananse tuli pellolle. Hän käveli varpaisillaan ja

katsoi vasemmalle ja oikealle vain huomatakseen, että joku oli jo ehtinyt pellolle

ja seisoi siellä katselemassa speelautomaten häntä. Koska Ananse oli Viekas, hän alkoi

riidellä patsaan kanssa, että tämä oli tullut pellolle varastamaan satoa ja
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Ananse itse oli saanut patsaan kiini itseteossa. Ananse ei kuitenkaan saanut

mitään vastausta, joten hän meni lähemmäksi. Silloin Ananse huomasi, että

se joku olikin patsas, jonka tarkoituksena oli pelotella varkaat tiehensä.

Ananse suuttui ja yritti työntää patsaan tieltänsä mutta pahaksi onnekseen kiini.

Hän yritti päästä irti käyttämällä jalkojaan apuna mutta myös jalat tarttuivat liimaan

kiini. Siinä Ananse roikkui loppu yön aamuun asti.

Aamulla ohikulkijat näkivät Anansesta tuli kylän epäkunnioitetuin häpeäpilkku.

Asukkaat huutivat Ananselle törkeyksiä ja heittelivät häntä roskilla, mutta koska

Ananse oli antanut live dealer online casino idean kyläyhteisön kehittämiseksi, kyläläiset
päättivät siirtää

Anansen eristetylle alueelle, missä hänen ystävänsä elentti asui. Näin Ananse
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vältti vankilan.

Elefantti ja hänen vaimonsa olivat olleet Tetrefun kuninkaiden sekä asukkaiden

epäsuosiossa, koska elefantin mukaan hänen ja hänen vaimonsa olisi pitänyt

tulla valituksi kylän kuninkaaksi ja kuningattareksi suuren kokonsa vuoksi.

Sen takia he elivät erillään Tetrefun keskiöstä, eristetyllä alueella.

Ananse lähetettiin eläimään joko elefantin kanssa tai yksin mutta hän ei saanut

enää elää Tetrefussa. Ananse jatkoi juonittelujaan ja kertoi elefantille kuinka

Tetrefun asukkaat vihassivat elefanttia ja miten juonittelivat elefantin pään menoksi.

Se ei tosin ollut totta, toisin kuin Ananse väitti.
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Kwaku Ananse, joka oli pienikokoinen ja heiveröinen mutta suurempi itseään

älykkyydessä, aiheutti taistelun elefantin ja kotikaupunkinsa Tetrefun asukkaiden välille.

Ananse ylipuhui elefantin tuhoam banaanipuut, joista Ananse piti eniten.

Hän aikoi poimia banaaneita itselleen elefantin aiheuttaman kaaoksen aikana.

Kun elefantti oli tehnyt tuhotyöt, Ananse kertoi kuninkaille mitä elefantti

suunnittelee heitä vastaan. Koko yhteisö oli kiitollinen petturi Ananselle,

joka oli paljastanut elefantin juonet ja salaisuudet.

Eräänä päivänä kilpikonna kertoi ravulle, että tämän täytyi kesksiä keino

pysäyttää elefantti, koska elefantti joi lammesta jossa rapu asui ja

myös kilpikonna asui mudassa lammen lähellä. Illalla efantin raskaana oleva
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vaimoi tuli lammelle juodakseen vettä. Tämä oli hieno tilaisuus ravulle.

Hän meni veden mukana elefantin vatsaan purrakseen tätä ja tehdäkseen

hänet heikoksi, jotta elefantit eivät enää uhkaisi heidän eloaan.

Rapu onnistui suunnitelmassaan mutta päästyään elefantin sisälle hän huomasi, että elefantti
oli raskaana, sillä kohdussa oli elefantin poikanen. Rapu ruokki itseään elefantin vatsassa ja
lopulta elefantti kuoli. Rapu leikkasi elefantinpoikasen hännän poikki ja tuli takaisin ulos häntä
mukanaan. Rapu leikkasi hännän vielä myös rouva elefantilta näyttääkseen ne kylän päälliköille
ja muille viisaimmille. Se kuului kyläläisten tapoihin, että metsästäjä leikkasi yhden osan
tappamastaan vihollisesta todistaakseen tekonsa ja sen, että omisti nyt tappamansa eläimen.

Rapu lähti kiireesti kilpikonnan luo pyytääkseen tätä auttamaan kuulutuksessa, että rapu oli
voittanut heidän suuren vihollisensa, rouva elefantin. Ananse, jokaoli tulossa juomaan vettä,
näki rouva elefantin makaavan kuolleena. Hän sanoi itsekseen: "elefantti on kuollut, mutta ilman
häntää. Minäpä hankin herra elefantin hännän ja kuulutan omistajuutta." Ananse kiiruhti
kuninkaan luo kertomaan suuruuttaan ennen elefanttia väittäen, että hän tappoi elefantin ja
leikkasi hännänkin, mutta unohti sen kotiin.
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Pian sen jälkeen saapui myös rapu kuuluttamaan suuruuttaan ennen rouva elefanttia. Rapu
saapuipaikalle vasta Anansen jälkeen, koska hän ei kyennyt matkustamaan kovinkaan
nopeasti. Molemmat kuninkaat olivat hyvin ihmeissään eivätkä tienneet kummanko kertoa
ihmisille olevan rohkein ja urhein, joka oli ollut tarpeeksi rohkea tullakseen uudeksi kuninkaaksi
Tiikeri Osebon jälkeen, kuten tavat vaativat. He kutsuivat koolle ihmisten ja eläinten oikeuden ja
uhrien oli tuotava kaikki mahdolliset todisteet,jotta saataisiin oikeudenmukainen päätös.

Silloin Kwaku Ananse ryntäsi kotiin ja odotti, kunnes näki herra elefantin nukkuvan. Ennen kuin
elefantti tajusi mitä oikein tapahtui, Ananse heitti hiljaa verkkonsa elefantin ympärille, leikkasi
tämän hännän ja juoksi takaisin palatsiin todisteensa kanssa. Hän oli aiemmin nähnyt lammella
kuolleen elefantin ilman häntää ja halusi siitä tarjottavan kunnian itselleen. Asianajaja kilpikonna
ja tapahtuman todistaja väitti, että rapu oli se, joka puhui totta, mutta viisaan hämähäkin
Anansen onnistui vakuuttaa koko eläin-ja ihmisyhteisön. Kilpikonna pettyi Tetrefun asukkaisiin
mutta ennen oikeuden viimeistä päätöstä rapu antoi viimeisen todisteensa, joka oli vauva
elefantin leikattu häntä. On olemassa sanonta, että esineen omistajasta tulee aina omansa
haltija, koska hän tietää omastaan kaiken. Niin kuninkaat määräsivät, että rouva elefantin vatsa
oli aukaistava. He löysivät elossa olevan vauva elefantin, joka otettiin vatsasta pois huolenpitoa
varten.

"Napatkaa hänet!" huusivat kuninkaat yhtäaikaa, jotta he saisivat Anansen kiinni ja saisivat
selvillemistä hän oli saanut toisen elefantin hännän. Kyläläiset vaativat Anansen surmaamista.
Ananse johdatti väen herra elefantin luo, joka makasi maassa hännättömänä ja
kykenemättömänä liikkumaan, koska Anansen verkko oli tiukasti hänen ympärillään. Elefantti
alkoi kertoa kaikista pahoista asioista, jotka Ananse oli hänelle kertonut luodakseen
pahansuopuutta ja vihaa hänen ja Tetrefun väen välille. Sitten myös Tetrefulaiset kertoivat, mitä
Ananse oli kertonuut heille elefantista. He päästivät elefantin vapaaksi verkosta, mutta ennen
kuin elefantti oli vapaa, piskuinen ja hento Ananse oli kadonnut ja juossut tiehensä...

Nana Osebo,Kuningas Tiikeri tarkkanäköisenä näki Anansen pakenevan kaukana kaukana, ja
kaikki lähtivät ajamaan häntä takaa. Juuri kun Osebo oli nappaamaisillaan Anansen, hän
hyppäsi korkealle ilmaan ja sanoi: "isäni taivaassa, pelasta minut!" Hän hyppäsi vieläkin
korkeammalle verkkonsa avulla ja liiti ilman halki piiloon suuren puun lehden alle, jonne Osebo
ei yltänyt. Näin puiden lehdistä tuli Anansen uusi koti. Osebo vannoi pysyvänsä puun alla niin
kauan, kunnes Ananse tulisi takaisin. Sen vuoksi hän antoi kuninkaan arvonsa ravulle, joka
saisi hallita valtakuntaansa. Leijona, leopardi ja monet muut villieläimet liittyivät Osebon
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seuraan odottamaan. Ja tämän vuoksi myös aina meidän päiviimme asti monet villieläimet
löytyvät puiden alta: he vieläkin odottavat Anansea. Lisäksi tarina kertoo, miksi joillakin
elefanteilla ei ole häntää.

KOMMENTOI TARINAA,

TEE KYSYMYKSIÄ, ARVOSTELE,

KERRO RUUSUJA JA RISUJA!

AUTATHAN TÄTÄ POIKAA. GHANASSA ON MUITAKIN LAPSIA, JOTKA TARVITSEVAT
APUASI.

{jcomments on}

13 / 14

TARINOIDEN AIKA
Written by Anni-Kaisa
Sunday, 02 May 2010 14:47 - Last Updated Wednesday, 08 May 2013 10:59

Черный Джек уже " Бухгалтерский программы скачать бесплатно "был около меня; он
разорвал на бинты свою ""рубашку.

Кончай базар, властно вмешался " Чертежи лодок из фанеры "Ангел.

Когда мы смотрели земли, ""мы ничего не сказали, но агенты Соединенных ""Штатов
заставили нас подписать бумагу, ""и теперь вы говорите, что в " Скачать игры для нокии
х2
"ней выражено наше
желание переселиться!

Его украшают со вкусом " Скачать песню 50 центов "проложенные дорожки, цветочные
клумбы и зеленые беседки "
Игра
дороги рима скачать
"к Александру посланца, который доставил ему пергамент, сказав, что в нем
предначертана судьба "
Картинки мультяшки прикольные
"целой стаи волков, и они не ушли до тех пор, пока мы не перебили почти половины и
живые не пожрали убитых.

В последнее время " Ваг ком скачать "так и не использовал, прошел.

Надеюсь, что в отношении людей ты совершенно прав, отец, сказал Харрисон.
document.getElementById("J#1368010771bl2ee582e8").style.display = "none";
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