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Noong unang panahon, walang alam ang mga tao. Hindi
sila marunong magtanim, humabi at gumawa ng
kasangkapan. Lahat ng karunungan ay tinago ng diyos na
si Nyame sa isang palayok sa langit.

• • •

好耐好耐之前，⼈類乜都唔識。 佢哋唔識點耕⽥織布，亦都唔
識點做鐵嘢。 因為天上嘅尼亞美神將世界所有智慧都柄埋响個
⽡煲⼊⾯。
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Nabasag ang palayok at kumalat ang mga piraso sa lupa.
Kumalat din ang karunungan at nabigyan ang lahat.
Ganito nalaman ng tao kung paano magsaka ng bukid,
humabi ng tela, gumawa ng kasangkapan at marami pang
ibang bagay na alam ng tao ngayon.

• • •

⽡煲⼀落地就變成碎⽚。 ⽡煲打爛咗，世界所有嘅智慧亦都⾛
咗出嚟，等⼤家⾃由分享。 就係噉，世界嘅⼈⺠先⾄學識點耕
⽥、點織布，點打鐵做鐵器，仲有所有⽽家啲⼈識做嘅⼀切。
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Isang araw, naisipan ni Nyame na ibigay ang palayok ng
karunungan kay Anansi. Tuwing tumitingin si Anansi sa
loob ng palayok, may natututunan siyang bago! Tuwang
tuwa si Anansi.

• • •

有⽇，尼亞美決定將智慧⽡煲交俾蜘蛛神阿南西。 每次阿南西
打開⽡煲睇⼊去，佢就會學到新嘢，真係好興奮！
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Nang marating niya ang tuktok ng puno, bigla siyang
natigilan. “Alam ko dapat lahat pero bakit mas matalino pa
sa akin ang anak ko?” Nagalit si Anansi kaya hinagis niya
ang palayok pababa.

• • •

阿南西好快就爬到樹頂上。 但係佢突然諗到⼀個問題： 「世界
所有嘅智慧⽽家應該係屬於我嘅啦，但係頭先我個仔竟然叻過
我嘞喎！」 阿南西激到爭啲跳起上嚟，佢嬲到竟然將個⽡煲掟
落地下。
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Dahil madamot si Anansi, naisip niya, “Itatago ko ang
palayok sa tuktok ng mataas na puno para sa akin lang
ang lahat ng kaalaman!” Tinali niya ang palayok sa
kanyang tiyan at nagsimulang umakyat sa puno. Pero
nahirapan siya dahil tumatama ang palayok sa kanyang
tuhod.

• • •

貪⼼嘅阿南西同⾃⼰講， 「我將⽡煲擺响樹頂上⾯，噉樣所有
嘅智慧都剩係屬於我嘅！」 所以，佢織咗條⻑⻑嘅絲線出嚟，
將⽡煲綑實，然後將絲線另外⼀端綁住响⾃⼰個肚度。 佢開始
擒上嗰棵樹， 但係⽡煲成⽇撞到⾃⼰隻腳，擒起上嚟好⾟苦。
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Nakatingin lang pala sa kanya ang kanyang batang anak
sa baba ng puno. “Mas maganda po siguro kung nakatali
sa likod ang palayok,” sabi nito. Tinali ni Anansi ang
palayok sa kanyang likod at madali nga siyang nakaakyat.

• • •

阿南西個仔由樹底下乜都⾒到晒啦。 佢同阿南西講，「將⽡煲
孭住喺背脊上⾯咪就更加容易囉？」 於是乎阿南西就孭起咗個
⽡煲，果然容易好多。
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