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HET VERHAAL VAN HIMBAWO.

Te Ondong leefde destijds een koning, Himbawo geheten; zijn
wettige gemalin Dampelang was te Makalehi; bij de vorstin woonden
nog de beide bijvrouwen, de éne heette Linang, de andere Beha.
Himbawo had een slaaf, Malimbe, en een slavin, Andi geheten. De
vorst nu was voornemens, zich nog een tweede gemalin (van gelijke
stand) te zoeken.

Op het eilandje Bukide bij Tawukang leefde een prinses, Ngiangni-
lighidë genaamd, de zuster van Araro en Dalinsahë. De zuster en haar
broers hadden een slaaf en een slavin; de knecht heette Molohing en
de maagd Darëngang.

Himbawo nu liet een aanzoek doen bij Ngiangnilighidë, maar werd
afgewezen, want Himbawo had een lang, spits toelopend hoofd, als
een (bepaald soort van) visfuik.

Toen Himbawo vernomen had, dat ze hem had afgewezen, werd hij
razend van toorn en riep de krijgslieden bijeen om Bukidë de oorlog
aan te doen. Toen alle krijgslieden te Ondong verzameld waren, nam
de koning Malimbe mee naar Makalehi, want hij wilde daar door zijn
vrouw Dampelang teerkost voor de reis doen gereedmaken. Toen zij
beiden te Makalehi aankwamen, ontmoetten zij Andi aan het strand en
de koning riep haar toe:

Ik roep mijn slavin Andi, / mijn slavin, de maagd,
Mijn slavin, de kleine Andi, / de jeugdige kleine maagd.
Kom hier, kom hier, / kom toch hier bij mij,
Kom hier, ik zal je wat influisteren, / een geheimpje zal ik je

toevertrouwen;
Met een geheimpje zal ik je zenden, / met een fluistering zal je

gestuurd worden.
Ik zal je sturen naar de heuvel, / je zenden op de berg.
Ga en ontmoet de prinses, / benader de vorstin,

hier bedoelde Bukid<? is een eilandje aan de oostkust van Groot SangiWf, tegenover
de oude hoofdplaats Tawukang, nu Soa-tebe geheten.

4) Een spits toelopende vischfuik heet sakuhë, maar ook duidt men met dit
woord aan een soort duivels, die een hoofd, op een sakutóf gelijkend, heten te
hebben. Ook de bekende Makaampo had zulk een hoofd.

5) dolorangku, W.T. voor knecht of maagd (slaaf, slavin), hier afgekort voor
dadolorangku, stam: dolohë. De „h" verandert in poëzie zeer vaak in „r", zo ook
in het hierop volgende „tnahuala — maruala".

e) mangko, Siaurees voor Sang. mahiko.
7) iroj, Siaur. voor Sang. irolohë, st. dolohij.
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sangiang dampel'u wulang, / oloriwun kinundari.

Makjbubanting aji, / makiguanting8) panuku,

AH pikunang u wengelë, / galomokang u ta mëdaringihë 9).

Taho su kalanda ure, / su malengkerang bujaeng,
maeng lengkedang medëllu, / irangube10) rnëganturu;

maeng tambingang lumensere, / bungkaesang sumaliare,

kere ralenseren bitu, / sasaliaren tambaga.
Ene i Andi tarai simaka nauli su woki Rampelang. Buhue nararisj

su rëllahë, seng nikasiloen DampelangX1) d. nawohang kereini:

Kere ghampa, kere ghampa, / rareso, kere rares9,
kere ghampang i raroj, / daresong i dadolorang,

bawa madisi dëllarë, / maitindagen nilese;
'ndaj apide dedangeng, / dangengu 'ndai kadengkang.
Awi su tukadë dëllu / su tumbalatung ganturu,
'ndai kaliun tatanging, / kailisaden pangëlemang;
ari CÜ9 kasasaghede, / liungkeng u kawawëndu,

'ndai apide lurabarë / rabar'u 'ndai pebajo,
mënsangke marate apa12), / tumurungke kereini!

Ute i Andi simimbangke si wawue:
Bawu! ia doi, ia doi, / dolorang, ia dolorang!

Ia doi u ratuku, / dolorang i majambeku,
kulano mapulon tuba13) /

8) guanting of wellicht beter: goanting.
9) bengel^ t= doof. Hierop moest een equivalent gevonden worden: „ta

mèdaringih?" = niet horen. De boom, die „bengelë-boom" heet, wordt in de
dagelijkse taal natuurlijk niet met de tweede term aangeduid. Hier heeft men met
een dichterlijke vrijheid te doen.

w ) irangube, i.p.v. ihangubë, dat echter niet mooi klinkt.
mëganturu: cf. aant. 23.
lr) Rampelang — Dampelang: de „dl" verandert na een open lettergreep in „r",

zoals ook de „b" in „w" verandert.
-12) marat^ — st. date, van het Nederl. „raad" afgeleid, marate c= beraadslagen.

Een van de twee vreemde woorden, die in het stuk voorkomen.
Bedenkt men, dat het hedendaagse Sangirees een groot aantal woorden van
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De prinses, als maneschijn zo mooi, / het koningskind, welriekend
en mooi versierd.

Wij verzoeken (haar) teerkost te willen bereiden, / gekookt eten
voor de reis te doen gereed maken.

Teerkost, ingepakt in bengelë-bladeren, / ingewikkeld in bladeren
van de bengelë-boom.

Doe 't in de gouden pinangdoos, / in de gouden beteldoos.
Als het deksel opgelicht wordt gaat het donderen; / als men het sluit

zal het onweren.
Zo men er tegen stoot gaat het klinken; / als men het deksel

wegneemt geeft het geluid,
Als het geluid van koper, / het klinken van brons.
Toen ging Andi naar boven, om de boodschap aan Dampelang over

te brengen; toen zij beneden op het erf stond werd zij door Dampelang
gezien en deze riep:

Als een gestalte, een gestalte, / als een gedaante, een gedaante,
Als de gestalte van een boodschapper, / als de gedaante van een

berichtbrenger!
Daar staat zij op het erf, / staat beneden op de grond.
Kom maar naar boven, / kom maar naar boven bij mij.
Klim de trap op van de donder, / de ladder op van het onweer.
Kom hier over de drempel, / stap over de onderbalk.
Word niet te zeer vermoeid, / laat U niet overmannen door

vermoeienis.
Kom breng Uw boodschap over, / vertel nu het bericht!
Wat zijn zij aan het beraadslagen, / dat gij er zo droevig uitziet ?

Andi antwoordde daarop:
Vrouwe, ik ben gestuurd, ik ben gezonden, / ik ben gezonden als

boodschapster;
Ik ben gezonden door mijn koning, / ik, de slavin van mijn vorst,
De koning over de vele speren, / (de vorst over de menigte spiesen!)

vreemde oorsprong bevat en met name het Siaurees sinds een paar generaties
zeer sterk de invloed van het Maleis heeft ondergaan, dan is het wel verwonderlijk
dat dit stuk zo zuiver van taal is overgeleverd.

Een goed Sangirees woord voor mëratë ware: mëgaghighilë; dit is echter voor
de maat te lang.

M ) Hier is waarschijnlijk een regel weggevallen, misschien moet de tweede
regel zijn: „malambe Huwen tumbahë".

Het woord „tuba" in de eerste regel is vermoedelijk een ongenasaleerde en ver-
korte vorm van tumbahë, resp. tëmbahë. Een andere verklaring is: tuba = de
hoogmoedigen, de gulzigaards, waarmede de „helden" bedoeld zijn. Een derde
verklaring: tuba = een plaatsnaam, en de vertaling: „de vorst over de vele
steden'". De eerste mogelijkheid houd ik voor de waarschijnlijkste.
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Bawa makipikung ali, / makjgalomo u panuku.
Al; pikunang u wengele, / galomokang u ta-m|daringihë.

Taho su kalanda ure / su malengkerang bulaeng.
Maeng lengkedang mëdëllu, / irangubë meganturu!

Maeng tambingang lumensere, / bungkaesang sumaliare,

kere ralenseren bitu, / sasaliaren tambaga.
Ené, i Rampelang madidi mamikung tumbalung, ku nënerae:

Dako panguli datunu, / purabarë M) malambenu:
Ia ta mububanting ali1B) / ta munggoanting panuku!
Pisi tëmb9ku ilimbe, / tingguluku ilimbalu,

tëmb9 ilimbe su soa, / ilimbalu su kudato!16)

Ute i Andi nësulee solong Apeng, nauli su ratune kereini:
Tuang! dasi ta mubanting ali, / ta munggoanting panuku!

Pisi tëmboe ilimbe, / tinggulune ilimbalu,

tëmbo ilimbe su soa, / ilimbalu su kudato!

Saretau i Himbawo nakaringih? habar'i Andi, u wokine madidi
mamikung tumbalung, ute limangehe ta sihinge r. nundoi i Andi kapia
niapanguli si Rampelang angkuënge:

Tarai kasaka su wawoe, / kairengkang su ruama,
dako panguli sangiang, / puhabare oloriwu:
Maeng ta mamalan ali1T), / ta munggoanting panuku,

sumaka mundui u rulag?, / mebiolongkenls) pangalo!
Natarai e wue i Andi, wuhue nararisi su rëllah|, ute i Rampelang

nawohangke wue:
Kere ghampa, kere ghampa, / rareso, kere rareso,

14) purabarë •== pëhabar?.
l e ) mububanting is voor de maat één lettergreep te lang. Elders leest men: „ia

ta mamanti liri", dit is voor de maat goed, maar mamanti is hier zeker fout en
het moet wel mubanting zijn.

w ) Gesnelde hoofden van vijanden werden op een spies gestoken en in triumf-
tocht door het dorp gedragen. Het is trouwens nogal begrijpelijk, dat Dampelang
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Hij verzoekt teerkost in te pakken, / gekookt eten in te wikkelen;
Teerkost, ingepakt in bengelë-bladeren, / ingewikkeld in bladeren

van de bengelë-boom.
Leg het in de gouden beteldoos, / in de gouden pinangdoos.
Als het deksel opgelicht wordt gaat het donderen; / zo men het sluit

zal het onweren.
Zo men er tegen stoot gaat het klinken; / als men het deksel weg-

neemt geeft het geluid,
Als het geluid van koper, / het klinken van brons.

Maar Dampelang weigerde teerkost in te pakken en zeide:
Ga en zeg aan Uw koning, / vertel aan Uwen vorst:
Ik zal geen teerkost inpakken, / geen reisvoorraad inwikkelen.
Al zou ook mijn hoofd heen en weer worden gezwaaid, / mijn hoofd

heen en weer worden geschud,
Het hoofd in de stad worden rondgezwaaid, / het hoofd in het dorp

worden rondgedragen!
Andi nu ging naar het strand terug en antwoordde de koning:

Heer! boven maken zij geen teerkost gereed, / weigeren reisvoorraad
in te pakken.

Liever laat zij haar hoofd heen en weer zwaaien, / haar hoofd heen
en weer schudden,

Het hoofd in de stad rondzwaaien, / het hoofd in het dorp
ronddragen.

Toen Himbawo de boodschap, door Andi overgebracht, had ver-
nomen, — dat de vorstin weigerde teerkost in te pakken — werd hij
uitermate boos, stuurde Andi weer terug en liet Dampelang zeggen:

Ga, stijg op naar de heuvel, / klim op de berg,
Ga en zeg aan de prinses, / breng over het bericht aan de vorstin:
Als gij geen teerkost wilt inpakken, / weigert gekookt eten in te

wikkelen,
Komen wij naar boven als vijanden, / worden wij tot tegenstanders.
Andi ging naar boven; nauwelijks was zij op het erf of Dampelang

riep met luide stem:
Als een gestalte, een gestalte, / als een gedaante, een gedaante,

er niets voor voelde nog een tweede vrouw naast zich te hebben. Vaak woonden
dan ook de vrouwen op verschillende plaatsen ter wille van de huiselijke
vrede.

1T) „mamala" is hier vreemd, misschien moet het zijn: mubanting, of men
moet zich „mubanting" als werkw. erbij denken: „toestaan teerkost te bereiden".

1S) „m^biolongken" is vermoedelijk foutief voor: „mëndiolong(ken).
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kere ghampang i raroi, / daresong i rarolorang,

madisi bawa dëllarë 19) / maitindagen nilese,
'ndai apide dëdangeng, / dangengu 'ndai kadengkang,
awi su tukadië dëllu, / su tumbalatung ganturu,
'ndai kaliun tatanging, / kailisaden pangëlemang!
Ari dio kasasaghedë, / liungken kawawëndu,

'ndai apidë lurabarë, / rabar'u 'ndai pebalo,
mënsangke marate apa, / tumurungke kereini.
Ené i Andi nauli d. sala namataku si wawue, watuu seng nawau u

pfdaralorane tarai munae kapeberane:
Bawu! maeng ta mamalan ali, / ta mënggoanting panuku,

sumaka mundui rulagë, / mëbiolong u pangalo!!
Bawu! kënnang lintu bawa dëllarë, / kailisaden balan nilese;
bawa kakëlla sarang apeng, / panumbiri sarang lighareng!
Kakëlla buntu, 'ndai buntu 20), / pangalo, 'ndai pangalo,
'ndai buntu masakae, / pangalo mairengkangke,

'ndai masaka su wawoe, / mairengkang su ruama;
kasiang pirua i wawu!
Ené i Rampelang nataku-taku nakaringihe habar'i Andi r. nekui si

ninae angkuëng:
Inang! ia ukaren tapjku, / bungkaesen kariwuku!
Ukaren tapi nilëndu, / kariwuen kinalea,
tapi nilëndung u wuwu, / kinalea u kamania.
Ute i ninae nangukahë pakeang ene ido sëmparesë 21) nionggoe su

anae; kuteu anae sembeng nadiri pakeang ene ku sau nëtoneng si
ninange kereini:

Inang! ia ukaren tapiku, / bungkaesen kariwuku,
ukaren tap; patola, / kariwun karantusa.

I ninae nangalae wue pakeang ene, wuhuewe napulu, woue' i sie
nupakee; sarang nasuen pakee, ute i sie nëkuie si Linang dëduan i
Wëha angkuënge:

Mëkui kante i Linang, / kante i Wëra!

18) Eig. moet het zijn: „bawa su rëllahf", maar dit is voor de maat te lang.
" ) „buntu", afgekort voor „buntuang": leger, heir, schare.
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Als de gestalte van een boodschapper, / als de gedaante van een
berichtbrenger;

Daar staat zij op het erf, / staat beneden op de grond!
Kom naar boven, / kom naar boven bij mij!
Klim de trap op van de donder, / de ladder van het onweer,
Kom hier over de drempel, / stap over de onderbalk,
Word niet te zeer vermoeid, / laat U niet overmannen door

vermoeienis!
Kom, breng Uw boodschap over, / vertel nu het bericht!
Wat zijn zij aan het beraadslagen, / dat gij er zo droevig uitziet?
Andi zei hierop, — want ze was bevreesd voor de vorstin en ook

moede van het heen en weer gestuurd worden:
Vrouwe! als gij geen teerkost wilt inpakken, / geen reisvoorraad wilt

inwikkelen,
Komen zij naar boven als vijanden, / worden zij tot tegenstanders.
Vrouwe! kom naar beneden op het erf, / daal neer op de grond.
Kijk daar naar het strand, / zie naar de kust;
Zie daar de krijgslieden, de strijders, / daar de strijdmacht, het leger,
Hoe daar het leger de heuvel beklimt, / de strijdmacht naar boven

komt!
Daar komen zij de berg op, / bestijgen de heuvel;
Wee U mijn arme vrouwe!
Nu werd Dampelang ten zeerste bevreesd door het bericht van Andi

en riep haar moeder:
Moeder! pak mijn kleed uit, / haal mijn gewaad voor de dag!
Pak het groene gewaad uit, / de rok, die groen is geverfd,
Het kleed, groen geverfd met geurhout, / groen gemaakt met wierook.
Hierop ging de moeder een stel kleren uitpakken en gaf deze aan

haar dochter, maar deze wilde die kleren al niet meer en gaf aan haar
moeder met de volgende woorden haar wens te kennen:

Moeder, pak mijn kleed uit, / haal mijn gewaad voor de dag!
Pak het gewaad uit met het gekronkelde patroon, / de rok, die rood

is geverfd.
De moeder haalde het gewenste, dat nu ook werd aangenomen, en zij

(Dampelang) trok het kleed aan. Toen zij aangekleed was riep zij Linang
en Beha, zeggende:

Ik roep mijn gezellin Linang, / mijn vriendin Beha!

B1) sëmparesë, afleiding van het Nederl. paar, een stel. Dit is het andere
vreemde woord, dat in dit verhaal te vinden is.

Dl. 108. 18
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Tanae madesung su apeng, / mailisaden Hghareng.
Dumësung mamikung ali, / mënggalomoen panuku.

Ali pikunang u wengelë, / gajomokang u ta medaringihë,

itaho su kalanda ure, / su malengkerang bujaeng,
maeng lengkedang mëdëllu, / irangubë mëganturu.

Maeng tambingang lumensere, / bungkaesang sumaliare.

Kere rajenseren bitu, / sasaliaren tambaga!
I kite e mëtamba ghunggulang, / mëgaghemohen kamajirang,

mëtamba ghunggulang langi22), / kamalirang saruluang!
Ute i sire tëllu tanae dimësung; arae kadësunge sëngkilëndiu nëkila

d. nëdëllu 23). Ene i Himbawo mëngkate limuasë, nakasilo kila d. naka-
ringih? dëllu, apidë nëbera:

Diu dëllu, diu dëllu, / ganturu, diu ganturu,
Diu dëllu kai awa, / ganturu kai sabëllo,
nae mëdesung su apeng, / mailisaden Hghareng;
dumësung mamikung ali, / mënggalomoen panuku;

ali pikunang u wengelë, / gajomokang u ta medaringihë,
itaho su kalanda ure, / su malengkerang bulaeng!

Mjaeng lengkedang mëdëllu, / irangubë mëganturu;

maeng tambingang lumensere, / bungkaesang sumaliare,

kere ralenseren butu, / sasaliaren tambaga!
I sire mëtamba ghunggulang, / megaghemohen kamalirang,

mëtamba ghunggujang langi, / kamalirang sa}uruang.
Saraeng narënta su apeng, namikung tumbalung d. nekoa sinasa.

Sarang nasadia, ute i Himbawo nëparentae apanondon bininta. Kuteu
tawe musëhu manondo, watuu takoae iladé. Nau su apeng ene pia

**) Eig. is de vertaling: „De loods van de hemel". Waarsch. is bedoeld, dat
de boot (bininta) van de koning een dakje had, dat „hemel" genoemd werd, zoals
„langj-langj" voor „hemel'' van een ledikant of voor kamerzoldering gebezigd
wordt.
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Ga naar beneden, naar het strand, / daal af naar de kust der zee!
Ga naar beneden om teerkost in te pakken, / gekookt eten in te

wikkelen.
Teerkost, ingewikkeld in bengele-bladeren, / ingepakt in bladeren

van de bengele-boom.
Doe het in de gouden pinangdoos, / in een gouden beteldoos.
Als het deksel opgelicht wordt gaat het donderen, / zq men het sluit

zal het onweren;
Zo men er tegen stoot gaat het klinken, / als men het deksel wegneemt

geeft het geluid,
Als het geluid van koper, / het klinken van brons.
Wij doen het met elkaar in de loods, / maken het gemeenschappelijk

gereed in de bergplaats der boot,
Helpen elkaar in de grote keet, / in de loods van de grote boot.
De drie vrouwen gingen naar beneden, en zie, onder het afdalen naar

het strand bliksemde en donderde het opeens. Toen Himbawo zag dat
het bliksemde en hoorde dat het donderde, werd hij blij en zei meteen:

Ik hoor donder, ik hoor donder, / onweer, ik hoor onweer,
Ik hoor donder als voorteken, / donder en bliksem!
Daar komen zij naar het strand, / dalen neer naar de kust!
Dalen neer om teerkost in te pakken, / gekookt eten voor de reis

gereed te maken.
Teerkost, ingewikkeld in bengele-bladeren, / ingepakt in bladeren van

de bengel|-boom,
Die wordt gedaan in de gouden pinangdoos, / in de gouden beteldoos.
Als het deksel opgelicht wordt gaat het donderen, / zo men het sluit

zal het onweren.
Zo men er tegen stoot gaat het klinken, / als men het deksel wegneemt

geeft het geluid,
Als het geluid van koper, / het klinken van brons.
Zij doen 't met elkaar in de loods, / maken 't gereed in de bergplaats

der boot,
Helpen elkaar in de grote keet, / in de loods van de grote boot.
Aan het strand gekomen maakten zij teerkost en gekookt eten gereed.

Toen zij daarmede klaar waren, gaf Himbawo bevel de grote boot af
te duwen; maar zij konden de boot niet in zee schuiven, omdat zij niets

w) In de oude verhalen worden bepaalde bezigheden van vorstelijke personen
door bliksem en donder begeleid, zo b.v. ook het op- en afgaan van de trap. —
De huizen waren op palen gebouwd. (In dit verband staat ook: „tumbalatung
ganturu" p. 268).
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dario, mënenalang, ute pakisusame i Himbawo, koateng ilad'u winin-
ta M) . Ute rario timalang nanguli si ninange, kapanalae ungkuëng:

Inang! ia e rade ipëbëbawurung, / burung u ipësesasiang,

samekang ilad'u pato, / ipanalënsa lalukang.

Patong i ratu Himbawo, / lalukang i malambeku!
Kulano mapulon tuba /
Angkuëng i ninae: dakoe sasae, amang! mawu ratu tawe pulu mamate

manga ëllange. Dario e nahimang si ninae, ku sasae nesule nënalang su
apeng; sarang nikasilong i Himbawo, sau pinakisame, pinëllo ilad'u
wininta, hakiu dario e nahënsi darua, pirua. Woue' i Himbawo sire
namundalë, notong bala 85) su Ondong, natanae solong Bukid? (Bukiden
Tawukang).

Sarangke i Himbawo sire kakabunaen Bukide, ute i Ngiangnilighidë
nakasiloe laudë mëngkate narëndung u senggo. Ené i Ngiangnilighidë
nëkuie ëllange si Rarëngang kereini:

Miëkui ëllang Darëngang, / 2B)
ëllang mangangolon songke, / mamamalan tatobangeng 1

Këllai, këllai kona, / !
Mënsang senggo, mënsang senggo, / daraung, mënsang daraung ST) I
Mënsang senggo mara-mara, / daraung marape-dape,
senggo mumara su woba 28), / madarapen taghaloang!
Ené i Rarëngang nëlengkedië ralanse nëkakëlla wou tëba, ute nakasi-

loete laudë narëndung u senggo d. nanguli si wawue:
Bawu! mahi senggo, mahi senggo, / daraung, mahi raraung,
mahi sengg9 mara-mara, / daraung marape-dape,
senggo mumara su woba, / mararapen taghalorang!

Ené i Ngiangnilighidë sau nebera:
Këllai, këllai kona, / ..' !

**) Palmtakken, knuppels etc. worden gebruikt om bij het in zee schuiven der
boot onder de kiel gelegd te worden. Wanneer nu een vorst een belangrijke tocht
over zee ondernam, werd iemand in levenden lijve als „iladë" gebruikt.

a s ) bala i== het dal, maar misschien moet er bale = „hujis" staan: zijn huis te
Ondong.
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hadden, dat onder de kiel gelegd kon worden, om de boot er over te
schuiven.

Aan het strand speelde echter een knaapje. Himbawo beval het
jongetje te vangen en als onderlaag onder de boot te gebruiken. De
knaap echter vluchtte en vertelde het aan zijn moeder, die aan het
weven was, en zei:

Moeder, ik hoorde beneden fluisteren, / een geheim, waarover zij
fluisterden.

Zij wilden mij vangen als onderlaag voor de boot, / om de schuit
er over te schuiven,

De boot van koning Himbawo, / het schip van mijn vorst,
De koning over de vele speren, / (de vorst over de menigte spiesen).
De moeder antwoordde: Ga maar naar beneden, vadertje, de koning

zal heus zijn slaven (onderdanen) niet doden. Het jongetje gehoor-
zaamde zijn moeder en ging weer naar het strand om te spelen. Toen
Himbawo hem zag, liet hij hem vangen en als rol onder de boot leggen,
zodat hij in tweeën werd gesneden, die arme! Nu vertrok Himbawo
met zijn makkers en deed het dal van Ondong aan en zij staken voorts
over naar Bukidë bij Tawukang.

Toen zij bij Bukide kwamen, zag Ngiangnilighide, dat de zee a.h.w.
donker werd van zeilen; zij riep haar slavin Darëngang met de
woorden:

Ik roep mijn slavin Darëngang, /
De slavin, die het venster sluit, / die (het gordijn van) het dakvenster

neerlaat.
Kijk eens, / kijk eens goed!
Zijn dat zeilen, zijn dat zeilen? / Palmtakken, zijn dat palmtakken?
Zijn dat een grote hoeveelheid zeilen ? / Palmtakken in menigte ?
Zeilen in menigte op zee; / zij bedekken de watervlakte.
Darëngang lichtte even het gordijn op en keek uit het venster en zag,

dat de zee a.h.w. donker was van zeilen en zei tegen haar gebiedster:
Vrouwe! er komen zeilen, er komen zeilen, / boten, er komen boten!
Zeilen komen in menigte, / boten in grote hoeveelheid!
Zeilen in menigte op zee; / zij bedekken de watervlakte!

Ngiangnilighid,? zei wederom:
Kijk eens, / kijk eens goed!

96) De tweede regel ontbreekt en zal wel moeten zijn: „Dolorangku i maruala"
(t= mahuala), mijn slavin, de maagd."

*") „Daraung" is W. T. voor „palmtak" en „zeil". Palmtakken worden vaak
gebruikt om een zeil van goed te vervangen.

"^ De zeilen der boten „bedekten" a.h.w. de zee.
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Mahi senggo mara-mara, / daraung marape-dape,
mënsang senggo nëlohoe, / daraung nëbawëntae,
mënsang nëlohon tatiwo, / nebawëntang u kakoto,
nëlohon tatiwo sangiang, / kakoto oloriwu!

Ute i Rarëngang sauewe nëkakella r. nëberae:
Bawu! mahi senggo, mahi senggo! / daraung, mahi raraung!
Mahi senggo nëlohoe, / daraung nebawëntae,
mahi nëlohon lutang, / nebawëntan malatuhang29),
mahi nëlohon bara, / nebawëntan kumëngkila,
mahi nëlohon tëmbahë, /nebawëntan malaesang.

Ené i Ngiangnilighid| neberae wue:
Ari dio kasasaghedë, / liungken kawawëndu,

Tanae kad^sung su apeng, / kailisaden lighareng!
Tanae pakiwalon mona, / pakiulien dumolong,

mënsang mona mëbawala, / dumolong malahawua,
mona mgbawala pintu, / malahawua kombitang,

pintun Ngiangnilighidë!
Ené i Rarëngang natanaee rimësung d. nakiwalo *°):

Ia makiwalon mona, / makiulien dumolong,

mënsang mona mëbawala, / dumolong malahawua!
Mona mëbawala pintu, / malahawua kombitang,

pintun Bawuku?
Dade bou sakaeng simimbah?:

Baline mona m?bawala, / dumolong malahawua,
kai mona mamamengere, / dumolong mamalintakube,

mona mamenger? pintu, / mamalintakube kombitang,

mamenggere pintun sangiang, / kombitang u oloriwu!

Kënnang pejkakëlla pato, / panumbiriko lalukang,

w ) „malatuhang", het Sasahara voor „lutang" = geschut, geweer. Deze twee
regels houd ik voor een later bijvoegsel; ze kunnen best gemist worden. Zwaar-
den en speren vormden de bewapening der krijgslieden.
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Er komen zeilen in grote hoeveelheid, / boten in menigte!
Zijn de zeilen wel gevuld, / de boten wel vol?
Zijn zij gevuld met cadeautjes, / vol met geschenken ?
Zijn zij vol met gaven voor de prinses, / vol met geschenken voor

de vorstin ?
Kijk eens naar de schepen, / aanschouw de boten!

Darëngang keek nog eens en zeide:
Vrouwe, er komen zeilen, er komen zeilen, / boten, er komen boten 1
Er komen zeilen die gevuld zijn, / boten die vol zijn!
Zij komen vol met geweren, / zijn vol met geschut!
Zij komen vol met zwaarden, / zijn gevuld met het flikkerende!
Zij komen vol met spiesen, / zijn gevuld met speren!

Ngiangnilighidë antwoordde:
Word niet te zeer vermoeid, / laat U niet overmannen door

vermoeienis!
Ga naar beneden naar het strand, / daal neer naar de kust.
Ga, vraag naar het doel van de boten, / laat U vertellen omtrent de

voorstevens!
Of het boten zijn die geschenken brengen, / boten met gaven,
Boten met geschenken voor het prinsessenverblijf, / gaven voor de

prinses;
Het prinsessenverblijf van Ngiangnilighidë.

Toen ging Darëngang naar beneden en vroeg:
Ik vraag omtrent de boten, / wil mij doen vertellen over de bedoeling

der schepen,
Of die boten geschenken brengen, / of het schepen met gaven zijn?
Boten met geschenken voor het prinsessenverblijf, / gaven voor de

prinses,
Het prinsessenverblijf van mijn gebiedster?

Vanuit de schepen werd haar geantwoord:
Het zijn geen boten met geschenken, / (geen) schepen met gaven;
Het zijn boten (met lieden) die komen om om te keren, / (met lieden)

die doen omslaan,
Boten (met volk) om om te keren het prinsessenverblijf, / om te doen

omslaan het vertrek,
Om om te keren het verblijf der prinses, / onderste boven te keren

het vertrek der vorstin!

30) Volgens lezing II moest de slaaf de heuvel beklimmen om uit te
kijken; voorts stak hij een groot vuur aan om Araro en Dalinsahf te
waarschuwen.
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'ndaung pato nëlohon lutang, / nebawëntan malatuhang,
'ndaung nëlohon bara, / nebawëntan kumëngkila,
'ndaung nëlohon tëmbahë, / nebawëntan malaesang!

Ute i Rarëngang tarai nëhabarë mawune angkuëng:
Bawu! Baline mona mëbawala, / dumolong malahawua,

kai mona mamamengerë, / dumojong mamalintakubë,

mona mamengerë pintu, / mamalintakubë kombitang,

pintun bawuku!31)
Ené i Ngiangnilighidë natakue r. nëkati mahuanene i Araro32),

Batuu tempo ene i Araro kai su Tawukang mëmanakulë su walan
Moadë. Ketaewen dingange i Ralinsahë pia kiboe pirua r. ëllang ese
i Molohing; ute i Ngiangnilighidë neberae:

Klasiang i Araro, / mawuku i Makakundai33),
ta nënaUng, ta nënaung, / karaki, ta nëkaraki,

ta nënaung u wuwene, / ta nëkarakin bawinene,

'ndaung Bukide iwiringke 34) / kaderotang palintakubang.
Ené i Molohing 35) nëbansage, angkuëng:

Bawu! ari dio katataku-taku, / liungken kaghaghiansang,
'ndaung bisiku tëndau, / biarengku taremanu!
'ndaung dokoku këllungu, / saruangku ghaghalindungu;
'ndaung bëmbangku poponu, / sengenangku balegholungu,
'ndaung tëmboku wukidu, / tingguluku kaderotangu.

Ené i Ngiangnilighidë neberae:
Ta u kere i Molohing, /
mamelo kaemba, / manumbiri kamamarese,
mamelo kaembang apeng / kamamaresen lighareng.
I Molohing apidewe timumpa kasalone solong apeng nanondan

sakaeng nakiwalo si sire angkuëng:
Ene kai paton apa, /

31) Volgens lezing II ging Limbe naar de Prinses om haar te vragen, of ze
vrijwillig zou willen meegaan; anders zou ze gedood worden.

32) Lezing I I : Beide broers waren naar Moadë vertrokken, en wel tegen de wil
van de zuster en niettegenstaande een waarschuwend geluid van een huishagedis.
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Dat zijn schepen vol geweren, / boten vol geschut,
Zij zijn gevuld met zwaarden, / zijn vol van het flikkerende,
Zijn gevuld met spiesen, / zijn vol van speren!

Darëngang ging naar boven en vertelde haar gebiedster:
Vrouwe, het zijn geen boten met geschenken, / geen schepen met

gaven!
Het zijn schepen (met lieden) die komen om om te keren, / (met

lieden) die doen omslaan!
Boten (met volk) om om te keren het prinsessenverblijf, / om te doen

omslaan het vertrek,
Het vertrek van mijn gebiedster!
Nu werd Ngiangnilighidë zeer bevreesd en wenste wel haar broer

Araro bij zich te hebben, maar destijds was Araro naar Tawukang
gegaan, om in het dal van Moadë dorensago te kloppen. Bij haar waren
alleen Dalinsahë die bobento-zweren had en een slaaf, die Molohing
heette.

Ngiangnilighidë zeide:
Wee U, Ararp, / mijn gebieder Makakundai!
Gij hebt er niet aan gedacht, niet aan gedacht, / niet behartigd, hebt

niet behartigd,
Hebt niet gedacht aan Uw zuster, / niet behartigd (de belangen van)

Uw zuster.
Bukidë wordt omgedraaid, / de vesting onderste boven gekeerd.

Toen riep Molohing met luide stem:
Vrouwe! wees niet te zeer bevreesd, / wees in 't geheel niet ongerust I
Mijn been hier is Uw borstwering, / mijn dij uw verschansing,
Mijn borst is Uw bescherming, / mijn bovenlijf Uw beschutting!
Mijn schouder is Uw zitplaats, / mijn schouder is Uw dek,
Mijn hoofd is Uw vesting, / mijn schedel Uw toevluchtsoord!

Ngiangnilighidë zeide:
Er is er geen als Molohing, / de man die de arend ziet, die de

adelaar waarneemt!
Die de zeearend ziet, / de adelaar aan het strand!
Molohing ging meteen, een krijgsdans uitvoerende, naar het strand,

bracht de boot in zee en vroeg, zeggende:
Wat zijn dat voor boten ? /

33) Makakundai is W.T. voor Araro, bet.: „die droefheid veroorzaakt".
34) Het prinsessenverblijf wordt met een boot vergeleken, daarom de uitdruk-

kingen: „omslaan", „omkeren" etc.
35) Volgens lezing II heette de slaaf Buso.
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kai pato mëtatiwo, / lalukang mëkakoto,
pato m|tatiwo sangiang, / mëkakoto ojoriwu ?

Angkuëng i sire u:
Baline pato mëtatiwo, / lalukang mëkakoto,
kai paton pangalo, / lalukang sogelawo.

Angkuëng i Molohing u:
Maeng baline pato mëtatiwo, / lalukang mëkakoto,
kai paton pangalo, / lalukang sogelawo,
tarai metara su apeng, / medalanterë lighareng,
dala su apeng u Wukidë, / lighareng u Kaderotang.

Ute i Himbawo neberae su sasakene 36):
I sai tumumpa horone, / kumësen kalamonane,
tumumpa horon pangalo, / kalamonan sogelawo ?

Angkuëng i Limbe u:
Tuang! ia e tumumpa horone, / kumësen kalamonane,
tumumpa horon pangalo, / kalamonan sogelawo!

Angkuëng i Himbawo u :
Maeng i kau tumumpa horone, / kumësen kalamonane,
tarai p^bawa mahasu, / panaghënnu siompulo;
dala pëtara su apeng, / pëdalanterë su lighareng,
dala su apeng u Wukidë, / lighareng u Kaderotang.
Tarai i Limbe nebawa 190; wuhue katumpane, i Mólohing sëngka-

pilie, sarang nasue natumpa, nasuen pilie si Molohing, nalëmbe i Limbe
sësane, watuu ta tinumpa. Ute i Limbe nebalje solong sakaeng, seng
pin^beraëng i Himbawo:

Ese kambing, ese kambing, / mendangeng, ese mendangeng,
ese kambing tumatalange, / mendangeng tumatagunggie,
mapiaeng nate neng kadio, / nasaelang ta nadengkeng.

Angkuëng i Limbe u :
Oreu, oreu tuang,

ia kambing, ese kambing, / mendangeng, ese mendangeng,

ese kambing tumatalange, / mendangeng tumatagunggie!
Baline wue, tuang!
Tawe timalang nataku, / timagunggi nagiansang,

3fl) Eerst streden de lageren in rang en stand tegen elkaar; daarom bleef
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Zijn het schepen van bezoekers, / schuiten van vrienden ?
Boten van bezoekers der prinses, / van vrienden, die de vorstin

opzoeken ?
Zij antwoordden:

Het zijn geen boten van bezoekers, / geen schuiten van vrienden.
Het zijn schepen van krijgslieden, / boten van vijanden!

Molohing zeide:
Als het geen schepen zijn van bezoekers, / schuiten van vrienden,
Maar boten van vijanden, / schepen van strijders,
Gaat gijlieden U opstellen aan het strand, / in een rij staan op de kust,
Daar aan het strand van Bukide, / aan de kust der vesting!

Daarop zeide Himbawo tot zijn makkers:
Wie stapt het eerst uit de boot, / springt het eerst aan wal ?
Wie stapt als eerste der strijders uit, / als eerste der schare?

Malimbe (Limbe) zei:
Heer, ik stap als eerste er uit, / spring als eerste aan wal,
Stap als eerste strijder er uit, / als eerste der krijgslieden.

Himbawo antwoordde:
Zo gij als eerste er uit stapt, / als eerste er uit springt,
Ga dan, neem honderd mee, / neem voorts nog negentig mee,
Gaat U opstellen aan het strand, / in een rij staan op de kust,
Daar aan het strand van Bukid|, / aan de kust der vesting!
Limbe ging naar het strand en nam 190 strijders mee; terwijl zij aan

land sprongen ging Molohing dadelijk aan het vechten; toen zij allen
uitgestapt waren, had Molohing hen ook reeds allen gedood, alleen
Limbe was overgebleven, want hij was niet aan wal gegaan.

Limbe keerde nu terug naar de andere boten en werd door Himbawo
aldus berispt:

Een geitebok, een geitebok, / een bok, een geitebok,
Een geitebok die wegloopt, / een bok die het aflegt!
Ware hij toch beter klein gestorven, / gestorven als zuigeling!

Limbe sprak:
Gelijk hebt gij, gelijk hebt gij mijn heer! / ik ben een bok, ik ben

een bok,
Een bok, een geitebok, een geitebok die wegloopt, / een bok die 't

aflegt.
Maar 't is toch niet zo, heer;
Niet uit vrees liep ik weg, / heb 't niet afgelegd omdat ik bang was!

Himbawo in de boot totdat Dalinsah? kwam, de prins van gelijke stand en rang.
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'sae mëhabar'u kante, / mauli u kurai,
dala kante nasuee, / kurai natalentee,
kate nasuen pilie, / natalenteen tëhade.

Angkuëng i Himbawo:
Maeng mëhabar'u kante, / mauli u kurai,
dala kante nasuee, / kurai matalentee,
kate nasuen tëradë, / natalenteen pilie, —
tarai pëbawa mahasu, / panaghënnu siompujo,
dala petara su apeng, / pedalanteren lighareng,
dala su apeng u Wukidë, / lighareng u Kaderotang.
Taraie wue i Limbe, n$bawa 190, mang nasuen harese si Molohing.

Kuteu i Molohing nalupae r. naralëpee takiahe, ute kimatae si
Ngiangnilighide:

Bawu! pasinaung, pasjnaung, / pasiëndung, pasiëndung,

pasinaungken badange, / pasjëndungken batangenge,
'ndaung boteku narolo, / takiarëku naralepe,
bote narolon nangumbang, / naralëpen nangundangeng,

narolo nangumbang gima, / nangundangeng taumata,
tamai su lengeh'u Wukidë, / su pento u Kaderotang,
timalowang kere iladë, / kere salësar'u pato I

Sëngga pinangëmbo tënda, / pinanawau tarema!

Angkuëng i Ngiangnilighide u :
Maeng boteu narolo, / takiaru narulëpe,
narolon nangumbang gima, / nangundangeng taumata,
'ndai apidë dëdangeng, / dangengu 'ndai kadangeng,
awi su tukad'u dëllu, / su tumbalatung ganturu,
'ndai kajiun tatanging, / kailisaden pangëlemang ;
ar; dio kasasaghedë, / liungken kawawëndu!

Mahi mekapung u lana / manulëntang u sawolino,
mëkapung u lanan gima, / sawolinon taumata.
Ené, i Molohing nawie su waje, nihiwang u Mawune, mase utae

niuhukang u lana pesëmbua-sëmbua. Arawe i Limbe sau sasae timalang
solong sakaeng, sembeng pineberaëng i Himbawo:
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Ik kwam om bericht te brengen van mijn gezellen, / te vertellen van
mijn makkers:

De gezellen daar zijn allen dood, / de makkers zijn er niet meer.
Zij zijn allen doodgeslagen, / zijn allen gevallen door zijn zwaard!

Himbawo's antwoord was:
Als gij bericht brengt van Uw gezellen, / vertelt van Uw makkers,
Dat de krijgers ginds dood zijn, / de gezellen gevallen,
Gevallen door zijn houwer, / geveld door zijn zwaard,
Ga dan, neem honderd mee, / neem ook nog negentig mee!
Stelt U daar op aan het strand, / staat in een rij op de kust;
Daar aan het strand van Bukidë, / aan de kust der vesting.
Limbe ging weer naar het strand, nam de 190 man mee, maar ze

werden allen door Molohing neergemaaid. En zie, Molohing raakte
buiten adem en zijn arm werd moe, en hij vertelde Ngiangnilighidë:

Vrouwe! denk aan Uzelf, denk aan Uzelf, / behartig Uw belangen,
Uw eigen belangen,

Denk aan Uw lichaam, / Behartig het Uwe!
Mijn arm is verlamd, / mijn arm is moede geworden,
Mijn arm is moede van het neerslaan, / is verlamd van het vellen

van het oerwoud,
Vermoeid van het neerslaan van mensen, / van het vellen van het volk;

Daar op de helling van Bukidë, / aan de voet van het eiland;
Die (daar) overal liggen als de onderlagen der boten, / als de rollen

van schuiten.
Met sommige heb ik de verschansing verhoogd, / de borstwering

ermee versterkt.
Ngiangnilighidë zei:

Als Uw arm is verlamd, / Uw arm is vermoeid,
Vermoeid van het neerslaan van mensen, / van het vellen der lui,
Kom dan naar boven, / kom in het huis, in het huis.
Klim de trap op van de donder, / de ladder van het onweer,
Kom hier over de drempel, / stap over de onderbalk,
Word niet te zeer vermoeid, / Iaat U niet overmannen door

vermoeienis,
Kom, wrijf je in met olie, / maak je schoon met olie,
Met olie van mensen (parfumerie), / met olie die mensen gebruiken 1
Molohing nu ging naar boven in het huis, verzorgd door zijn gebied-

ster, en zijn haren werden één voor één ingesmeerd (ingewreven) met
olie; maar Limbe ging terstond terug naar de boten, werd echter door
Himbawo berispt:
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Ese kambing, ese kambing, / mendangeng, ese mendangeng,
ese kambing tumatalange, / mendangeng tumatagunggie!

Angkuëng i Limbe u:
Oreu, oreu, ia ese kambing, ese kambing, / mendangeng, ese

mendangeng,
ese kambing tumatalange, / mendangeng tumatagunggie!
Tala wue tuang!
Ia sasae mëhabar'u kante, / manguli u kurai!

Dala kante nasuee, / kurai natalentee,
kate nasuen pilïe, / natalenteen tërade.

Angkuëng i Himbawo u:
Maeng sasae mëhabar'u kante, / maulien kurai,
dala kante nasuee, / kurai natalentee,
kate nasuen pilie, / natalenteen tërade,
tarai pëbawa mahasu, / panaghënnu siompulo,
dala pëtara su apeng, / pëdalanterë lighareng,
dala su apeng u Wukide, / lighareng u Kaderotang.
Ené i Limbe sau tarai n£bawa 190 kapia, arae i Molohing dfduan

Ngiangnilighidë nakasiloe wuntuang 'ndai matumpa, ute i Ngiangnili-
ghidë namahansangke si Molohing d. nëbera:

Ta u kere i Molohing, / ST)
ese mamelo kaemba, / manumbiri kamamaresë;
mamel9 kaemban apeng, / kamamaresen lighareng.
Ené i Molohing timumpae ringangu kasalone solong apeng. Buhue

limampulo nate si sie, ute i sie nawihuae 38). Sarang i Ngiangnilighidë
nakasilo si Molohing nawihua, ute natakue wue r. nëkati kapia si Arar9,
angkuënge:

Kasiang i Arar9, / mawuku i Makakundai,
tumaniu tik; apa, / ena nëkakapurae,
tate nipi, tate nipi, / limunggo, tate limunggo,

tate niping u Wukide, / limunggong u Kaderotang,

'ndaung Bukidë n^dano, / Kaderotang limapëto,

87) Mogelijk, dat ook hier een regel ontbreekt, maar misschien behoeft men
niet overal parallellisme der versregels te verwachten.
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Een geitebok, een geitebok, / een bok, een geitebok!
Een geitebok die wegloopt, / een bok die 't aflegt!

Limbe zeide:
Gelijk hebt gij, gelijk hebt gij mijn heer, / ik ben een bok, ik ben

een bok,
Een bok, / een geitebok,
Een bok, die wegloopt, / een geitebok, die 't aflegt.
Maar niet mij treft dat, Heer! /
Ik kwam om bericht te brengen van mijn makkers, / te vertellen van

mijn gezellen,
De makkers daar zijn allen dood, / de gezellen zijn er niet meer.
^ij zijn allen doodgeslagen, / zijn gevallen door zijn zwaard.

Himbawo antwoordde:
Als gij boodschap brengt van Uw makkers / vertelt van Uw gezellen,
Dat de makkers daar allen dood zijn, / de gezellen er niet meer zijn,
Zij allen zijn doodgeslagen, / geveld door zijn zwaard,
Ga dan, neem honderd mee, / neem ook nog negentig mee,
Stelt U daar op aan het strand, / staat in een rij op de kust,
Daar aan het strand van Bukidë, / aan de kust der vesting!
Toen ging Limbe wederom naar het strand en nam de 190 krijgers

mee.
Molohing echter en Ngiangnilighidë zagen de schare uit de boten

stappen, waarop Ngiangnilighide Molohing aanvuurde:
Er is er geen als Molohing,
De man, die de arend ziet, / die de adelaar waarneemt!
Die de zeearend onderscheidt, / de adelaar aan het strand!
Molohing ging — een krijgsdans uitvoerende — naar het strand.

Nadat hij pas vijftig vijanden gedood had, viel ook hij.
Toen Ngiangnilighide zag dat Molohing gesneuveld was, werd zij

bevreesd en wenste wederom Araro bij zich te hebben, zeggende:
Wee U Araro, / mijn gebieder Makakundai!
Wat slaapt gij diep, / wat zijt gij in bezwijming gevallen!
Droomt gij niet, droomt gij niet ? / Hebt gij geen nachtgezicht, geen

nachtgezicht ?
Droomt gij niet van Bukidë, / hebt gij geen nachtgezicht van de

vesting?
Bukidë is tot een zee geworden, / de vesting tot een oceaan 1

•*9) Lezing II: Ze streden drie dagen tegen Molohing (Buso), en toen deze
gesneuveld was, ging Limbe naar het prinsessenverblijf; hij vond echter op het
bed van de prinses alleen een ei, dat hy naar Himbawo bracht.
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kate nëdanong u raha, / limapëtong u malensa,

kasiang ta ghimënggang u wuwene, / kimalinson bawinene,
'ndaung Bukidë mawilingke, / Kaderotang mëpalintakubë.
Sarëtau i Ngiangnilighidë nëbera kerene, ute i Ralinsahë n?ba-

wansagë 39):
Ari dio katataku, / Hungken kaghaghiansang,
'ndaung bisiku tëndau, / biarengku tataremanu,
'ndaung dokoku këllungu, / saduaku ghaghalindungu,
'ndaung bëmbangku poponu, / sengenangku balegholungu,
'ndaung tëmboku wukidu, / tingguluku kaderotangu.

Ené i Ngiangnilighidë nëberae wue:
Ta u kere i Ralinsahë /
ese mamelo kaemba, / manumbiri kamamaresë,
mameto kaemban apeng, / kamamaresen lighareng.

Bou ene i Ralinsahë netonengke su wawinene:
Ia e redeno kona, / denoen dëdaki lai,
ia dëdeno u lana, / dëdakien sawolino,
lana lau u molori, / lewogen larungsamala 40).

Angkuëng i Ngiangnilighidë:
Damahi, ramahi kona,
mahi mekapung u lana / manulentang u sawolino;
mekapung u lanan gima, / sawolinon taumata.

Ene i Ralinsahë sarang nikapuang u lana, sau nëtoneng su wawinene:

Ia mëtoneng u wara, / medarumba kumëngkila,
bara maiang su pulu, / maintolang su ontapeng,

maiang su pulu tandu, / su ontapeng sungen kambing.

Ené i Ngiangnilighidë nanegoen bara d. këllung su mahuanene mase
namahansangke wue:

Ta u kere i Ralinsahë, /
ese mamelo kaemba, / manumbiri kamamaresë,
mamelo kaemban apeng, / kamamaresen lighareng.
Ute i Ralinsahë timumpae ringangu kasalone, sëngkakakëlla i Him-

3e) Volgens lezing III sliep Dalinsahë zo vast, dat Ngiangnilighidë hem niet
wakker kon krijgen. Ze bevestigde toen door middel van een touw een kanonnetje
boven zijn borst en kapte vervolgens het touw door; toen pas werd de slaper
wakker. Dit verklaart, waarom Dalinsahë niet vroeger op het toneel ver-
schijnt.
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Een zee van bloed, / een zee van mensenbloed!
Wee! dat gij niet ongerust zijt over Uw zuster, / niet verlangt naar

de zuster!
Bukidë wordt ondersteboven gekeerd, / de vesting wordt geslecht!

Nadat Ngiangnilighidë dat had gezegd, schreeuwde Dalinsahë:

Wees maar niet bang, / en in 't geheel niet ongerust,
Mijn been is Uw borstwering, / mijn dij Uw verschansing, 1
Mijn borst is Uw bescherming, / mijn bovenlijf Uw beschutting! •
Mijn schouder is Uw zitplaats, / mijn schouder is Uw dek,
Mijn hoofd is Uw vesting, / mijn schedel Uw toevluchtsoord!

Ngiangnilighidë zeide:
Er is er geen als Dalinsahe, / j
De man, die de arend ziet, / die de adelaar waarneemt, !|
Die de zeearend onderscheidt, / de adelaar aan het strand! ii

Dalinsahe gaf zijn zuster de wens te kennen: ;
Laat mij eerst baden, / laat mij eerst baden! \
Laat mij baden in olie, / mij wassen met olie, !
Met olie, gemengd door Molori, / gemengd door Larungsamala. ]

Ngiangnilighidë zei: j
Kom hier, / kom hier, j
Kom, wrijf je in met olie, / maak je schoon met olie, j
Met olie van mensen, / met olie, die mensen gebruiken! I
Toen Dalinsahe met die olie ingewreven was, wenste hij wederom

van zijn zuster:
Ik wens een zwaard, / ik verzoek om het flikkerende,
Het zwaard dat vastzit aan het gevest, / dat bevestigd is aan het

handvat,
Dat bevestigd is aan het hoornen handvat, / aan het gevest van

bokkehoorn.
Ngiangnilighidë overhandigde haar jongere broer het zwaard en het

schild en vuurde hem aldus aan:
Er is er geen als Dalinsahe, /
De man, die de arend ziet, / die de adelaar waarneemt,
De zeearend onderscheidt, / de adelaar aan het strand!
Een krijgsdans uitvoerende ging hij naar beneden; meteen zag hij

40) Deze twee regels zijn niet zeer duidelijk. Molori en larungsamala zijn wel
op te vatten als medicijnen, of als duivels, van wie de medicijnen afkomstig zijn.
In ieder geval is Larungsamala de naam van een moerasgeest.

Dl. 108. 19
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bawo kasakane. Ené i Ralinsahë kimui wawinene r. nëberae:
Hote, ngiang, kaiangke, / oroliwu kaintolangke,
Ngiang kaiang su ago, / kaintolang su nanaungang, j
Ngiang pëganding, / kaintolang pëbuladu,
pëganding ganding u Sulugë! 41)
Sarang i Ralinsahë kadesunge, i Himbawo kasakane, ute i rëdua

nësëmmae su tënda batu. Su palus'u mahuanene ute i Ngiangnilighidë
naiang su maluku mëlëlua hewo wem pisine.

Tangii sarang i Ralinsahë dedua nësëmma sene, ute i Himbawo
nëberae si Ralinsahë angkuënge:

Ara rumalon buwenu, / mëtënda u wawinenu,
i kau pamilie horo, / panëradë kalamona;
piliku pili sënsule, / tëraden ta kasasaukang.

Angkuëng i Ralinsahë:
Ara nusa iwiringke, / buntuang palintakubang,

i kau pamili horo, / panëradë kalamona,
piljku pili sënsule, / tëraden ta kasasaukang.
Ené irëdua mëngkate metëtatoke, ta nakatahang i Ralinsahë, namilie

horo. Kuteu wara i Ralinsahë nëhino su këllung i Himbawo nawëka
rarua r. napatiralang u tënda batu; ute wara i Ralinsahë kimikibe su
watu. Saretau wara tate malëke, ute i Ralinsahë kimui wawinene r.
nëberae:

Hote Ngiang, katunoe, / oloriwu karëndogë,
Ngiang katuno su ago, / karëndogë su nanaungang,

: 'ndaung tëndau matopee, / taremanu matingkalabe,
kate matopeng u wara, / matingkalab'u kumëngkila,

; Pirua i Ngiangnilighidë I

Uté i Himbawo namilie si Ralinsah£, hakiu i Ralinsahë nawihua r.
natee. Boue' i Himbawo limiu tënda batu tadeau mangala sangiang e;
saraeng narangeng su wale, sëngkakakëlla i Ngiangnilighidë mëmaiang
su maluku r. nakasiloe hewo, wuhue sëmbëka naala pisine. Ute i
Himbawo tamaie himaung mëgenggala sangiang. Kuteu i Ngiangni-
lighid| öeberae:

Ia ampe, ia ampe lawewe 42),

n ) Een bijzonder vlugge roffel, blijkbaar van de Sulu-eilanden afkomstig.
^ Ampe, afkorting van Dampel<j, van welk woord ook Dampelang (de vrouw

van Himbawo heette zo) afgeleid is. Dampel| betekent, zoals ook maluku en lama:
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dat Himbawo naar boven kwam. Dalinsahë riep zijn zuster en zei:
Welnu, prinses, ga zitten, / koningskind zet U neer,
Prinses, zit bij de gong, / zet u neer bij de gamelan;
Prinses, sla een roffel, / zit neer en sla de gong,
Sla een roffel op de wijze der Sulu-eilanders!
Dalinsahë nu ging naar beneden en Himbawo kwam naar boven; zij

ontmoetten elkaar bij de verschansingen. Toen Dalinsahë weggegaan
was ging Ngiangnilighide bij de schotel zitten om pinang-vruchten te
schillen. Toen de twee elkaar ontmoetten zei Himbawo tot Dalinsahë:

Gij moet Uw zuster beschermen, / Uw zuster beschutten,
Doe gij de eerste slag, / sla gij maar het eerst!
Mijn slag zal maar éénmaal vallen, / één keer en dan niet meer.

Dalinsahë zei:
Al wordt ook Bukidë ondersteboven gekeerd, / de vesting met de

grond gelijk gemaakt,
Doe gij de eerste slag, / sla gij maar het eerst,
Mijn slag zal maar éénmaal vallen, / één keer en dan niet meer.
Zo wilde de één het op de ander schuiven (om het eerst te slaan).

Dalinsahë kon het tenslotte niet uithouden en deed de eerste slag. Maar
het zwaard van Dalinsahë raakte het schild van Himbawo, dat in
tweeën brak en (het zwaard) kwam op de stenen schans terecht. Het
zwaard van Dalinsahië raakte tussen de stenen vast; hij kon het zwaard
niet meer los krijgen! Nu riep Dalinsahë zijn zuster en sprak:

Welnu prinses, ga smelten, / het koningskind moge sterven,
De prinses sterve bij de gong, / zij smelte bij de gamelan,
Want Uw borstwering heeft een bres, / Uw schans is opengewaaid;
Zij kreeg een bres door het zwaard, / werd opengezet door het

flikkerende!
Wee U, Ngiangnilighide!
Himbawo nu sloeg Dalinsahë neer, zodat hij sneuvelde en dood was.

Himbawo klom over de stenen omheining om de prinses te halen. Toen
hij in het huis kwam, zag hij Ngiangnilighide bij het bord zitten, en zie,
maar de helft van de pinangvrucht was van de schil ontdaan. Himbawo
naderde de prinses om haar weg te halen.

Ngiangnilighid? nu zeide:
Ik ben Ampe, / ik ben aan Ampe gelijk,

uhis<? i= schotel, bord, waarmede vorstelijke personen bedoeld worden. Deze vers-
regels bevatten dus een woordspeling.
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Ia ampe matun9e, / lawewe marëndogê,
ampe matuno su rampele, / mairëndoge su maluku!
Tangü sangiang e ringangu natuno, nakoa ake su maluku 43). Maluku

ene mëngkatewe nisapua d. nipasaëng i Himbawo apidë kapëberane:
maning nakoa ake, sëmbali kate sangiang. Maluku lohon akee winawa
nilurang su sakaeng mase nëmparnundalë solong Siau. Narënta su
Siau-Ondong, i Himbawo nëkui ana u wanua r. wgbatone makikalanto,
makikumbaedë ipëhinga ake su maluku, tadeau sau mëbalui sangiang **).

Naliun tëllu hfbi samurin pesaseke su Wukidë e i Araro gimagha ta
sihinge nakatahëndung bawinene, watuu i sie masingka i Himbawo nae
mangalo solong Bukidë.

Ute i Araro bou Moadë nakoa solong Tawukang; kuteu su sahëllo
ene timiue wahe maiha-iha. Su Tawukang i sie mëmaiang su wale,
kuteu pia tau nëkui si sie angkuënge:

Araro! kënnang lintu su rellarë, / lisaden balan nilese,
lintu pëkakëlla woba, / panumbiriko wadoa,
Mënsang boba nëkapura, / Wadoa nekapurae ?45)
Ute i Arar9 naee limintu solong dëllahë, nëkakëlla sasi, sëngkaka-

këllane sasi mëngkate nahamu kere raha. Mase i sie nakasiloe atu
sëmpaud? itëtëlla u anging nanawo ëndai su lantehe. Ene i Araro
mëngkatewe namuru atu e; sëngkakakëllane pia sasahe kasasëlle su
atu e. Ute sasahe ene nikakiralane kai sasahen bawinene. Tangu i sie
nëberae: „Tantu Wukidë seng nawata!"

Boue' i Arar9 nanondoen bininta d. namaringang dingange i sire
sio46), sasae nëmpamundalë solong Bukidë. Mang këtau tëllun kakae
i sire seng nawuna su Wukidë. Sëngkarating su apeng, kasuang
mëngkate timalelede su enne r. nakahombangke si Molohing d. si
Dalinsahë nawatang su rëduh'u tënda batu 4T). Ene i Araro nakisapua i
Molohing dëduan Dalinsahë su sëmpalang, mase nëparenta sasakene
apëlëlëbing kasuang Iaw9 ëndai su enne.

W9U ene i Araro nawie su wale namuka wantal'u wawinene nangukahë
pakeang u wawinene sëmparesë ido. Mase i sie nanondan bininta nakoa
solong Siau nëtuhu bawinene i Ngiangnilighidë.

*3) Volgens lezing II & III veranderde Ngiangnilighidë niet in water, maar in
een ei.

**) Bepaalde soorten liederen. Er werd dus een offerfeest gehouden, waarbij
men aan het water in het bord offerde, ten einde de prinses weer in leven terug
te roepen. [De betekenis van het onvertaald gebleven gedeelte van de zin, dat
op makikumbaedë volgt, blijkt uit deze noot, Red.].

**) Het gedrag van Araro is voor ons wel wat vreemd, toch zijn zulke eigen-
aardigheden aan Sangirese verhalen vaak eigen.
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Ik, Ampe zal smelten, / de vorstin zal sterven,
Ampe smelte in de schotel, / zij sterve in het bord!
Daarop smolt de prinses meteen en werd tot water in het bord. Dit

bord werd door Himbawo opgenomen en weggedragen terwijl hij zei:
„Ook al is het maar water, het is toch een prinses". De schotel met het
water nam hij mee naar de boot en, nadat hij ingestapt was, gingen zij
naar Siau. Te Ondong aangekomen riep Himbawo zijn onderdanen en
de hoofden bijeen, en liet kakalanto's en kakumbaede's zingen.

Drie dagen na de strijd op Bukide maakte Araro zich zeer bezorgd
toen hij aan zijn zuster dacht, want hij wist, dat Himbawo naar Bukide
was gegaan om het te beoorlogen.

Daarom ging Araro van Moadë naar Tawukang. Op die dag was er
echter een hevige storm (westerstorm). Toen hij te Tawukang in het
huis zat, werd hij geroepen door iemand, die zei:

Araro, kom op het erf, / daal neer op de grond,
Kom naar beneden en kijk naar de zee, / aanschouw het watervlak!
Wat er wel met de zee is gebeurd, / met de oceaan is geschied ?
Toen kwam Araro naar beneden op het erf om naar de zee te kijken,

en zie, de zee was rood als bloed. Daarop zag hij een katoeblad door
de wind voortgedragen en dat viel naast hem op de grond; Araro
raapte het blad op. Opeens zag hij een kam, gestoken tussen de bladeren
van het katoeblad. Die kam herkende hij als de kam van zijn zuster.
Toen zei hij : Bukide is zeker overwonnen.

Vervolgens liet Araro de boot in zee schuiven en nam negen mannen
mee; zij staken over naar Bukide. Maar drie keer staken zij de roei-
spanen in het water en toen waren zij reeds op Bukide. Toen zij aan
het strand aankwamen lagen daar de lijken overal verspreid, en naast
de stenen omheining vonden zij ook Molohing en Dalinsahë. Araro
liet Molohing en Dalinsahë op zij leggen en gaf voorts zijn makkers
bevel de vele andere lijken daar in het zand te begraven.

Toen ging Araro naar boven in het huis, opende de kist van zijn
zuster en nam er een stel groene kleren uit; hierop liet hij de schuit weer
in zee schuiven en voer naar Siau, zijn zuster Ngiangnilighidë volgende.

46) negen, het heilige getal der Sangirezen, naast 3 en 7.
47) Lezing I I : Toen beide broers naar Bukide teruggekeerd waren en zagen,

wat er gebeurd was, wierp Dalinsahë zich uit louter wanhoop in zee en verdronk.
Araro trok de Meeren van zijn zuster aan en trok alleen naar Siau; aldaar sloop
hij rond om alles te bespieden. Toen na drie dagen alles sliep, gooide hij een
rijststamper tegen de vloer om te zien, of ze allemaal goed en wel sliepen. Toen
niemand wakker werd, nam hij het ei en ging naar Bukide terug, alwaar hij het
ei begroef; tot heden weet niemand, waar het graf is.
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Sarang narëntae su Ondong, ute i Araro napatumpang i sire sio
apëjëhësa pake u londe, tumbilung, pelang d. wininta; mase niapëlësu
kora-kora, sope, dorehe r. sakaeng dalabo baline. Wou ene i sire sio
kapia simake, ku i Arar9 nëlohoen pakeang u wawinene tarai timumpa
solong dulunge, mase i sie neparenta si sire apahedo su likud'u pahepa.
Ené i Araro nataraie solong baleng i Himbawo; sëngkarating i sire
mësësalai, mëkekalant9, m^këkumbaede. I Himbawo mëmaiang su
kadera pia barae kabawiting su lantehe. Sarang i Araro dudarisi su
rëllahe, kuteu pia dario nakasilo si sie r. nawohang:

Këre ghampa, kere ghampa, / dareso, kere dareso,
kere ghampang i Araro, / daresong i Makakundai!
Madisi bawa dëllarë, / maitindagen balan nilese!
Safangke rario nëbera kere, sëngkëlëndju ake su maluku nëbalui

sangiang d. nëbangung apide kapeberane:
Ta u kere i Araro, / Mawuku i Makakundai,
ese mamelo kaemba, / manumbiri kamamaresë,
mamelo kaemban apeng, / kamamaresen lighareng!

Angkuëng i Himbawo:
Mang i Araro madisi su rëllarë, / maitindagen nilese,
'ndai dangeng, 'ndai dangeng, / dangengu 'ndai kadengkang,
awi su tukadë dëllu, / su tumbalatung ganturu,
'ndai kaHun tatanging, / kailisaden pangëlemang,
'ndaung pahunsakeëng u wara.

Ute i Arar9 simimbahe bawa wou rëllahe:
Ia balinewe i Araro tuang! /
I kami ëllang bou UJu, / dolorang bou Indala,
mitu ganding, mitu ganding, / lengkohë, mitu lengkohë,

mitu ganding u mawune, / lengkoh'u malambene.
Ené i Himbawo nëberae wue:

Mang ëllang bou Ulu, / dolorang bou Indala,
nitu ganding u mawune, / lengkoh'u malambene,
'ndai apidë dedangeng, / dangengu 'ndai karengkang,
awi su tukadë dëllu, / su tumbajatung ganturu,
'ndaj kaliun tatanging, / kailisaden pangëlemang!
Ari dio kasasaghedë, / saghedengu kawawëndu,

'ndai apidë pëmpënalang, / nalang u paramaiang,
nalang bawowo sangiang, / paramaiang oloriwu!
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Toen zij te Ondong aangekomen waren, liet Araro zijn negen gezellen
uitstappen om de bindselen der londe's, tumbilung's, pelang's, bininta's
door te kappen en in de kora-kora's, sope's, dorehë's en andere grote
boten liet hij gaten boren. Toen stapten de negen weer in de boot en
Araro trok de kleren van zijn zuster aan, ging aan wal en beval hun
achter de mangrovebomen te wachten. Vervolgens ging Araro naar
boven in het huis van Himbawo. Toen hij daar aankwam waren zij aan
het dansen, zongen kakalanto's en kakumbaedë's; Himbawo zat op
een stoel en aan zijn zijde hing het zwaard aan een touw. Araro Op het
erf staande, werd door een knaap gezien, die riep:

Als een gestalte, een gestalte, / als een gedaante, een gedaante,
Als de gestalte van Araro, / de gedaante van Makakundaj,
Die daar staat op het erf, / beneden op de grond!
Toen de knaap zulks gezegd had, veranderde het water in de schotel

zich in de prinses, die meteen zei:
Er is er geen als Araro, / mijn gebieder Makakundaj,
De man, die de arend ziet, / die de adelaar waarneemt,
Die de zeearend onderscheidt, / de adelaar aan het strand!

Himbawo zei:
Als Araro op het erf staat, / beneden op de grond,
Kom naar boven, kom naar boven, / naar boven, kom naar boven.
Klim de trap op van de donder, / de ladder van het onweer,
Kom hier over de drempel, / stap over de onderbalk,
Gij zult met het zwaard bediend worden!

Araro antwoordde beneden op het erf:
Ik ben niet Araro, gebieder! /
Ik ben een slaaf van Ulu, / een knecht uit het binnenland.
Ik volgde de gong, ik volgde de gong, / de gamelan, gaf gehoor aan

de gamelan,
Volgde de gong van mijn heer, / de gamelan van mijn koning!

Daarop zei Himbawo:
Als gij een slaaf zijt van Ulu, / een knecht uit het binnenland,
En de gong van Uw heer zijt gevolgd, / de gamelan van uw koning,
Kom dan meteen maar naar boven, / naar boven, kom hierheen.
Klim de trap op van de donder, / de ladder van het onweer,
Kom hier over de drempel, / stap over de onderbalk;
Laat U niet te zeer vermoeien, / laat U niet overmannen door

vermoeienis!
Kom, neem deel aan het spel, / aan het spel van het feest,
Het spel met liederen voor de prinses, / het feest van het koningskind 1
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Ute i Araro nawie nënalang d. nësarai, mase naiang ute i sie neberae:
„Ini, tuang! seng kasio hëbine mënënalang melëhinga si wawu; 'ndai
i wawu seng nebiahë, mapia-pia i kite tahamawu neng mëmpetiki" 4S).

Angkuëng i Himbawo: „Tëngadë, ore lai wawera; ku mapia-pia i
kite neng mëmpetiki". Ene i sire këbi kinahuntikilang, sëngga
mëmaiang, sëngga masasade, sëngga e wue rudaloka; i Himbawo
netikie maiang su kaderane.

Ute i Araro naminsule wara su lanteh'i Himbawo r. namusa si
Himbawo, mase i sie naningkulu wawinene, binawa solong sakaeng.
B9U sakaeng i Araro napatumpang i sire sio pinangala tagonggong d.
kulintang; sarang nasake i Araro nëperenta si sire apëkëkulintang r.
apangarabana 4Ö). Ute i sire rala su soa nëngkapukoe sëngkakakëlla i
Ngiangnilighidë tadise r. tëmbo i Himbawo seng napoto, ute i sire
nëmpeberae: „Kereu i Araro samatang nangala bawinene seng iwalang
i kite, kuteu i sie namoto tëmbo u mawung i kite. Beite sahusuang i
kite". I sire sasaee nëmpanondan londe, tumbilung, pelang, bininta,
këtaewen sahëmmang e wuhu wahateng mawawa solong sasi, arawe
walunan walunange natëntang su hangke. Nesau i sire nanondan
sakaeng dalabo; mapëllo su sasi, mawontole, watuu lësu. Ene i sire
tate nakasahusu, ute i Araro natanae napule solong Bukidë.

**) Lezing I I I : Nadat de knecht Araro's naam had genoemd, veranderde het
ei weer in de prinses. Onder het dansen had Araro een tovermedicijn rond-
gestrooid, tengevolge waarvan allen in diepe slaap vielen. Toen vertrok Araro
met zijn zuster naar Bukidë.

**) Zij hadden deze instrumenten nodig om de bewoners van Ondong wakker
te maken, maar tevens waren ze een waardevolle buit.
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Araro ging nu naar boven om zich te vergenoegen en te dansen, en
toen hij ging zitten zei hij: „Nu Heer, reeds is het de negende nacht
dat wij spelen en offeren voor de vrouwe, zij leeft nu weer, het is goed
dat wij gaan slapen!"

Himbawo antwoordde: „Waar is het en goed is Uw raad, het is goed
als wij gaan slapen!"

Toen vielen zij allen in slaap, sommigen zittende, anderen tegen iets
leunende, weer anderen liggende; Himbawo sliep op zijn stoel gezeten.
Araro nu nam het zwaard van het touw aan- de zijde van Himbawo en
sloeg Himbawo het hoofd af, vervolgens nam hij zijn zuster op zijn rug
om haar naar de boot te dragen.

Araro liet de negen uit de boot stappen om de gong en gamelans te
halen. Nadat zij weer ingestapt waren, gaf Araro bevel de gongs en
gamelans te slaan. De lieden in de stad boven werden wakker en ont-
dekten, dat Ngiangnilighidë er niet meer was en dat ook het hoofd van
Himbawo gesneld was en zij zeiden: „Als Araro nu alleen maar zijn
zuster gehaald had, zouden wij dat toegestaan hebben, maar hij heeft
ook het hoofd van onze Heer gesneld, komt, laat ons hen vervolgen!
Zij gingen heen om de lbnde's, tumbilung's, pelang's en bininta's in zee
te schuiven, maar zij brachten alleen de vlerken en dwarsliggers naar
de zee, en de rompen bleven op de gaffels achter. Nu gingen zij de
grote boten in zee duwen, maar nauwelijks waren zij in zee, of het
bleek, dat zij begonnen te zinken, want zij waren lek. Zo konden zij hen
niet vervolgen; Araro en zijn makkers echter keerden naar Bukidë
terug.

WALTER E. AEBERSOLD.
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