
EENIGE SOENDASCHE FABELS EN
VERTELSELS.

DOOK

R. A. KERN.

Een vijftal jaren geleden zijn in 't Tijdschrift van 't Bataviaasch
Genootschap ' eenige Soendasche dwerghertverhalen medegedeeld. Er
werd toen reeds gezegd dat in die dougengs variaties voorkomen.
Ik heb er na dien tijd nog meermalen gehoord. Waar de hoofdinhoud
dezelfde was, behoeven die nieuwe lezingen hier niet te wordeu
vermeld en wil ik volstaau met ééu voorbeeld hoe eenige episodes
op verschillende wijze kunnen worden aaneengeschakeld en de diereu
die erin optredeu, andere namen kunnen krijgen. In bovenbedoelde
mededeeliug dan was de loop van 't laatste verhaal als volgt:

De r e e b o k komt op 't terrein van den t i j g e r , vraagt later
hulp bij 't d w e r g h e r t , 't dwerghert verschrikt den tijger. De
a a p legt den tijger uit dat hij voor den gek gehouden is; samen
gaau zij weer naar den reebok, maar deze wordt weer gered door
't dwerghert, door wieus list de tijger zijn medgezel, den aap doodt.
Die dood maakt op den hoorder den indruk van een vergelding,
want vóór de reebok naar 't dwerghert ging, had hij vergeefs bij
den aap aangeklopt om hulp.

Later hoorde ik 't verhaal anders, de rollen waren verwisseld en
eeu nieuwe episode was er doorheen gewerkt; overigens waren de
gebeurtenissen dezelfde. In dit verhaal komt eeu b u f f e l op 't
terrein van den t i j g e r , bij wien 't d w e r g h e r t zooveel als Patih
is. 'i Uitstel om vet te worden is net als boven. De buffel gaat
hulp vragen bij eeu g e i t , de geit verschrikt den tijger. Dan volgt
't verhaal dat de geit aan den tijger zijn spiegelbeeld laat zien,
hier om te bewijzen dat zij tijgers in voorraad heeft om op te eten.
(Deze episode komt in allerlei vormen voor, steeds met 't doel te

' Deel 42.
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bedotten of schade te doen), 't Dwerghert legt aan den tijger de
foppage uit; samen gaan zij terug naar de geit, deze doet als boven
't dwerghert en 't einde is dat de tijger 't dwerghert doodt, gelijk
boven den aap.

Dit is een voorbeeld uit velen.

Thans mogen eenige andere dongengs hier een plaats vinden. Zij
worden medegedeeld in Soendascheu tekst met, bij elk, een korten
inhoud in 't Hollandsen. Aan een vertaling heb ik me niet gewaagd.
Een woordelijke vertaling zou 't frissche, en levendige, 't echt-
natuurlijke dezer volksverhalen doen verloren gaan; om dat weer te
geveu, zou de vertaling zeer vrij moeten zijn; ik betwijfel of ' t me
zou gelukken; voor degenen die den origineeleu tekst lezen, ware
ze ounoodig en uiet-beoefenaars van 't Soendasch zullen, hoop ik,
een inhoudsopgave voldoende achten.

De dongengs zooals ze hier gegeven worden, zijn gehoord in
Bandoeng en Soekapoera. Verscheidene er van heb ik ook op andere
plaatsen hooreu vertellen.

I. De k a t en de t o r t e l d u i f .

De kat komt in de buurt van een tortelduif. Ze laat ' t voorkomen
alsof ze niets kwaads in den zin heeft, door te zeggen dat ze tapa
houdt. De duif antwoordt om die goede bedoelingen toe te juichen.
//Kom wat dichter bij, ik kan je niet hooren,//zegt de kat. Argeloos
komt de duif' dichterbij, wordt gegrepen en opgegeten. "Volgt een
vermaning niet te doen als de duif.

Tekst: O e t j i n g d j e u n g m a n o e k t i t i r a n .

Titiran njajaug dina roejoek kaso; kapanggih koe oetjing, tapi
oetjing hënteu daek ganggoe kaua titiran. Ngomoug ka oetjing:
'/Teu woedoe bae sampejanmah loenggoeh! mending teuing sasa-
rinamah: kakara tembong oge, geus diintip, rek dirontokU —
Djawab oetjing: «Kaoela keur tapa, napaan doewa përkara, hidji,
teu rek ganggoe kana karëp batoer, kadoewa, teu rek ngarah pati
bfttoer.// — "Bënër lamoen kitoe karëp sampejau, kaoelage tjotog
kana karep andika; poegoehnja koedoe, hajang waloeja dirimah.* —
Tjek oetjing: "Teu kadeuge, koerang deukent!»
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64 . EEtnGE SOENDASCHE FABELS EN VERTELSELS;

Titiran njampeurkeun ka oetjiug. Barëng ' geus deukeut, gabroeg
bae diroutok tëroes dihakaii koe oetjing.

Ingët, djalma! oeloh sapërti oetjing djeung titiran; kitoe kadja-
diannana. Sapërti teu tërang eta djalma bangsat ti toekan-toekaugna
tapi dipërtjaja bae, kitoe kadjadiaunana.

II . De v a l k en de s c h i l d p a d .

Een valk en een schildpad wareii vrienden. De schildpad geeft
aan den valk den raad, als hij ver vliegen moet, langzaam te
.vliegen. De valk meent juist 't omgekeerde en wijst de schildpad
terecht dat ze praat over dingen waar ze geen verstand van heeft.

De valk gaat uu een zee oversteken en vliegt zeer snel, met 't
gevolg dat hij uitgeput neerstrijkt op een schip, gegrepen wordt
(door een Chinees) en geslacht.

De ekster die dat zag, moraliseert over 't geval met zijn makkers
eu tot slot volgt dan nog de moraal voor de meuschen: Wees niet
eigenzinnig; volg goeden raad, al komt die van minderen.

Tekst: T j a r i t a a l a p - a l a p d j e u n g koe j a .

Katjarita dina hidji waloengan aja sahidji koeja. Eta koeja waktoe
harita keur sosobatan dalit pisan, njaeta djeuug hidji manoek
alap-alap.

Dina hidji mangsa keur waktoe alap-alap njijar kahakauan,
katembong koe koeja tea ti handap sarta, bari digëroan, pokna
koeja: //Adi! moen tjalik heula sakëdap kadijeu, sarehua poen
kakang gadoeh soewal saeutik.// — Toeloej eta alap-alap teh toeroen
kahandap njampeurkeun ka koeja tea, sarta bari ngomong pokna:
/•/Aja pibedjaeuu naon, kakaug?// — Walon koeja: "Kijeu geura,
adi! sarehua adi ajeuna bisa ugapoeug di awang-awang, njaeta koe
sabab boga djangdjang, koe perkara eta koemaha pamikir adi,
oepama adi ugaliwat laoetan tëgësna hibër di laoet, koemaha hibërna?
eta koedoe gautjang atawa koedoe alon?»— Waugsoelna alap-alap:
'/Memang koedoe gautjang, koe sabab oepama dialon-alon, taugtoe
kësël tina sakitoe leukleukna.v — Waugsoel koeja: '/Hih! salah lamoen
pamikir adi kitoe; tangtoe lamoen gantjang manggih balai, lamoen alou
tangtoe salamët.// —• Walou alap-alap : //Teu sing kitoe! sababna koela

Barêng voor Baraug.
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anoe geus ngalampahkeun; ari kakangmah, iraha teuing bisahibër,
iraha teuing ngalampahkeun kana eta atoeran; tjatjakan di waloengan
oge bisa ngodjajteh kabawa koe tjai.« •— Tidinja koejateh eraeun
sarta roemasa salah mapatahan ka noe tatjan dilampahkeun; toeloej
raauehna menta përtobat ka alap-alap, pokna: "Adi! ajeuna kakang
menta dihampoera koe adi sarehna kakang ugoenghak tjampëlak
make mapatahau ka salira adi sakitoe.v — Waugsoel alap-alap
barina bëngis sarta bari hibër, pokna: '/Hade!" sarta toeloej eta
alap-alap hibërna ujoraug laoetan sarta këras katjida. Tina sabab
hibërna gantjang teuing, mauehna tjapeeun sarta kësëleun djang-
djangna, djadi hibërna beuki dasar bae. Kabenëran waktoe harita
aja hidji kapal anoe keur lajar; geuwat mauehna uotogkeun maueh
kaua eta kapal tina sabab geus teu katahau koe tjape. Barang
gëproek kaua kapal, kapanggih koe hidji tjina, sarta toeloej koe
eta tjina ditewak tëroes dipeuntjit.

Keur waktoe alap-alap dipeuntjit, katembong koe hidji manoek
tjijoeng sarta ugomong ka batoema, pokna: //Euj, batoer! geuni
itoe tendjo manoek alap-alap; tina tjape hibërna datang ka notog-
keun maueh ka djëro kapal, toeroeg toeroeg barang datang kana
kapal, manggih balai; kapauggih koe oeraug manoesa sarta toeloej
dipeuntjit.'/ — Tjek batoema: //Enja! tah kitoe noe teu uoeroet
kana papatahteh.»

Harti ijeu dougeng: Saha djalma auoe moeroegoel, anoe teu
toeroet kana papatah, sauadjan koe sahandapeun oge, ori kana
pibënëreun eta koedoe toeroet. Lamoeu moeroegoel, tangtoe matak
tjilaka saperti manoek alap-alap teu toeroet kana papatah koeja.

III . De r i jke e e k h o o r n en de a r m e aap .

Een hongerige aap komt met haar kinderen bij een eekhoorn die
een nangkaboom vol vruchten bezit. Zij vraagt één nangka, maar
de eekhoorn scheepte haar af. Nauwelijks zijn de apen weg of de
eekhoorn begint van onderen aan een nangka te knabbelen. Daardoor
valt deze van den boom af, de eekhoorn in haar vaart meenemende
en verpletterende.

Allerlei dieren die veel van nangka's houden komen nu aanloopen
en doen zich te goed en ook de aap en haar jongen schrausen naar
hartelust.

Volgt de moraal.

't Zelfde verhaal heb ik ook zoo hooren vertellen dat weer de
ekster de moraal trekt.

7' Volgr. VI. 5
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Tekst: B a d j i n g b e u n g h a r d j e u n g m o n j e t m a l a r a t .

Dina sahidji leuweung aja sahidji badjing kaja, njaeta boga
sahidji taugkal naugka. Eta taugkal nangka loba pisan boewahna
tëpi ka ratoesan. Dina sahidji niangsa datang monjet inawa anak tiloe;
eta monjet geus tiloe powe hënteu manggih kahakauan datang ka
boetjing, pok ngomong,; "Poenteu, noen!" — Wangsoel badjing:
//Aeh, sakadang monjet — kadijeu tjalik.// — Toeloej moujetteh
dioek dirijoeng koe anakna. Ditsnja koe badjiug: //Aja pigaleuheun
naon?// — Wangsoel moujet sarta bari loengas-leungis ' sangkan
dipikaroenja: //Noen, djoeragau! koeringteh noe mawi ngadeuheus,
njaeta dek namboet uangka sahoeloe, sarehna koering sarëng poen
anak parantos tiloe diutën hëuteu baraugtëda; koe perkara eta
moegi dipapariu sahoeloemah, hënteu sahoeloege atoeh sabeulah,
hënteu sabeulah atoeh satjamploengmah * këdah bae dipaparin,
noen!// — Diwaloa koe badjing sarta karoenjaeun ngadeuge omong-.
annana sakitoe: // Adoeh! karoenja teuiug, paingan teuing eta iga
mani ragas tjari gambang.// — Kadenge koe monjet, ngomong di
djëro atina: //Tah! aing bakal hasil balangsijarteh.// —Tapi barangna
[ngomong ka monjet] badjing ngomong di djëro atiua, pokna:
//Beu! koemaha, dibere sahoeloe, gëtle teuing, dibere sabeulah,
koemaha eta noe sabeulah deui? lamoen teu beak meureun boeroek;
njokot tina hoeloean noe aloes satjamploeng, meureun boesik
nangkana.// —

Tidinja toeloej ngomong ka monjet, pokna: //Beu! gagal, sakadang
monjet! ajeunamah, sarehua keur koering oge moal tjoekoep pikeun
bèkël, ëugke deui bae taoen hareup kadijeu deui.// — Walon monjet
bari doemareuda: //Atoeh, poenten bae, noen!'/ //Hajoe, baroedak!
oerang balik.// — Eta anakua hënteu beunang dibawa balik, anggoer
tjeurik gogoleran; beuuaug soteh dibawa balik, satëngah digoesoer
koe indoer.gna. Barang nëpi ka djalan ngomong ka anakna: //Keun
bae, oedjang! oeraug njijar deui bae ka uoe sedjeu, da badjingmah
mana hënteu merege, ngopet meureun.//

Hënteu katjarita monjet, kotjapkeun badjing tea, sanggeusna
monjet balik, toeloej manehna milihan naugka noe asak. Baraug
geus manggih, toeloej koe manehna disigitau ti haudapna. Tina
sabab nangka asak teuing, toeloej eta nangka teh ragrag sarta eta
badjing kabawa ka haudap katindihan koe nangka tëroes paeh.

' 't Zelfde ala lëngas-lëngis.
* In dezelfde beteekenis wordt ook njamploeng gezegd.
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Katjaritakeun sauggeusna badjing paeh, roepa sasatoan didinja
sapërti tjotjodot, kalong, loetoeug, owa (of oa ?), sakabehna sasatoan
pada ngarajah kaua eta nangka sarta eta moujet auoe tadi tea balik
deui ngahakanan nangka balaketjrakan sarawoeh anak-anakna.

Hartina ijeu dongeng: Saba djalma anoe tjëtjërëmëd atawa tjëdik,
tara noeloeng ka noe boetoeh, toengtoengna matak hëuteu djamoega
ti pada kawoela, sapërti badjing hënteu noeloeng ka monjet datang
ka paeh koe bandaua pribadi.

IV. De s l a n g en de k r a a i .

Deze fabel is zeer merkwaardig maar lijkt me bedorveu. Ik heb
ze helaas slechts eens gehoord, zoodat ik uiet vergelijken kon met
andere lezingen. •

In den ouden tijd was de sa n t j a ' de giftigste van alle slaugen.
De andere slangen wilden dat niet gelooven. De sautja zal 't nu
bewijzen door een bruidspaar, in optocht Toudgereden te bespuiten.

[Men stelt zich voor dat een gitslang zoowel bijt als zijn gif
uit zijn bek naar buiten spuiten kan.]

Dit werd gehoord door de kraai, die in dien tijd nog wit was.
Deze blijft nu boven 't bruidspaar vliegen, ziet dan hoe de santja
de menschen bespuit zoodat ze op slag sterven en bij de dadelijk
volgende begrafenis blijft zij boven de begraafplaats en wordt met
aarde bestoven tot zij zwart ziet.

De thans zwarte kraai gaat naar de santja. Zie, zegt ze, uw gif
is niet werkdadig, ik ben wel zwart geworden, maar dat komt
omdat ik mezelf besmeerd heb met zwartsel, * waarop de santja
antwoordt, dat 't nergens goed voor is een onwerkdadige giftigheid
te hebben. En de daad bij 't woord voegende werpt ze haar gif
weg dat opgeraapt wordt door ander gedierte, nl. de steekdiereu
(wespen , muggen e. d.)

Dat is tot heden zoo gebleven.

i Deze slaag komt in 't Zuiden van Prijangau vrij veel voor. Giftig is ze
niet en voor den mensen niet gevaarlijk. Haar prooi bemachtigt ze door er
zich om heen te kronkelen en dan dood te drukken. Door haar groote lengte
en kracht — in Djampang zag ik een huid van een pas gedood exemplaar,
die 5i M. lang was en plat uitgespreid een grootste breedte van ruim een
halve meter had — kan zij zelfs paarden en buffels dooden. Ze wordt
geidentificeerd met de python. De Jav. vorm is sawa.

' Nl. wat zich afzet aan den onderkant van ketels en pannen.
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Tekst: O r a j d j e u n g g a g a k .

Djamau baheula noe panginatihua oraj, njaeta oraj santja. Dina
hidji kampoeng aja hidji oraj santja; eta oraj koe sakabeh batoerna
hënteu dipërtjaja jeu matih. Hidji mangsa oraj teh koempoelan
sarta oraj noe rea ngomong ka oraj santja, pokna: //Djoeragan!
abdimah hënteu përtjantën jen gainparan matih.// — ï)jawab oraj
sautja: //Ari maueh teu përtjajamah, tjing! koe aing dek digegel
atawa ditijoep.// — Djawab oraj noe rea: //Ah, oelah ! bilih jaktos
jen matih.// —

Ari waktoe harita aja uoe keur karijaan atawa paugantenan djeung
pangantenna ngarendeng dina kareta. Katembongeun koe oraj santja
sarta ngomong, pokna: //Toeh! tarendjokeun panganten, koe aing
dek ditijoep. Oepama paroeh, sidik matih.// — Ari di loehoer aja
noe ngadengekeuu omongan oraj santjateh, njaeta gagak. Dina
waktoe harita gagakteh roepana bodas. Eta gagak ngomong ka oraj
sautja, pokna: //Na ënja ?// — Oraj santja ugomong deui, pokna:
//Enja ! geura pek tendjokeun koe maneh, tapi maneh tangtoe
tjatjad.// — Toeloej gagakteh hibër tjitjing diloehoereuu panganteu.
Barang ditijoep koe oraj eta panganten, harita keneh misan. Atoeh
gehger! enggalua tëroes boe dikaloewat djeung eta gagak tjitjing
diloehoereuu astana, eta gagak kapëtjlëngan ' taueuh tëpi ka djadi
hideung.

Tah! ti harita noe matak gagak roepaua hideung, sabab baheu-
lamah roepana bodas.

Barang eta gagak geus djadi hideung, njampeurkeun ka oraj
santja bari ugomong, pokua: « Djoeragan! ah, geuning, teu matih!
abdimah djadi hideung soteh ngabaloer maneh koe mehong.// —
Oraj santjateh ngomong, pokna: //Ah! lamoen kitoemah hënteu
përloe boga kamatihan tjambal.'/ — Toeloej koe oraj sautjateh
dipitjeun sarta pada moeloengan - koe sasatoan noe sedjen tëpi ka
parëboet.

Tah ! ti harita noe matak oraj santja ajeuna djadi hënteu matih.
Eta sasatoan noe maroeloengan kamatihan, noe kabagean, nja

tëpi ka ajeuna matih. Noe teu kabageanmah djadi teu matih sarta
oeroetua diparoeloeugan koe bangsa sato seungseureudan.

> Zie noot blz. 80.
' Wanneer 't werkwoord wordt voorafgegaan door pada, staat soms 't

aktief, waar men 't passief zou verwachten.
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V. De henge l aa r .

Er was eens een oude hengelaar, op wien een tijger en een
krokodil belust wareii. Vijfmaal ontgaat hun de visscher na gevischt
te hebbeu bij de volgende vijf diepe plaatsen in de rivier: Sareng-
seng (roepen?), Ki t ed ja (tedja is luister), Boender (rond),
Pand jaug (lang) en S a n g g a r e u g (gw. van '/de tanden laten
zien*). Bij de zesde maal, bij de kolk Boengoer (een boom)
komt hij tusschen £ vuren: de tijger van boven, de krokodil van
beneden. Beide bespringen hem, maar schieten hun doel voorbij,
komen in de lianen terecht en beginnen nu samen een gevecht op
leven, en dood, waarbij zij ten slotte beide omkomen. Nu komen
honderden krokodillen en tijgers opdagen de laatste met hun koning.
De visscher klimt in een boom. De krokodillen en tijgers treffen
een minnelijke schikking: De oorzaak van den dood van een uit
beide scharen was hun slechte begeerte naar den hengelaar. Van
beide zijden wordt nu bepaald dat 't zeven geslachten ver verboden
zal zijn hengelaars aan te vallen.

De krokodillen en tijgers gaan uit elkaar, de hengelaar gaat met
een gerust hart, de gevangen visch aan de hand naar huis.

Tekst: Toekang ngoeseup.

Djaman baheula aja hidji toekang ngoeseup aki-aki. Eta toekang
ngoosuup pada dipake kahajang koe hidji maoeng djeung koe hidji
boehaja, malah geus lima kali ngoeseup kanjahoan bae koe maoeng
djeung boehaja tea. Sakali ngoeseup di këdoeng ' S a r e n g s e n g ,
doewa kali ngoeseup di këdoeug K i t e d j a , tiloe kali ngoeseup di
këdoeng Boender , opat kali ngoeseup di këdoeug P a n d j a n g ,
lima kali ngoeseup di këdoeng Sangge reng .

Tapi eta toekaug ngoeseup, sabau-saban didongdon koe maoeng
djeuug koe boehaja dina tëmpat ngoeseup tea, geus teu aja teu aja
bae, kaboeroe balik. Tidinja maoeng djeung boehaja pada ngomoug
di djëro kalboe, pokna: //Keun bae, sija! ëngke-ëngke deuimah,
aua ngoeseup rek ditoetoerkeun bae; mana keuheul-keuheul teuing!'/

Dina hidji mangsa eta toekang ngoeseup iudit deui bae ugoeseup;
ana djig, nja ka këdoeng Boengoer . Barang datang ka këdoeng

' Këdoeng = Jav. Këdoeng, 't zelfde als Leuwi — kolk, diepe plaats in
een rivier.
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Boengoer, mauggih bae tëmpat dina gawir sapërti goeha, sarta di
loehoereunnana rea pisau areuj waui pabeulit djeung galëde. Toeloej
sabijasa ngoeseup sarta beubeunaugauuana alah batan uoe ënggeus-
ëuggeus. Koe bakating ' palëng (?) maoeug djeung boehaja pada
hajang ngamangsa *, satintjak-tiutjakua toekaug ngoeseup kaujahoau
bae; sarta ugoeseupna di këdoeng Boengoer kaitoeng lila koe sabab
gawok •" beubeunanganuana rea.

Katoenda toekaug ugoeseup, katjarita raaoeug djeung boehaja
geus dataug ka toekang ngoeseup tea. Ari maoeug datangna ti
tonggoh tapi hënteu ujahoeun ka toekaug ngoeseup sabab boeni;
toekaug ngoeseup njakitoe deui hënteu ujahoeuu jeu aja maoeng,
ngan katendjo bae kalaugkangna. Ari koe boehajamah geus kanjahoan
sarta nembongan sama sakali, koe toekaug ugoeseup, ngajar ti hilir
ka giraug. Barang datang ka tëmpat toekaug ngoeseup, eta boehaja
silëm deui. Toekang ugoeseup ngotnong sa djëroning kalboe, pokna:
//Bo! nja ajeuna aiug paeh dimaugsa maoeng atawa koe boehaja,
tapi moal dikoemaha ari geus uëpi kana titis toelis ai'ig koedoe
dimangsa koe maoeng djeuug koe boehajamah." Sanggeus ngomong
kitoe, toeloej bae djongdjon * ngoeseup deui malah tambah gawok.
Lila-lila eta toekang ngoeseup katendjo koe maoengteh sarta bari
ngomong dina djëro kalboe, pokna: '/Dalah! nja ijeu manoesana
noe didougdou koe aing sababaraha kali; kakara ajeuna bisa katimoe.//
Sanggeus ngomong kitoe, eta maoeng geus teu koewat uahan
amarah, nja kitoe deui boehaja; pada geus teu koewat nahan
amarah.

Gantjangna tjarita, toeloej bae maoeng djeuug boehajateh masiug-
masing pada ngarontok eta toekang ngoeseup. Ana gabroegteh, ngaro-
ntokna masing-masing kaliwat koe bawaning roesoeh aua njangsang
masing-masing kaua areuj saloehoereun toekaug ngoeseup tea. Tidinja
toekaug ngoeseupteh kasima *, ngan tiba koetjap-kitjeup * bae nendjo
ka loehoer. Maoeng djeung boehaja goegoerawilau dina areuj.

Katoeuda toekaug ngoeseup, katjarita maoeng ainbëkna beuki

' Koe bakat-ing z. v. a. Koe bawaning — doordat.
' Njamangsa — 't iemands stervensuur doen zijn, naar do andere wereld

helpen, verdelgen.
* Gawok z. v. a. rësëpeun — met lust, met behagen, behagen hebben in.
* Djongdjon — in denzelfden toestand, onveranderd blijven.
* Kasima — gebiologeerd.
* Koetjap — kitjeup = frequentatief van kitjeup — lonken, met half toe.

geknepen oogleden even een blik werpen.
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katjida. Barang ret nendjo dina areuj aja hidji boehaja, tëroes koe
maoeug eta boehaja dirontok, boehaja toeloej bae malik ngegel ka
eta maoeug sarta toeloej dibawa toetoeroeboen kaua leuwi Këdoeng
Boeugoer tea. Eta leuwi hënteu kira-kira djëroua. Tidinja maoeng
ambëk, boehaja dërëgdëg tina djëro leuwi dibawa loempat kadarat,
silibeubeut, silibauting, silikoroet sarta siligegal. Tidarat toeloej koe
boehaja dërëgdëg deui dibawa silëm ka djëro tjai. Kitoe djeuug
kitoe bae nëpi ka djam-djam-an.

Katoeuda maoeng djeung boehaja uoe keur galoengan ' , katjarita
toekang ngoeseup, kasimana geus leungit nendjo galoengau maoeng
djeuug boehaja sakitoe ramena. Datang bae tidiuja gëde hate;
toengtoengna toekaug ugoeseupteh ngëprokan sarta bari ngomoug
kijeu, pokna: '/Hajo! sakadang maoeng djeuug sakadang boehaja!
oelah nëpi ka eleh, wëdoek pada wëdoek, gagah pada gagah.'/ —
Sanggeus toekaug ngoeseup ngomong kitoe, katjarita deui maoeng
djeuug boehaja masing-masiug beuki katjida ambëkna papanas-pauas.
Tidinja der deui bae galoengan tambah rame. Lila lila boehaja
rada teter koe sabab rada koerang pakakas nëpi ka poteng boen-
toetua, tapi masih keneh bae ugalawan; toengtoengua nëpi ka
paeh patoendjaug-toeudjang; diadoe soeugoet pada soeugoet, sihoeng
pada sihoeng wani patjorok. Ari noe mimiti paehmah boehaja
heula; noe matak maoeng miloe paeh, koe sabab hëuteu bisa ngoe-
daran bae. Sauggeusna paeh patoendjang-toendjang, hënteu lila
djëboel bae boehaja maratoes-ratoes, ujakitoe deui maoeug saroewa
bae lobana, masing-masing pada ngalajad.

Toekaug ngoeseup, barang nendjo balad boehaja djeung balad
maoeng maratoes-ratoes, toeloej bae naek ka loehoer kai. Geus kitoe
ratoe maoeng ngomong ka balad-balad boehaja, pokna: //Koemaha
ajeuna, sakadang boehaja! arek pikarëpeun, pedah balad oeraug
geus paeh hidji, balad sakadang boehaja hidji! Naha ajeuna baris
ditoeloej keun pëpëraugan atowa koemaha?// — Sakadang boehaja
ugawalon: //Bo! përkara eta kaoela teu rek ngadjak moemoesoehan,
tjoewang * beberes bae soepaja djadi loeloes ka hareupna, sabab
ijeu përkara pasalna kijeu. Sakadang maoeug djeung balad ' kaoela
pada boga tekad goreng ka hidji toekang ngoeseup; baraug dina
tempona ugarontok djadi barëng nja ana ujaugsang ka hidji areuj;

' Galoengan — worstelstrijd, worstelen.
' Tjoewang z. v. a. Soegan.
• Balad hier en verder op van één enkel individu gebruikt.
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koe sabab sakadang maoeug geus teu koewat uahau amarah, ret
bae nendjo balad kaoela; toeloej bae sakadaug maoengteh ngarontok;
tidinja balad kaoela malik deui ugegel. Kitoe katëranganuana« —
Ratoe raaoeug ngadjawab: '/Koemaha atoeh ajeuna oerang, saugkana
bisa poetoes oelah nëpi ka kadjadiau deui sapërti tadi?// — Sakadang
boehaja ngawalou: '/Ajeuna kijeu, sakadaug raaoeug! pangatoeran
kaoela. Kitoe oge soegau rëmpoeg djeuug sakabeh balad-balad.
Tipëmët powe ijeu kahareup, ajeuna oerang tjadoe toedjoeh patoe-
roenan arek boga tekad goreng ka noe toekang ngoeseup." — Ka-
denge koe ratoe maoeng djeung sabalad-baladua omoiigaunaua sakadang
boehaja kitoe. Gautjaugua ratoe maoeng djcung balad-baladna nga-
djawab, pokua: //Sakadang boehaja! pakeun oerang, nja kitoe deui
tjadoe toedjoeh patoeroeuan arek boga lekad goreug ka noe toekang
ngoeseup.'/ —

Barang geus barëmpoeg, toeloej bae baroedal katëmpatna masing-
masing.

Katjarita deui toekang ngoeseup, sanggeusma boedal balad maoeng
djeuug balad boehaja, toeloej bae toeroen tina loehoer kai sarta
bari ngomong: "Tah! koedoe nëpi ka kitoena, sakadang maoeug
djeung sakadang boehaja teh; kakara oerang ajeuna bisa sënang ati
pakeun ka hareupua". —

Tidinja toeloej bae toekang ngoeseupteh balik ka imahna bari
ngadjiugdjing laoek beubeunangau ugoeseup tea.

VI. De j a g e r en de a a p .

Een jager is op de jacht. Plotseling komt hij voor een tijger te
staan en redt zich door in een boom te klimmen. Maar de tijger
blijft aan den voet de wacht houden en de jager is te zeer onder
den indruk om iets uit te richten.

[Vreemd is dat uitdrukkelijk gezegd wordt dat 't een gevlekte
tijger is, want zulke tijgers kunnen iu boomen klimmen.]

Daar komt een aap aan met voedsel voor zijn jongen. De jager
beweegt den aap hem dat eten af te staan. Nu kan hij 't weer een
tijd in den boom volhouden. De tijger, dien 't wachten verveelt,
trekt weg. Dadelijk komt de jager naar beneden, hij had reeds zoo
lang gejaagd zonder iets te schieten dat hij gemakshalve den aap
maar doodschiet. De tijger hoort 't schot en 't gillen van den aap,
komt weer naderbij, ziet den jager en verslindt hem.

Moraal: Den bedriegers wacht 't verderf.
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Tekst: P a u i n g g a r a n d j e u n g m o n j e t .

Katjarita aja hidji pnninggaran geus katjëloek kamaua-mana tiua
bisana, datang ka oenggal bëbëdil tara teu meunaug oentjal atawa
mëutjëk.

Dina hidji powe eta paninggaran bëbëdil ka hidji leuweung anoe
loba oeutjalna. Barang datang ka leuweung, parëug bae eta paning-
garan papanggih djeuug hidji maoeng toetoel. Barang gokteh djeung
eta maoeng pauinggaran ngëdjat sarta toeloej uaek kana tangkal kai
auoe loehoer. Maoeng ngarontok ka eta paniuggaran tapi ngarontoknn
teu beuuaug tina gantjangna naek eta paniuggarau. Eta maoeng,
sanggeus ngaroutok teu beunaug, teu iugkah deui noenggoeau
toeroenna pauinggaran. Eta paninggaran teu bisa ngabëdil tina kasima
koe eta maoeng, dataug ka leuleus teu bisa ngobahkeun bedil. Geus
sababaraha lilana eta maoeng noenggoeau bae toeroenna pauinggaran,
tapi paniuggaran taja pëtaua toeroen tina sijeun koe eta maoeng.
Paninggaranteh geus katjida lapama ' hajang barangdahar datang
ka meh ragrag tina taja tanaga.

Teu lila djol monjet goegoerajangan bari mawa kahakanan keur
ngirim * anakna. Barang katendjo koe paninggaran ka monjet mawa
kahakanan, toeloej bae ngomong eta paninggaran ka monjet tea,
pokna : '/Monjet, doeloer oeranganoe bageur! tjik, oerang toeloengan !
keur oerang bae eta kahakananteh; soegau bae oeraug bisa moelang
tarima ka maneh, tina ajeuna oerang ditoenggoean koe hidji maroeng.
Geus sababaraha lilana oerang nja ditoenggoean, djadi oerang teu
bisa balik ka lëmboer."

Tidiuja eta monjet karoenjaeun, toeloej bae kahakanan dibikeun
sarta toeloej didahar koe paningaran datang ka sëgërna. Eta maoeng
kësël ugadagoamiaua paninggaran, toeloej bae njingkah asoep ka
leuweung. Eta paninggaran, barang nendjo maoeng geus njingkah,
toeloej bae toeroen tina eta tangkal kai. Baraug datang ka handap
eta paninggaran, djol njampeurkeuu moujetteh bari ngomoug, pokna:
//Sobat! mana pamoelaug tarimana ka koeriug?" — Walon paning-
garan : "Eugke, (ana) balik ti imah; ari moro deui rangtoe moelang
tarima". —

Sanggeus ngomong kitoe, paninggaran soesah tina moro sakijeu

' Lapar Mal. = Soend. Ponjo — honger, honger hebben, doch ook in
Soendaasch dikwijls gebruikt.

' Ngirim ia zenden, maar ook zelf gaan brengen, voorzien, ong. = Eng.
to provide.
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lilaua teu raeuuang uaon-naon. (Ngomoug didjëro atina:) Ajeunamah
ijeu bae monjet rek dibëdil. Toeloej bae diwëngkang bëdilua,
dibënërkeun ' kana monjet. Monjet beuuaug sarta toeloej dipeuutjit.

Tidiuja kadenge koe maoeng jen aja sora bëdil djeung moujet
ngarotjeak; toeloej bae balik deui ka oeroet ngadagoan pauinggarau
tea sarta kasampak paninggaran keur meuntjit moujet. Toeloej bae
eta pauiuggarau didodoho koe eta raaoeng, gabroeg dirontok tëroes
dibawa ka djëro leuweuug sarta dihakan koe eta maoeng.

Hartina: Saha-saha djëlëma anoe tjidra, toengtoengna sok tjilaka.

VIL De a r m e man .

In overouden tijd was er eeus een straatarme man, een wees die
niets bezat dan een hem door zijn ouders nagelaten huis. Eindelijk
verkocht hij ook dat voor een gulden. (NB. Een huis van slechts
enkele guldens waarde is in de Soendalanden geen zeldzaamheid).
Na vijf dagen was er van dat geld nog dertig cent over. De man
besluit de wijde wereld in te trekken en richt zich uaar 't Noorden .
Aan de grensstreken gekomen ziet hij hoe een waterslang vervolgd
wordt door menschen en koopt de slang voor een dubbeltje, die
naar hem toekomt, Miskin steekt ze in zijn zak. Achtereenvolgens
redt hij nu een kat en een houd door ze van de lieden die ze
nazaten elk voor een dubbeltje te koopen en gaat met zijn 3
plegelingen verder. In dien tijd kouden de diereu spreken.

Miskin komt aan de Noordzee en gaat naar 't huis vau een
rijkeu koopman. Deze neemt hem aan als mandor van een schip,
't Schip zal vertrekken, Miskin gaat 't eerst aan boord, maar 't
schip kan hem niet dragen en zinkt. De koopman werpt hem in
zee; hij zwemt aan wal gevolgd door de 3 diereu.

Thans vraagt Miskin aan deze, waarmee zij hem zullen vergelden.
De slang noodigt hem uit samen te gaan naar den vader van de
slang en aan dieu een ring te vragen welken hij in zijn huig heeft.
Die ring heeft de eigenschap alles goud of edelgesteeuten te doen
worden waar hij langs gestreken wordt. Zoo geschiedt, de vaderslaug
blijkt de N a g a te zijn. Miskin krijgt den ring, maar de jonge
slang moet bij zijn vader blijven.

Daarom steekt thans de waterslang haar tong uit, als zij met
meuschen samenkomt ten teeken van onderwerping.

Ngabënërkeun of Mënërkeun hier = richten.
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Miskiu wordt rijk door zijn ring. Als de ring vuil is gewordeu,
breugt Miskin hem naar een goudsmid om opgepoetst te worden.
Hij krijgt een waardeloozeu ring terug eii de goudsmid, die de
merkwaardige eigenschap van den echten ring bemerkt had, bergt
dezen op in eeu houten kist. Miskin valt in zwijm als hij de ver-
wisseling merkt, maar in zijn slaap droomt hij dat de Naga bij
hem komt en die vertelt hem waar de echte ring is. Na outvaakt
te zijn baadt Miskin zich ter dege en zegt dan aan den hond en
de kat hem den ring terug te bezorgen, op die wijze hun redding
vergeldende.

De kat vangt muizen op zolder bij den goudsmid, laat de muizen
een gat knagen in de houten kist en den ring wegnemen. Met den
ring verlaat hij 't huis en geeft dien buiten te dragen aaii den
hond welke daarom verzocht had.

Onderweg passeeren zij een sloot. Midden in laat de houd den
ring uit zijn bek vallen om in een stukje koeroepoek (toespijs bij
de rijst) te happen dat van bovenstrooms aan komt drijven, waar
't zoontje van een rijken man 't bij ongeluk in de sloot had laten
vallen.

De hond in zak en asch gaat naar den otter om hulp. De otter
vangt eeu visch, die den ring had opgehapt en op 't droge gebracht
den ring weer afgeeft. Oorsprong van den naam goudvisch. — De
hond heeft nu den ring weer terug en bindt hem aan zijn staart.
De kat had hem eerst voorgedaan hoe hij dat doen moest. Dat is
de reden dat er honden en katten zijn die een krul in hun staart
hebben. (Wat de kat betreft zal dit wel bedoeld zijn als verklaring
van den knobbel die, zooals bekend, Indische katten in haar
staart hebbeu.)

Hond en kat gaan nu samen huiswaarts naar huu meester. Miskin
geeft den hond een uitbrander en dat is de redeu dat hond en kat
thans vijanden zijn.

Tekst: D j ë l ë m a m i s k i n .

Djamau baheula pisau aja hidji djalma teuiug koe miskin, dahar
sore hënteu isoek. Katambah-tambah geus katinggal koe iudoeng
bapana; ari bobogaannana ngan hidji imah titinggal bapaua, kitoe
ge geus boetoet; sareua ge ngagoledag bae da teu boga samak
saheulaj-heulaj atjan, soemawonua anggëlmah. Noe matak teu boga
pisan banda, sabab geus didjoewalan dipake dahar; ari koeli,
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hënteu daek. Barang geus beak banda ngan tiuggal iniah tea,
manehna soesah pikeuu ^dahar; toengtoengua imahnateh koe tina
boetoet didjoewal saroepija. Tapi eta doewitua barang geus lima powe
ugan tiuggal tiloe poeloeh sen. Atoeh! manehnateh soesah deui. —
Toeloej manehua mikir; bet boga pikirau hajaug njaba, tapi teu aja
noe didjoegdjoeg. Isoekua téroes iudit leumpaug ugaler mëkël doewit
noe tiloe këtip tea, tapi eta doewitna teu dipake djadi teu barang-
hakau, dioepamakeun tapa.

Baraug geus tëpi ka pasisian, manggih oraj tjai keur dioedag-
oedag koe djëlëma karëpna dek dipaehau; kapanggih koe Si Miskin
sarta ugomong, pokua: «Eh! eta orajteh oelah dek dipaehau, ka-
roeuja! dibeuli bae koe koering sakëtip!// — Djawab noe ngoedag-
ugoedag; //Kop bae!'/ sarta toeloej didoewitau. Si Miskin doewitna
tiuggal doewa këtip djeung eta uoe ngoedag-ngoedag baralik deui
sa-imah-imahua.

Eta oraj bët toeloej njampeurkeuu ka Si Miskin; ari koe Si Miskin
ditjokot sarta diasoepkeun kana sakoena. Tëroes Si Miskin indit deui.
Teu lila mauggih deui oetjing keur diteunggeulan ko& noe bogana.
Si Miskiuteh njauipeurkeuu bari ngomong, pokna: "Lah karoenja
eta oetjing! bet diteunggeulan! anggoer dibeuli bae koe koeriug
sapitjis.// — Djawab uoe boga: //Kop bae! aja didijeu ge sok
tjilimit eta oetjingteh.// —

Ari geus dibeuli eta oetjingteh, harita tëraes indit deui, doewitna
tinggal sakëtip. Ari teu lila, manggih deui bae andjing keur dibale-
dogan koe uoe bogaua. Si Miskin njampeurkeuu bari ngomong,
pokua: «Oelah dibaledogau eta andjiugteh, karoenja! ari moal
dipiaramah dibeuli bae koe koeriug, sakëtip!//—Djawab noe boga :
//Kop bae!// — Toeloej koe Si Miskin didoewitan sarta sanggeusna
dibeuli, tëroes iudit deui; djadi ajeuna Si Miskin teu pisan boga
doewit djeu7ig oepama harajaugeun barangdahar eta ingon-ingonanteh,
toeloej dikëntjarkeuu sarta diomonganan, didagoan didijeu. Noe
matak beunang diomougauan, sabab waktoe harita sasatoan barisa
ngomong.

Katjaritakeun, Si Miskin koe tina geus lila leumpaugna, tëpi ka
laoetau kaler sarta ngandjang ka imah soedagar noe paugbeuughama,
djeung koe soedagarteh disoegoehan; kakarau harita ti saindit ti
lëmboerna ugarasa barangdahar sarta soedagar ngomong ka Si
Miskin, pokua : //Eh, Miskin! maneh tëtëp bae didijeu; koe aing
dek didjijeum mandor kapal.// — Ari tjeuk Si Miskin: //Soemangga!//
— Barang tëpi kawaktoena lajar, toeloej Si Miskiu ditaekeun tiheula
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ka kapal tapi, barang tjlak toempak kana eta kapal, kapalna hënteu
koewateun samalahan harita ge tilëlëp. Atoeh! Si Miskiu ditewak koe
soedagar sarta dialoengkeun ka laoetan; hadena bae bisa ngodjaj. Atoeh!
pek bae ngodjaj; ari ingon-iugouaunana naloetoerkeun miloe ngodjaj.

Katjaritakeun, Si Miskin geus tëpi ka basisir, nja kitoe deni
oraj, oetjing djeung andjing. Ari oetjing, noe raatak bisa meuntas *
diakod * koe audjing.

Baraug geus tjenghar, Si Miskin ngomong ka eta ingon-iugouan,
pokna: "Tjing! naou ajeuna pamoelang tarima maneh.// — Orajteh
ngomong, pokna: "Abdi ajeuna bade moelang tarima, tapi oetjing
andjing montoug miloe, siua dagoan bae didijeu. Ari djoeragan
sarëng abdi, oeraug ngadeuheusan ka poeu bapa; ëngke gamparan,
ari parantos tëpang sarëng poen bapa, këdah moeudoet ali noe
dina ëlak-ëlakan. Eta ali aja kasijatna: oepama dioesapkeun * kana
naon bae, geus tangtoe djadi ëtnas atawa iutëu." — Djawab Si
Miskin: «Hade, atoeh!" — Toeloej bae ariudit.

Katjaritakeun Si Miskin geus tëpi ka tëmpat bapana eta oraj
sarta reuwaseun koe tina saoemoer kakara neudjo noe kitoe roepana,
sabab eta oraj Naga. Tidinja Naga ngomong ka Si Miskiu, pokna:
«Miskin! soekoer pisau maueh noeloengan anak aing; ajeuua aing
dek moelang tarima. iiaou bae sapamenta maneh, tapi koedoe
tinggal auak aingmah." — Djawab Si Miskin: «Oepantën koe
goesti kaidinanmah, abdi bade njoehoenkeuu ali noe dina ëlak-
ëlakan gamparau." — Atoeh! koe Nagateh dibidjilkeun sarta dibikeun
bari ngomong, pokua: "He, ijeu tampauan!" — Toeloej koe Si
Miskin ditampanau bari ujëmbah sarta toeloej oendjoekan balik,
pokua: '/Goesti! atoeh abdi teu lami , bade waugsoel." — Djawab
Naga: "Hade! pek, geura djig! koe aing didoengakeuu."—Tëroes
Si Miskiu indit.

Tah! tiharita noe matak oraj tjai, oepama panggih djeung djëlëma,
sok ugëlelan; hartina kitoeteh tobat (taloek).

Eta Si Miskin boga pikiran hajang mëtjak eta ali, sarta tëroes
dioesapkeun kana batoe; eta batoe bët djadi ëmas. Koe tina waktoe
harita Si Miskiuteh teu boga doewit, atoeh! gawenateh ngoesap-
ngoesapkeun ali bae sarta beubeunangannana tëroes didjoewalan,
lila-lila Si Miskin djadi beunghar sarta meuli imah noe hade.

' Meuntas is hier eigenlijk niet juist, 't Beteekent „oversteken" en hier is
bedoeld „van uit zee aan den wal komen"

2 Ngakod — op den rug dragen.
* Ngoesapkeun is causatief: doen strijken, laten strijken.
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Ari eta alinateh koe tina geus heubeul teu dibërsihan, djadi
kotor; toeloej koe manehna dikakamasankeun soepaja dibërsihan;
djeung manehna, sanggeus mikeun eta ali ka kamasan, tëroes balik
deui, djadi di aliteh ditinggalkeun. Katjaritakeun, kamasanteh
ngabersihan eta ali koe kapoer, ari eta kapoerteh bët djadi ëmas.
Atoeh! kamasanteh hoökeun sadjougdjonganmah; ari ingët, geuwat
eta ali diteundeuu dina pëti kai djeung bari njokot ali noe sedjin
noe saroepa djeung ali wasijat ' tea djeung teuing koe bërsih. Teu
lila Si Miskin datang deui ka kamasan bari ngomoug, pokna:
/•/Abdi bade ngabautoen ali tea." — Toeloej koe kamasan dibikeuu
ali titironteh, djeung Si Miskin balik deui hënteu njahoeun jeu
eta ali ali titiron. Barang tëpi ka imahna, dioesapkeun kana batoe,
eta batoe djongdjou bae teu djadi naon-naou. Si Miskin heraneun
sarta kalëngër tëpi ka toeloej sare; djeung keur waktoe sare, ngimpi
datang naga tea bari ngomong ka Si Miskiu, pokna: //Eh, Miskin!
montoug soesah ! koe maneh geura akal-akal bae; përkara ali mauehteh,
disoempoetkeun koe kamasan, di teundeunna dina pëti kai. — Ba-
rang Si Miskin geus ngimpi kitoe, njaring deui sarta tëroes mandi
bëbërësih. Sanggeus maudi, toeloej dioek dina bangkoe bari nja-
loekan oetjing djeung andjing. Sanggeus datang oetjing djeung

.andjing, toeloej Si Miskin ngomong, pokna: »Eh, oetjing, audjing!
tjiug, ajeuna aing koedoe poelang tarima koe maneh; kijeu pameuta
aiug: pangakalankeun ali noe ti Naga tea; ajana di kamasan dina
pëti kai.'/ — Ari oetjingteh ngomong, pokna: '/Djoeragan! abdi
wautoen ngakalan.'/ — Tjek Si Miskin: //Soekoer atoeh! ari bisamah!
ajeuna bae geura indit.// — Oetjiugteh toeloej bae iudit. Ari andjiug
keukeuh dek miloe, tapi koe oetjing djeung koe Si Miskin teu
kaidinan; koe tina keukeuh toeloej bae diidiuan sarta tjek oetjing,
koedoe ngadagoan di lawang kamasan.

Barang kira poekoel toedjoeh sore, toeloej oetjing ka para kamasan,
gawena newakan beurit. Koe tina di kamasanteh rea beuritna, eta
oetjing tëpi ka poekoel dalapau kira meunang opat poeloeh, tapi
eta beurit hënteu dipaehan ngan dipërih pati bae njaeta dipinang-
saraja soepaja bisa njokot ali wasijat noe dina pëti tea. Atoeh!
pëtiteh pada ugagëret * koe benrit noe opat poeloeh; ari oetjing

' Wasijat is feitelijk iets dat. men vóór zijn sterven vermaakt. Er is echter
boven niet gezegd dat de Naga na 't geven van den ring sterft en dat is
ook wel niet bedoeld. Wasijat is hier dus „een schenking".

» Vgl. noot bladzijde 68.
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ngadagoan dipara. Koe tina beuritna rea, pëtiteh molongo sarta
alina geus ditjokot koe beurit djeuug toeloej diasougkeun ka oetjing.
Oetjiugteh koe tina atoh, toeloej aliteh ditarapauan sarta tëroes
dibawa balik bari njampeur audjiug di lawang. Eta ali koe oetjing
ditembongkeun ka andjing, ari andjingteh keukeuh hajaugeun mawa.
Atoeh! toengtoengnamah dibikeun bae sarta dibawana digegel. Ari
dina djalanteh aja soesoekan rada gëde meueusan, kira doewa toembak
roebakna.

Ajeuna njaritakeun digiraugeun eta soesoekan.
Aja hidji djëlëma teuing koe beuughar sarta boga anak hidji keur

meudjeuhna loemëngër sarta lalaki. Ari eta boedakteh toeloej dahar
deungeunna djeung koeroepoek; ari geus dahar, toeloej oelin bari
ngambëug ' koeroepoek sarta ngaliwat kaua soesoekan tea; ari koe-
roepoekteh ragrag sahidji ka soesoekan.

Katjaritakeun oetjing geus meuutas, ari andjing pandeurieun
oetjing. Barang andjing meuntas kira geus tëngah-tëngahna, koe-
roepoekteh datang. Eta koeroepoek koe andjing disantok sarta tëroes
didahar; ari ali wasijat tea ragrag sarta tëroes harita didahar koe
laoek. Baraug geus beak koeroepoekna, eta andjiug ngahoelëng koe
tina reuwas sabab ali ragrag kaua eta soesoekau, toeloej ngomong
ka oetjing, pokna: //Doeh euj, tjilaka! aliteh ragrag kana soesoe-
kan.» — Atoeh! oetjingteh ngambëk bari ugomong, pokna : //Përkara
eta ali lapoer deui, dewekmah teu njaho di euweuh, njaho di aja
bae, da bongan silaiug keukeuh najang mawa; pendekna ajeunamah
eta ali beunaug teu beunaug oge, bakal dioendjoekkeun lalampahan
silaingteh ka djoeragan.// — Audjingteh awahiug koe sijeun, toeloej
ngomong ka oetjing, pokna: '/Dagoan koe silaing didijeu, dewek
dek ngakalau ali tea.// — Toeloej koe oetjingteh didagoan di sisi
soesoekan; ari audjing loempat ka noe bala, karëpna neangau sero.
Eta andjiugteh kabënëran bae, ari datang ka noe bala, meuuang
sero; djeuug eta andjing barang kek, toeloej ngomong, pokna:
"Eh, sero! oepama maneh hajang keneh hiroep, aing pangnjokotkeuu
ali di soesoekan. Koemaha? sanggoep?// — Djawab sero: «Sanggëm.>/
— Toeloej arindit ka soesoekan tea. Barang tëpi, toeloej ngomong,
pckna: //Tah! didijeu; pek guna beunaugkeun.// — Tidinja seroteh
teuleum, tapi ali henteu aja, ngan aja laoek. Toeloej eta laoek
ditewak sarta tëroes dibawa kadarat; tapi di sisi soesoekan, barang

' In verband met 't volgende: 't oversteken van de sloot is niet duidelijk,
wat hier met ngambéng bedoeld wordt.
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eta laoek kekerepesan *, alina mëtjlëug * sarta laoekna ragrag deui
ka soesoekan.

Tah! ti harita noe matak ajeuna aja ngaran laoek ëmas.
Gant.jaugna toeloej koe andjing ditjokot deui sarta katembongeun

koe oetjiug dibawaua ditalikeun kana boeutoetna, sabab dipapatahan
koe oetjing samalah dipëtakeuu heula koe boentoet oetjing; noe
matak tëpi ka ajeuna aja oetjing djeung andjiug anoe tjantel.

Tidinja toeloej baralik deui; sarta barang tëpi ka doenoenganuana,
eta ali diasongkeun sarta oetjing tëroes njaritakeun lampah ti
wiwitan tëpi ka wëkasau. Atoeh! andjingteh ditjarekan koe doe-
noengaTinana sarta diomonganau, teu meunaug asoep ka imah.

Tah tiharita uoe matak andjing djeung oetjiug satroe.

VIII. De d o r p e r .

Een dorper, voor 't eerst op de hoofdplaats, koopt van een dalang
een wajaug golekpop (Ardjoena) die, maakt men hem wijs , s a k t i (met
bovennatuurlijke kracht begaaid) is. Thuis gekomen zet hij de pop
op eeu hoop padi op 't stoppelveld met wapens erbij eu zegt tot
de pop, zijn padi te bewaken, 's Nachts komt een dief op 't veld
padi stelen, maar pop en wapens ziende, besluit hij liever deze mee
te nemen. De eigenaar die even buiten komt om een kleine bood-
schap te doen, ziet dat de pop met wapens verdwenen is. Ardjoena
gaat zeker 't veld eens langs of alles in orde is, denkt de man,
maar voetsporen van een mensch ziende, schreeuwt hij Ardjoena
toe, den dief neer te slaan. De dief springt in een greppel, valt
in de kris (een der wapens door den dorper naast Ardjoena gelegd)
en sterft. De dorper dit ziende, is overtuigd dat zijn Ardjoena sakti
is. Hij vertelt 't aan de lieden in de buurt, die nu gaarne Ardjoena
huren als wachter bij 't gewas.

De gelukkige bezitter van Ardjoena vermeerderde in luister ende
hij waszeer geëerd.

Tekst: D o n g e n g dj am a does oen.

Djaman baheula aja hidji djalma oeraug pagoenoeugan, gawena
taui. Eta djalma liwat-langkoeng doesoen. Hidji waktoe manehanuaua

' Kekerepesan — spartelen, zooals een visch op 't droge.
* Mëtjlëng — een springbeweging maken, op-uitspringen, neerspatten bv.

van water dat gespronkeld wordt of neervallen van opgeworpen aarde. Tjlëng
is oempak basa van loontjak — springen.
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hajaug njahoeun di dajeuh sarta bari hajang barangbeuli. Barang
datang ka dajeuh, aja noe keur nauggap wajang golek. Mane-
hannana hajang njalioeun di roepana wajang, sabab saoemoer atjau
njaho wajang. Barang gok, manehnmiana liwat laugkoeng kagetna
neudjo kai bisa ngigël sarta garagnh. Nanjakeun ka djalma noe
keur laladjo, pokna: "Noe pauggagahna ari wajang, naon?» —
Djawab noe ditauja: //Ari noe panggagahnateh sarta sakti ngan
Ardjoena hidji.// — Nauja deui: //Lamoen dibeuli, beuuaug saba-
raha?-/ —Walonua : //Kira-kira pirëgaeuuuana ' eta Ardjoena saratoes
roepija.» — «Tjing! koemaha lamoeu dibeuli koe kaoela? dibikeuu?// —
Djawab noe ditanja: //Tjoba bae, taujakeun ka dalang.// — Toeloej
eta djalma nanja ka dalang: //Tjing! eta kagoengan sampejan wajang
noe ngaran Ardjoena dibeuli bae lima poeloeh roepija.// — Walon
dalang: //Moitl kahatoerkeun, sabab Ardjoeuateb ngan aja hidji.//—
Keukeuh eta wajaug diririhan bae. Walou dalang: /-Hade ari wani
saratoes (roepija) mah, taugtoe didjoewal.» — Walou noe hajaug
meuli: //Keun bae! koe kaoela dibeuli saratoesmah.// — Toeloej
dibajar koutau. Manehannana, sauggeus meuli wajang, toeloej bae
balik. Ari dataug ka lëmboerua, eta wajang dikoekoesan, pokna:
//Ardjoena! maueh ajeuna geus aja di aing; koedoe gagah sapërti
keur didajeuh, sabab aiug loba pisan toenggoeaueuu; koedoe noeroet.
Ajeuna maneh rek dipëtakeuu di sawah, koedoe uoenggoean toem-
poekan pare sabab sok loba pisan bangsat; taugtoe sija dibahauan
koe aing pakakas bëdil, toembak, këris; koe maneh koedoe dipëta-
keun, aing hajang djongdjon sasarean.'/ — Geus kitoe toeloej
dibawa ka sawah sarta toeloej ditantjëbkeun dina toempoekan noe
tëngah. "Tah! didijeu piënggoneun sijateh." Waktoe harita geus
boerit; toembak, bedil, këris geus diteundeun deukeut Ardjoeua.
Kira-kira poekoel doewabëlas peuteng datang bangsat noe rek maling
pare, barang ret uendjo kaua toempoekan tëngah loba pakakas-pakakas
sarta wajaug, mikir si bangsatteh: "Naha, mending mana, njokot
pare djeung njokot barang?'/ — Geus kapikir mending njokot
barang-barang djeung wajang, gede hargana, top bae dibawa eta
baraug-barangteh djeuug wajaug. Kabënërau noe bogaua hoedang
hajang kiïh; nendjo ka Ardjoena geus euweuh, tjeuk uoe bogaua :
//Eta Ardjoena keur ngalanglang sisian, da parabot kabeh euweuh.» —
Ditendjo aja tapak djalma anjar toeloej gëgëroan bari soesoerakau,
pokna: //Hajoh! soesoe! koe raaueh, Ardjoena! tëwëk bae, tëwëk

' Rëga — Oost-Prijaagansch voor Harga.
7' Volgr. VI.
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masing paeh.// — Bangsat loempat ugadenge noe gëgëroau; sama-
roekua ' aja noe njoesoel. Bakatiug reuwas, loeutjat bae kana
parigi; bres katiroed koe këris nëpi ka paeh; dilongok koe doe-
noengannana kapanggih bangsatteh geus paeh. Ngomong bari igël-
igëlan sarta toetoeudjoek: "Toeh! kita taudana Ardjoena saktiteh,
bisa maehan baugsat!" bari Ardjoena dioesapan: //Na, koe naon
maneh tjitjing bae, lain geuwat balik di noe bala!? Geuniug!
deudeuleuan aiug, awak maueh djëblog piuoeh koe leutak. Hajoe,
oerang koekoembah.//

Toeloej eta Ardjoena dimandian. Sauggeusna, toeloej dibawa ka
saoeng sawah deui; bebedja ka batoer-batoerna., didinja: //Ajeuna
kaoela geus gënah ati boga toekang toenggoe pakaja. Lamoen kajaug
salamët, batoer-batoer koedoe njewa ka koela, sapeutingna lima-
poeloeh sen.// Djalma-djalma aratoheun pada hajaug make.

Eta noe boga tambah-tambah moeljana, dipikolot pisan koe
djalma-djalma.

IX. De b l i n d e en de b u l t e n a a r .

' De blinde en de bultenaar komen samen in een waroeug. De
blinde geeft den bultenaar vijf cent om wat van te koopen. De
gebochelde koopt rijst en vleesch dat verschrikkelijk taai is. De
blinde zit er op te bijten en te bijten tot hij weer ziende wordt.
Verheugd springt hij rond en geeft den bultenaar van plezier een
slag op zijn bult. En zie, de bult is weg. Ze huppelen in 't rond
en springen overmoedig, elkaar omstreugelend eeu sloot in, die ze
over moesten, met 't gevolg dat de eeu valt en zijn bult terug
krijgt en den ander een scherp stuk bamboe in zijn oog dringt
zoodat hij weer blind wordt.

Hierop is 't spreekwoord van toepassing: de buffel keert terug
naar de plaats zijuer kraal, de kemiriuoot valt, aan den voet van
den boom. D. w. z. terugkeereu tot zijn oorsprong.

Tekst: A n o e l o l o n g n j o b a t d j e u n g noe b o n g k o k .

Dina hidji mangsa anoe loloug ngadjak njaba ka noe bongkok.
Tidinja breng doewaan njaraba ka saparan-paran; barang datang
ka hidji waroeng, maranehna harajaug barangdahar. Tidinja noe
lolong ngomong ka noe bongkok, pokna: «Adi! ajeuna akang

* Maroek — Waan.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:53:19AM
via free access



EENIGK SOENDASOHE FABELS EN VERTELSELS. 83

hajang baranghakaii; ijeu beulikeuu, boga doewit lima seu; ineuli
uaou bae anoe ngeunah.'/ — Tidinja toeloej noe bongkok ineuli
këtau djeung laoek tapi laoekua estoe lijat kabiuabiua dataug ka
fceu beunang digegelan tiua lijatua. Geus kitoe toeloej dibikeun ka
noe lolong, toeloej pada ngadahar; noe lolong ambëk, beuki tarik
ugegelannaua datang ka beuuta. Noe lolougteh atoh katjida sarta
bari abrag-abragan ' koe tiua atohua ajeuna geus beuuta. Auoe
bougkokteh hoökeun nendjo noe loloug geus beuuta, toeloej bae
noe bongkok nauja ka uoe geus waras: //Akaug bët dipaparinan
waras deui hënteu tampadaksa!" — Waugsoel uoe lolong bari
ugëtig kaua tonggong uoe bongkok: "Lah! oerang geus djagdjag;
ajeunamah teu sijeun leumpaug ka uoe loba boerang atawa baloeng-
bang.// — Auoe bongkok, sanggeus dikëtig, djol tjageur bougkokua
sarta katjida pisau atohna. Toeloej bae doewaan pada adjroeg-
adjroegau , igël-igëlau koe tiua atohua. Geus kitoe mauggih soesoekau ;
eta soesoekan rada roebak sarta euweuh tjoekaugau. Tiua rasa
maneh djagdjag toeloej bae loeutjat barëug pa-ajang-ajang; auoe.
tadina bougkok deui; uoe loloug katjolok koe regaug sarta djadi
loloug deui. Djadi asoep kaua paribasa: Këbo moelih pakaudaugau, *
inoentjang laboeh kapoehoe. * Tëgësua: poelaug ka asal.

X. De l e g e n - t a p p e r d ie l u c h t k a s t e e l e n b o u w d e .

Een tapper van legen ('t sap dat uit de bloemsteelen van den
arenpalm wordt getapt) klom in zijn arenboom om den bamboekoker,
waarin 't sap wordt opgevangen te balen. De koker is al vol eu nu
bepeinst de man wat al voordeel hij van die legen hebben zal.
Van 't geld dat hij voor de legen krijgt, zal hij een kip koopen;
later zal hij de kuikens verkoopen en een huis koopen. Maar onder
dat suffen valt hij in slaap, valt naar beneden eu is dood.

Moraal: Bouw niet te veel luehtkasteelen, dat loopt mis.

Tekst: T o e k a u g u j a d a p l a l a m o e u a n .

Djaman baheula aja hidji djëlëma toekang njadap. Barang dina
hidji poroe kira wantji poekoel lima sore, eta toekaeg njadap iudit

' Abrag-abragan — rondspringen.
* Is dit een Javaansch spreekwoord? Këbo is geen Soendaasoh; moelih is

overgegaan als 't hoogste woord voor terugkeeren en kan niet van een buffel
worden gezegd.

' Zoo luidt algemeen 't spreekwoord. Laboeh is echter omvallen, terwijl
bedoeld is ragrag — neervallen (van een hoogte).
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ti iniiilina, sedjana rek ueang lahang. Baraug dataug ka handapeuu
kawoeng, toeloej bae ïiaek kana kawoeng auoe diteundeunan lodong
tea; ari ditëmpo lodougiia geus pinoeh koe lahang.

Geus kitoe eta toekang njadap ngomong di djëro pikirna, pokna:
"Ijeu lahang sakijeu lobana, lodong giidc datang ka pinoeh, langtoe
isoekanmah aing oentoeng koe doewit ladang lahang. Oepama eta
doewit ladaug lahang geus katampa, koe aing rek dipake meuli
hajaun bikaug soepaja ëndogau sarta tëroes djadi anak; taugtoe
dina sa watara • boelan geus loba, rek didjoewal; ladaug dipake
meuli imah djeung korsi gojang anoe aloes; tangtoe aiug aja noe
njëboet beunghar sabab boga imah aloes djeuug dioek dina korsi
gojaug; geus moal aja anoe njaroewaiin kabeungharanuana aing.

Eta toekang njadap rarasaannana geus asa ëuja bae boga imah
aloes djeung dioek dina korsi gojang. Toengtoengna teu asa dina
loehoer kawoeug, toeloej bae noendoetan sarta leungeuuua lepot
geus teu njëkëlan, kasewad bae ragrag datang ka paeh misan.

Hartiua ijeu dongeng:
üjëlëma oelah sok ugagëdekeuu teuing lalamoeuan, sok tjilaka

teu poegoeh-poegoeh sapërli dongeug ijeu toekang njadap.

XL. 't V e r h a a l van Ba pa P o e t j o e n g .

Bapa Poetjoeug is een oude vos, die allerlei streken uithaalt.
Vele ervan heb ik hooren vertelleu op rekening van Kabajau. De
Kabajan-verhaleu zijn zeer talrijk, dikwijls lachwekkend maar bijna
altijd zeer plat. 't Verhaal vau Bapa Poetjoeug is een kleine proeve
van oolijke Kabajau-streken, die uiet plat zijn.

Bapa Poetjoeng verkoopt den kop van eeu buffel alsof 't een
gansche buffel was door platte visschen met sprieten in de ooren
te stoppen, zoodat 't schijnt of die bewegen, en den buffelkop iu
't wed te leggen. (Bij badende buffels — een modderbad — komt
alleen de kop boven 't water en deu modder uit).

Hij verkoopt een heiiigen wonderboom, die vruchteu draagt met
geld erin, dat echter eerst door hemzelf in de vruchten was gestopt.

Hij baadt zich iu legen (kleverig), rolt zich dan iu de kapok en
kruipt in eeu kooi. De bedrogeneu: kooper van den buffelkop en
koopers vau deu wouderboom komeu aanzetten, Bapa Poetjoeng

' Sawatara — eenige.
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loopt uit zijn kooi, baadt zich achter 't huis en komt gewoon
gekleed te voorschijn, hoogst verstoord dat du bedrogenen den vogel
uit de kooi hebbeu lateu ontsnappen, waut die vogel was van den
Koning. Grootmoedig neemt Bapa Poetjoeng de schuld der ont-
stelde bedrogenen op zich jegeus den Koning, in ruil waarvoor
Bapa Poetjoeng 't geld en de lijuwaden mag houdeu die hij hun
ontfutseld had. Dat was 't begin Van Bapa Poetjoengs rijkdom.

Tekst: D o u g eng Bapa P o e t j o e u g .

Djaman baheula aja hidji djalma lalaki ugarau Bapa Poetjoeng.
Diua hidji powe eta Bapa Poetjoeng balangsijar, ngadjoegdjoeg ka
lëmboer pangdjagalan. Barang nëpi ka eta lemboer mëuëran toekang
djagal keur meuntjit ïnoeuding; toeloej disampeurkeuu barina ngo-
mong, pokua : "Kang! eta hoeloe moending dek dibeuli koe kaoela.'/ —•
Walon toekang djagal: «Pek bae, daek sariuggitmah.// — Toeloej
eta hoeloe moending dibajar sapamentaua toekang djagal, hëuteu
ditawar deui. Tidinja eta hoeloe moeudiiig koe bapa Poetjoeug
dibawa ka panggoejangan; barang nëpi kadiuja, eta tjeuli hoeloe
ïnoendiugteh diasoepan Iele keutja katoehoe, ari omongna: «Tahl
ajeuiia ijeu hoeloe moendiug koe aing dek diautjlomkeun kana tjai." —
Toeloej diautjlomkeun; ari ugautjlomkeuunana eta hoeloe moending
siua dangah • saroepa moending keur goejang. Ari eta Iele anoe
aja dina tjeuli kekepret bae, djadi saroepa tjeuli moending hiroep.
Toeloej Bapa Poetjoeng dioek disiri pauggoejangan bari njëkëlau
kaloehan.

Henteu lila, djol hidji djalma sëdja neangan moendiug beulieun:
neudjo Bapa Poetjoeng keur ngagoejaugkeun, toeloej di tanja,
pokna: «Keur naon, Bapa Poetjoeng?// — Walon Pa Poetjoenh:
//Keur ugagoejangkeun moendiug, euj?// — Eta djalma ngomong
deui: "Koemaha, Pa Poetjoeug! lamoen dibeuli bae koe dewek
moeudiugteh?// — Walou Pa Poetjoeug: '/Moal, da beunang nga-
hadja meuli; kitoe oge, ari daek dalapau poeloeh roepijamah, pek
bae!'/ — Walou djalma noe rek meuli: "Heug! tapi dewek hajang
njaho gédena; tjik! hoedangkeuu." — Djawab Bapa Poetjoeng:
'/Oelah! karoeuja, hareudangeun, keun bae, sina maudi." — Gan-
tjaugua eta moending toeloej dibajar dalapau poeloeh roepija. Tjarek
Bapa Poetjoeng: //Tapi ijeu moeudiiig oelah waka dihoedaugkeun

' Dangah — opgeheven.
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lamoen dewek atjan djaoeh." — Toeloej Bapa Poetjoeng leuinpang
gagantjaiigan. Tidinja Bapa Poetjoeng manggih tangkal kondang
di sisi djalan pisau sarta keur ineudjeuhna boewahan, leubeut ka-
tjida. Toeloej disampeurkeun koe Bapa Poetjoeug sarta ditaekan.
Ari eta boewah kondangteh diasoepan doewit, hidji boewah aja auoe
saperak aja anoe limapoeloeh sen, dataug ka beak doewit dalapau
poeloeh ladang hoeloe moendiug tea.

Sauggeus kitoe Bapa Poetjoeug toeloej balik gagantjaugan ujokot
medja, korsi, sapoe djeuug roepa-roepa kadaharan. Toeloej hauda-
peuu tangkal kondangteh disapoean berësih katjida sarta diteuudeunau
paroekoejau djeung sasadjen saroepa tangkal karamat. Bapa Poetjoeng
pek dioek dina korsi njanghareupan medja djeuug sagala kadaharau.
Ari ga we Bapa Poetjoeng teh, moeloengau boewah koudaug anoe
ragrag, ditjokot, dipësek, toeloej di tjokot doewit anoe dina djëro
boewah tea sarta diteundeun dina bokor loehoer medja; harita geus
meuuang doewapoeloehliina roepija.

Katjaritakoun deui, aja tiloe djalma toekaug baraug ngaliwat,
neudjo ka Bapa Poetjoeng. Toeloej disampeurkeuu bariua ditauja:
//Mang! Tangkal uaon ijeu, anoe matak dihade-hade teuiug?// —
Walou Pa Poetjoeng: «Hih! ari hajaug tërang, ijeuteh taiigkal
karamat, boewahua oge doewit; bisi koerang përtjaja, inangga eta
ala hidji auoe rada kolot, meureuu aja saperakmah.// — Toeloej
eta djalraa toekang baraugteh ngala hidji; baraug dipësek, didjë-
rona ëuja aja doewitua saroepija. Ari tjarek toekaug baraugteh:
«Ijeuteh boewahanuana sataoeu sabaraha kali?" — Walou Pa Poe-
tjoeug : //Ari eta boewahanuana geus taugtoe dina satahoeu doewa
kali.'/ — Toekang baraug ngomong deui: "Lamoeu kitoemah,
oerang toekeur bae djeuug dagaugan kaoela roepa baraug-barang
lobaua teloe tanggoengan.'/—Walon Pa Poetjoeug: //Moal, karana
roegi katjida.'/—Toekang barangteh keukeuh bae ngadjakan toekeur.
Tjarek Pa Poetjoeng: //Mangga atoeh ! ari sampejau keukeuhmah.'/ —
Harita oge Pa Poetjoeug amitan ka eta tiloe djalma sarta narima
barang-barang djeung njelehkeun eta tangkal koudaug. Toeloej
balik gagantjaiigan bari nauggoeng barang-baraug tea.

Barang uëpi ka imahna pamadjikaunaua kaget neudjo Pa Poe-
tjoeng nanggoeng barang sakitoe lobana. Toeloej ditauja: //Pa
Poetjoeng! Etateh barang saha?" — Tjarek Pa Poetjoeng: "Barang
kami, tapi ajeuua kami rek maudi koe tjai lahaug; raaneh njadija-
keuu kapoek karaua ëngke, lamoeu kami geus mandi koe lahang,
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karoi rek goegoelingan dina kapoek djeung meuweung ijul>e beureum ;
ari geus pek, ksmi koeroengan di sisi imah. Maugke, lammis
toekang baraug djeung djahna anoe meuli moeuding datang uanja-
kean kami, bedjakeuu, kami disaoer koe Radja; djeung Limoen
eta djalma rek ugadeukeutan kana koeroeng, tjarek koe maiieh :
oelah deukeut-deakeui kana eta koeroeng sabab aja manoekna ka-
goeogaii Radja.» —

Hënteu iila djoi tiloe djalma toekaug baiuüg djeuug auoe sneuu
faoeloe moending tea ka imah na Bapa Poetjoeng, pok na: «R-ipii
Poetjoeng teh aja?" — Waïou pamsdjikan Pa Poetjoeng: "Teu
aja! kenr disaoer koe Radja." — Toeloej eta djalma tjing alidër
ka asi imah. Pamadjikan Pa Poetjoeng ugomong: "Hih! oelah
ugadareukeutaii kana eta koeroeng, karana aja mauoekaa kagoenga»
Radja, ari ugantina manoek Prokoagkoug.» — Eta djaïma teu
oetmang ditjarek, toeloej ngadeokeutan eta koeroeng. Barang Bapa
Poetjoeng aendjo eta djalma ügsdareukeotan kaaa koeroeug, maiieh-
annana toeloej njeundak eta koeroeng, bidjil toeloej loempat bari
disada: //Prokongkong! prokongkong!'/ ugadjoegdjoeg ka tjai.
Pamadjikan Pa Poetjoeug, barang njaho Pa Poetjoeng kaloewar
tina koeroeug, toeloej bae ujokot pakean Pa Poetjoeng bari api-api
ngoedag, tëroes ka tjai neundeun eta pakean Pa Poetjoeug, toeloej
balik ka imahna. Baraug nepi ka irnahua, toeloej ngomong ka eta
tiloe djalma sëmoe reuwaseun katjida: «Koemaha? naha eta mauoek
koe sampejau dileupaskeun! dioedag koe koeriug oge hënteu ka-
soesoel. Lah! tada teuing bëudoena Radja! anoe matak Pa Poetjoeng
disaoer, ujaeta Radja rek mariksakeuu mauoek tea; kari-kari ajeuna
dileupaskeun. Tada teuing Pa Poetjoeug ngnmbëkna!" —Ari walon
toekang barang: "Da hëuteu dileupaskeuu."

Katjaritakeun Pa Poetjoeug, sanggeus maudi toeloej pakeau sarta
balik ngagidig. Barang nëpi ka imah, toeloej nanja ka pamadji-
kannaua: "Nini! kamana manoekteh? ajeuna dipoendoet koe Radja.'/ —
Walon pamadjikau: "Mauoekfceh leupas da didareukeutan koe eta
semah: dioedag oge hënteu kaoedag.» — Pa Poetjoeng barang
ngadenge omongan pamadjikannaua, api-api ngambëk bari ngomong
ka toekang barang djeuug anoe meuli hoeloe moending tea: "Naha
sampejanteh wani-wani ugaleupaskeun eta manoek? ajeuna sampejan
kabeh rek dioendjoekau ka Radja; geus tangtoe sampejan mareunang
hoekoeman gëde katjida." — Eta djalma ugawalon bari reuwaseun
katjida: "Ajeuuamah kijeu bae: përkara eta barang anoe tiloe tang-
goengan, pek bae keur Bapa Poetjoeng, djeung eta doe wit dalapan
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poeloeh roepija pameuli hoeloe moending tea; tapi ijeu përkara
kaoela hajang salamët.// — Walon Pa Poetjoeug: "Lamoen kitoemah,
keun bae koe kaoela ditanggoeug dosa sampejan, tatapi sampejau
koedoe boeroe-boeroe ingkah tidijeu.'/ —

Gantjangna eta djalma toeloej baralik. Ajeuna Bapa Poetjoeug
katjida soeka boeugahua, rehna eta doewit djeung barang-barang
geus kapimilik. Toeloej Pa Poetjoeug djadi toekaug barang; koe
tiua bisana djeung wëkël lila-lila djadi beunghar.

XII. 't S t e k e l v a r k e u eu de b e r g .

Tot slot eeu verhaal, waarvan ik geen fraaie lozing bezit en
daarom alleen de korte inhoud wordt medegedeeld.

Op de vlakte stond een berg. Elkeu dag werd in dieu berg ge-
graven door een stekelvarken. Dat verdroot den berg en hij wilde
een stekelvarken zijn. Maar 't stekelvarkeu werd nagezeten door
honden en hij vroeg een hond te worden. Als de hond niet mee
wilde op de jacht, sloeg zijn meester hem en smeet naar hem. Hij
vroeg metisch te worden. Toen hij mensch was belastte 't kampong-
hoofd hem met trausportdiensten en hij wou kamponghoofd zijn.
't Kamponghoofd kreeg bevel van 't dorpshoofd de lieden uit te
laten komen nanr den weg eu zich voorbeeldig te gedragen. Hij
vroeg loerah te wordeu. Maar 't dorpshoofd kreeg bevelen van den
tjamat (onder-distriktshoofd) en werd beticht als er geen klaarheid
kwam in politiezaken. Een tjamat wilde hij zijn. De tjamat kreeg
ook bevelen, van den Wadana, en dikwijls had hij gasten. Hij
verzocht Wadana te wezen. Maar nog ontving hij beveleu, nu van
den Pat-ih. Toen dacht hij : als ik Patih word , krijg ik nog bevelen
van den Regent; word ik Regent, dan van den Assistent-Resident
en den Resident. Hij verlangde ten slotte weer berg te worden
«want dan is er niemand die me bevelen geeft.'/
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