
HET VERHAAL VAN „DE VISCH EN HET
EEKHOORNTJE" EN ZIJNE VER-

SPREIDING OP SUMATRA

OH. A. VAN OPHUIJSEN.

.Niet lang geleden kwam ik in het bezit van een werkje, getiteld
«Fables and Folktales from an Eastern Forest'/, waarin W. Skent,
de bekende schrijver van '/Malay M a g i c , zes en twintig Maleische
vertellingen in vertaling heeft bijeengebracht.

Over eene daarvau, N°. 6: "The Friendship of Tupai the
Squirrel and Ruan the Creeping Fish'/, hierbij in vertaling ge-
geven, stel ik mij voor het een en ander mede te deelen.

"Van den beginne waren Toepai het eekhoorntje en Roeau de
kruipende visch altijd intieme en trouwe vrienden. Op een dag werd
Toepai's vrouw ziek en Toepai vroeg den geneesheer welk middel
hij haar moest toedienen, en de geneesheer schreef een kippenei
voor. Maar Toepai kon er met geen mogelijkheid aankomen. Daarom
deelde hij Roean den visch zijne bekommernis mede, en Roean
beloofde hem te helpen, al zou hij dat met zijn leven moeten
bekoopen.

Den volgenden morgen zwom Roean daarom in een bamboe-
waterkoker, dien eeue vrouw bezig was in de rivier te vullen, en
zij bracht hem daarin naar huis, waar zij den koker tegen de om-
wanding aanzette, vlak bij de broedplaatsen der hoenders. Toen
de duisternis was ingevallen, kroop Roean uit den waterkoker, en
eeu ei uit een der nesten in ziju bek nemende, sloop hij daarmede
weder in den koker. Den volgeuden dag nam de vrouw den koker
weer mee naar de rivier om hem te vullen. Roean zwom toen weer
daaruit in de rivier, en vol vreugde bracht hij het ei naar zijn
vriend Toepai, wiens vrouw onmiddellijk na het gebruik van het
ei herstelde.

Op een anderen keer werd Roean's vrouw ziek en de geneesheer
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schreef het hart * van een krokodil voor. Ook Roeau zag geen
kans dat middel te krijgeu. Daarom beet Toepai een gat in een
klappernoot, welke aan een boom zat, die over de rivier groeide,
en kroop er in. Toen keek hij uit de opening en beet den steel,
waaraan de klapper hing, door. Deze viel in het water en werd
door een krokodil verzwolgen, terwijl Toepai er binnenin gedoken
zat. Hij kroop dadelijk uit de klappernoot in het lichaam van den
krokodil en beet zijn hart af. De krokodil wrong zich in allerlei
bochten, totdat hij bij den oever kwam en daar stierf. Toepai
kroop uit de kaken van den krokodil en gaf het hart aan Roean.
Roean's vrouw herstelde eveneens onmiddellijk na het gebruiken
er van.//

Deze vertelling is mij al jaren bekend — trouwens dat is met
de meeste der in deze bloemlezing gepubliceerde het geval; zij
behoort in een groot gedeelte van Sumatra tot den Hausmarchen-
schatz. Ik meen zeker te weten, dat Skeat de eerste is, die haar
in het bereik van het Eugelsch lezend publiek bracht; voor zoover
mij bekend verscheen de oorspronkelijke Maleisehe tekst, die Skeat
ten dienste stond, nog niet in druk, evenmin eeue andere redactie;
eene vertaling in eene andere taal werd, als ik het wel heb, tot
dusverre nog niet openbaar gemaakt.

Tot mijn spijt bezit ik geene enkele M a l e i s e h e versie van
deze vertelling, die zooals reeds gezegd werd, op Sumatra groote
bekendheid geniet. In mijne verzameling van op dit eiland ver-
breide volksverhalen komt zij eenige malen met belangrijke en
minder belangrijke verschillen in inkleeding en uitwerking voor.
Om mijne lezers kennis te doen maken met de verschillende vor-
men, waarin dit verhaaltje zich voordoet, zal ik hier eenige teksten,
voorzien van eene vertaling geven.

Onze vertelling schijnt in Atjèh niet tot de geliefde volksverhalen
te behooren; ik heb er althans geene Atjèhsche redactie van, en
den heer Snouck Hurgronje is zij ook niet bekend. Of ze in de
Gajo- en Alaslanden bij het volk leeft, is op het oogenblik nog
niet uit te maken.

Bij de Bataks is ze algemeen bekend. Eeue Tobasche of Dairische
versie kan ik helaas niet reproduceereu. Voor Augkola en Mandailiug
geef ik het verhaal of liever de beide deelen er van, in den vorm
van een paar t o r k a n - t o r k a n a n , met welk woord, zooals mijne

i Skeat heeft hier „hear t " , dat ik inet „har t" vertaald heb. In liet origi-
neel zal ongetwijfeld wel het woord „hat i" = l e v e r voorkomen:
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lezers wel zullen weleu , raadsels worden benoeir.d, waarvan de op-
lossing door eeue vertelling moet geschieden.

Voor het Karo-land vindt men eeue redactie, die ik in een
aardig, door den heer J. H. Neuman samengesteld schoolboekje,
waarvau de lezing iederen beoefenaar van het Karoosch kan worden
aanbevolen, aantrof; het boekje heeft als titel Erbagê-bagë toeri-
toerïu.

Volledigheidshalve nam ik nog op het door H. Sundermann uit-
gegevcue verhaaltje, getiteld Ia iiidanö ba tere; den Niasschen
tekst (met Duitsche vertaling) vindt men op blz. 349 van Deel VII,
Afl. 3 (1S92) der Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
van Ned.-Iudië.

De oogst was vooral in de Padangsche Boven- en Benedenlanden
rijk; ik geef echter ter kenschetsing slechts een paar versies. Mocht
ik mijn weusch om eeue verzameling vau Minangkabausche teksten
uit te geven vervuld zien, dan zal men daarin nog andere redacties
aantreffen.

Ten slotte verschijnt hier onze vertelling ook iu een Lampoengsch
kleed, eu wel zooals ze in het Toelang Bawangsche nog steeds
wordt overgeleverd.

Uit het bovenstaande kan de lezer zien, dat verscheidene deelen
van Sumatra geen contingent leverden; zoo o. a. Benkoelen en
Palembaug. Mochten mijne mededeelingen er toe leiden, dat be-
laugstellenden er zich toe zetten naar het voorkomen van dit ver-
haal in de streek, waar zij zich bevinden, een ouderzoek in te
stellen •— een ouderzoek naar en het opteekenen vau andere verhalen
komt dan van zelf! — dan zou ik mij voor mijne moeite ruim-
schoots beloond achteu. De vraag of behalve op het Maleische
schiereilaud eu Sumatra onze vertelling ook in andere deelen van
deu Indischen Archipel wordt aangetroffen, of zij alzoo behoort tot
den Indonesische» Hausmürchenschatz, zou dan wellicht kunnen
worden beantwoord. Misschien is later ook uit te maken of zij
oorspronkelijk Iudonesisch is, dan wel als zoo vele verhalen en
vertellingen is geimporteerd.

Het motief is zooals uit de volgende teksten en vertalingen moge
blijkeu, vrijwel hetzelfde: trouwe vriendschap tusschen twee diereu,
die ze er toe breugt elkander gewichtige diensten te bewijzen.
Vreemd is het ongetwijfeld dat die vriendschap moet blijken uit
zulke onmogelijke, althans levensgevaarlijke prestaties; of daarachter
iets schuilt en zoo ja wat, is moeilijk uit te maken
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Iii de redeneu waarom de diensten worden geeischt of bewezen
is uog al verschil op te merken; terwijl b. v. in de Lampougsche
redactie de aanleiding tot. het volvoeren der //kunststukken// zoo
natuurlijk mogelijk is, houden in het Karosche verhaal de dieren
zich ziek, alleen om hunnen vriend op de proef te stellen. Daar
de strekking van het verhaal wel zal zijn duidelijk te doen uit-
komen, wat w a r e vrienden voor elkander over hebbeu, kunnen
we aannemen, dat het Lampoeugsche en de daarmede overeenkomende
het best het oorspronkelijk karakter hebben bewaard , terwijl in de
Karoosche vertelling daarvan belangrijk is afgeweken.

1. MANDAILINGSCH.

a. Vraag: Hoe kan een eekhoorn de lever van een krokodil
krijgen? '

Antwoord : Dat kau op deze manier: -
De eekhoorn kruipt in eene klappervrucht, die op liet punt is

af te vallen en dan terecht komt iii eene rivier, waarin een kro-
kodil huist •'. Als de klappervrucht in het water valt, slokt die
krokodil ze dadelijk op. Zoodra de klapper in het lichaam * van
den krokodil is gekomen, kruipt de eekhoorn er uit en bijt de
lever van den krokodil af. Daarna verlaat hij het lichaam van den
krokodil *.

6. Hoe kau een itok « een kippenei uit een nest ' krijgen?

i Poniioeo* = wijze van nemen. Letterlijk staat er: Hoedanig is de wij zo van
nemen van een eekhoorn van (eig. wat aangaat, betreft) een krokodillelevor?

* Lett: Wat dat betreft, als dit (d. i. als het volgende) toch is dio (wijze
van nemen). De laatste t" kan worden vervangen door pomftoeai m i = wijze
van nemen daarvan.

' Jfortoeaj'a kan zoowol beteekenen: waarin krokodillen zijn, als: waarin
een krokodil is. Do eerste beteekenis is de gewone; uit het volgende &oe<yo i
blijkt, dat hier van één krokodil sprake is. In deze torkan-torkan an is
verzuimd mede te deelen op welke wijze de eekhoorn het inwendige van
den krokodil verlaat. De volgende vertellingen zijn zooals blijken zal , in
dit opzicht vollediger.

* Lett: in den buik.
* Lett : gaat hij weer naar buiten.
* i'tofe is een kleine, zich gaarne in holen ophoudende visch.
" Saji^jai — niet in de woordenboeken van Van der Tuuk en Warneck

te vinden — komt naast san r̂iafc voor, dat beiden juist verklaren als: „eon
gevlochten open korfje op een paaltje om er kippen op te laten broeden".
Dikwijls zijn paaltje en korfje één: van een, ruim 1 M. lang stuk bamboe
wordt de bovenste geleding veelmaals gespleten, uitgebogen en doorvlochten,
zoodat er een nest ontstaat.

Dl. G6. 24
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Dat kan op deze wijze: Er gaat iemand water halen (in dit geval
uit een rivier) met een waterkoker (van bamboe), de itok kruipt
daarin. In haar huis teruggekeerd plaatst de waterhaalster den koker
juist naast het bewuste kippennest. Eu dan springt de itok uit den
koker daarin.

2. KARO-BATAKSCH.

D e r a t en d e k a p e r a s . '

De rat at steeds (of: was gewoon te eten) ia een boom boven
eene diepte (of kolk) in-eene rivier; vele waren de vruchten daar.
En doordat er telkens vruchten naar beneden vielen - , at ook de
kaperas er van iu het water. De kaperas dacht, dat zij dit voor
hem deed ••*. Eu toen het steeds zoo doorging, zeide de kaperas:
//Nu het blijkt •* dat gij medelijden met mij hebt, laat dan toch
nog meer vruchten vallen//. Eu de rat liet vruchten in de kolk
vallen; en toen dacht de rat, dat •" zij den kaperas ecu weldaad
had bewezen. Daarop dacht de rat na. Zij klom naar beneden en
ging in het zand aan den oever van de kolk liggen.

Een dag lang bleef de kaperas in het water wachten ", doch er
vielen maar geen vruchten. Hij dacht: //Waar is de rat?» En foen
zag hij de rat iu het zand aan den oever van de kolk liggen.
Daarop sprak de kaperas haar vriendelijk toe: //O vriendin, wat
van je doet je toch pijn, dat je [zoo] iu het zand ligt? Ik heb
den geheeien dag in de kolk gewacht. Indieu ge ergens pijn
hebt, zeg het mij; dan zal ik U een geneesmiddel daarvoor ver-
schallen//. De rat antwoordde: «Indieu gij zoo goed wilt zijn ' ,
verschaf mij dan de restantjes van het eten van deu prins«. «Best!*
zei de kaperns.

Toen den volgenden morgen eene bediende van den vorst naar

' Do foiperas, Maudailingsch, enz. haponvs, i.s oen kluiuö riviervisuh : ik
heb voor het gemak het woord mannelijk gemaukt.

^ daêoe/ien = in menigte vallende; zóó fcsiinnjen, ia menigte, in een troep
vlicgondo. Vgl. Mand. mnrdaboenn, maikab;mgan en Mal. berdjatoehan,
boterbangan.

* d. i. dat zij hem wilde helpen, lett.: dit hulpbetoon (van de rat) was aan
of voor hem (den kaperas).

* Wellicht zuiverder: als gij bijgeval medelijden met mij hebt.
* Eig.: En toen voelde do vat zich alsof zij, enz.
* Eig.: er op wachten, tl. i. op de vruchten of op de rat.
' Eig.: Indien uw hart medelijden heeft.
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de rivier ging, kroop de kaperas in den waterkoker van den vorst.
Daarop keerde de bediende naar huis terug; zij wist niet, dat de
kaperas in den waterkoker was. Te huis gekomen goot de bediende
dadelijk (van) het water in een kookpot; zij wilde vaten wasscheu.
Toen zij die wilde omwasschen, bleken er eene massa restantjes eten
in den pot over te zijn. De kaperas ging uit den waterkoker en den
kookpot in. Hij greep de restautjes, deed ze in zijn bek en toen
begaf hij zich weer naar den waterkokcr. Tegen den avond nam de
bediende van den vorst hem weer inee naar de rivier, zij wilde
weer den koker vullen, en toen giug de kaperas wederom eruit.

En hij bracht de restautjes bij zijne vriendin de rat: //Hier,
vriendiu, hetgeen ge zoo even besteld hebt, is er al,// zeide de
kaperas. //Indien er te weinig is, zal ik weer erop uitgaan (eig. zoeken).'/
De rat zeide: //Het is al genoeg!// En toen at de rat een weinig
van hetgeen hij gebracht had.

Terstond daarop keerde de rat weer naar (eig. op) deu boom boven
de kolk terug. En zij liet telkens vruchten voor deu kaperas valleu.
Daarop dacht de kaperas op zijne beurt na. //Wel, daar (eig. afo)
ik al een keer een geueesmiddel voor haar gezocht en daarbij bijna
het leven ingeschoten heb, laat ik dan haar opdragen een genees-
middel voor mij te zoeken. Iudien zij iuderdaad mij toegenegeu is,
dan zal zij mij dat zeker verschaffen,// dacht hij.

Op een dag dan wilde de kaperas niet meer gaan eten onder
den booui, waarop de rat at. De rat liet aanhoudend vruchten in het
water vallen; de kaperas at ze niet meer. //Waar mag de kaperas
wel zijn?» dacht ze toen. //Wat zou hem toch schelen, dat hij
niet hierheen komt otu te eten.'/ En zij keek toen (van) uit deu
boom en zag den kaperas liggen op de plaats, waar zij vroeger
gelegen had. En zij daalde uit den boom en giug uaar deu kaperas toe.

Vervolgens sprak zij hem vriendelijk toe: //Hoe is het, dat gij
ditmaal niet komt; wat doet je toch pijn?// //Wel, mijn buik,'/ zeide
de kaperas. .'/Alwel, wat is het geneesmiddel daarvoor, dan zal ik
dat gaan zoeken,/? zeide de rat.. /'Iudien gij mij bijgeval genegen
zijt, tracht mij dan, als geneesmiddel voor mij, de lever van eeu
krokodil te verschaffen," zeide de kaperas.

Daarop ging de rat onmiddellijk op weg. En zij dacht //Hoe moet
ik het toch aanleggen om de lever van eeu krokodil te krijgen ?//
En toen zag zij een over het water gegroeide klapperboom, die
vruchten droeg. En zij klom er in. Omdat er boven in rijpe (eig. oude)
klappervruchteu waren, boorde (eig. beitelde) zij in eeue daarvan
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een gat en ging erin; vervolgeus knaagde zij den steel door; dadelijk
viel de vrucht in de kolk. Toen de vrucht in het 'water was, greep
dadelijk een krokodil ze vast en slikte ze iu. Nadat hij ze ingeslikt
had en de vrucht iu den buik was gekomen, kwam de rat eruit.
En zij knaagde daarbinnen de lever vau den krokodil af en bracht
ze vervolgens weer iu de klappervrucht. Wijl de krokodil pijn
voelde, braakte hij die vrucht weer uit; toen dreef de klapper weer
iu (eig. op) de kolk.

Nadat de klappervrucht aau den kant was gekomen, kwam de
rat eruit. Eu zij gaf aan deu kaperas de lever van den krokodil.
//Ziehier, vriend! wat ge mij opgedragen hebt (voor u te zoeken);
indien het niet genoeg is, zal ik nogmaals op den zoek gaan,//
zeide de rat. //Het is al genoeg,// zei de kaperas daarop.

En de rat keerde weer naar den boom terug, en de kaperas at
weer doorloopend van de door haar naar beueden geworpen vruchten.
En zij leefden weer voortdureud in vriendschap; tot op den huidigen
dag zijn rat en kaperas met elkander bevriend.

3. NIASCH.

De v i s c h in h e t w a t e r en de r a t .

De visch zeide tegen de rat: //Hoor eens, rat!'/
De rat: "Wat is er?//
De visch: //Laat ons vriendschap sluiten!'/
De rat: //Wat voor vriendschap ?//
De visch: #Ga en haal de lever van een krokodil daar beneden

in het water en geef ze mij te eten; dan zal ik er ook op uit
gaan eu u een ei van iemands kip uit het huis halen en het u
te eteu geven.//

De rat vond dat goed en verwijderde zich om er iets op te be-
denken om de lever van een krokodil machtig te worden. Nu stond
er een klapperboom aan deu oever, die over het water gegroeid
was, eu in de rivier waren zeer vele krokodillen. Als eene vrucht
in het water viel schoten zij er op af eu vraten ze op. Daarom
klom de rat in deu top van den klapperboom eu doorboorde de
bast en de schaal van eene vrucht, en richtte die tot haar ver-
blijfplaats in. Toen ze daarmede klaar was, beet ze deu stengel
door, maar niet geheel en al; ze liet een strook, ongeveer zoo dik
als een haar over. Daarna ging ze er iu , eu toen de wiud opstak
scheurde wat ze van den stengel had overgelaten door; de noot
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viel uaar beneden, en een krokodil slokte ze op raet de rat er in.
En de rat beet nu de lever van den krokodil af en bracht ze in
de klappervrucht. Na een paar dagen ging de krokodil de noot met
de rat er in op den oever uitspuwen, en toen hij haar uitgespuwd
had, liep de rat weg en nam de lever van den krokodil mede. Zij
ging naar de visch en zeide: '/Hier is uw krokodillelever, visch!
Maar geef mij eerst het kippenei, dan zal ik ze u geven.'/

//Wacht!" antwoordde de visch, //ik ga nu om het te halen!'/
Daarna ging de visch op weg en' begaf zich in de waterleiding,
en toen er eene vrouw kwam om water te halen en een wateikoker
onder den straal hield, sprong ze daarin. De vrouw ging naar huis
terug en plaatste haar vracht waterkokers ouder het huis uaast de
trap, en niet ver van daar waren de kippenesten. De visch ging
er naar toe, nam (een ei) en keerde in den koker terug. Toen men
het water uit den koker verbruikt had, ging men (een nieuwen
voorraad) halen en nam ook den koker mede, waarin de visch
zich bevond. En toen deze (koker) onder den straal werd gehouden,
wierp de visch zich in het water en beiden (visch en rat) ruilden
hun buit.

4 . MlNANGKABAUSCH.

a. De l i m b a t en h e t e e k h o o r n t j e .

Op een dag was de limbat ziek; het eekhoorntje kwam (en zeide):
//O, limbat! waar ben je?" '/Ik ben ziek!'/ //Wat moet ge wel
daartegen gebruiken?" zei het eekhoorntje. //Al zei ik het, ge
zoudt het middel toch niet kunnen krijgen.// //Zeg het toch maar,
wellicht lukt het toch.// //Als ge meent te kunnen slagen, zoek
dan de lever van een krokodil!"

Het eekhoorntje ging op weg. Een hooge klapperboom stond aan
den oever der zee; het eekhoorntje klom erin; het boorde een gat
in een klappervrucht. Pas was het erin of het brak den steel en
de vrucht viel in zee. Wat toen ? Een krokodil greep de vrucht.
Het eekhoorntje ging in het lichaam van den krokodil aan het
werk. Het beet eventjes. De krokodil zeide: "Ik heb zoo'n knagend
gevoel in mijn buik." Het eekhoorntje wist toen, dat het de lever
nog niet te pakken had. Hij beet ergens anders in. De krokodil
zeide: //Wat een knagend gevoel aan mijn hart!" "Ik ben nog
niet aan de lever", zei het eekhoorutje. Nauwelijks had het zijne
tanden in iets anders gezet, of de krokodil zeide: "Waarom heb
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ik zoo'n kuagend gevoel aan mijn lever?" Toen wist het eekhoorntje,
dat hij de lever had ; hij beet die in eenen af. De krokodil voelde
hevige pijn, liep naar het land, en spalkte, daar aangekomen zijn
bek open. Het eekhoorntje kwam eruit met de lever van den
krokodil en ging naar het verblijf van de liinbat. Met dat het daar
aankwam, riep het: '/Limbat leef je nog?/' De limbat antwoordde:
//Jawel, vriend !" Vervolgens gaf het eekhoorntje de lever van den
krokodil aan de limbat, die ze opat en toen herstelde.

Na geruimen tijd werd het eekhoorntje ook ziek. De limbat kwam
(en zeide): »O vriend eekhoorn, eekhoorn! Waarom ben je zoo'n
langen tijd weggebleven; waar ben je naar toe geweest?'/ Het
eekhoorntje antwoordde: '/Ach, ik ben zoo ziek." //Als je ziek bent,//
zeide de limbat, «welk middel moet ik dan zoeken?" Het eekhoorntje
sprak: "Ach, door eenige medicijn kan ik niet beter worden; als
ik een rijstkorst kon krijgen, ja, ik voel, dat ik dan herstellen zou.//
//Als dat je beter kan maken, zeide de limbat, dan zal ik op den zoek
gaan.'/ Het eekhoorntje zeide: "Het is onmogelijk, dat ge dat kunt
krijgen, een rijstkorst van af de rookplaats." De limbat zeide: //Laat
mij liet maar eens probeeren, misschien lukt het wel!"

De limbat ging op weg. Hij zocht al de kikvorschen , de doebalangs
in de verschillende sawah-slootjes op, en sprak: //O, vrienden,
kikvorscheu, doebalangs! Roept God aau, dat er regen kome, zoo
zwaar, dat de vlooien op de hoofden der menschen verpletterd
worden, en het water diep zij als bij eene overstrooming.'/ De
kikvorschen in alle sawah-slootjes voldeden aan den weusch van de
limbat. Er viel een hevige regen en het water overstroomde de
hooge plaatsen en eilanden. Er stond een hutje aan den oever der
rivier, dat bijua geheel onder water stond. De limbat ging er heen,
zwom het huisje binneu, recht door naar de stookplaats. Ze zocht
(en vond) een pot en daarin een rijstkorst. Daarop keerde zij naar
het eekhoorntje terug. Bij diens woning aangekomen riep zij: //O,
vriend! leeft ge nog?" Het eekhoorntje antwoordde: //Ja wel!" Toen
gaf de limbat de rijstkorst aan Jlet eekhoorutje: "Hier vriend, ik
ben een rijstkorst machtig geworden; eet ze op!" Dat deed het
eekhoorutje en werd beter. Zij bleven voortdurend goede vrienden.

5 . MlNANGKABAUSCH.

è. H e t e e k h o o r n t j e en de k i k v o r s c h .

Er was eens een eekhoorntje, dat bevriend was met een kik-

vorsch ; beiden hielden veel van elkander. Eiken dag zochten beide
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dieren elkander op. De kikvorsch wilde het hart van zijnen vriend
op de proef stellen, of hot werkelijk van hem hield. Daarom hield
hij zich ziek, en hij ging in het geheel niet meer naar zijnen
vriend. En wat deed het eekhoorntje? Omdat zijn vriend in langen
tijd niet bij hem kwam, ging het eens naar hem kijken.

Bij zijnen vriend aangekomen, vond het hem slapende. Ver-
volgens wekte het hem, zeggende: "Zeg vriend, waarover ben je
boos op me, dat je niet meer bij me komt?'/ De kik*vorsch zeide:
"Ach, dat is het niet, vriend eekhoorn, maar ik ben ziek; ernstig
ziek ben ik. Van dat ik niet meer bij je gekomen ben, heb ik
niet gegeten. Als gij niet gekomen waart, zouden we elkaar wel
eens niet meer hebben kunnen outmneten. Velen hebbeu al genees-
middelen voor mij gevraag!; maar het wil maar niet beter worden !"
Het eekhoorntje zeide: "Maar wat doet dan erge pijn?" "Dat weet
ik niet, vriend eekhoorn!" sprak de kikvorsch. "Mijn heele lichaam
doet me zeer. Als ik het middel daartegen niet krijg, dan moet
ik dood !"

Het eekhoorntje zeide: "Wat is dan toch het middel, dat ge
hebben moet? Dan kan ik het gaan zoeken.'/ "Als ik niet de lever
van een krokodil krijg, zal ik niet herstellen; dan kan ik even goed
zonder medicijn blijven." Daarop dan ging het eekhoorntje naar
het zeestrand. En God wilde, dat het bij een klapperboom kwam,
die schuin over de zee groeide.-Het eekhoorntje beklom dieu boom
en toen het aan den top gekomen was, zag het ouder den boom
krokodillen in het water spelen. Dadelijk boorde hij een gat in eene
rijpe vrucht en kroop erin. Na eeuigeu tijd viel de vrucht in zee;
een krokodil greep ze en slikte ze in. Toen kroop het eekhoorntje
uit de klappervrucht en begon de lever van dien krokodil af te
bijten. Nauwelijks had het zijne tauden erin gezet, of de krokodil
voelde hevige pijn en wierp zijn lichaam op en neer. En zoo kwam
het terecht op een in den grond geslagen paaltje, dat zijn buik
doorboorde. Het eekhoorntje kroop uit deu buik van den krokodil
en nam diens lever meteen mede, en bracht die bij den kikvorsch.
Bij het huis van zijn vriend gekomen, gaf hij hem die lever van
den krokodil. De kikvorsch nam die met een vroolijk gelaat en met
blijdschap in het hart aan, terwijl hij dacht: //Inderdaad houdt
vriend eekhoorn veel van mij!

Later wilde het eekhoorutje ook eens onderzoeken, hoeveel de
kikvorsch van hem hield. Het hield zich ook ziek en kwam heele-
maal uiet meer bij den kikvorsch. Deze ging toen naar het eekhoorntje
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kijken en vond het ook ernstig ziek. "Waarom komt ge niet bij me?
Wat verhindert u daarin?» Het eckhoorntje antwoordde: '/Och,
och! Het eenige, dat me belet (u op te zoeken) is, dat ik ziek ben.
Zou ik anders zoo doen? Kijk maar eens, wat eene massa medi-
cijneu — doch geen enkele helpt. Men zegt, dat alleen kippeneieren
mij weer gezond kunnen maken. Als uw hart geroerd is, zoek dan
een enkel eitje, opdat we nog lang vrienden kunnen blijven." De
kikvorsch antwoordde: «Best, wacht maar, ik zal op den zoek gaan."

Daarop begaf de kikvorsch zich naar de badplaats en wachtte
daar, tot iemand in een waterkoker water kwam halen. Toen iemand,
die water haalde, aaugekomen was, zetle hij den waterkoker tegen
den steilen oever aan. De kikvorsch ging den koker in. Nadat de
persoon den waterkoker gevuld had, nam hij dien mede naar huis
en den kikvorsch meteen. In liet huis aangekomen, kroop de kik-
vorsch uit den koker, in een kippeuest en zocht daar een ei.
Nadat hij een ei had gevonden, bracht hij het in den waterkoker
van zooeven. Den volgenden dag ging de persoon met den koker
over den schouder weer naar de badplaats om water te haleu. Daar
aangekomen kwam de kikvorsch eruit en bracht het kippenei naar
het eekhoorntje. Bij het eekhoorntje gekomen, bood hij meteen het
ei aan. Met vreugde nam het eekhoorntje het aan. terwijl het bij
zichzelf dacht: "Ja inderdaad houdt vriend kikvorsch van mij!'/
Op die wijze bewezen de beide diereu hunne vriendschap voor
elkander.

6. LAMPOENGSOH.

De bonte eekhoorn is bevr iend met den oeroeuvisch.

In vroegereu tijd was er een eekhoorn, die bevriend was met
een oeroen. Eiken dag riepen die twee elkander toe en informeerden
wederzijds naar eikaars omstandigheden, de eene van het land en
de andere van uit het water. Op een dag riep de oeroen herhaal-
delijk den eekhoorn, zeggende: '/Broeder! broeder!" De eekhoorn
antwoordde niet. De oeroen was uitermate bekommerd en hij hield
zich iedereu dag bezig met den eekhoorn te zoeken in alle land-
hoekeu en rivierbochten. Dagen lang trof hij hem niet aan. Ein-
delijk antwoordde de eekhoorn heel zachtjes: "Hier beu ik ,
broeder!" Daarop sprak de oeroen: »Waar heb je toch gezeten,
broeder? Zoolang heb ik je gezocht, al eenige dagen en nu pas
tref ik je aan!'/ //Ik ben ziek", antwoordde de eekhoorn; //al
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eenige dagen heb ik niet gegeten; ik kau niet langer bij u zijn.
Moge het u en al uwe verwanten goed gaan. Wat mij betreft, ge
kunt niet verwachten, dat ik met u allen zal blijven. Ik ben zwaar
ziek en het wordt al erger." Toen de oeroeu die woorden vau den
eekhoorn hoorde, begon hij hevig te weeuen , zoodat hij niet meer
kon ademhalen. Niet lang daarna zeide hij: //Op welke mauier kan
ik n helpen, broeder? Welke medicijn moet ge hebben om weer
gezond te worden ?// De eekhoorn antwoordde zachtjes: //Het heeft
geen nut, dat gij naar mijn medicijn vraagt; al zou ik u die ook
noemen (, 't zou toch niets baten); maar — de dokter zegt, dat er een
geneesmiddel voor mij is; misschien kunt gij dat toch niet krijgen.//
De oeroen antwoordde, '/(spreek) niet alzoo, broeder! noem me toch
die medicijn ; misschien kau ik de hulp van anderen inroepen , al kan
ik ze zelf niet zoeken. Als ik maar weet, wat het is, is dat ge-
noeg.// De eekhoorn antwoordde: /'Mijn medicijn is een ei, dat te
vinden is in het nest bij een treeft (in een keuken). Meu zegt, dat
het zich bevindt in de hut, die eeue weduwe met een wees be-
woont. /> //Dat is goed", zeide de oeroeu; //misschien is er wel
kans op (het te krijgen) als je nog maar zoolang leeft.// Vervolgens
ging de oeroen naar den steiger van de hut. Gelukkigerwijze droeg
de weduwe het weesje op aan den steiger in een baraboekoker water
te halen. Aan den rivieroever gekomen, wierp zij den koker in
het water. Snel kroop de oeroen erin. Toen de koker vol was,
bracht het weesje dien naar de hut en plaatste dien tegen het
nest, dicht bij de treeft. Vervolgens zag de oeroen eieren in het
nest liggen. Daarop kneep hij met zijn kieuwen een ei vast, dat
gelukkigerwijze in den waterkoker terecht kwam. Daarna beet hij
kleine gaatjes in den knoop van den koker; deze werd lek, zoodat
er slechts weinig water in bleef. Toen kwam de weduwe en wilde
water nemen. Ze voelde, dat de koker leeg was en droeg het kind
weer op water te halen. Bij de rivier gekomen, wierp het kind
den koker erin. Snel kwam de oeroen eruit met het ei en zwom
daarop naar de plaats, waar de eekhoorn ziek lag en bood het
hem aan den oever aan. De eekhoorn kroop langzaam naar beneden
om het ei in ontvangst te nemen. Vervolgens at hij het. Toen het
ei op was, was de eekhoorn genezen van zijne ziekte en zijn
lichaam was flink nis vroeger. Daarna pas sprak hij tot zijn vriend
den oeroen, zeggende: //Het is moeilijk uwe goedheid te vergelden".
De oeroen zeide: //Ik wensch geeue vergelding; mogen wij samen
in vriendschap en gezondheid leveu!// En beiden waren nog inniger
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dan vroeger met elkander bevriend en vroegen eiken morgen en
avond naar elkanders wedervaren.

Op zekeren dag riep de eekhoorn herhaaldelijk : //Broeder!
broeder!// De oeroeu antwoordde niet. De eekhoorn zocht bij elke
diepe plaats iu de rivier, maar trof hem niet aan. Na lang zoeken
vond hij den oeroen, die, zwaar ziek, op sterven lag. Zijn schubben
en zijne vinnen waren reeds stuk ten gevolge zijner ziekte. De
eekhoorn sprak: //Hoe komt het broeder, dat ik u reeds eenige
dagen niet heb ontmoet?// «Ik ben zwaar ziek, mijn broeder!'/
luidde het antwoord van den oeroeu. //Help me, maak me beter!//
//Hoe kan ik u helpen?// zeide de eekhooru. //ik kan niet in het
wnter springen. Wellicht grijpt de krokodil mij. Zeg mij maar,
welke medicijn ge noodig hebt//. //Ik heb geen medicijn//, ant-
woordde de oeroen. «Al zou ik u die noemen, ge zoudt mij toch
niet kunnen helpen.// //Zeg op, zeg op!// sprak de eekhoorn weer.
//Wellicht kan ik die medicijn trachten te krijgen.// De oeroen zeide:
//Volgens den dokter heb ik noodig de lever van den krokodil, die
in deze groote diepte huist.//

Toen de eekhooru die woorden hoorde, sprong hij snel naar een
klapperboom, die schuin over de diepte groeide, waarover de oerocn
gesproken had. Vervolgens boorde hij een gat in eeu vrucht, kroop
erin en deed ze afvallen. Toen de krokodil die klapper zag vallen,
ging hij er heen en slikte ze iu. De eekhoorn beet snel de lever
van dien krokodil af, die de pijn voelende, de vrucht uitbraakte.
De eekhoorn was dadelijk iu die klapper gekropen met de lever van
dien krokodil. Naar buiten gekomen, liet de eekhoorn in die vrucht
verborgen, zich afdrijven. Toen hij ver van dien krokodil af was,
zwom hij snel naar den oever en sprong zonder zich rust te gunnen
met de lever van dien krokodil naar het verblijf van den oeroen.
Vervolgens riep hij hem aan en bood hem de lever; toen de oeroen
die gegeten had, herstelde hij gelukkig dadelijk en werd sterker
dau vroeger. Al zijne schubben en vinnen kwamen weer in orde en
dagelijks zochten de beide vrieudeu elkander op, vroegen naar el-
kanders bevinden en hielpen elkauder. Zelfs hun beider nakomelingen
waren steeds elkauder welgezind en verleenden elkander voortdurend
hulp iu vreugde en leed.

1. MANDAILINGSCH.

T o r k a n - t o r k a n a n .

a. Biii ma pamboeat ui pitoedar di atë-atü ui boeaja?
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Anggo i, sougon ou do i :

Bongkot ma da pitoedar i toe bagasan harambir na giot madaboe
toe batang aëk na marboeaja. Djadi sadan madaboe harambir i toe
aëk i, bo diboroer boeaja i harambir i. Doeng ro dibagasau 'ooetaha
ui bocaja i, bo roear pitoedar i asa disargoeti ia atê-atë ui boeaja i.
Doeng i bo roear ia moelak.

6. Bia ma pamboeat ni itok di pira (ni) manoek di sanggak?
Anggo i, songon on do i:
Adong ma da sada halak moehat duhot djautar, djadi bo masoek

itok i toe bagasan djantar i. Doeng moelak nampoena djautar i toe
bagiis, bo tongon ma da dipasaudar ia djautar nia i toe lamboeng
sanggak nangkinondi. Djadi bo mangaloempat ma itok i toe bagasan
sanggak i siau djantar i.

2. KARO-BATAKSCH.

M e n t j i r a s K a p e r a s .

Gelgel Mentji 'ndai man i bas kajoe i babo namo, melala boeah
kajoe idjê; maka perban roesoer daboeheu boeah kajoe koe teroeh,
ïpangani kaperas ka i laoe. Atë Kaperas 'ndai penampat ê man bana.
E roakana gelgel bage, ikataken Kaperas: //Di papalana atêudoe
mekoeah kata akoe, daboehi lah koerang boeah kajoe ëna.// —
E maka idaboehï Menlji 'ndai boeah kajoe koe namo; djadi enggo
iakap Mentji bagi enggo itamana ngaroeh man Kaperas. Kentja
bagê maka roekoer Mentji. Lawes ia koe teroeh, iamparkenna bana
i bas kersik i tepi namo 'ndai.

E maka sada oeari ilima tima Kaperas i namo 'ndai, lalap la
daboehen boeah kajoe. //Idja Mentji 'ndai?// atëna. E maka idahna
Mentji 'ndai ampar-ampar i bas kersik i tepi namo. E maka iper-
koeaukeu Kaperas: //O teman! kadendoe kin mesoei maka kam
ampar-ampar i bas kersik ëua? Akoe sada oeari ênda tima-tima
akoe i bas namo a. Di kadêudoc mesoei kataken bangkoe ruaka
koeboeat tambarna.'/ — E reh nina Mentji: "Di atëudoe mekocah>
boeat bangkoe rima-rimah nakan anak radja!// — //E bantji!»/
nina Kaperas.

E maka pepagina koe laoe kemahan-kemahan nadja; ibengketi
Knpens tambë radja. Dage moelih kemahan-kemahan radja la
itehua Kaperas i bas tamböna. Seh i roemah, minter iamboerken
kemahan 'ndai laoe koe bas koediu, ngeloeso koedin atêna. Sangana
ngeloeso atêna, lit kepëkeu melala rimah-rimah nakau i bas koedin.
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E maka 'iularat Kaperas i tambê nari koe koedin ; ë makana
itangkapna rimah-rimah 'ndai, itamana koe bas babahua, ê maka
ka miuter ioelihkeu koe tambê. Karabenna koe laoe ka embahkeu
kemahan-kemahan radja ia koe laoe ka, iautjoehi ka tambënaatêna,
ë maka koe darat ka ia.

E maka ibabaua koe Meutji, temauna 'ndai: //Enda teman si
nitenahkeu kam 'ndoebé, enggo lit,-/ niua Kaperas. '/Di koerang
bantji 'ndarami ka!// E maka nina Mentji : //Enggo tjoekoep!'/ —
E maka ipan Mentji sitik si nibabana 'ndai. —

E maka mintes ioelihkeu Mentji koe das kajoe i babo namo
'ndai. E maka idaboehina boeah kajoe roesoer man Kaperas. Kentja
bagê roekoer Kaperas ka: '/Dagi, di enggo akoe si kali 'ndarami
tambarna, naroes mate akoe, maka ia pë si kali koesoeroeh 'ndarami
tambarkoe; di toehoe kin meriah atêna ras akoe, teutoe iboeatna//, atêna.

E maka i bas sada oeari Kaperas 'ndai la nai 'nggit man koe
bas teroeh kajoe iugan Meutji miiu. E maka roesoer idaboehi Mentji
boeah kajoe 'ndai, la nai ipan Kaperas. E maka: «Idja uge Ka-
peras 'ndai ?// nate Mentji. //Tah kadëna ia mesoei maka la ia reh
koe djêuda man!//

E maka itatapna i das kajoe uari, idahna Kaperas 'ndai arapar -
ampar i bas ingau Mentji ampar-ampar 'ndoebè. E maka soesoer ia
i das kajoe nari, idahina Kaperas 'ndai.

Djenari iperkoeankenua : //'Ngkai maka kam la reh si kali eiida,
kadëndoe kin mesoei?'/ nina Mentji.

//E beltekkoe,'/ nina Kaperas.
//Enggo, kai kin tambarna, maka bantji koedarami?//niua Mentji.
//Dage, di papalana atëndoe mekoeah kata akoe, boeat bangkoe

atë Boeaja man tambarkoe,// uina Kaperas.
Kentja bagë, maka lawes miuter Mentji. E raaka roekoer ia:

"Koega ngê 'ndia pamoeatkoe atê Boeaja ?« atëna. E maka lit
idahna bataug toealah i babo laoe, erboeah. E makana inangkihina
koe das. Sabap lit boeah toealah metoea i das, ë maka itoekakna
koe bas, djëuari iketepna arirang toealah 'ndai, mintes 'udaboeh
koe namo. Seh i namo, minter itangkap Boeaja toealah 'ndai,
itelenna. Kentja itelenna, seh toealah koe bas beltekna; 'ndarat
Meutji i bas toealah nari. E maka iketepna atê Boeaja i bas,
djënari ibabaua koe bas toealah 'ndai ka. Sabap mesoei iakap
Boeaja, ioetahkenna toealah 'ndai ka ; enggo ka bombang toealah
'ndai i babo namo.

Doengna koe daraten toealah 'ndai, ë maka 'udarat Mentji i
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bas toeaiah narï. E maka iberêkenna man Kaperas 'ndoebë atê
Boeaja 'ndai. wMaka Cada teiaan, bekas teuah 'ndoe 'ndoebë ; di
koerang, bantjï koedarami ka!'/ iiïna Mentji.

B makana: «Enggo tjoekoep!" nina Kaperas.
E maka moelihi ka Meutji 'ndai koe das kajoe, maka Kaperas

ka roesoer ipauua boeah si nïdaboehi Meutji ''ndai. Ë wakana
meriah ka ia roesoer, asa geadoari Meutji ras Kaperas meriah roesoer,

3. MINAÏGKABAUSCH {Pasar Si Djoendjoeng}.

a. L i m b è ' d j a n t o e p a s .

Pada satoe liari sakr' Hmbè*. Datang toepai: #0 Hmbè^, kamana
sabat?w «O, hamba lah saki*!» KatI toepai: ',Apa nau kan oebè'è
haiida* a?» A-Ka* hambii saboei', iuda' ka» dapè' do' ka' da.«
/i-Tjoeba lah saboei', aniah Jaï!" #Ka" laï kan dapè^, tjari lah bati
boeaja koembangl*

Djadï badjalan toepai. Ada sabatang karambië nan tinggi di iapï
laoei'^; djadi dipaadjè* è do' toepai karambië doe; laloe digiriti'
boeah kararnbic doe. Baroe lab. masoeë' toepai kioea, dipoetoeih
tangkai karambië; djadi djatoeëh karambië inasoeë' laoei*. Apa laï,
disèmba(r) uja dè* boeaja koembang; djadi bakaradja lah toepai
dalam paroei* boeaja. Digigi* è sakètè'. Bakata boeaja: «Padiëh-
padiëh paroei' dèu è!'/ Taoe lah toepai, basa aloeu dapè* hati.
Dialiëh digigi* sakali laï. Bakata boeaja: »Apa dè* padiëh djantoeëng
tlèn è?// Kata toepai: '/Aloeu djoea dapè* hati è da." Baroe dialiëh
poela, bakata boeaja: '/Apa dè* padiëh hati dèu?" Moengka taoe lah
toepai uan basa iloe uau hati boeaja; moengka digigi*, poetoeih
sakali. Djadi toe boeaja lah kasaki'tau, lari ka darè\ ïibii di darè'
maugauga, djadi kaloea(r) toepai mambaa hati boeaja koembang,
badjalan lah ka tampè* lirabè* tadi. Sata, tiba mahimbau toepai:
//O limbè'! laï hidoei* djoea aug?" Djawab liinbè*: »Laï, ka'!w
Laloe dibarikau lah hati boeaja koetnbaug bakèh limbè'. üjadi
dimakan uja lah dè* limbe' hati boeaja koembang toe; djadi sampai
batah lah limbè'.

Lah lama saki* boela toepai. Datang limbè*: "O ka* toepai,
toepai! Apa lah lama, ka* inda' dataug-dataug laï; lah kamami adja
ka*?" Kata toepai: "Dèn lah saki' nja laï mèaug." Kata limbè*:
//Ka* saki*, apa oebè' nan kan dèu tjarian ?// Kata toepai: "Ka*
nja dè* oebè', inda* kan angga(r) da mèang; antah kü* laï kan
dapè* kara'; ia ba* rasa laï kan angga(r) dèu nja." Katil limbè*:
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«Ka* itoe nan laï kan maaiigga(r)gan dèn tjari nja, ka*!" Katiï
toepai: «Inda* ka moengkin dapè* dè* aug da èh, kara* di atèh
salaian." Kata limbè*: //Tiè lah! na* dèu tjoeba, antah laï.'/

Djadi badjalan lah limbè*. üidjalaiig lah sagala lontjè*, doebalang
padil tiö*-tió* solo' sawah. Bakata. limbè*: "O ka* loutjè* doebalang!
Bakaoel lah soepaja ua* boeliëh hoedjan, patjah koetoe di kapalii
handa* a, dalaui ajië ampoeëh basa(r).// Djadi bakaoel lah lontjè*
pada tio*-tio* solo* sawah. Moengka hoedjan labè' lah havi ampoeëh
basa(r), lipoei' tandjoeëug djau poelau. Ada satoe dangau oeraug
tapi ajië; lah sampai hilang dè* ajië; djadi paï lah limbè* kioeii
masoeë* ka dalam roemah, laloe katèh salaian. Djadi ditjari parioeë*,
dapè* lah kara' di sitoe. Djadi koembali lah liinbè* bakèh toepai.
Lah tiba moengkii mahimbau limbè': //O ka*! Laï hidoei' djoeil, ka*?
Mandjawab toepai: //Laï mèaug!// Djadi dibarigan lah dè* limbè*
kara* bakèh toepai. wlka moüh, ka*! laï dapè* dè* dèn kara', tjoeba
lah makan!// Dimakan dè* toepai kara* doe; djadi angga(r) lah
toepai. Djadi basabat djoea lah salama-lamaa.

4. MINANGKABAUSCH (Pakan Bnbafi).

i. T o e p a i dj an lon t j è* .

Laï toepai sikoer ' barakaimn djan lontjè*; kadoeaa toe bakasiiih-
kasiëhan. Tib*-tio' ari kadoeil biuatang toe djalang-mandjalnng djoea.
Lontjè* toe na* maiidjoeë* ati rakanan a, laï kah sajang bakèh a.
Djadi dipaboeè'-boeè* a saki*; ida* paï-paï a lë ka ralcanan a toe.
Jia* ;i poelil dè* toepai, sabab dè* lah lama. rakanan a ta* dataug-
datang, dipë djangoeë* lai.

Lah tiba pè* itoe, didapè*ti a rakauan ii toe sadang lalo*-lalo*.
Oendoer itoe didjagaiin a lai rakanan a toe, djanja: »E dang! A
banay nan mambaugih bakèh dèn. dè* ida* datang-dataug lai?w
Djanja lontjè': «Alah! Oekan ba* itoe da, ka* toepai! dè* amba
lah saki* anja, pajah banar ka. mah saki* amba,; sadja* amba ta*
kioen-kioeu, ta* makan lai. Ka* ta' datang ka* toepai, antah ta*
basoea, kitil lai. Lah banja* oeyang nan mamintaiiu oebè*, ida* djoea
da anggar-auggar a.» Djanja toepai: //A toe nan labiëh saki* bauar?//
Djanja lontjè*: //Ida* tantoe lai, ka* toepai, lah sabatangan a lai!
Ka* ta* dapè* oebè* a, mati amba lë ka!'/ Djanja toepai: '/A ka'
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ba* itoe oebè* a nan kan ditjari; na* boeliëh amba pê tjari?"
Djanja lontjè*: //Ka* ta* ati boeaja nau kan oebè* amba, ida* kan
anggar da, ka* la* kan baoebè* djadi anja!'/

Oendoer itoe lah paï toepai poela badjalan-djalan ka tapi laoei'.
Digara*iin Allah, basoeil dè* inja snbatang karambir tjondong masoeë'
laoei*. Soedah itoe karauibir toe dipaudjè' a lah dè' toepai toe. Lah
tiba a di tèh poetjoeë* karambir, nampa* lah dè* inja. di bawah
batang karambir toe boeaja bamaïu-maïu dalam njir. Oendoer itoe
digirië' a boeah karambir nan masa* tjiè*; djadi bakoeroeëng a
masoeë* itoe. Lama-lama badaboeë' malah karambir toe masoeë*
laoei*; oendoer itoe disèmbar a dè* boeaja toe, diloeloer a sakali.
Oendoer itoe toepai toe lah kaloear dari boeah karambir toe pë
mauggigi* ati boeaja tjaka. Baroe ati boeaja toe tagigi* do* inja,
boeaja toe lah kasaki'tan, sampai maiimpèh-ampèhan badan. Dè*
itoe djadi taümpèh ka lauta*; pasoeë' paroei* a kanai lanta*. Djadi
toepai toe lah ka darè* dari dalam paroei* boeaja; ati a toe lah
dibaa a sakali. Oeudoey itoe dioeloeran a ka lontjè* tjaka. Lah tiba
di roeinah rakanau a toe, ati boeaja tjaka lah dibëkanau a bakèh
lontjè*. Dè* lontjè* lah didjawè* a djau moeka, nau djauiëh, saratd
djan ati soeka; dalam ati a: «Ia laï kasiëh ka* toepai bakèh awa*!»

Koedian toepai toe na* maadjoeë* poelil, ba'ii sajang lontjè' toe
bakèh inja. Dè* itoe diboeè*-boeè* a poela saki*; ida* datang-datang
poela lai a bakèh loutjè*.

Oeudoer itoe pai lah lontjè* toe mandjangoeë* toepai toe. Didapè*ti
il toepai itoe saki* karèh poela; djanja: «Ba* a ka* toepai dè* ida*
datang-dataug lai ka roemah dèn; a poela ka nan mambGda,?'/
üjauja toepai: «Alah mëang! Ida' a da uau mambêda; dè* saki*
anja badau dèu. Ka* ida* kan ba* itoe lah poela dèn? Tjalië* lah
dè* ang! Lah balëja* oebè* dè* bauja* ii lai; tjiè* tidiï uan maiing-
garan! Djanja oerang nau lê kan tnaanggaran araba, taloer ajam
anja; ka* lê iba, tjaiian lah dè* ang sakètè', ka* lê na* lama djoea
kita barakanau!'/ Djanja lontjè*: //Ba*;i ta poela, uaiiti lah, na*
amba tjari!"

Oendoer itoe loutjè* lah paï ka tapiau raauautian oerang nau lG
kan mandjapoei' ajir djan pariau. Lah tiba oerang uau mandjapoei*
ajir toe, lah disandaran a parian a di tabiëng. Ba*ii lontjè*, lah
masoeö* ka dalam pariau toe. Lah soedah oeraug toe maïsi parian
toe, parian toe lah dibaa il poelang; lontjè* toe labaa sakali. Tiba
di roemah lontjè* tjaka ka darè' dari dalam paria», masoeë' ka
dalam kandang ajam mantjari taloer ajam. Lah dapè* taloer ajam
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toe, dibaa a lah ka dalam parian nan tjaka. Isoeë* ari parian toe
lah disandang oerang poela ka tapian inaudjnpoei* ajir.

Tiba pè* itoe, loutjè* lah kaloeay mambaa taloer ajam tjaka bakèh
toepai. Tiba di toepai dioeudjoeë'ün a taloer ajam toe sakali. De'
toepai didjawè* a djan soeka, dalain ati a: //Ia laï sajaug poela
ka* lontjè* bakèh awa' anja!//

Ba* itoe lah kadoea binatang toe mauautoean sajang rnkanau a
bakèh inja.

5. LAMPOENGSCH.

T o e p a j b e l a n g u j a r e n d ü o e r o e n .

Akoenan lagi djebi wat toepaj belang njarendii oeroeu; euggal
panas tiwii satjoewak-tjoewakiin djama saoelih-oelihhan di bagita
wawaj djahel, saj djak darak, saj djak waj. Djadiua watoe kabijan
oeroen ujoewak-tjoewak toepaj, tjawana: //Wari, waru" Mak nembal
toepaj. Djadi oeroen soesah nëhau, rasanna euggal panas ngoenoet
toepaj di euggal boedjoeng djama teloek, ugakabijan mak toemboek.
Meni-meni mangi toepaj nembal aloen-aloen: //Adja njak, wari!'/
Ladjoe tjawa oeroeu: //Djak keda nikoe melap, wari? mati poewaskoe
ngoenoet uikoe, kak gadoe pirii-pira panas; apaj sedja toemboek.//
//Njak bahabau,'/ tembal toepaj, //gadoe pira-pira pauas sëdja njak
mak mengan; njak mak dapêk djama nikoe lagi; moega-moega moe
djama badau sakelikmoe waras-waras. Oelah njak mangi mak dapok
moearep djama meti; njak kak sara, aban'koe sakik.//

Bareng oeroeu nengi tjawa toepaj panaua, ladjoe ja mëwang
salesekiin, mak dapêk ujetêk pahagaannïi. Mak meui djak san mangi
ja fjawa: //Nja toeloengkoe di nikoe, wari; nja oebatmoe? Kakalaw
dapëk dak.// Tjawa toepaj aloen-aloen: //Sëua mak bagoena nikoe
ngoelih-oelih oebatkoe, nadjiu koenjawken di nikoe; ëngan tjawa,
diidoekoen, wat oebat koe dja, katoe mak dapêk moeakoek.//

Tembal oeroen: //Daug panana, wari! jawken djoega oebat sena;
kakalaw njak dapêk kiloej toeloeug djama oeloen barih; nadjiu ujak
mak dapêk ngoenoet ja, api njak pandaj djoega sedeug.//

Tjawa toepaj: //Oebatkoe taloej, taloej di euggak sakak parêk
tekoe; bagëtana wat anak di sapoe bebaj baloe djama sanak aroek
sëna jaw oeloeii."

/•/Pajoe këdah,// tjawa oeroen, //kakalaw wat pik na lamen lagi aga
oerik," — ladjoe oeroen lapah bileng piikalan sapoe sëna. Mamadakan
bebaj baloe sëna, ngajoen sauak aroek doewaj ngebü tjoendang
satetêk. Bareug tigch tebing, ditibengkenna tjoendang söuil; oeroen
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begeloek ngoeroekken badanna di lem tjoendaug. Barcng pepêk
tjoendang sêna diba sauak sêna tjakak sapoe, disagajawkeunii di
sakak parêk tekoe sëna djeua; ladjoe oeroen ugenah taloej di sakak,
ladjoe ditjoewilkeuna djama ngawna. Mamadakiin taloej sêna ladjoe
koeroek tjoendang; djak san sêua digigiknii boekoe tjoendang sëna
tjoetik-tjoetik, ladjoe boetjoer tepik tjoetik lagi wajua. Mangi meger
bebaj baloe aga ngekoek waj, digamoehua (digamohna) tjoendaug kak
bakang; ladjoe dikajoenna koepêk sanak sëna doewaj. Bareng toeng-
goek waj ditibeugkeuna tjoendang koepêk ; oeroeu bageloek loewah
ugeba taloej, ladjoe nangoej bileug pêk toepaj bahaban sêna, ladjoe
didjoekkenua di toepaj parêk tebing. Toepaj bakiriktiu toeroen aloen-
aloen ugakoek taloej sëua, ladjoe dikanua. Bareng gelik taloej sêua,
toepaj ladjoe dak djak abannii; gegeh lagoe saj gndoe badauna.
Djak sau sëna mangi ja tjawa djama warina oeroen, ugijawken:
/'Pajah aga ngabales oelah ati wawaj oeroen sêna." Tjawa oeroen:
"Njak lain aga bnlesna,, api ram waras djama-djaina saboegoeh-
boegoehlian.// üjadina tiwaua njareuda sëna lijoe di saj gadoe,
saoelih-oelihhan di bagëta enggal (epoej debi.

Bareng watoe kabijan toepaj njoewak-tjoewak: >/Wari, wari!//
Mak uembal oeroeu. üioenoet-oeuoetna. enggal-enggal oelck, mak
toemboek; meni-meni dioenoetua mangi toemboek oeroen sëna, kak
aga mati bahaban sara; napna djama kepajna kak tjadang oelah
bahaban. Tjawa toepaj: //Njil bagëta, wari? moela nikoe mak
koetoemboek pira-pira pauas sêdja.?// '/Njak bahaban bangat, wayi
koe!'/ tembal oeroen, '/toeloeng oebat (obat)!" '/Nja lagoekoe noeloeng
uikoe?// tjawa toepaj, «njak mak dapêk tjapak waj, katoe njak
ditekep boha. Nja oebatmoe? Tja waken di njak!'/ '/Njak mak maka
oebat,'/ tembal oeroen ; "uadjin koejawken oebat sëna djama nikoe,
uikoe mak dapêk toeloeug.// //Jawken, jawken!« tjawa toepaj koepêk,
'/kakalaw dapêk koesesak oebat sëna". Tjawa oeroen : //Jaw dadoekoen
oebatkoe djii, ati boha daloeng saj noenggoe oelêk balak sëni.'/

Bareug didengi toe_paj tjawa sëna. ladjoe ja raalarabas geloek-geloek
bileng kalapa tjoeudoeng saj ngaloenggoeh oelêk saj ditjawaken
oeroen djena, ladjoe ngaboeboek kalapa ugoeroekken badanna di
lem kalapa, ladjoe digoegoerkenna. Bareug dinah boha kalapa
goegoer, dibilengna ladjoe dibalebetnü. Toepaj bageloek ngagigik
ati boeha, sêua; boeha, ngagasii sakik, dioetahkenua, kalapa; toepaj
bageloek koeroek kalapa ngeba ati boeha söuii. Bareng tigêh loewah,
toepaj anjoek-aujoekiin noetoek di lem kalapa sëna; bareug djawoeh
djak boeha sëua, bageloek toepaj nangoej tjakak kajoe, ladjoe

Dl. 66. 25
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malarabas mak bagadoe-bagadoe ngeba ati boha (boeha) sêna bileng pek
oei-oeu, ladjoe ja njoewak-tjoewak oeroen dalihna ugedjoekkeu ati
boha sëua. Bareng dikan oeroen, mamadakiüi djadi dak ketjar lijoe
di saj gadoe; sagala napna djama kepajna kak moelêh koepêk.
üjaraa enggal panas pagoeu saawas-awassan djama saoelih-oelihhau
di bügitïi, satoeloeug-toeloeugngau noewëk anak apoe tijan kanan
kiri pagoeu wawaj ati, djama mak bagadoe satoeloeng-toeloengngan
di wawaj di djahel panaua inoenih.
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