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1. De koopmanszoon en de kikkervrouw1

Er was een koopman. die had drie zonen tegen deze drie zonen zei de koopman:
‘Zie toe in de droom, wat gij voor vrouwen nemen zult!’

De zonen gingen. De oudste zoon keerde terug. toen hij terugkeerde, sprak hij:
‘Een koopmansdochter heb ik  genomen!’  De middelste zoon keerde terug; toen hij
teruggekeerd was, sprak hij:  ‘In de droom nam ik de dochter van een beambte.’ De
eerdergenoemde oudste zoon ging nu weer weg om de dochter van de koopman te
vrijen.  De eerdergenoemde middelste zoon ging nu weer weg om de dochter van de
beambte te vrijen. De jongste zoon keerde terug; toen hij teruggekeerd was, sprak hij:
‘Ik vond geen mens, in de droom lag aan de rand van het water een kikker; die nam
ik.’

De oudste zoon keerde terug en voerde de dochter van de koopman mee naar
huis. De middelste zoon keerde terug en voerde de dochter van de beambte mee naar
huis. De jongste zoon zocht rond, vond geen meisje, maar aan de rand van het water
vond hij een kikker en nam die mee naar huis.

De koopman sprak: ‘Moge mijn  oudste schoondochter een jack maken, moge
mijn  middelste  schoondochter een broek maken,  moge mijn  jongste schoondochter
laarzen maken! Morgen wil ik naar de vorst gaan.’

Toen de oudste zoon teruggekeerd was, sprak hij tegen zijn vrouw: ‘Mijn vader
heeft gezegd, dat jij hem een jack mag maken.’

Toen de middelste  zoon teruggekeerd was,  sprak hij tegen zijn  vrouw: ‘Mijn
vader heeft gezegd, jij mag een broek maken.’

Toen de jongste teruggekeerd was, telde hij geld. De kikker sprak: ‘Waarom tel
je  geld?’  De jongeling  sprak: ‘Om op de markt laarzen te kopen, tel ik  geld.  Mijn
vader sprak: “Moge je laarzen maken,” hij wil morgen naar de grote vorst gaan. Wat
blijft  me  anders te doen over dan ze te kopen?’  De kikker  sprak:  ‘Ik  wil  wel  de
laarzen maken. Roer jij het geld niet aan.’ De jongeling stiet het geld [in de kist] terug
en ging slapen. 

's Morgens wekte de kikker de jongeling en sprak: ‘De laars is klaar!’ Toen de
jongeling  opstond,  lag  de  laars  daar.  Toen  hij  de  laars  bekeek,  was  het  een
goudgestikte laars. Hij nam hem en ging naar het huis van zijn vader. De beide oudere
zonen kwamen en toonden de jack en de broek. Hun vader vond die ondeugdelijk, gaf
hem op hun kop en wierp ze weg. De jongste zoon gaf zijn vader de laarzen; de vader
bekeek ze, vond geen naad en sprak: ‘De laars bevalt me!’

Daarop zei hij:  ‘Moge mijn  oudste schoondochter wittebrood bereiden; moge
mijn  middelste  schoondochter beschuit  bereiden;  moge mijn  jongste schoondochter
brood bakken! Morgen wil ik naar de vorst gaan.’

De oudere zonen keerden terug en deelden hun vrouwen het gezegde van hun
vader mee.

De jongste keerde naar huis en toen hij daar aangekomen was, telde hij geld. De
kikker sprak: ‘Waarom tel je geld?’ De jongeling sprak: ‘Mijn vader zegt: moge jij
brood bakken: moet ik soms geloven, dat jij brood kunt bakken? Daarom tel ik geld
om op de markt brood te kopen.’ De kikker zei: ‘Roer jij het geld niet aan, ik zal het
brood wel bakken!’ De jongeling sliep in.

‘s Morgens sprak de kikker: ‘Sta op en breng het brood weg.’ De jongeling nam
het brood en bracht het naar zijn vader. Zijn vader nam het, bekeek het en zei: ‘Wat is
dat dan voor iets wits?’  De jongeling  sprak: ‘Het  is  het brood van mijn  schurftige
kikkervrouw.’ ‘Mooi,’  zei de vader.  Het  eten,  dat de beide oudere schoondochters
1 8-12 N°I: Der Kaufmann
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bereid hadden, beviel hem niet en hij liet het de honden voorwerpen. Daarop sprak de
koopman: ‘Mogen morgen mijn drie schoondochters komen en voor mij iets zingen,
ik zou hun stemmen willen horen.’

De oudere zonen, toen zij teruggekeerd waren, spraken tegen hun vrouwen: ‘De
vader zei,  jullie  moogt  morgen komen en iets voor hem zingen.’  De beide oudere
schoondochters versierden zich geheel met  zijde.  De jongste zoon keerde terug en
sprak  tegen zijn  kikkervrouw: ‘Ik  schaam me  voor  mijn  vrouw en  wil  haar  niet
erheenbrengen. Wat voor een [vrouw] met mooi gezicht moet ik wel erheenbrengen?
Wat  voor een mooie  stem kan een kikker  wel  hebben?  Een vreemd meisje  zal ik
huren, zal haar laten zien en heel mooi laten zingen.’ De kikker sprak: ‘Huur geen
meisje, ikzelf wil wel erheengaan en iets zingen.’ De jongeling had geen vertrouwen
in zijn kikkervrouw, werd nadenkend en sliep in. De volgende morgen zei de kikker:
‘Sta snel op.’ De jongeling  stond snel op en sprak: ‘Jij bent  een slechte schurftige
kikker; ik schaam me en zal niet samen met jou erheengaan.’ De kikker zei: ‘Hoe het
ook zijn  mag,  laten we tezamen gaan,  we moeten immers  naar je  vader gaan.’ De
jongeling zei: ‘Nee! Tegelijk  met jou ga ik niet; ik  zal vooruitgaan.’ De kikker zei:
‘Ja, als je je om mij zult schamen, ga dan vooruit.’

De jongeling  ging  vooruit  en daar  aangekomen,  ging  hij  peinzend  naast  zijn
vader  zitten.  Toen zijn  vader  naar  hem keek,  zei  hij:  ‘Nergens  is  er  een  meisje,
vergelijkbaar met de kikker. Haar gezang was uitermate vrolijk; haar gezicht, als ze
daarheen keek, was gelijk  de maan; als ze hierheen keek, was het gelijk de zon; door
het vlees heen waren de botten zichtbaar; door de botten heen was het merg zichtbaar.
Het inwendige van de woning werd verlicht door haar schoonheid.’

De vader keek toe en sprak: ‘Deze overtreft de beide schoondochters.’ Daarop
keek de vader de beide oudere schoondochters aan en sprak: ‘Zulke lelijke gevallen
als zij zijn,  mogen zich wegscheren.’ Zijn beide oudere zonen gaf hij niets, ook niet
eens geld en joeg hen weg. Zijn jongste zoon en zijn schoondochter gaf hij alles, wat
hij bezat, en leefde in hun huis. Zijn beide oudere zonen maakte hij tot herders, zijn
beide oudere schoondochters tot kokkinnen; de jongste zoon werd een koopman van
de eerste rang.

In de pels[jas] steekt een man, maar wie kent hem? 
Onder de sjabrak is een paard, maar wie kent het?

2. Altain Sain Salam2

Een oude vrouw en een oude man leefden; ze hadden een zoon en een dochter;
beide [ouders] stierven. Hoe zullen de beide kinderen [grote] mensen worden? Om te
eten is er geen eten, om te kleden geen pels; ze gingen beiden wenend voort. Toen de
jongeling  zo  voortgegaan  was,  maakte  hij  zich  een  houten  pijl,  maakte  zich  een
houten boog, ging jagen. De jongere zuster maakte een spindel en spon hennep. De
broer ging jagen, schoot met de houten pijl, keerde huiswaarts, toen hij geschoten had.
Als hij van de jacht thuiskomt, wordt het geschoten wildvlees vies van de grond.

De jongen sprak bij zichzelf:  ‘Ach, als ik toch een paard had, dan kon ik het
wildvlees  naar huis brengen. Als  ik  te voet gaand het  op de schouders laad, wordt
mijn schouder geblesseerd.’ Weer weende hij, weende hij, weer sliep hij.

Weer ging hij jagen, weer schoot hij wild; weer laadde hij een weinig van het
vlees op zijn  schouder en keerde naar de jurte terug. Toen hij zo teruggekeerd was,
zag de jongeling aan de boom waar paarden aangebonden worden, Aikym Saikym het
rode paard,  met  gouden zadel.  Aan de boom,  waar  paarden aangebonden worden,
2 12-23 NaIl: ID. (p).
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staat  het  paard  te  krabben.  Een  zwarte  ingelegde  boog,  een  ijzeren  pijl  zag  de
jongeling; tegen de deurpost geleund zag hij hem. De jongeling nam de boog, spande
hem, spande hem, sprak: ‘Wee jou! Wee! Ach, als dit  toch mijn  boog was! Welke
helds, welke sterkes paard en boog mag dit zijn?’ Zo sprekend snelde hij het huis in.
De jongeling  vroeg zijn  zuster: ‘Welke helds,  welke sterkes paard en boog is  dit?’
Zijn zuster zei: ‘Van jou zal het zijn.’ De jongeling luisterde niet langer, stormde naar
buiten,  Aikym  Saikym,  het  rode  paard,  besteeg  hij;  draafde  daarheen,  draafde
hierheen. Het stof der aarde steeg naar de hemel op en het stof des hemels viel ter
aarde neer; zijn paard bond hij weer vast. De jongeling sprak geen woord; de zwarte
boog gordde hij zich om, de ijzeren pijl nam hij in de hand; Aikym Saikym, het rode
paard, besteeg hij, reed op jacht.

Het wild van een berg schoot hij met een pijl,  het wildvlees laadde hij op het
paard,  reed  huiswaarts.  Toen hij  teruggekeerd  was,  gaf  hij  zijn  zuster  het  vlees.
Wederom besteeg hij Aikym Saikym, het rode paard, wederom reed hij op jacht. Toen
hij weer op jacht reed, bokte Aikym Saikym, het rode paard. Toen Aikym Saikym, het
rode paard, gebokt had, brak de jongeling de nek en stierf. Aikym Saikym, het rode
paard, zei: ‘Er is geen redding,’ en keerde terug. Toen het teruggekeerd was, stormde
de zuster het huis uit. Toen het meisje nakeek, zag ze Aikym Saikym, het rode paard,
zonder de heer naar huis terugdraven. Aikym Saikym, het rode paard, zag ze wenend
naar huis terugdraven. Toen de zuster het paard zag, weende ze. Toen het paard het
meisje  zag,  weende  het.  Aikym  Saikym,  het  rode paard,  kwam bij  het  meisje  en
knielde neer.  Aikym Saikym,  het rode paard, besteeg het  meisje  wenend. Het rode
paard draafde weg. Dravend bracht het haar naar de heer. De zuster kwam op de plek,
waar de broer gevallen was. Toen de zuster zag, dat de broer de nek gebroken had en
gestorven was, begon ze nogmaals te wenen en sprak wenend: ‘Open rotsen, open je,
ik  wil  mijn  enige  broer  erinleggen.  Vaste  rots,  splijt  je,  ik  wil  mijn  enige  broer
erinleggen.’ De open rots opende zich;  ze legde de enige broer erin.  De vaste rots
spleet  zich,  ze legde de enige  broer erin.  Daarop vlocht  ze haar  broers vlecht  aan,
kleedde zich in zesvoudige pels[jassen] over elkaar en begaf zich naar Kün Kan. Het
stof der aarde steeg naar de hemel op en het stof des hemels viel ter aarde neer.

Ze reed en reed. Dat het winter was, merkte ze aan de berijpte kraag, dat het
zomer was, merkte ze aan het verhitte schouderblad. Ze reed en reed. Terwijl ze zo
voortreed, schoot een hoop jongelingen  naar  een doel.  Dit  zag ze.  De jongelingen
spraken: ‘Je oog straalt vurig, je borst ontvlamt, wat voor een flinke jongeling ben jij
dan?’ Ai Kan vroeg: ‘Wie trof het doel?’ Het meisje  sprak: ‘Altain Sain Salam trof.’
Ai Kan sprak: ‘Hmm! Ik heb gehoord,’ zei hij. Het meisje sprak: ‘Geeft mij nu mijn
van uitzet voorziene bruid.’ Ai Kan gaf haar zijn middelste dochter. Het meisje nam
de echtgenote; het meisje reed weg. Weer naar huis reed ze. Kün Kan bereikte ze op
de weg, tegen Kün Kan sprak ze: ‘Geeft  mij mijn  van uitzet voorziene bruid!’ Kün
Kan gaf zijn donkere middelste dochter. Het meisje,  thans Altain Sain Salam zijnd,
keerde met  haar twee echtgenotes naar de jurte terug. Hoewel ze met  hen tezamen
leefde, sliep ze niet in de armen van de vrouwen. De beide gemalinnen spraken: ‘Als
men zijn gestalte bekijkt, dan lijkt hij toch een man te zijn.  Als men zijn karakter en
zijn  gewoontes beschouwt,  dan lijkt  hij  een  meisje  te  zijn.  Wat  heeft  dat  toch te
betekenen?’ De beide vrouwen spraken: ‘Vang voor ons twee paarden, als je ons twee
paarden geeft, zullen wij naar huis teruggaan.’ Negen vadem paardentouw rolde het
meisje nu op. Twee paarden ving ze; de beide vrouwen gaf ze ieder een paard. ‘Goed!
keert terug,’ zei ze.  Toen de beide vrouwen teruggekeerd waren, sprak Altain Sain
Salam: ‘Mijn jurte, mijn huis is slecht ingericht; vooruitrijdend wil ik haar inrichten.’
Vooruit reed ze. De zuster reed naar haar broer. De zuster kwam bij haar broer aan.
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Wenend sprak het meisje: ‘Open rots, open je, de enige broer wil ik eruitnemen. Vaste
rots, splijt  je, de enige broer wil ik eruitnemen.’ De open rots opende zich,  de enige
broer nam ze eruit, de vaste rots spleet zich, de enige broer haalde ze eruit. Nadat het
meisje de broer genomen had, keerde ze naar huis terug. Een witte viltdeken spreidde
ze in huis uit. Op de witte viltdeken legde ze haar broer. Op haar broers handpalm
schreef ze een witte tekst: ‘Ai Kan, Kün Kan, van beider kanen heb ik de middelste
dochter in ons huis gebracht; als een witte haas ben ik naar de oeverstruiken gerend.’
In de handpalm van de broer schreef ze een witte tekst: ‘Ach broer, twee vrouwen heb
ik je gebracht, een witte haas zijnd ben ik naar de oeverstruiken gerend. Als jij  in je
hand de tekst ziet, zoek mij dan in de oeverstruiken.’ De beide vrouwen keerden thans
terug;  bereikten  het  huis  van  Altain  Sain  Salam.  Buiten  aangekomen  riepen  ze:
‘Altain Sain Salam, kom naar buiten!’ Geen geluid was te horen. Weer riepen beiden:
‘Altain Sain Salam, kom naar buiten!’ Weer was geen geluid te horen. ‘Wat heeft dat
te betekenen?’ zeiden ze. Ai Kans dochter betrad het huis, Altain Sain Salam sliep. De
vrouw riep: ‘Sta op!’ Altain Sain Salam staat niet  op. Nogmaals  riep ze: ‘Sta op!’
Wederom staat hij niet op. De vrouw greep zijn pels[jas] en schudde hem, Altain Sain
Salam was dood. Groot was  de  nood. De vrouw weende  en sprak:  ‘Mijn  voorste
jaspand  heeft  niets  levends  geopend;  slechts  de  zwarte  wind  alleen  heeft  hem
geopend,’  zei  ze wenend.  Daarheen schreed  ze over hem weg;  Altain  Sain Salam
bewoog zich een weinig.  De vrouw riep: ‘Sta op!’, sloeg hem met  de zweep; weer
bewoog Altain Sain Salam zich een weinig. De dochter van Kün Kan trad binnen, ook
zij weende, ook zij sprak: ‘Mijn voorste jaspand heeft geen levend wezen geopend;
slechts de zwarte wind alleen heeft hem geopend,’ zei ze wenend; daarheen schreed
ze over hem weg. Altain Sain Salam begon te wentelen.  De vrouw sprak: ‘Sta op!’,
sloeg hem en liep over hem hierheen. Altain Sain Salam stond op. Toen Altain Sain
Salam opgestaan was,  sprak hij  tegen zijn  vrouwen:  ‘Geeft  water om te wassen!’
Terwijl hij zo sprak, bekeek hij zijn handpalmen. Zijn enige zuster had van Ai Kan,
van Kün Kan de beide middelste dochters in de gestalte van Altain Sain Salam in zijn
jurte ingevoerd. Zijn enige zuster had in zijn handpalmen een witte tekst geschreven,
zij is als een witte haas in het oeverstruikgewas gerend. Daar moge hij haar opzoeken.
Dit zag hij.  Hij sprak tegen zijn  vrouwen: ‘Begeeft  u naar het oeverstruikgewas en
roept: 'Wij  willen  een  witte  haas  jagen!'‘  De beide  vrouwen  gingen,  betraden het
oeverstruikgewas en kwamen roepend. Altain Sain Salam ging op de loer liggen, de
beide  vrouwen  kwamen  roepend  [naar  hem].  De witte  haas  liep  naar  Altain  Sain
Salam. Met een houten pijl schoot hij de haas; schoot hem een voorpoot af, pakte de
witte haas en bracht hem naar huis. Hij sprak tegen zijn beide vrouwen: ‘Voedert hem
nu  goed!’  De  beide  vrouwen voederden hem goed.  Altain  Sain  Salam ging  weer
jagen. Toen hij van de jacht terugkwam, had de haas pels en bovenkleed van de beide
vrouwen stukgeknaagd en opgevreten.  Altain Sain Salam ging weer jagen. Toen hij
van de jacht terugkeerde, hadden de beide vrouwen de haas doodgeslagen. Altain Sain
Salam  weende;  nadat  hij  geweend,  geweend  had,  maakte  hij  drie  kisten.  In  het
inwendige van de drie [in elkaar zittende] kisten legde hij de witte haas en schreef op
de kist een gouden tekst: ‘Arts! Genees deze haas met artsenij.’ De kist zette hij uit op
de grote zee. Nadat de kist weggedreven was, bereikte hij de waterplaats van Ai Kan.
De dienares van Ai Kan ging water halen. Aan de waterkant stond een kist, stond een
kist met gouden tekst. De maagd nam de kist, gaf de kist aan Ai Kan; Ai Kan zag de
gouden tekst en opende hem. In het inwendige van de kist was een dode haas.  Hij
haalde zijn arts erbij,  en deze genas de haas met artsenij.  Toen werd hij een meisje;
toen werd hij de zuster van Altain Sain Salam. Ai Kans zoon nam haar tot zijn vrouw.
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Nadat zeven jaar verstreken waren, volgde Altain Sain Salam zijn  zuster. Hij
bereikte de jurte van Ai Kan. Ai Kans schoondochter verzorgde een kind; ze liet het
kind spelen. Toen de schoondochter het huis betrad, was niemand thuis; ze ging zitten
wachten naast de deur. Altain Sain Salams paard hinnikte buiten. ‘Waarom hinnikt het
paard?’ zeggend keek Altain Sain Salam na. Hij zag zijn  zuster zitten.  Altain Sain
Salams zuster begon, toen ze Aikym Saikym,  het rode paard, gezien had, te wenen,
Aikym Saikym, het rode paard, begon, toen het Altain Sain Salams zuster gezien had,
te hinniken.  Beiden betraden het  huis.  In het  huis  gaven de broer en zus elkaar de
handen, beiden weenden. Ze doodden een paard en maakten een gastmaal. Nadat het
feest beëindigd was, keerde Altain Sain Salam huiswaarts.

3. Kan Püdäi's strijd met de beide Müs3

Een oude man en een oude vrouw leefden; ze hadden geen kinderen. De oude
man sprak tegen de oude vrouw: ‘De beide Müs bevechtend zal ik sterven.’ Naar de
beide Müs ging hij:  Arsylans  jurte bleef leeg. 's Mans jurte bleef vereenzaamd. De
oude man klom tegen de ijsberg op; om de beide  Müs te doden klom hij  op.  Een
ijzeren populier rukte hij met wortel en al uit; hij sloeg op de beide Müs in. Toen hij
eroplos sloeg, brak de ijzeren populier; geheel en al brak deze. De beide Müs doodden
Arsylan, het woudgebergte reten zij uiteen, drukten ermee Arsylan plat. De beide Müs
keerden naar  hun jurte terug. Arsylans  weduwe baarde een kind.  Haar  kind  vroeg
haar: ‘Waar is mijn vader?’ Zijn moeder antwoordde niet. Veel knapen speelden; onze
knaap speelde eveneens. Ze worstelden en vochten. Hij overwon alle knapen en nam
hen allemaal hun pelzen af. De knapen zeiden: ‘Jij bent er de man toe, ons de pelzen
af te nemen. Als je zo'n held bent, waarom volg je niet het spoor van je vader?’ De
knaap sprak: ‘Ik wil jullie jullie pelzen teruggeven; waar zeggen jullie, dat mijn vader
is? Deelt het me mee!’ De knapen zeiden: ‘De beide Müs hebben je vader gedood.’
Toen de knaap dat hoorde, kwam hij naar zijn moeder en sprak: ‘Moeder! Moeder!’
zei hij, ‘mijn vader hebben de beide Müs aangevallen, hebben hem gedood, zo heb ik
gehoord; waarom heb je me dat niet gezegd, moedertje? Mijn witte schimmel wil ik
vangen,  met  gouden  zadel  hem  zadelen;  mijn  vaders  spoor  wil  ik  volgen.’  Zijn
moeder weende en sprak: ‘Wee, wee, mijn kind! Je rib is nog niet hard geworden, je
halswervel is nog niet stevig geworden, de mannenjurte zal leeg blijven, je moeder zal
wenen. Waarheen zal je gaan, mijn kind?’ Hij aarzelde niet; zijn witte schimmel ving
hij,  zadelde hij met het gouden zadel; de getaande pijlenkoker hing hij om, steeg te
paard, reed weg. De nooit geslagen dij sloeg hij, de nooit getrokken muil trok hij aan;
zijn witte schimmel sloeg hij.

Onder de witte  wolken,  boven de blauwe wolken,  zonder  het  Narymkruid  te
bewegen, zonder het kwartelkruid te buigen, in een pas, waar men water niet overgiet,
reed hij voort, reed hij verder. De hoge bergen nederig makend, 't diepe water ondiep
makend, over zestig bergen reed hij; over stromend water zette hij;  tegen de ijsberg
draafde hij omhoog. Het witte slot van de beide Müs was op een maand afstand te
zien. Twee een paar vormende gevlekten stonden aan de paardenpaal gebonden. Kan
Püdäi bond zijn witte schimmel naast de beide gevlekten. Het huis van de beide Müs
betrad hij. Toen hij omkeek, stak het oor van de witte schimmel boven de oren van de
beide gevlekten uit. Toen hij naar het achterdeel keek, stak het een vadem uit.  De
beide Müs sprongen op de plek, waar ze lagen, op en spraken: ‘Ieder hert heeft haren,
iedere mens heeft een naam: Noem je naam en je weg. Waarvandaan kom je, mens?’
Kan Püdäi sprak: ‘Ik ben de zoon van Arsylan,  mijn  naam is  Kan Püdäi,  om met
3 24-28 N°III: Kan Püdäi's Kampf mit den beiden Müs (p).
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iedere held te vechten, met iedere sterke te worstelen, ben ik uitgetrokken.’ Toen Kan
Püdäi zo had gesproken, pakte hij de beide Müs bij de kraag en bij de kop. De beide
Müs grepen hem ook. Beide helden worstelden, zes maanden vergingen; aan nekken
en  halsen  grepen  ze  elkaar  beet,  zes  jaren  vergingen,  zonder  elkaar  te  kunnen
overwinnen, hielden ze elkaar vast; zeven jaren vergingen. Het harde hout kraakte, de
zwarte oever stortte in, het standhert verloor zijn stand, het bezopen wijf verloor haar
kinderen; Kan Püdäi vatte hen bij kop en kraag, onder langs de witte wolken, boven
langs de blauwe wolken, langs de boog des hemels sloeg hij hen op een platte steen
neer. Geen bloed voor de honden om te likken, geen bot voor de koe om te beruiken
bleef over. Kan Püdäi nam de vrouw van de beide Müs, hun volk en hun lieden tot
zich,  hun goederen laadde hij  op,  hun paardenkudden dreef hij  weg. ‘Mijn  vaders
wraak heb ik genomen, wie een thuisland heeft, hoort daar, wie een rivier heeft, hoort
daar,’ aldus sprekend keerde hij terug. Toen hij teruggekeerd was, verzamelde hij al
het volk, liet zestig merrie slachten: het volk van het land verzamelde hij, liet zeventig
merries slachten. ‘Mijn vaders wraak heb ik genomen, met de Müs' jurte heb ik me
verrijkt.  Hun  vrouw  heb  ik  genomen.’  Een  gastmaal  richtte  hij  aan,  brandewijn
dronken  ze  veel,  zes  maanden  vergingen.  Gifwater  dronken  ze  veel,  zes  jaar
vergingen. Dat de dagen vergingen, merkten ze niet, de slechte honds staart werd dik
en vet. Het oor van de magere mens werd tot verzwindens toe vet.4 De van vreemde
volken gekomenen keerden een maand rijdend terug, de van ver gekomenen keerden
een jaar rijdend terug. Zij gingen daarheen, ik kwam hierheen.

4. Tardanak5

Tardanak  bewerkt  de  akker.  De  zevenkopige  Jelbegen  komt  naar  Tardanak;
tegen Tardanak spreekt hij:  ‘Tardanak, wil je  in mijn zak?’ ‘Waarom zou ik er niet
inwillen?’ spreekt Tardanak. Jelbegen stopt Tardanak in zijn zak; Jelbegen keert naar
huis terug, onderweg sliep hij in. Toen Jelbegen op de grond sliep, klom Tardanak uit
de zak; veel kruid stopte hij in de zak, terug keerde hij, bewerkte zijn land.

Jelbegen  sliep  en  stond  op.  Nu  keerde  hij  naar  zijn  huis terug.  Jelbegens
kinderen kwamen, zagen de zak en spraken: ‘Onze vader heeft kruid gebracht, laten
we spelen.’  Jelbegen sprak:  ‘In mijn  zak is  geen kruid,  mijn  kind!  In mijn  zak is
Tardanak,  mijn kind.’  Zijn  meegebrachte  zak  maakte  hij  open,  kruid  had  hij
eringestopt, Tardanak was er niet.

Weer ging hij naar Tardanak, tegen Tardanak sprak Jelbegen: ‘Wil je in mijn
zak?’ ‘Waarom zou ik er niet inwillen?’ antwoordde deze. Hij stopte Tardanak in zijn
zak, keerde naar huis terug. Thuis teruggekeerd bond hij de zak boven vast. ‘Met wat
voor hout ga je  gaar koken?’  ‘Met krom hout ga ik  gaarkoken!’ Jelbegen ging om
hout. Tardanak sprak, sprak tegen de kinderen van Jelbegen: ‘Voor de grote wil ik een
grote  pijl  maken,  voor  de  kleine  wil  ik een  kleine  pijl  maken.  Maakt  me  los,
kinderen!’ sprak hij. De kinderen luisterden, verheugden zich, maakten Tardanak los.
Tardanak sneed de kinderen de kop af,  stopte alle  kinderen in  de ketel,  kookte ze
allemaal.  De kinderkoppen op het  bed  leggend groef hij  een gat  in  de grond.  Nu
keerde Jelbegen hout brengend terug, zag het vlees, dat in de ketel gekookt was. Toen
hij  het vlees  zag,  sprak  hij:  ‘Mijn  kinderen  hebben  goed  gehandeld,  ze hebben
Tardanak  gedood  en  gekookt,  dat  is  goed.’  Hij  nam  en  at het  zich  in  de  ketel
bevindende vlees. Nadat hij gegeten had, sprak hij: ‘Kinderen, staat op, eet vlees!’ De
kinderen gaven geen kik.  Weer  riep  Jelbegen:  ‘Kinderen,  staat  op,  eet  vlees!’  De

4 R: zodat het met het hoofd bijna vergroeide.
5 28-31 N°IV: ID (p) [AT 327C].
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kinderen stonden niet  op,  spraken niet.  Jelbegen  stond op, ging naar  de bank;  de
pelsdekens van de kinderen opende hij:  de koppen rolden hem tegemoet. ‘Wat heeft
dat te betekenen?’ sprak hij.  Hij ging naar de ketel, hij bekeek het vlees in de ketel,
die kerel had het vlees van de kinderen gekookt. Hij weende, hij sprak: ‘Waarheen is
Tardanak gegaan?’ Tardanak sprak buiten: ‘Hout haal ik!’ Jelbegen ging naar buiten;
Tardanak  is  niet  buiten.  Jelbegen vroeg  buiten:  ‘Waar  ben  je  dan,  Tardanak?’
Tardanak riep van binnen uit het huis: ‘Onder de ketel leg ik vuur.’ Jelbegen betrad
het  huis,  Tardanak  was  er  niet.  Weer  riep  Jelbegen:  ‘Waarheen ging  Tardanak?’
Tardanak riep buiten: ‘Buiten haal ik hout!’ Jelbegen sprak in zijn hart: ‘Hoe kwam
Tardanak toch buiten? Zonder dat het te zien was, kwam hij buiten.’ Hij zocht, zocht,
naast het vuur zag hij een gat gegraven, Jelbegen kroop in het gat. Zijn [achter]helft
paste niet  erin.  Tardanak sprong snel het huis in,  kwam bij Jelbegen [en] goot over
hem de kokende ketel vlees en soep uit; Jelbegen stierf.  Tardanak keerde nu terug,
bewerkte zijn land. 

5. Täktäbäi Märgän6

Een oude man en een oude vrouw, die drie zonen hadden, waren vroeger rijk, nu
waren ze arm ‘Hoe zullen mijn zonen mensen worden?’ sprak hun vader wenend. Zijn
zonen riep hij,  zei tegen hen: ‘Mijn drie zonen, klimt  op de toppen van drie bergen,
droomt drie verschillende dromen.’

Zijn  drie  zonen gingen, naar de toppen van drie  bergen gingen ze.  De oudste
zoon kwam 's morgens terug. De vader vroeg de oudste zoon: ‘Wat voor een droom
droomde je, mijn kind?’ De oudste zoon sprak: ‘Tien maal rijker dan vroeger zullen
wij worden.’ De middelste zoon kwam 's middags. De vader vroeg de middelste zoon:
‘Wat  voor een droom droomde jij,  mijn  zoon?’ De middelste  zoon zei:  ‘Tien maal
rijker  dan vroeger zullen wij worden.’ De jongste zoon kwam 's  avonds.  De vader
vroeg de jongste zoon: ‘Wat  voor een droom droomde jij,  mijn  zoon?’ De jongste
zoon sprak: ‘Er is geen redding, geen redding! Arme lieden zullen wij zijn; mijn vader
[en] mijn moeder waren magere kamelen, tussen de jurten scharrelden ze rond. Mijn
twee broers waren grimmige wolven, allebei renden ze in het gebergte ervandoor. Op
mijn  rechterzijde  scheen  de  zon,  op  mijn  linkerzijde  scheen  de  maan,  op  mijn
voorhoofd scheen de morgenster.’ Aldus sprak hij. 

De vader sprak tegen de oudere zonen: ‘Doodt de met zulke tekenen voorziene
en brengt mij  zijn bloed.’ Zijn  beide oudere zonen namen een nap; de beide oudere
broers voerden de jongere aan de hand en brachten hem naar buiten. Een gele hond
volgde hen.  De jongste broer sprak tegen de ouderen: ‘Mijn  beide broers, waarom
denken jullie  erover mij te doden? Wat voor voordeel zal het jullie  brengen? Doodt
deze gele hond, brengt zijn bloed naar mijn vader.’ Zo sprekend begon hij te wenen
en boog voor zijn broers. De beide broers spraken: ‘Zijn rede is juist!’ Aldus sprekend
doodden zij de gele hond en brachten het bloed naar hun vader. Het bloed van de
hond was zoeter dan paardebloed. Hun vader dronk het, hun vader vroeg: ‘Is er nog
wat over?’ ‘Er is niets meer,’ zeiden de zonen.

De jongste broer begon te wenen. Wenend ging hij weg, ging en ging, ging en
ging. Terwijl  hij zo voortging, sprak hij:  ‘Wat klappert daar?’ keek na,  keek na: er
was niets. Hij ging weer verder, paard en wagen kwamen. Herriemakend kwamen ze.
Toen hij  nakeek,  was  er  niets.  Weer  keek  hij  na:  weer  zag  hij  niets.  Zijn  eigen
gewrichten en botten, dat zij geklapperd hadden, zag hij. Zijn vlees was geheel en al
verzwonden. Zijn lijf  was mager. Zijn gewrichten en botten klapperden tegen elkaar.
6 31-59 N°V: ID. (p) [AT 665].
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Hij ging verder. Terwijl hij zo ging, stond voor hem een jurte. [Deze] ziend ging hij
naar binnen. Toen hij binnengetreden was, kookte men in een ketel vlees. Hij keek om
zich heen, er was niemand. Op het bed ligt een oude vrouw, ligt een oude man, beiden
zonder ogen. De jongeling nam een stuk vlees, een nap soep uit de ketel en at. Toen
hij vlees en soep gegeten had, legde hij zich aan de rand van de jurte. Toeziend lag hij
daar.  In zijn  hart  dacht  hij:  ‘Hoe zullen  oogloze mensen,  hoe zullen  zij  het  vlees
eruithalen  en eten?’  De oude man  bromde:  ‘Gouden nap,  vul  je  vanzelf!  Gouden
schaal,  vul je  vanzelf!’  Toen de oude zo gesproken had, kwam het zich in de ketel
bevindende vlees vanzelf eruit. De oude man en de oude vrouw namen elkaar bij de
hand,  stonden op,  aten het  zich in  de nap  bevindende  vlees.  Toen ze een weinig
gegeten hadden, sprak de oude man: ‘Ach, oude, oude! Wat voor een geur is in het
vlees gekomen?’ De oude vrouw zei: ‘Wat voor een geur binnengekomen is? Ja, ik
weet het niet. Trek aan de koperen hengel, we zullen aanzien, wat binnengekomen is.’
De oude man stond op. In het huis trok hij,  trok hij de koperen hengel rond. Onze
jongeling greep de hengel bij het jaspand. De oude man en de oude vrouw hielden nu
beiden de jongeling  vast. De oude man en de oude vrouw spraken: ‘Wat voor een
mens is het, die gekomen is?’ Zo vroegen ze. De jongeling sprak: ‘Een vader heb ik
niet, een moeder heb ik niet; een wees, die geheel alleen is, ben ik. Om degene, die
geen oog heeft, tot oog te zijn, om degene, die geen voet heeft, tot voet te zijn, leef ik
thans.’ De oude man en de oude vrouw spraken: ‘Wees naar je woorden ons kind.’
Onze jongeling willigde in, het kind van de oude man en de oude vrouw zijnd, leefde
hij. De oude man was zijn vader, de oude vrouw was zijn moeder. De nap, die vanzelf
zich vulde, was nu niet [meer] nodig, het vlees, dat vanzelf eruit kwam, was nu niet
[meer] nodig. 

Onze jongeling maakte een houten pijl,  maakte een houten boog, ging op jacht.
Met de houten boog en pijl schoot hij wild, laadde het vlees op zijn schouder, bracht
het naar huis. Weer ging hij op jacht, weer schoot hij wild, weer laadde hij het vlees
van het wild op, weer keerde hij naar huis. ‘Ach, als ik toch een enkel paard had! Te
voet gaan is zwaar. Als ik wild schiet, ruikt het vlees van het door mij geschoten wild
aan de aarde. Als ik te voet gaand het oplaad, wordt mijn schouder geblesseerd.’ Zo
sprekend ging hij weer jagen. Weer schoot hij wild, laadde het op, keerde huiswaarts.
Bij zijn jurte kwam hij. Daarbuiten aan de ijzeren populier is met gouden zadel, met
gouden toom, een ijzergrauw paard vastgebonden. Rond de ijzeren populier gaand zag
hij  het  krabbend  daar  staan.  Tegen  de  zwarte  post  geleund  zag  hij  een  zwarte
prachtige boog staan.  In zijn  hart  vroeg de jongeling:  ‘Welke helds,  welke sterkes
paard en boog mag dit  zijn?’  De jongeling  sprong het  huis  in.  De jongeling  sprak
tegen zijn vader: ‘Ach, vadertje, vadertje! Welke helds, welke sterkes paard en boog
is dat?’ Zijn  vader sprak: ‘O, mijn kind, mijn kind! Vroeger in mijn  jeugd was het
mijn paard en boog. Mijn kind, wanneer het nu jagen gaat, gaat het te voet, zeggend:
Mijn kind moge het bestijgen, zeggend: “Heb ik het hiergebracht en vastgebonden.”’
De knaap luisterde niet langer, naar buiten sprong hij, het aan de ijzeren populier zich
bevindende  ijzergrauwe paard besteeg hij,  draafde hierheen,  draafde daarheen.  Het
stof  des  hemels  viel  ter  aarde;  het  stof  der  aarde  steeg  ten  hemel  op.  Het
terugbrengend bond hij het vast, aan de ijzeren populier bond hij het vast. Het aan de
ijzeren populier gebonden paard, rond de ijzeren populier schreed het. De jongeling
betrad de jurte, nam eten tot zich. De oude man sprak: ‘Naar zonsondergang toe zal
een zeer grote weg zijn; rijd niet op deze weg, mijn kind, rijd richting zonsopgang.’

Toen de zoon van de oude man deze woorden gehoord had, gordde hij zich de
machtige zwarte boog om. Het zwarte, machtige zwaard gordde hij zich om. Het bij
de ijzeren populier  aangebonden ijzergrauwe paard besteeg hij.  Toen hij  het  paard
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bestegen had, sprak de jongeling  in  zijn  hart: ‘Waarom zei hij  me:  “Rijd  niet  naar
zonsondergang!” Waarom zei hij dit? Misschien zullen zijn vee, zijn geld, zijn volk,
zijn lieden daar zijn. Hoe kan men het wel zien?’ De jongeling reed nu daarheen, naar
zonsondergang reed hij.  Het  stof des hemels  viel  ter aarde neer,  het  stof der aarde
steeg ten hemel  op. Dat  het  winter  was,  merkte hij  aan de berijpte kraag.  Dat het
zomer was, merkte hij aan het verhitte schouderblad. Zo reed de jongeling,  zo reed
hij.  Toen  hij  over  de  berg  Aryskan  gereden  was,  sprong  het  ijzergrauwe  paard
achteruit. De jongeling vroeg het paard: ‘Wat weet je, wat weet je, mijn paard? Wat
weet je,  wat weet je,  mijn  paard? Mijn  ijzergrauwe paard, wat heb je  gezien?’ Het
paard sprak: ‘Als we nabij de duivel zijn,  hoe zullen we niet daaraan denken ons te
redden?’  De jongeling  vroeg wederom: ‘Wat heb je gezien, mijn  paard?’ Tegen de
jongeling sprak het paard: ‘Kijk naar beneden! Kijk naar boven!’ De jongeling keek
naar beneden, keek naar boven. Toen de jongeling zo nakeek, staat met de bovenlip
naar de hemel happend, met de onderlip naar de aarde happend, Ker Jutpa daar. Deze
zag de jongeling. ‘Wat voor redding zal er zijn? Geen redding zal er zijn,’ sprekend,
maakte hij  zijn  ijzergrauwe paard tot een grauwe kraai;  daarheen schudde hij  het;
hierheen schudde hij het; zijn grauwe ijzerpaard maakte hij tot een grauwe kraai; liet
het ten hemel opstijgen. De jongeling zelf, paardenmest zijnd, rolde op de grond. Een
nagel  nam hij,  in  zijn  zak  stopte hij  de  nagel,  in  Ker  Jutpa's  mond  trad hij.  De
jongeling nam de nagel, zijn onderlip vast aan de aarde, zijn onderlip bevestigde hij
met de nagel. De jongeling nam een nagel, de bovenlip vast aan de hemel, toen hij de
bovenlip  met de nagel wilde bevestigen, toen sprak Ker Jutpa: ‘Wacht, wacht toch!
Wat voor een vliegende heeft  mijn mond bevestigd. Laat een beetje  los, ik wil een
woord spreken!’ De jongeling liet een beetje los, Ker Jutpa sprak: ‘Gord, mijn buikvet
nemend, het je om. In mijn binnenste zal een zilveren kist zijn; in de zilveren kist zal
een gouden kist zijn;  in de gouden kist zal een zilveren kist zijn.  Neem de zilveren
kist. Werp deze kist nemend hem in het melkmeer.’ De jongeling betrad de mond van
Ker Jutpa, zijn onderlip bevestigde hij vast aan de aarde, zijn bovenlip bevestigde hij
vast  aan de hemel;  de buik  van Ker Jutpa vertrapte hij.  Toen hij  Ker  Jutpa's  buik
vertrapt had, hoeveel  ontelbaar  vee kwam eruit!  Hoeveel  volk,  lieden,  onderdanen
kwamen eruit! Hoeveel geld en zaken kwamen eruit! Allen wenend, allen jammerend,
kwamen ze uit het lijf  van Ker Jupta naar buiten. Een deel der mensen sprak: ‘In een
warm land leefde ik, in een koud land ben ik gekomen.’ Een deel der lieden sprak:
‘Wat voor een edele mens heeft ons van de zwarte nacht bevrijd? Wat voor een edele
mens heeft  ons de heldere dag getoont?’ Nu nam de jongeling  Ker Jupta's buikvet,
slingerde  het  om de ijzeren  populier.  De ijzeren  populier  verbrandde  geheel.  Kar
Jupta's ingewanden wierp hij in het melkmeer. Het melkmeer droogde geheel uit. De
zilveren kist trapte hij kapot. In de zilveren kist was een gouden kist. De gouden kist
trapte hij kapot; in de gouden kist was een zilveren kist. De zilveren kist  trapte hij
kapot; in de zilveren kist was een samengeknoopte witte doek. Deze bundel nam de
jongeling,  stopte die in  zijn  zak. Uit  de kist  kwam veel geld.  Volk en lui nam de
jongeling.  Alle  zaken, al het geld nam hij.  Het witte vee dreef hij voor zich uit en
keerde huiswaarts. 

Voortgaand kwam nu de jongeling naar huis.  Thuis sliepen de oude man en de
oude vrouw. De jongeling maakte de voorheen in zijn zak gestopte witte doek open,
keek na. In de witte doek waren de beide ogen van de oude man en de oude vrouw
voor allebei ingebonden. De jongeling zette met de handpalm de ouden de ogen in. De
zoon zette zich met gekruiste benen naast het vuur, ging zitten en rookte tabak. Nu
stonden de oude man en de oude vrouw op, beiden stonden op. Hun ogen waren zeer
helder,  hun ogen waren zeer mooi.  De jongeling  zagen ze, bij de rechterhand vatte
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hem de oude man, bij de linkerhand vatte hem de oude vrouw, de jongeling kusten ze.
Toen  ze  naar  buiten  gingen,  [waren]  daarbuiten  koeien,  paarden,  lieden,  volk,
daarbuiten stond alles. De oude man en de oude vrouw verheugden zich zeer; beiden
snelden het huis in. Onder beide armen namen ze de jongeling. ‘Wees een man beter
dan alle  mannen.  Wees een mens beter dan alle  mensen. Wil je mijn  veranderingen
aannemen?’ sprak de oude man. ‘Ik wil ze aannemen!’ zei de jongeling. De oude man
stond op. De oude schudde zich,  werd een leeuw. ‘Heb je gezien, mijn kind?’ sprak
hij; ‘Ik heb het gezien, oude!’ Weer schudde de oude zich, werd een grimmige wolf.
‘Heb je  gezien, mijn  kind?’ sprak hij;  ‘ik  heb het gezien,  oude.’ Weer schudde de
oude zich,  werd een rode vos. Een rode vos zijnd, draafde hij daarheen, draafde hij
hierheen.  ‘Heb je  gezien,  mijn  kind?’  sprak  hij;  ‘ik  heb  het  gezien,  oude!’  Weer
schudde de oude zich, een grauwe havik werd hij.  Een grauwe havik zijnd, vloog hij
daarheen, vloog hij hierheen. ‘Heb je gezien, mijn kind?’ sprak hij; ‘ik heb het gezien,
oude!’  Weer  schudde  de  oude  zich,  hij  werd  Tastarakai  met  schurftig  veulen,
Tastarakai  met  schurftige  kop. ‘Heb je  gezien,  mijn  kind?’  sprak hij;  ‘ik  heb  het
gezien, oude!’ Weer schudde de oude zich, met dubbel vlechthangsel, met zwartzijden
kwast, met zwartzijden pels, met ijzergrauw paard Täktäbäi Märgän werd hij, een zich
op zijn borst steunende man werd hij. Nu sprak de jongeling tegen de oude man: ‘Zo
wil ik uit vrijen gaan!’ De oude sprak: ‘Je mag het zelf weten.’

Thans begaf de jongeling, Täktäbäi Märgän zijnd, zich naar Ai-Kan. Terwijl hij
zo daarheen reed en op de helft van de weg gekomen was, zag hij de met zeven rode
paarden voorziene zeven Saisanen rijden. Toen hij hen gezien had, veranderde hij zich
in Tastarakai met  schurftig  veulen, in  Tastarakai met de kale pels.  Tastarakai sloeg
met  de zweep  zijn  schurftige  veulen  hevig.  Zijn  schurftige  veulen  liet  Tastarakai
waggelend  galopperen,  de zeven  Saisanen  bereikte  hij.  De  zeven  Saisanen  zeiden
tegen Tastarakai:  ‘Tastarakai,  waarheen rijd  je?’  Tastarakai sprak: ‘Ach,  zo  maar!
Kan de slechte zich soms niet op de weg van het goede begeven?’ Ze reden, reden. De
zeven  Saisanen  volgde  hij.  Als  de  zeven  rode  paarden  draafden,  galoppeerde
Tastarakai's veulen waggelend. Zo reden ze, reden ze, naar Ai-Kan reden ze, bij Ai-
Kan kwamen ze aan. De zeven Saisanen betraden een voor een het huis. Tastarakai
klom van  zijn  schurftige  veulen  en betrad ook het  huis.  Hij  ging  achter  de zeven
Saisanen zitten. De zeven Saisanen gingen op een andere plek zitten. Ai-Kan nam een
gouden schaal,  goot in  de gouden schaal  kumys,  gaf hem de zeven  Saisanen.  De
zeven Saisanen proefden een weinig ervan. Ai-Kan nam een andere nap, goot in de
andere nap kumys, gaf die aan Tastarakai. Tastarakai dronk alles op en wierp de nap
in de hoogte. Ai-Kan vroeg?: ‘Waarom zijt gij gekomen?’ De Saisanen spraken: ‘Om
je middelste heerlijke kind voor ons te werven zijn wij gekomen!’ Tastarakai sprak:
‘Ook ik  ben om te vrijen gekomen.’ Ai-Kan sprak: ‘We zullen zien.’ De middelste
dochter van Ai-Kan heeft de oude vrouw met de koperen neus naar de jurte gebracht.
Tegen de koperneuzige oude sprak ze: ‘De zeven Saisanen zijn komen vrijen, ga toch
de zeven Saisanen bekijken, welke van hen de beste man is.’ De oude ging, betrad het
huis,  bekeek de zeven Saisanen.  De koperneuzige oude deed daarheen ‘Kuk’, deed
hierheen ‘Kuk’, zat daar en beschouwde hen en ging weer naar buiten. De middelste
dochter  van  Ai-Kan  sprak:  ‘Welke  is  een  goede  man?  Welke  is  de  beste  der
Saisanen?’  De koperneuzige oude sprak: ‘De zeven Saisanen deugen allen  nergens
toe, alleen Tastarakai is een goede man, alleen Tastarakai is in de verandering.’

Ai-Kan dacht erover naar Kün-Kan te rijden. Hij besteeg zijn paard. De zeven
Saisanen bestegen hun rode paarden,  reden naar  Kün-Kan.  Tastarakai op schurftig
veulen,  zijn  schurftige  veulen  sloeg  hij  hevig  met  de  zweep,  liet  hij  waggelend
galopperen.  De zeven Saisanen  zagen het  en spraken:  ‘Tastarakai,  hé,  Tastarakai!
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Wacht,  wacht,  wacht!  Je  schurftige  veulen  zal  van  afmatting  sterven.’  De  zeven
Saisanen  reden;  Tastarakai  met  schurftig  veulen  galoppeerde  waggelend.  Bij  het
midden  van  het  land  kwamen  ze.  Toen ze  bij  het  midden  van het  land  gekomen
waren, vond Ai-Kan zijn  handschoen niet.  Ai-Kan sprak tegen de zeven Saisanen:
‘Ach, mijn handschoen heb ik vergeten! Degene, die mij de handschoen brengt, hem
zal ik mijn  middelste dochter geven.’ De zeven Saisanen sprintten terug, in  een rij
joegen de zeven Saisanen. Tastarakai met schurftig veulen liet zijn veulen waggelend
galopperen;  sprintte  achter  de  zeven  Saisanen  aan.  De  zeven  Saisanen  riepen:
‘Tastarakai, hé, Tastarakai, wacht, wacht, Tastarakai! Je schurftige veulen zal mager
worden.’ Ze reden voort. Tastarakai met schurftig veulen kon de zeven Saisanen niet
volgen,  bleef  ver  bij  hen  achter.  Tastarakai  met  schurftig  veulen  schudde  zich,
veranderde zich in een grauwe havik.  Als een grauwe havik trok hij stotend erheen.
Toen  hij  Ai-Kans  huis  bereikt  had,  Tastarakai  met  schurftig  veulen  wordend,
galoppeerde hij waggelend, vanaf het paard riep hij, riep Ai-Kans middelste dochter.
Het meisje kwam naar buiten. Het meisje sprak: ‘Waarom ben je gekomen?’ ‘Je vader
heeft de gouden handschoen vergeten, geef je vaders handschoen.’ Het meisje  sprak:
‘Zijn  gouden  handschoen  geef  ik  niet;  waarom had  hij  dan  jou,  de  slechte  man,
gestuurd? Waarom stuurt hij niet de zeven Saisanen?’ De jongeling sprak: ‘Geef de
handschoen!’ ‘Nee, ik geef je de handschoen niet!’ De jongeling sprak: ‘Nu, laten we
erom kaarten!’ Ze speelden en speelden; Tastarakai en het middelste meisje speelden
en speelden. Tastarakai's schurftige veulen won de middelste dochter. Ze speelden en
speelden.  Tastarakai's  kale  pels[jas]  won  de  middelste  dochter.  Ze  speelden  en
speelden; Tastarakai zelf won de middelste dochter. De middelste dochter speelde uit.
Weer speelden ze, Tastarakai won zijn veulen. Weer speelden ze, Tastarakai won zijn
kale pels. Weer speelden ze, Tastarakai won de middelste dochter. Weer speelden ze,
Tastarakai  won  Ai-Kan  zelf.  Weer  speelden  ze,  Tastarakai  won  de  gouden
handschoen. Ai-Kans middelste dochter zei: ‘Waarom ben je zo? Er schijnt in je een
verandering  te zijn!’  Tastarakai  zei:  ‘Nee!  Er  is  geen verandering!’  De middelste
dochter  zei:  ‘Nee!  Ik  wil  de  verandering  zien.’  ‘Nou  vooruit,’  zei  Tastarakai.
Tastarakai schudde zich,  werd een leeuw. Het meisje  kwam dichtbij,  knipte de punt
van het oor met de schaar af. Weer schudde hij zich,  werd een grimmige  wolf. Het
meisje kwam dichtbij, knipte van de haren van de rug met de schaar af. Weer schudde
hij  zich,  werd een rode vos; draafde daarheen, draafde hierheen.  Het meisje  kwam
dichtbij,  knipte van het staarteinde met de schaar af. Weer schudde hij zich; als een
grauwe  havik  vloog  hij  daarheen,  vloog  hij  hierheen.  Het  meisje  kwam dichtbij,
knipte  van  de  vleugelpunt  met  de  schaar  af.  Weer  schudde  hij  zich,  met  dubbel
vlechthangsel,  met  zwartzijden  kwast,  met  zwartzijden  pels,  met  ijzergrauw paard
Täktäbäi Märgän werd hij.  De borst op een stok steunend stond hij daar. Het meisje
kwam naderbij,  van de zwartzijden kwast knipte ze met de schaar af. Weer schudde
hij zich, met schurftig veulen, met kale pels, met schurftig hoofd Tastarakai werd hij.
Het  meisje  kwam nader,  van de kop krabde ze schurft  af,  alles  knoopte ze in  een
zijden doek, bracht hem de gouden handschoen. ‘Jij bent mijn man,’ sprak ze.

Tastarakai reed weg. Nadat hij een weinig gereden had, veranderde hij zich in
een grauwe havik en vloog stotend weg. Niet ver van hem reden de zeven Saisanen.
Toen veranderde hij zich in Tastarakai. De beide gouden handschoenen hing hij zich
om de nek, reed de zeven Saisanen tegemoet. De zeven Saisanen zeiden: ‘Potverdorie,
daar  komt  Tastarakai.  Geef  ons de  beide  handschoenen!’  De beide  handschoenen
rukten twee verschillende Saisanen van hem af, lieten hun paarden wegsprinten. Naar
Ai-Kan reden ze, Ai-Kan haalden ze in.  De twee Saisanen gaven Ai-Kan ieder een

W. Radloff, Proben … türkischen Stamme Süd-Sibiriens 1            (vert. Cor Hendriks) 13

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


handschoen. Ai-Kan en de zeven Saisanen draafden. Tastarakai met schurftig veulen
galoppeerde waggelend. Ze reden en reden.

Tastarakai met schurftig veulen, Tastarakai met kale pels, veranderde zich in een
grauwe havik, vloog en vloog; Kün-Kans jurte bereikte hij.  Toen hij Kün-Kans jurte
bereikt had, zette hij zich op het rookgat; luisterend zat hij daar. Kün-Kan weende,
Kün-Kans  vrouw weende; Kün-Kan bromde met  zijn  vrouw: ‘Ai-Kan en de zeven
Saisanen komen naar mijn jurte; om oorlog te voeren komen ze. Wat voor redding zal
er zijn? Koeien, paarden, geld, laten we alles in kruid en roet veranderen. Laten we dit
enige  kind  van  ons  in  een  grauw vogeltje  veranderen;  wijzelf  zullen  als  magere
kamelen  rondlopen.’ De grauwe havik,  zittend op het  rookgat, hoorde dit  gesprek,
vloog weer terug. De op een rij rijdende zeven Saisanen zag hij,  achter hen rijdend,
weer Tastarakai zijnd, liet hij zijn schurftige veulen waggelend galopperen.

Tastarakai met  schurftig  veulen,  Tastarakai met  kale pels,  sloeg hevig met  de
zweep: zijn schurftige veulen sloeg hij. Ze bereikten het goudmeer. Om het goudmeer
te doorwaden reed Ai-Kan met de zeven Saisanen langs de oever, nergens vonden ze
een voorde.  Opwaarts reden ze,  afwaarts reden ze,  nergens  vonden ze een voorde.
Tastarakai met  kale pels sloeg zijn  schurftige veulen. Ai-Kan vatte hij bij de hand,
doorwaadde het  goudmeer. De zeven Saisanen riepen: ‘Wee, wee, Tastarakai! Laat
onze vorst los, Tastarakai, onze vorst heb je gedood, Tastarakai!’ Tastarakai reed naar
de overkant. De diepste plek van het goudmeer reikte tot aan de knie van het paard.
Op  de  plek,  waar  Tastarakai  naar  de  overkant  was  gereden,  reden  ook de  zeven
Saisanen naar de overkant.  Ze reden en reden, bij  Kün-Kan kwamen ze aan; Kün-
Kans jurte was leeg. De zeven Saisanen zeiden: ‘O wee! Een krijgstocht heeft  alles
weggevoerd, niets is overgebleven. Wat moeten we nu doen? We moeten terugkeren.’
Tastarakai nam nu zijn zak, stopte kruid en roet, alles in zijn zak. De zeven Saisanen
spraken  lachend:  ‘Wat  wil  je  met  kruid  en  roet  doen,  Tastarakai?’  Met  stokken
erinprikkend verscheurden ze de zak. Tastarakai boog voor Ai-Kan: ‘Wee! Wee! Mijn
vorst! Mijn zak verscheuren ze met stokken; sta mij bij,  mijn vorst.’ De vorst sprak
tegen de zeven Saisanen: ‘Waarom verscheuren jullie  met stokken Tastarakai's zak?
Geeft  hem boter en kaas in  zijn  zak!’  Ze  stopten hem boter en kaas in  zijn  zak.
Tastarakai  boog  van  vreugde.  Tastarakai  met  kale  pels,  Tastakarai  met  schurftig
veulen:  De  in  het  midden  van  het  dorp staande  magere  kamelen  nam hij  nu,  het
grauwe vogeltje  nam hij  nu,  stopte het vogeltje  in  zijn  zak. Zijn  beide met  roet en
kruid gevulde zakken laadde hij op de beide magere kamelen;  nu keerden ze terug,
reden,  reden,  Ai-Kans  jurte  bereikten ze.  Zestig  merries  doodde hij,  een gastmaal
richtte hij aan. Zeventig merries doodde hij, een gastmaal richtte hij aan. Een rib met
vet nam Ai-Kan, een rib met vet gaf hij zijn kind. ‘Middelste dochter,’ sprak hij,  ‘sla
nu de mens, die je de handschoen gegeven hebt, met de rib!’ De Saisanen bracht hij
alle zeven voor haar. De middelste dochter sloeg niet een. ‘Wat betekent dat?’ vroeg
de vorst [en dacht:]  ‘Een ander van het  volk mag het  zijn.’  Al het  volk bracht  hij
bijeen. Zijn middelste dochter sloeg niet een. ‘Wat betekent dat?’ vroeg Ai-Kan. Nu
bleef Tastarakai alleen over. Hij bracht Tastarakai naar haar, Tastarakai's hoofd sloeg
ze,  met  de rib  sloeg ze  hem,  de  rib  met  vet  at  Tastarakai.  ‘Mijn  kind  heeft  zich
vergist,’ sprak Ai-Kan. Nogmaals slachtte hij een merrie, de rib met vet gaf hij zijn
kind, de zeven Saisanen bracht hij naar haar. Weer sloeg ze niet een. ‘Wat betekent
dat?’ sprak Ai-Kan, ‘nu, ik zal wel zien!’ Hij bracht alle lieden bij haar, weer sloeg
het  middelste kind niemand,  weer bleef alleen Tastarakai.  ‘Brengt nu de Tastarakai
erheen!’ Tastarakai brachten ze erheen. De middelste dochter sloeg weer Tastarakai;
Tastarakai at de rib.  Toen werd Ai-Kan boos en sprak: ‘Maakt een huis van hooi!’
Woedend ging hij daarheen, woedend ging hij hierheen.  De middelste dochter riep:
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‘Kijk hierheen, mijn vadertje!’ Haar vader keek niet daarheen. De middelste dochter
riep opnieuw: ‘Kijk hierheen, mijn  vadertje!’ Haar vader keek niet  daarheen. Weer
riep de middelste dochter: ‘Vadertje, kijk  slechts eenmaal hierheen!’ De vader keek
een weinig daarheen. De dochter haalde een zijden doek tevoorschijn, de doek wierp
ze haar  vader  toe.  De vader  nam hem,  opende hem en keek na.  Toen haar  vader
nakeek, was er van een beer (= leeuw) zijn oor afgeknipts, er was van een wolf zijn
rughaar afgeknipts, van een vos zijn staart afgeknipts, er was van de vleugelpunt van
een  grauwe  havik  afgeknipts,  er  was  van  de  schurft  van  de  kop  van  Tastarakai
afgekrabds. Ai-Kan sprak: ‘Tastakarai moge naderbij komen!’ Ze brachten Tastakerai
naderbij.  Ai-Kan sprak: ‘Eh! Tastarakai, wat voor een mens ben je? Verander je,  ik
wil het  zien.’  Tastarakai sprak: ‘Ai-Kan,  hoe zal ik  me veranderen?’ ‘Verander je,
verander je,’ sprak de vorst. Tastarakai schudde zich,  een leeuw werd hij.  Toen hij
zag, dat van de punt van zijn oor iets afgeknipt was, zei Ai-Kan: ‘Hm!’ Weer schudde
hij zich,  een grimmige  wolf werd hij.  Dat van de haren van zijn  rug iets afgeknipt
was,  zag de vorst. Weer schudde hij zich,  een rode vos zijnd,  draafde hij hierheen,
draafde hij daarheen. Toen Ai-Kan nakeek, zag hij,  dat van de punt van de staart iets
afgeknipt  was.  Weer  schudde  hij  zich,  in  een  grauwe  havik  veranderde  hij  zich.
Daarheen vloog hij, hierheen vloog hij. Toen Ai-Kan nakeek, zag hij, dat van de punt
van de vleugel iets afgeknipt was. Weer schudde hij zich. Met schurftig veulen, met
kale pels, met schurftig hoofd Tastarakai werd hij. Ai-Kan zag, dat van de schurft van
zijn hoofd iets afgekrabd was. Weer schudde hij zich, met zwartzijden pels[jas], met
zwartzijden kwast, met dubbel vlechthangsel, met ijzergrauw paard Täktäbäi Märgän
werd hij; zijn op zijn borst steunend, een man van alle mannen, stond hij daar. Toen
Ai-Kan hem bekeek, zag Ai-Kan, dat van de punt van zijn kwast iets afgeknipt was.
Ai-Kan sprak: ‘Nu, waarom maak je je goede lijf slecht? Verander je nu niet, blijf nu
Täktäbäi Märgän.’

Van wit vilt  maakte hij een jurte, slachtte jonge merries, maakte een gastmaal.
Zijn  middelste  dochter  gaf  hij  Täktäbäi  Märgän  met  ijzergrauw paard tot  vrouw.
Täktäbäi Märgän, het in zijn zak bevindende vogeltje snelde hij hierheen, snelde hij
daarheen; het werd de dochter van Kün-Kan. De beide magere kamelen schudde hij
daarheen, schudde hij hierheen, Kün-Kan met zijn vrouw werden ze. Het kruid en de
roet in de zak schudde hij daarheen, schudde hij  hierheen;  ze werden allerlei  have,
werden het witte vee, werden ontelbare paarden. Aan zijn rechterzijde trad Kün-Kan,
aan zijn  linkerzijde trad Ai-Kan. Kün-Kans middelste dochter nam hij  ook tot zijn
vrouw. Nadat  hij  Ai-Kans  en Kün-Kans  middelste  dochters genomen had, had hij
twee gemalinnen. Met zijn  beide gemalinnen leefde en leefde Täktäbäi Märgän met
grauw paard. 

Naar Kara Attu-Kan reisde hij te gast, bij Kara Attu-Kan trad hij binnen, op de
witte  viltdeken  liet  hij  hem  zich  zetten.  Kara  Attu-Kan  sprak:  ‘Doodt  een  jonge
merrie!’ Een jonge merrie doodden ze, haar vlees legden ze in de ketel; een oude man
en een oude vrouw waren daar; de oude vrouw kookte het vlees in de ketel, het vlees
nam ze uit  de ketel,  borst  en achterdeel legde ze op een schotel,  zette ze voor de
schoonzoon van Ai-Kan en KünKan. Täktäbäi Märgän at de borst; vlees legde hij op
de grond. Täktäbäi Märgän zei: ‘Op de grond gevallen vlees eet ik niet!’, gaf het de
oude vrouw. Täktäbäi Märgän at  het  achterdeel,  vlees  liet  hij  op de grond vallen.
Täktäbäi Märgän sprak: ‘Op de grond gevallen eten eet ik niet!’, gaf het de oude man.
‘Mijn lijf doet pijn!’ sprak hij,  ‘naar de jurte van de oude man en de oude vrouw wil
ik gaan en me verwarmen!’ Hij ging en kwam in de jurte van de oude man; zijn rug
keerde hij  naar  het vuur toe. Op zijn  rug was een rode moedervlek. Toen de oude
vrouw de vlek op zijn rug had gezien, weende ze en sprak: ‘Mijn enigste zoon heeft
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deze boze oude gedood, zijn bloed heeft hij gedronken. Deze mijn zoon gelijke, wat
voor een jongeling is het?’ De oude man sprak: ‘Van welke zoon spreek je?’ De oude
vrouw sloeg  hij  met  een stok. ‘De  schoonzoon van Ai-Kan en Kün-Kan  noem je
zowaar je  zoon?’  Täktäbäi  Märgän stond op, naar  Kara Attu-Khan  ging  hij  terug,
tegen Kara  Attu-Kan  sprak  hij:  ‘Wil  je  me  deze  oude  man  en deze  oude  vrouw
geven?’ Kara Attu-Kan sprak: ‘Neem ze!’ Täktäbäi Märgän nam de oude man en de
oude vrouw en keerde naar  zijn  jurte terug. Toen hij  thuisgekomen was,  had Kün-
Kans dochter, zijn vrouw, een zoon gebaard; zeer verheugde hij zich. De oude mans
rechterhand verbrak hij, de oude mans rechtervoet verbrak hij, maakte hem buiten tot
wachter. Daarop sprak hij: ‘Mijn beide vrouwen, voedt deze oude vrouw goed.’

Als het een steen is, gaat het onder;
Als het een spaan is, drijft het.
Klaar!

6. Het raadsel van de vader van de bruid7

Een oude man was te paard weggereden; deze oude had drie zonen; zijn naam
was Agoly. Zijn oudste zoon had gedroomd: ‘Onze koe heeft een wolf gevreten.’ Zijn
vader zei: ‘Rijdt heen en bekijkt de koe!’ 's Morgens reden de zonen erheen om na te
kijken; inderdaad had de wolf de koe gevreten. Nu verliet  hij (Agoly)  deze plek en
verhuisde; het  grote waters oever  overschreed hij,  legerde zich daar, woonde daar.
Toen hij daar (een tijdje)  had gewoond, dacht hij  erover voor zijn  oudste zoon een
vrouw te verkrijgen. Op vrijerspad ging hij,  bij de vader van de bruid kwam hij,  de
vader van de bruid zei: 

‘Kom niet met pels[jas]!
Kom ook niet zonder pels[jas]!
Als je zo komt, zal ik [je] mijn dochter geven.’

Nu keerde de oude terug, schrok, weende. Hij kwam thuis en zei tegen zijn  zoon:
‘Bruidwerver was ik, de vader van de bruid stelde:

“Kom niet met pels!
Kom ook niet zonder pels!”’

De  zoon zei:  ‘Hoezo  weet  je  dat  niet?  Ik  weet  het.  Morgenvroeg  zal  ik  de  pels
gereedmaken.’ 

De zoon vervaardigde 's  morgens  de pels,  naaide hem,  uit  een net  naaide hij
hem. De oude man trok deze pels aan, ging weer op vrijerspad, naar de vader van de
bruid ging hij,  bij de vader van de bruid kwam hij aan. De vader van de bruid zei:
‘Kom hierheen!’ zei hij, ‘laat me zien.’ Toen hij keek, had de ander een pels of had hij
geen pels, het bleef hem ongewis. Nu zei de vader van de bruid wederom: ‘Je hebt het
geraden, mijn raadsel heb je geraden; nu wil ik je echter nog een raadsel zeggen:

‘Betreed de weg niet,
Wijk van de weg niet af!
Kom niet zonder paard,
Kom ook niet met een paard!

Als je zo komt, zal ik [je] mijn dochter geven.’
De oude man ging terug, zei wederom tegen zijn zoon: ‘Op vrijerspad was ik,

weer zei hij een raadsel: 
“Betreed de weg niet,
Wijk van de weg niet af!
Kom niet zonder paard,

7 60f N°VI: Des Brautvaters Räthsel [AT 875].
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Kom ook niet met een paard!”’
De zoon zei: ‘Ook dit weet ik.’ Daarop zei hij tegen de vader: 

‘Als je van de weg niet afwijken
En de weg niet betreden wilt,
Ga dan op de rand van de weg!
Als je te paard niet komen
En zonder paard niet komen wilt,
Maak dan een stok tot paard en rijd [daarop]!’

Zo reed de oude man naar de vader van de bruid,  de vader van de bruid zag hem.
Inderdaad kwam de oude man zonder paard

En kwam te paard,
Week niet van de weg af
En betrad de weg niet.

Toen gaf hij zijn dochter.

7. Kan Püdäi8

Kara  Attu-Kan  (die  met  het  zwarte  paard)  was  zijn  vader,  het  zwarte
woudgebergte was zijn  vesting,  uit  het  rotsmeer  stilt  hij  zijn  dorst. Kara Attu-Kan
leefde zonder een zoon te hebben. Kara Attu-Kan reed naar zijn vee, weende, weende:
‘Geen zoon heb ik, geen dochter heb ik; ik heb geen broer om mijn woord te zeggen,
ik heb geen zoon om mijn geslacht [in stand] te houden.’ Terwijl onze oude terugreed,
zat een vogeltje  op een boom, zei tegen de oude: ‘Oude, ween niet! Als je van hier
terugkeert, zal je een zoon geboren worden!’ zei hij; ‘zijn borst zal van goud zijn, zijn
achterkant  zal  van  zilver  zijn!’  Kara  Attu-Kan  kwam  terug,  een  zoon  was  hem
geboren, zijn borst was goud, zijn rug zilver.

Naar de jurte van Kara Attu-Kan kwam oorlog voerend Kara Kula Mattyr. Kara
Attu-Kan zei: ‘Ik ben oud geworden,’ zei hij,  weende, weende, nam zijn zoon op de
schouder en ging weg. Naar de voet van die berk (waarop de vogel zat) ging hij, bij de
wortel van de berk legde hij zijn zoon neer. ‘Eerdat je door Kara Kula Mattyr gedood
wordt,  sterf zelf  aan  de  aarde!’  zei  hij.  Kara  Kula  Mattyr  kwam,  Kara  Attu-Kan
bevocht  hij,  Kara Attu-Kan doodde hij.  Kara Attu’s vrouw liet  hij  een zwarte koe
bestijgen en bond haar vast, al het bezit stopte hij in zijn zakken, het witte vee ving hij
en dreef het  weg, naar Kara Kula’s jurte dreef hij  het. Kara Kula  Mattyr dreef het
weg, naar de samenstoot van hemel en aarde ging hij.  Een drievlechtige, witblauwe,
driejarige merrie ontvluchtte naar huis, Kara Kula Mattyr achtervolgde haar, met het
zwaard sloeg hij naar haar. De witblauwe merrie liep omhoog naar de hemel,  Kara
Kula Mattyr zag haar,  Kara Kula zei,  tegen zijn  zeven wolven zei hij:  ‘Nu! Vangt
deze merrie! Vreet deze blauwe merrie!’ zei hij.  Kara Kula Mattyr keerde terug. De
oude [vrouw] vluchtte weg van het eiland, naar Kara Attu-Kans jurte vluchtte zij, de
oude geheel alleen vluchtte naar Kara Attu-Kans jurte. 

Opwaarts  keek  ze,  afwaarts keek ze,  niets  levends  was  er,  naar  zonsopgang
draafde  ze,  naar  zonsondergang  draafde  ze,  niets  levends  was  er,  na  de  middag
draafde ze, een kind weende, het was Kara Attu-Kans zoon. In de wieg ligt  hij,  dit
kind nam de oude, het nemend keerde de oude terug. Een eiland  opwaarts riep ze:
‘Hu!’  Een  eiland  afwaarts  riep  ze:  ‘Hu!’  Tweehonderd  hazen  doodde  ze,  twee
honderd hazen doodde ze, de knaap voedde ze. Zeven blauwe merries en een blauwe
koe  kwamen  naar  de  oude.  Zeven  wolven  kwamen,  zeven  wolven  kwamen  en
huilden: ‘Kunnen wij je enige kind eten? Kunnen wij je enige kind eten? Kunnen wij
8 61-88 N°VII: ID. (p).
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je ene koe eten?’ Zo huilden de zeven wolven. De enige oude zei: ‘Mijn enige kind
geef ik niet, eet mijn ene koe!’ 

Weer kwamen de zeven wolven, weer huilden de zeven wolven: ‘Kunnen wij je
enige kind eten? Kunnen wij je ene koe eten?’ Zo huilden de zeven wolven. De oude
zei: ‘Mijn enige kind geef ik niet, eet mijn ene koe!’

Na zeven dagen kwamen de wolven weer en huilden. De knaap in het huis zei:
‘Hé oude! Wat is dat?’ Zijn moeder weende en zei: ‘Zeven wolven zijn gekomen,’ zei
ze.  ‘Waarom zijn  ze gekomen?’  vroeg de knaap.  ‘‘Kunnen wij  je  ene  kind  eten?’
zeggend, ‘kunnen wij je ene koe eten?’ zeggend, zijn ze gekomen,’ zei de oude. De
knaap zei tegen zijn moeder: ‘Klim op een hoge berg! Slaap de slaap van een heer!’
zei hij, ‘klim op de zwarte berg! Slaap de slaap van een vorst!’ zei hij,  ‘zeg tegen de
zeven wolven: “Komt over zeven dagen!” Zeg: “Dan zal ik mijn enige kind geven!”‘
Zijn moeder zei tegen de wolven: ‘Als jullie over zeven dagen komen, zal ik [jullie]
mijn enige kind geven.’ 

Onze  jongeling  verbrak zijn  ijzeren  wieg,  sprong  op, de  tachtigorige  zwarte
ijzeren  ketel  verbrak  hij,  vertrapte  hij.  De  tachtigsnedige  koperen  pijlpunt
vervaardigde  hij.  De  zesorige  zwarte  ijzeren  ketel  vertrapte  hij,  verbrak  hij.  Het
zessnedige zwarte stalen zwaard vervaardigde hij. De zevenorige zwarte ijzeren ketel
vertrapte hij, verbrak hij. De zevensnedige zwarte stalen speer vervaardigde hij.

Naar buiten snelde de jongeling, op de zes bergen struinde hij rond, de hoornen
van zes steenbokken wond hij tezamen, een boog maakte hij.  Een pees had hij niet.
‘Aan de punt  van  de grote zee is  het  Groot  (Olifant?)  genaamd  dier,  uit  de huid
daarvan wil ik een pees maken!’ zei de jongeling. Een zakmes nam hij. De jongeling
ging aan zee opwaarts, het olifant genaamde dier lag daar, op een woudgebergte zich
neergelaten hebbend, tegen een woudgebergte geleund hebbend. Zijn  hoorns reiken
tot aan de hemel. De jongeling reed erheen en ging zijn neus in, het olifant genaamde
diers  hart  doorsneed  hij,  het  olifant  genaamde  dier  stierf  niet.  Toen de  jongeling
nakeek, was op zijn voorhoofd een rode vlek. Deze op het voorhoofd zich bevindende
vlek sneed hij stuk, het olifant  genaamde diers ziel was daar, het olifant  genaamde
dier stierf.  Zijn  huid trok hij helemaal af,  nu sneed hij zijn  huid in repen en keerde
daarmee terug. Een pees maakte hij [ervan]. Voor zijn gele machtige boog maakte hij
een pees.  Nu nam hij  een kalf,  maakte een zadel,  zijn  kalf richtte hij  af.  Het  kalf
proestte,  de  gouden,  stalen  toom viel  eraf,  het  gouden,  stalen  zadel  viel  eraf,  de
breedgerande zadeldeken viel eraf. De gouden toom legde hij het blauwe kalf aan, het
stalen zadel, legde hij op het blauwe kalf, weer proestte het kalf. Een gouden geschrift
viel neer. ‘Als je een goede dood hebt, sterf je Kara Kula Mattyrs jurte bereikend! Als
je een slechte dood hebt, dan bereik je hem niet en sterf je onderweg!’ 

Nu  steeg  de  jongeling  op,  luid  floot  hij,  hevig  schreeuwde  hij,  negen  span
sneeuw viel er neer, een hete zwarte wind kwam, de jongeling volgde het spoor van
de  zeven  wolven,  zes bergtoppen overschreed  hij,  aan deze zijde  van  de zevende
bergtop  lagen  de  zeven  wolven  in  de  sneeuw.  De  jongeling  ging  naar  hen.  De
jongeling zei: ‘Als jullie jullie knaap eten willen, hier is hij. Als jullie jullie os willen
eten, hier is hij.’ De zeven wolven doorboorde hij de neuzen en bond ze vast; met een
stok hen doorstotend bond hij hen vast; aan de staart van het kalf bond hij hen vast.
De  jongeling  steeg op en draafde,  dravend  keek  hij  om,  de zeven  wolven  waren
gestorven, de zeven wolven trok hij het vel af, terugkerend zei hij tegen de oude: ‘Hé,
mijn  moeder,’  aldus,  ‘naai  voor  mij  van  de  huid  van  de  zeven  wolven  zeven
handschoenen!’ Nu reed hij op jacht. Het wild van de rivier begaf zich naar de rivier,
het wild van de berg begaf zich naar de berg; het vette wild doodde hij,  het magere
wild liet hij vrij, de zwarte sabel doodde hij, de gele sabel liet hij vrij. Toen hij op de
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grond keek, waren er sporen van het vee, dat zich [daar] had opgehouden. De sporen
waren  er,  maar  het  vee  niet;  van  mensen,  die  daar  gewoond  hadden,  waren  de
opgerichte  jurten  er,  de  opgerichte  jurten  waren  er,  maar  de  bewoners  niet.  De
jongeling vroeg zijn moeder: ‘Waar zijn de mensen heengetrokken, die hier gewoond
hebben? Waar is het vee heengegaan, dat zich hier opgehouden heeft?’ Zijn moeder
zei: ‘De hemel tot paardenherder makend heeft  Kara Kula Mattyr hen weggevoerd.
De  boze  geest  tot  koeherder  makend  heeft  de  de  harten  van  zeventig  vorsten
houdende, de harten van zeventig  helden (mattyr) houdende Kara Kula  Mattyr hen
weggevoerd. Je vader, Kara Attu-Kan, heeft hij bevochten en weggevoerd.’ Luid, luid
lachte de jongeling, een rots verpletterde hij, luid floot hij, alle wezens schrokken. De
jongeling  ging naar buiten,  bij  de Zwarte Zees midden,  aan de Zwarte zees vloed
bouwde hij  een zwart slot, hij  maakte een zevenvoudige ijzeromheining,  deze was
zonder deur en geheel afgesloten. De oude vrouw en het blauwe kalf bracht hij daarin.
‘Mijn moeder!’ zei hij, ‘geef me een naam!’ zei hij.  Zijn moeder gaf hem een naam,
de bloedweggige Kan Püdäi noemde ze hem.

De zon greep hij,  aan het paards oor bond hij hem. De maan greep hij,  aan de
staart van het paard bond hij hem. Kan Püdäi steeg te paard. Naar Kara Kula’s jurte
reed hij,  reed  hij.  ‘Mijn  zwarte woudgebergte,  geef je  zegen!’  zei  hij.  Naar  Kara
Kula’s jurte reed hij.  Zijn  schimmel  bleef staan.  Kan Püdäi vroeg: ‘Weet  je,  of ik
sterven zal?  Weet  je,  of ik  leven  zal?  Bericht  het  mij,  mijn  paard!’  zei  hij.  Zijn
schimmel zei: ‘De gele gifzee is daar; hoe zal je je daaroverheen zetten?’ zei hij. Hij
reed, de zee bereikte hij,  een onoverzienbare zee is  daar. Een raaf ving hij,  de zee
opwaarts liet  hij hem los. ‘Kijk toch naar een voorde uit!’ zeggend liet hij hem los.
Een zwaan ving hij, de zee afwaarts liet hij hem los. ‘Kijk toch naar een voorde uit!’
zeggend liet hij hem los. De raaf kwam terug. ‘Van hieruit is er geen landtong,’ zei
hij. De zwaan kwam terug. ‘Van hieruit is er geen landtong,’ zei hij. Kan Püdäi schoot
een maral, het lijf ervan sneed hij met het mes aan stukken, tegen de raaf zei hij: ‘Eet
de maral! Word vet!’ zei hij.  Tegen de zwaan zei hij:  ‘Eet de maral! Word vet!’ zei
hij.9 Nu zette Kan Püdäi over, over de gele zee zette hij over, van daaruit draafde hij
verder, zijn schimmel bleef staan. Kan Püdäi vroeg: ‘Weet je, of ik sterven zal? Weet
je, of ik leven zal? Wat is er, mijn schimmel?’ zei hij.  De schimmel zei: ‘Daar is de
tot de hemel reikende rots; hoe wil je hem doordringen?’ Kan Püdäi zei: ‘Ik zal hem
doordringen.’ Daarop reed hij.

Toen hij naar Kara Kula Mattyrs jurte reed, was er een tot de hemel reikende
rots.  ‘Hoe zal  ik  erdoorheen komen?’  zei hij.  Zijn  pijl  met  zestigsnedige  koperen
pijlpunt nam hij, zijn gele machtige boog nam hij, de gele machtige boog spande hij,
terwijl hij hem spande, zei Kan Püdäi: ‘Dit moge mijn weg zijn!’ zei hij; ‘dit zij mijn
nakomelingen  een mare [?  Mähr]!’ zei hij.  Zeven dagen trok hij  de boog aan, na
zeven dagen schoot hij, midden door de aarde schoot hij heen, draafde, draafde. Toen
hij  bij  het  midden  van  de  aarde  aankwam,  richtte  zijn  schimmel  zich  op,  het
rechteroor van de schimmel hoorde iets. Kan Püdäi vroeg: ‘Wat hoor je, mijn paard?’
Zijn schimmel zei: ‘Tämir Täräk Jylan Pi (de ijzer-populier-slangen-heer) zegt: ‘Als
Kan  Püdäi  komt,  dan  zal  ik  hem met  de  populier  doorstoten,’  dit  heb  ik  horen
zeggen,’ zei hij.  Daarna reed Kan Püdäi verder, bij Jylan Pi kwam hij.  Jylan Pi zei:
‘Kan Püdäi  wil  ik  doorstoten; als  Kan Püdäi komt,  zal ik  hem met  deze populier
doorstoten.’ Kan Püdäi zwaaide de uit de huid van negentig stieren gemaakte zweep
voor de slag. Negen landen sloeg hij stuk, Jylan Pi sloeg hij met de zweep, Jylan Pi
stierf. Kan Püdäi draafde daarop verder, Kan Püdäi bereikte het midden van de aarde.
Zijn  schimmel  bleef  staan,  de schimmels  rechteroor hoorde iets.  Kan Püdäi vroeg:
9 Iets ontbreekt, bv. dat de raaf en zwaan hem overzetten?
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‘Wat  heb je  gehoord, mijn  paard?’ De schimmel  zei:  ‘De zwartbonte horzel wacht.
‘Als  Kan  Püdäi  komt,  wil  ik  hem  uitzuigen;  zijn  schimmels  bloed  wil  ik  ook
uitzuigen,’ zei ze.  Dit  heb ik  horen zeggen. Hoe zal je  erdoor komen?’ Kan Püdäi
vroeg zichzelf: ‘Hoezo zal ik bij deze vlieg niet erdoor komen? Bij deze vlieg zal ik
erdoor komen!’  De niet-geslagen voet sloeg hij,  de niet-aangetrokken muil  trok hij
aan, zijn schimmel zweepte hij,  aandrijvend liet hij hem galopperen. De bonte horzel
bereikte hij.  ‘Kan Püdäi, je bloed wil ik zuigen!’ zei de bonte horzel en richtte zich
op.  De  schimmel  schudde  zich  en werd  tot  een  witte  steen.  De  uit  de  huid  van
negentig ossen [gemaakte] zweep hief hij op voor de zwaai, door en door sloeg Kan
Püdäi. Negen landen sloeg hij stuk, voorbij draafde Kan Püdäi. De zwarte horzel zei:
‘Kan Püdäi,  je bloed zuig ik als bronwater!’ Zijn zweep zwaaiend bereikte hij hem.
De zwarte horzel verhief zich, Kan Püdäi schudde zich en werd een zwarte steen, Kan
Püdäi drong erdoorheen. Met zijn zweep sloeg hij negen landen stuk, de zwarte horzel
doodde hij. ‘Daar je de zweep niet zat bent, jij zwarte vlieg, wachtte je op mijn weg,
schaam je je niet?’ zei hij.  Kan Püdäi reed voorbij.  Het gras van een woudgebergte
werd gif,  Kan Püdäi reed erdoor; het  water van een woudgebergte werd gif,  Kan
Püdäi dronk niet en reed erdoor. In het midden van de aarde bleef de schimmel staan.
Kan Püdäi vroeg: ‘Zal mijn  ziel sterven? Zal mijn  leeftijd  toenemen? Wat  weet jij
dan?’ zei hij.  Zijn schimmel zei: ‘Die met zijn onderlip de bomen van de grond likt,
die met zijn bovenlip de sterren van de hemel likt, de waard (heer) van de Altai, de
zwarte stier,  is  er.  De met  90 houwtanden voorziene,  die  al  zijn  onderdanen  doet
vrezen, in diens mond zijn we geraakt. Wat zal ons nu redden? Neem negenvoudige
voetboeien! Neem ijzeren voetboeien! Bind me met de ijzeren voetboeien vast aan de
ijzeren populier!’ zei hij. ‘Neem negenvoudig touw, neem ijzeren touw, bind me met
het ijzeren touw vast aan de ijzeren populier,’ zei hij. Kan Püdäi bond zijn schimmel
aan de ijzeren populier vast. ‘Waarvandaan zal ons nu voordeel zijn? Als ik sterf, dan
sterf ik!’ zei hij, ‘ik wil schieten!’ zei hij. ‘Wacht!’ zei de schimmel; ‘bij intrede van
de nacht  zal uit  zijn  mond vuur  tevoorschijn  komen;  schiet  niet!’  zei hij;  ‘als  het
middernacht is, zullen twee slangen komen. Jij,  schiet niet!’ zei hij.  Bij dageraad zal
zich aan de hemel een regenboog bevestigen, in zijn midden zal een rode draad te zien
zijn, schiet daarnaar!’ zei hij, ‘dat zal de ziel van de zwarte stier zijn!’ zei hij.

Avondschemering  kwam, uit  zijn  mond brandde vuur,  Kan Püdäi schoot niet.
Toen middernacht  naderde, speelden twee slangen, Kan Püdäi schoot niet. Toen de
morgen aanbrak, bevestigde zich aan de hemel een regenboog, in diens midden was
een rode draad zichtbaar, hiernaar richtte Kan Püdäi zijn pijl.  ‘Zwart woudgebergte,
mijn  rotsburcht,  geef je  zegen!  Mijn  stromende  en niet-stromende rotszee,  geef  je
zegen!  Mijn  ijzeren  rotsburcht,  geef  je  zegen!’  Kan  Püdäi  schoot,  hij  verloor  de
bezinning.  Tot hij  tot bewustzijn  kwam,  viel  hij  neer  en bleef  hij  liggen.  Op Kan
Püdäi’s  bovenkant  groeide  mos,  Kan  Püdäi’s  onderkant  werd  wit  en  de  botten
toonden  zich.  Zijn  schimmel  werd  als  een  veulen,  zijn  schimmel  werd  als  een
schurftig  veulen.  De  merg  van  de  ijzeren  populier  was  weggeknaagd,  de  ijzeren
voetboeien  had  de  roest  weggevreten.  De  schimmel  vroeg:  ‘Kan  Püdäi,  ben  je
gestorven?’ Kan Püdäi zei: ‘Paard, ik ben levend!’ Zijn paard wentelde zich. Nu stond
Kan Püdäi op. Beiden waren levend. Kan Püdäi steeg te paard, naar Kara Kula’s jurte
ging hij. Zijn schimmel schudde zich, zijn schimmel werd een schurftig veulen. Kan
Püdäi  zelf  schudde  zich,  Kan  Püdäi  werd  Tastarakai.  Kara  Kula  Mattyr  was  de
grootste aller  mensen,  Kara Kula  Mattyr was de grootste aller  vorsten,  Kan Püdäi
bevocht  hem,  Kara  Kula  Mattyr  bevocht  hij.  Het  witte  vee  dreef  hij  weg,  de
onderdanen verhuisde hij,  Kara Kula doodde hij,  twaalf kanen maakte hij blij,  Kara
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Kula’s  vrouw,  die  Toly Kärä  heette,  Kara  Kula’s  dochter,  die  Altyn  Tschätschak
heette, nam Kan Püdäi met zich mee, nu keerde Kan Püdäi terug. 

Teruggekeerd zat hij in zijn jurte. Het zwarte woudgebergte bereikte hij,  vlees
hoopte hij op als een woudgebergte, brandewijn bracht hij tezamen als een zee, zijn
onderdanen waren allen  verzameld,  komend  vierde hij  een gastmaal.  Zeven dagen
dronken  ze  brandewijn,  zeven  dagen  aten  ze  vlees,  de  mageren  werden  vet,  de
honderigen werden vol.  Het  volk  en de lieden  gingen  uiteen.  Kan Püdäi zei:  ‘De
mannenjurte is leeg, de vorstenjurte is eenzaam, een vrouw wil ik nemen!’ zei hij, ‘het
kind des hemels,  Tämän Ökö, wil ik nemen!’ zei hij. Kan Püdäi steeg te paard, Kan
Püdäi steeg ten hemel op, door twee hemels steeg hij op, in de derde hemel kwam hij
aan.  Zijn  schimmel  werd  mager,  Kan  Püdäi  sloeg  de  kop  van  zijn  paard,  zijn
schimmel  zei:  ‘‘Wacht!  Wacht!’  zei  hij,  ‘voor je  is  een paard met  gemengd  haar,
bestijg deze bereikend, Kan Püdäi!’ zei hij. Kan Püdäi kijkt na, er stond een paard met
gemengde haren. Zijn pels trok hij omgekeerd aan, zijn zadel zadelde hij omgekeerd;
het bruine paard met gemengd haar besteeg hij.  Zijn schimmel liet hij vrij,  het paard
met  gemengd  haar  bokte,  Kan  Püdäi  sloeg  het  met  de  zweep,  hij  verloor  zijn
bezinning; toen hij tot bezinning kwam, lag hij in het land van Erlik (duivel). Op het
zadel geklommen, de toom vasthoudend, zonder paard zat hij daar. Dat men de hand
niet zien kon, in zo’n donker land lag hij.  Zijn  bovenkant was met mos bedekt, zijn
onderkant was bleek geworden. Zijn  schimmel kwam, zijn  schimmel vroeg: ‘Ben je
levend?’ zei hij. ‘Ik ben levend,’ zei Kan Püdäi. ‘Zul je mijn kop slaan?’ zei het paard.
‘Ik zal hem niet slaan,’ zei Kan Püdäi. ‘Ben je het zat?’ zei het paard. ‘Ik ben het zat,’
zei Kan Püdäi. ‘Heb je genoeg?’ zei het paard. ‘Ik heb genoeg,’ zei Kan Püdäi. ‘Zul je
mijn woord niet volgen?’ zei het paard. ‘Ik zal volgen,’ zei Kan Püdäi. ‘Heb je het nu
ervaren?’ zei het paard. ‘Ik heb het ervaren,’ zei Kan Püdäi. ‘Zul je naar mijn woord
luisteren?’ zei het paard. ‘Ik zal luisteren!’ zei Kan Püdäi. ‘Stijg dan nu op!’ zei het
paard. 

Kan  Püdäi  steeg  op,  Kan  Püdäi  verhief  zich  weer  ten  hemel.  ‘Zal  je  het
roodbruine  paard bestijgen?’  vroeg  het  paard.  ‘Ik  zal  het  niet  bestijgen,’  zei  Kan
Püdäi. Voort reed hij,  reed en reed. Het kind des hemels,  het Tämän Ökö genaamde
meisje, de vrouw, die Kan Püdäi nemen wou, ging hij vrijen. Bij Tängäri Kan kwam
hij. Tängäri Kan zei: ‘Nu is geen hulp, wat eerder kwam je niet. Jylan Pi kwam vrijen;
als  ik  Jylan Pi mijn  kind niet  geef,  zal hij  me de oorlog verklaren!’  zei hij;  ga en
bevecht  deze!’ zei hij.  Kan Püdäi steeg te paard, Kan Püdäi ging ten strijde,  negen
span sneeuw liet hij vallen,  een hevige koude maakte hij,  Jylan Pi bevroor, met  het
zwaard hieuw Kan Püdäi alles neer. Kan Püdäi keerde terug, bij Tängäri Kan kwam
hij.  Tängäri Kan zei:  ‘Usun Kalap,  Kyska  Kalap,  zij  zeiden:  “Je hebt  je  kind niet
gegeven,” en hebben mij de oorlog verklaard. Nadat jij Kalap bevochten hebt, keer je
met je vrouw, al is het morgen, terug! Nadat je Kalap bevochten hebt, keer je met je
vrouw ook heden terug!’ 

Kan Püdäi steeg te paard, hij maakte zich op om Usun Kalap te bevechten. Een
vuur kwam hem tegemoet, Kan Püdäi zond dit wind tegemoet, het vuur doofde. Weer
kwam een vuur, negen span sneeuw liet hij vallen, in de negen span sneeuw doofde
het vuur. Usun Kalap bereikte hij. Kan Püdäi voerde met hem oorlog, zijn bloed werd
een bron, de gestorven botten werden een woudgebergte, alles maaide hij als hooi af,
alles  vernietigde  hij  met  gezwaaid  zwaard.  Kan Püdäi worstelde,  met  Usun Kalap
worstelde  hij,  op de  top van het  witte  woudgebergte  worstelde  Kan  Püdäi  negen
maanden,  Kalap  hief  hij  ten  hemel  op,  op  de  top  van  het  witte  woudgebergte
verpletterde  hij  hem,  het  Altaikruid  verbrande  hij  met  hout.  De  overgebleven  as
verstrooide hij, zijn schimmel besteeg hij, Kan Püdäi reed naar het slot van Kalap, het
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slot van Kalap vernietigde hij.  De stenen drievoet verbrak hij,  het asmeel strooide hij
rond, het  witte vee dreef hij  weg; al het  volk verzamelde  hij,  alles  dreef hij  weg,
keerde terug. De vliedende rivieren overschreed hij,  de vliedende rivieren droogden
uit en het rolgesteente bleef over. Het machtige woudgebergte brandde af, de as bleef
over. Naar Tängäri Kan keerde hij terug, voor Tängäri Kan veroverde hij alles.

Tängäri  Kan  zei  wederom:  ‘Rij  naar  de  drie  beren!  Breng  de  drie  beren
hierheen!’ zei hij. Kan Püdäi steeg te paard en reed weg, naar de drie beren reed Kan
Püdäi. ‘Hoe zal ik de drie beren vangen?’ vroeg hij zichzelf.  Tegen zichzelf zei hij:
‘Als God helpt, zal ik hen vangen. Ik zal rond het slot van de drie beren rijden.’ Rond
het slot van de drie beren reed hij. ‘Hond, nietswaardige!’ zei hij, ‘hoor de drie slagen
van mijn  zweep! Kom naar buiten!’  zei hij,  ‘als  je  niet  naar buiten komt, moet  je
sterven!’ Nu joeg hij  om het slot heen. De in  het slot zich bevindende beer vroeg:
‘Wat  ben jij  er voor een?’ Kan Püdäi zei: ‘Tängäri Kan zei,  dat ik je  moest halen.
Tängäri Kan heeft  me de opdracht gegeven. Een afgeschoten pijl  keert van de steen
niet terug, een uitgezonden bode keert van de heer niet terug,’ zei hij. ‘Ik, grote mens,
hoe zal ik komen? De jonge beer zal ik geven!’ zei hij.  De jonge beer gaf hij,  naar
Tängäri Kan wegtrekkend keerde hij terug. Aan Tängäri Kans paardenpaal bond Kan
Püdäi de beer vast; aan de voorzijde bleef Tängäri Kan. ‘Laat gezwind de beer los!’
zeggend kwam een bode bij Kan Püdäi. Kan Püdäi zei: ‘Van mezelf uit heb ik hem
niet naar de hemel gebracht, in opdracht van Tängäri Kan heb ik hem hiergebracht. Je
onaangenaamheden wete jijzelf van je ver te houden,’ zei hij. In de grensjurte vrat hij
drie kudden paarden. Drie huishoudingen vrat hij. 

Van Tängäri Kan kwam weer een bode, ‘Breng de drie blauwe stieren naar de
hemel!’  zei  hij.  Kan  Püdäi  reed  naar  de  drie  blauwe  stieren,  Kan  Püdäi  zei  bij
zichzelf: ‘Hoe zal ik de drie blauwe stieren halen? Als God helpt, zal ik ze halen! Als
ik ze niet breng, zal ik sterven!’ Drie heuvels stopte hij in zijn boezem, de drie blauwe
stieren openden de mond,  hun mond met  veertig  houwtanden openden ze,  de drie
heuvels stopte hij in hun mond. De keel schrapend stonden zij op. Bij de hoorns pakte
hij hen, ze vochten met elkaar, de drie blauwe stieren zeiden: ‘Om mij te houden was
er op de a arde en in  de hemel niemand, wat voor een mens heeft  mij  gegrepen?’
zeiden  ze.  Kan Püdäi  zei:  ‘Met  bloedige  weg kwam Kan  Püdäi hier,’  zei  hij.  De
blauwe stier zei: ‘Dit hart van mij sidderde, deze botten van mij sidderden, geen ander
kon het zijn,’ zei hij. Een van de drie blauwe stieren sleepte Kan Püdäi mee en keerde
terug, naar Tängäri Kans paardenpaal bracht hij hem en bond hem vast. Tängäri Kan
zond een bode, Tängäri Kans bode sprak: ‘Tängäri Kan zegt, je mag de stier loslaten.’
Kan Püdäi liet de blauwe stier los, de stier van de grensjurte at drie paardenkudden, at
de mensen van drie woonplekken. Weer zei Tängäri Kan: ‘Rijd naar de tijger en breng
hem hier!’ Weer steeg Kan Püdäi te paard, naar de tijger reed hij, in zijn broek stopte
hij drie Altai[bergen] kruid, op de tijger wierp hij die, de tijger sloeg om zich heen,
afmagerend bleef hij liggen. Kan Püdäi kwam en hield hem [beet], Kan Püdäi en de
tijger vochten, Kan Püdäi bond hem de kaken toe, hem meeslepend keerde Kan Püdäi
terug. Naar Tängäri Kan bracht hij hem, aan Tängäri Kans paardenpaal bond hij hem
vast. Tängäri Kan zond een bode, Tängäri Kans bode kwam aanrennen,  ‘Laat  hem
los!’  zei  hij.  Kan  Püdäi  liet  de  tijger  los,  de  tijger  vrat  van  de  grensjurte  drie
paardenkudden, vrat drie woonplekken. Tängäri Kans bode kwam. ‘Kom naar Tängäri
Kan!’ zei hij. Weer steeg Kan Püdäi te paard. 

Weer zei Tängäri Kan: ‘Rijd  naar het gele paard en breng het hierheen!’ Naar
het gele paard reed Kan Püdäi, in het gele meer leste het [paard] zijn dorst, het gele
woudgebergte was zijn vesting. ‘Hoe zal ik het gele paard vangen?’ zei hij, ‘als mijn
God helpt,  zal ik  het  vangen,’ zei Kan Püdäi.  Het gele meer bereikte hij,  het  gele

W. Radloff, Proben … türkischen Stamme Süd-Sibiriens 1            (vert. Cor Hendriks) 22

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


paard joeg hij,  drie maanden joeg hij het, vangen kon hij het niet. Naar de witte zee
dreef hij het, van daar dreef hij het weer weg, honderd jaar joeg hij het, vangen kon
hij het niet, op de blauwe gletscher dreef hij het, hij liet het uitglijden en ving het. Het
paard trok hij achter zich aan en keerde terug. Bij Tängäri Kan kwam hij, aan Tängäri
Kans paardenpaal bond hij het vast. 

Tängäri Kans bode kwam. ‘Laat gezwind het paard los!’ zei hij. Kan Püdäi zei:
‘Uit eigen beweging heb ik het niet naar de hemel gebracht, omdat Tängäri Kan het
opgedragen had, heb ik het gedaan, je onaangenaamheden wete jijzelf te vermijden.’
Het gele paard liet hij los, het gele paard vrat van de grensjurte drie paardenkudden,
vrat drie woonplekken. 

Nu kwam wederom een bode, de bode zei tegen Kan Püdäi: ‘Bevecht jij,  Kan
Püdäi met witte schimmel,  de in de blauwe zee zich bevindende walvis!’ zei hij. Kan
Püdäi steeg te paard, tegen zijn  ene paard zei hij:  ‘Ren zeer snel!’  De blauwe zee
sloeg golven. Toen Kan Püdäi erheen keek, stak de vin van de in de blauwe zee zich
bevindende walvis manshoog uit het water omhoog. Zijn gele machtige boog, zijn pijl
met de tachtigsnedige koperen pijlpunt, trok hij aan, de walvis schoot hij,  de walvis
stierf, de walvis zijn kop sneed hij af. De afgesneden kop sleepte hij achter zich aan,
naar Tängäri Kan keerde hij terug. Naar de paardenpaal van Tängäri Kan bracht hij
hem. 

Tängäri  Kan  zei:  ‘Er  is  de goudharige  Andalma10,  rijd  daarheen  en  bevecht
[hem]!’ zei hij.  Kan Püdäi ging naar de deur, Kan Püdäi besteeg zijn paard, naar de
goudharige  Andalma  reed  hij.  Generzijde  van  de  zeven  bergtoppen,  daar  lag
Andalma. Toen Kan Püdäi op de hoge bergtop om zich heen keek, zag Kan Püdäi zijn
gouden haar als de zon daar liggen. Kan Püdäi’s hart geraakte in vrees.  ‘Waarheen
moet ik  nu?’ zei hij.  ‘Wat zal er voor redding zijn?’  zei het paard. Kan Püdäi ging
naar Andalma, Andalma werd Kan Püdäi’s gouden vriend. Zeven jaar speelden ze met
elkaar; na zeven jaar keerde Kan Püdäi terug, naar Tängäri Kan keerde hij terug. Als
een woudgebergte hooptemen vlees op, maakte een gastmaal; als een zee bracht men
brandewijn  bijeen,  maakte  een  gastmaal,  alle  onderdanen  werden  verzameld,  alle
mageren werden vet, allen hongerigen werden vol. 

Kan Püdäi zei: ‘Aan mijn vader en mijn  moeder denk ik,  aan mijn Altai-jurte
denk ik,  aan heel mijn  volk denk ik,’ zei hij.  Kan Püdäi nu zette zijn  vrouw op het
paard, naar het witte woudgebergte, zijn land, keerde hij terug. Bij het midden van de
aarde  kwam  hij,  ‘Stroom  je  of  stroom  je  niet,  mijn  witte  zee?  Mijn  witte
woudgebergte, mijn rotsburcht?’ Kan Püdäi kwam terug, een gastmaal gaf hij, al zijn
onderdanen, acht vorsten en zeven heren (Pî?, thans een beambte) maakten het gelag
aan de spits van heel het volk, zes heren speelden, brandewijn dronken ze, drinkend
speelden ze. Kan Püdäi liet zijn schimmel vrij, negen lagen matrassen spreidde hij uit.
Negen jaar sliep hij, ontwaakte Kan Püdäi, zijn schimmel zadelde hij,  zijn schimmel
besteeg hij,  op jacht  reed hij.  Het  bergwild  doodde hij  op de berg,  het  waterwild
doodde hij in het water, het wilds vette doodde hij,  het wilds magere liet hij vrij,  de
sabels  zwarte doodde hij,  de sabels  gele  liet  hij  vrij,  bij  afnemende  maan  was hij
uitgereden, bij toenemende maan keerde hij terug. 

Toen hij  terugkwam,  was zijn  witte  vee  er  niet,  waren al  zijn  lieden  in  het
wilgenbos  gegaan.  Pas  ‘s  avonds  kwamen  ze  weer.  De  generzijde  des  hemels
wonende, met acht en tachtig zolen, met witte schimmel, Sädängkäi Käsär kwam om
Kan Püdäi te bevechten. Kan Püdäi weet het, zijn paard haalde hij, zijn paard zadelde
hij,  hem tegemoet  reed hij.  Op de top van het  witte woudgebergte stond hij,  daar
staand riep hij, Kan Püdäi riep: ‘Waarheen rijd je? Waarom ben je hier gekomen?’ zei
10 R: een zich steeds bewegend monster.
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hij. Sädängkäi Käsär zei: ‘Om met jou te vechten ben ik gekomen! Onderwerp je aan
mij!’ Kan Püdäi zei: ‘Nee, aan jou onderwerp ik mij niet! Laten we vechten!’ zei hij.
Beiden vochten, beiden schoten, beiden sloegen elkaar. Na vijftig jaar was Kan Püdäi
[hem] de baas. Hoeveel helden er maar op aarde waren, hij was hen de baas. Naar de
oppervlakte  der  aarde  haalde  Kan  Püdäi,  haalde  hij  Sädängkäi  Käsär,  Sädängkäi
Käsär doodde hij.  Het uitgestroomde bloed werd een zee,  de botten der gestorvene
een  woudgebergte.  Kan  Püdäi  keerde  terug,  Kan  Püdäi  werd  oud.  Als  hij  oud
geworden is, gaat hij thans niet meer ten strijde. In de strijd gaat hij niet. Zonder zoon,
zonder dochter, zonder zoon, die zijn geslacht in stand houdt, zonder broer, die zijn
woord zegt, de oude man en de oude vrouw leefden allebei nu.

Zeggend, dat het lang was,
Maak het niet kort!
Zeggend, dat het kort was,
Maak het niet lang!

8. Ai Kan11

Een vorst leefde, deze vorst had geen kinderen, zijn naam was Ölöngtschü Pagai
Öbögön. Toen hij reeds de mansleeftijd achter zich had, werd hem een kind geboren,
het was een zoon. Een driejarige merrie doodde hij,  zijn voornamen verzamelde hij,
maakte een gastmaal.  ‘Geef mijn  enige kind  een naam!’  zei hij.  Niet  een wist  een
naam te geven; een ledige oude vrouw zei: ‘Moge het kinds naam Ai Kan zijn!’ zei
ze. ‘Bevalt hij u?’ vroeg ze. De voornamen, het volk, de lieden zeiden: ‘Heel goed!’
De oude vrouw kleedde, omdat zij de naam gegeven had, de oude man in zijde, een
kudde paarden gaf hij haar. 

De Ai  Kan  genaamde  jongeling  vroeg  zijn  vader  om zijn  zegen,  vroeg zijn
moeder om haar zegen. Zijn vader en zijn moeder vroegen: ‘Waarheen wil je rijden,
mijn  kind?’  zeiden ze.  ‘Mijn  volk en mijn  lieden wil ik  bezien!’  zei hij.  [Daarop]
steeg Ai Kan op het paard en reed weg. Terwijl hij nu zo reed, vochten twee slangen
met  elkaar; daarheen kijkend bleef hij staan, daar stond hij zich verbazend. De ene
was een zwarte slang,  de andere was een witte slang, de zwarte slang overwon de
witte. De zwarte slang had menselijke spraak. ‘De witte slang zal ik doden,’ zei hij,
‘daarop zal ik jou ook vreten,’ zei hij.  Zo sprak de zwarte slang. De jongeling dacht
bij zich: ‘De zwarte slang heeft vast een boos gemoed, de witte slang heeft vast een
goed gemoed,’ zei hij. Zijn zwaard trok hij tevoorschijn, de zwarte slang hakte hij op
drie plaatsen door. De witte slang deed het een of ander met de kop van de zwarte
slang. De zwarte slang verdween. Onze jongeling zei: ‘Deze aardworm zag ik toch, nu
weet ik niet [waar hij is]. Naar het land, waarheen ik rijden moet, wil ik mij nu de weg
zoeken,’ zei hij. De jongeling begon verder te rijden. De witte slang liet de jongeling
niet passeren, zijn kop buigend, liet de witte slang hem niet passeren. Onze jongeling
zei: ‘Ik wil terugkeren.’ Weer draaide de slang de kop en liet  hem niet voorbij.  De
witte slang bewoog zich naar voren naar de andere kant. Achter de witte slang aan
reed de jongeling. De slang keek om en bewoog zich voort, achter de slang aanrijdend
dacht de jongeling  bij zichzelf:  ‘Waarom ben ik een dwaas? Waarom volg ik  deze
aardworm?’ Zijn paard trok hij naar achter; dit zag de slang, met de kop versperde hij
de weg en liet  hem niet  passeren, hij  smeekte de jongeling;  weer bewoog de slang
zich voor hem uit, weer volgde de jongeling hem. De jongeling vergat, terwijl hij zo
reed,  [alles]  en ging  met  deze  slang  weg.  Bij  een zee kwamen ze;  de slang  ging
vooruit erin; de jongeling reed achter hem aan erin. Ze staken het water over, kwamen
11 88-117 N°VIII: ID. (p) [AT 560 = Aarne Cb3].
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eruit en zetten hun weg weer voort. Een met  een paard niet-omrijdbaar gouden slot
stond er, de witte slang ging voorop erheen, in het daar zich bevindende slot ging hij
naar binnen, de jongeling bleef achter. Voor het vastbinden der paarden staat er een
paal,  de  jongeling  hield  zijn  paard  in  en  zei:  ‘Als  ik  mijn  paard  aan  de  houten
paardenpaal  bind,  zou  men  zeggen:  ‘Een  dwaas  is  gekomen.’’  Een  ijzeren
paardenpaal stond er, de ijzeren paal ziend zei hij:  ‘Als ik mijn paard aan de ijzeren
paal bind, zou men zeggen: ‘Een nar is gekomen.’’ Een gouden paardenpaal stond er,
deze ziend zei hij:  ‘Ik ga afstijgen.’ Van het paard steeg de jongeling, aan de gouden
paal  bond  hij  zijn  paard  en  maakte  zich  gereed  om naar  binnen  te  gaan.  Een
goudbevederd vogeltje zag hij op de top van de gouden paal. Het op de gouden paal
zittende vogeltje zei: ‘Als je het huis betreedt,’ zei het, ‘als je de eerste deur geopend
hebt, zullen daar veel slangen liggen, die je willen vreten. Jij, vrees je niet!’ zei het.
‘Als je de tweede deur opent, dan zal daar een beer liggen, die je wil vreten. Jij, vrees
je niet!’ zei het. ‘Als  je  de derde deur opent, zal daar een zwarte ketel omgestulpt
liggen; smeek de beer, iets anders zal je niet te zien krijgen. Ga daarop in de voorste
hoek zitten, blijf daar zitten! Alles zal anders zijn, dan zoals het mensenoog het ziet,
je zult  bewonderend het aanschouwen; luister naar dat, wat ik  gezegd heb! Vergeet
het niet! Treed nu naar binnen!’ zei het.

De jongeling ging naar binnen, opende de deur, alle  slangen kwamen [op hem
af]. Om hem te consumeren kwamen allen. Ook de witte slang was er, de witte slang
deed: ‘Sj!’,  maakte hem bekend, alle  [slangen] gingen liggen. [De witte slang] zelf
ging voorop. De tweede deur opende hij, de jongeling trad binnen, er lag een beer. De
beer bromde: ‘Oe.’ Hij smeekte hem, deze bleef stil liggen. De derde deur opende hij,
de  jongeling  trad  binnen.  Er  lag  omgestulpt  een  zwarte  ketel.  Driemaal  bad  de
jongeling. In de voorste hoek ging hij zitten. Het inwendige van het slot zag hij zich
omdraaien.  De  zwarte  ketel  schudde  zich,  de  zwarte  ketel  richtte  zich  op,  een
verheven vrouw werd hij. De vrouw zei: ‘Jij, die mijn enige kinds ziel genomen hebt,
Ai Kan, ben je welbehouden?’ zei ze. De deur ging open, de beer trad binnen, de beer
schudde zich, een man werd hij, zei: ‘Jij, die mijn enige zoons ziel genomen hebt, Ai
Kan, mijn kind, ben je welbehouden?’ De deur ging open, de witte slang trad binnen,
de witte slang schudde zich, een jongeling werd hij. ‘Nu vriend!’ zei hij, ‘hoe gaat het
met mijn vriend?’ zei hij. Zijn rechterhand greep hij, aan zijn voeten smeekte hij, van
voren omvatten ze elkaar, zijn voorkant wreef zich af, bij de rug omvatten ze elkaar,
de rug wreven zij eveneens af. Groot als een kameel, met een lijf  als een heuvel, een
jongeling was hij.  De jongelings vader zei: ‘Mijn enige zoons naam is Ai Kan, mijn
eigen naam is Altyn Pökö, jouw naam is ook Ai Kan, twee onafscheidelijke vrienden.
Weest twee gouden vrienden!’ zei hij.  Nu zei Altyn Pökö: ‘Verzamel het volk en de
lieden,  mijn  kind!  Dood  jonge  merries!  Verzamel  de  goeden  en  de  voornamen!
Mogen zij hierheen komen! Mogen ze van nabij en ver komen!’ Een gastmaal richtte
hij  aan.  De vele  slangen,  die  onze jongeling  wilden consumeren,  werden allemaal
mensen.  De vader Altyn Pökö zei:  ‘Ai Kan en mijn  volk heb ik  gestuurd, met  een
kudde  heb  ik  hen  naar  Karang  Attu Kan  gestuurd.  Met  Karang  Attu Kans  zoon
streden zij,  beiden waren tegen elkaar opgewassen, beiden zonen van kans. Het hele
leger  werd  vernietigd;  toen  ze  met  zwaarden  eroplos  hieuwen,  doorboorden  de
zwaarden niet, toen ze met de lanzen staken, doorboorden de lanzen niet, toen ze met
hun bogen schoten, doorboorden de pijlen niet. Al deze gereedschappen wierpen zij
weg. De zoon van Karang Attu Kan veranderde zich in een zwarte slang, de zoon van
Altyn  Pökö veranderde zich  in  een witte  slang.  Als  twee slangen  vochten ze met
elkaar. Nu kwam Ölöngtschü Pagai Öbögöns jonge zoon, jij, mijn kind, daar toevallig
heen, Karang Attu Kans zoon, de zwarte slang, hieuw je aan stukken, jijzelf wist het
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niet,’ zei hij.  ‘Dit heb je voortreffelijk  gedaan, je hebt mijn zoon bijgestaan. Wat nu
thans je zin te hebben wenst, wil ik je thans geven!’ zei hij. Ze zopen, ze smulden; dat
een maand vergaan was, wisten ze niet; toen een jaar was vergaan, kwam het hen voor
als een dag; toen twee jaren vergaan waren, kwam het hen voor als twee dagen; toen
drie jaren vergaan waren, kwam het hen voor als drie dagen. De zoon van Ölöngtschü
Pagai Öbögön zei: ‘De droeve hemel heeft zich opgeklaard,’ zei hij,  ‘de tijd is daar,
dat  gekomen gasten terugkeren,’  zei hij,  ‘thans  wil  ik  terugkeren,  vriend!’  zei hij.
Ölöngtschü’s zoon ging naar buiten. Het op de gouden paardenpaal zich bevindende
vogeltje met gouden gevederte zei: ‘Ai Kan, wil je terugkeren? Je vriend denkt erover
je de helft  van zijn  vee te geven, je vriend denkt erover je  de helft  van zijn volk te
geven. Neem het niet! Als het je geen leed doet, vraag om de gouden schaal! Geef die
mij, alsjeblieft!’ Ai Kan betrad weer het huis. De zoon van Altyn Pökö zei: ‘Laten we
naar  buiten  gaan!’  zei  hij.  Drie  paarden  stonden  er  klaar.  ‘Bestijgen  wij  de  drie
paarden!  Laten  we  rijden!’  zei  hij.  Buiten  staan  lieden,  [dicht]  als  het  zwarte
woudgebergte, buiten staat het vee, [dicht] als zwart kruid en stof. Altyn Pökö reed
precies  midden door het  vee,  midden door het  woudgebergte-gelijke  volk,  in  twee
helften deelde hij hen. ‘Nu, mijn kind, Ai Kan,’ zei hij, wil je de rechterzijde nemen?
Wil je de linkerzijde nemen? Welke zijde wil je nemen? Wat je zin verlangt, neem
dat!’ zei hij. Ai Kan zei: ‘Nee, al heb ik ook weinig, toch heb ik vee, al is het dan niet
veel, toch heb ik lieden! Gouden vriend, als het je niet smart, geef me dan je gouden

schaal!’ zei hij. In het huis traden ze weer alledrie. Altyn Pökö weende hierheen
kijkend, lachte daarheen kijkend. De gouden kist opende hij, zijn in een gouden doek
gewikkelde  nap  samen  met  het  gouden kistje  schonk hij.  Nu keerde  de jongeling
terug. Zijn vriend begeleidde hem, over de zee bracht hij hem, Altyn Pökö’s zoon zei:
‘Leef wel tot we ons weerzien!’ zei hij;  naar de andere zijde reed hij terug, naar huis
keerde de jongeling terug. 

Toen hij thuiskwam, hadden zijn vader en zijn moeder sinds lang gestaan. Tot
aan hun knie was de aarde gegroeid, vader en moeder groetten, verheugden zich. Ze
woonden nu daar. Zes maanden vergingen, zeven jaar vergingen. De jongen zat en
schaafde een pijl. Toen de jongeling zo daar zat, werd de kist omgeworpen en viel op
de grond. In het binnenste van de kist sprak een mens. ‘Open, broer!’ zei hij. Ai Kan
nam de sleutel,  opende; hoog als een kameel,  groot als een heuvel kwam een mens
eruit. ‘Mijn naam is Altyn Ajak,’ zei hij,  ‘mijn vader is Ölöngtschü Pagai Öbögön!’
zei hij, ‘mijn broer, waarvandaan denk je een vrouw te nemen?’ zei hij, ‘zeg het me!’
zei hij.  Ölöngtschü Pagai Öbögön zei: ‘Ik ben een arme man, wie zal mij  zijn  kind
geven?’ zei hij.  Altyn Ajak zei: ‘Wacht! Ik zal [het] je zeggen! Rijd naar Sary (gele)
Kan! Sary Kan heeft een dochter, werf om haar!’ zei hij. De oude zei: ‘De kan geeft
niet zijn dochter! Hoe zal ik rijden? Ik ben bang.’ Altyn Ajak zei: ‘Wees niet bang om
naar Sary Kan te rijden! Open de deur, als je bij Sary Kan komt! Werf, oude!’ zei hij.
Altyn Ajak nam een leerfles, schepte water uit de rivier. De oude vroeg: ‘Heb je water
gebracht?’ vroeg hij; ‘als ik water breng, zal Sary Kan schelden!’ zei hij. ‘Dit is geen
water, dit is  brandewijn,’ zei Altyn Ajak. De oude gelooft het niet.  ‘Als je  het niet
gelooft, laat  me inschenken! Oude, probeer!’ zei Altyn Ajak. De oude dronk, werd
dronken, reed weg. Naar Sary Kan galoppeerde hij. 

Sary Kans honden blaffen.  Sary Kan zei: ‘Gij,  dienaren, gaat naar buiten! Ziet
na! Waarom hebben de honden geblaft? Is volk gekomen? Is oorlog gekomen?’ De
dienaren keken na. Weer traden ze binnen. ‘Ölöngtschü Pagai Öbögön is gekomen,’
zeiden ze. ‘Bindt zijn paard vast!’ zei hij. Zijn paard bonden ze vast. De oude haalde
zijn  fles  brandewijn  eraf,  de oude trad binnen.  Sary Kan  vroeg:  ‘Waarom ben  je
gekomen?’  vroeg hij.  Onze oude zei:  ‘Je dochter vraag ik,’ zei hij.  Sary Kan riep:
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‘Voert deze oude man naar buiten!’ zei hij,  ‘houwt zijn hoofd af!’ zei hij,  ‘Bindt de
romp op zijn paard! Jaagt het paard terug!’ zei hij.  Nu galoppeerde zijn paard terug.
De oude vrouw zag dit, de oude weende, jammerde en zei: ‘Altyn Ajak, je  hebt de
oude man vernietigd,’ zei ze. Altyn Ajak zei: ‘Waartoe kwel je je?’ zei hij,  ‘morgen
zal de oude man opstaan!’ zei hij. 

Vroeg werd de oude mans hoofd gereed, vroeg stond de oude man levend op,
tweemaal  beter  dan nu,  tienmaal  beter  dan vroeger.  Altyn  Ajak  zei:  ‘Mijn  vader!
Rijd!’  zei  hij,  ‘rijd  naar  Sary Kan!  Werf  om zijn  dochter!’  zei  hij.  De  oude zei:
‘Werven is niet moeilijk!’ zei hij, ‘ik ga werven,’ zei hij, ‘sterven is moeilijk!’ zei hij.
Altyn Ajak zei: ‘Wees niet bang, oude! Rijd op vrijerspad!’ zei hij. Twee flessen nam
Altyn Ajak, uit de fles schepte hij water. ‘Deze brandewijn is zeer goed,’ zei hij, ‘deze
brandewijn  is  beter dan die van gisteren,’ zei hij.  De oude vroeg: ‘Hoe kan water
brandewijn worden?’ Altyn Ajak zei: ‘Als je het niet gelooft, probeer [het]!’ zei hij.
Nu schonk hij voor de oude in, twee nappen brandewijn schonk hij in. De oude dronk.
Toen de oude dronk, verheugde hij zich en zei: ‘De brandewijn is inderdaad goed. De
brandewijn  is  beter dan die van gisteren!’ zei hij.  De oude werd dronken,  steeg te
paard.

Sary Kans honden blaffen. Sary Kan zei: ‘Wat is er gekomen? Is volk gekomen?
Is oorlog gekomen? Dienaren, gaat naar buiten en ziet na!’ De dienaren gingen naar
en keken na.  ‘Ölöngtschü Pagai Öbögön is  gekomen,’ zeiden ze.  ‘Bindt  zijn  paard
vast!’  zei  Sary Kan.  Zijn  paard bonden  ze  vast.  De  oude nam zijn  beide  flessen
brandewijn, bij Sary Kan trad hij binnen. Sary Kan zei: ‘Oude, waarom ben je hier?’
zei hij. De oude zei: ‘Om je dochter werf ik!’ zei hij. ‘Voert deze oude naar buiten!’
zei Sary Kan, ‘slaat hem het hoofd af! Scheid lid  van lid! Laadt hem op zijn paard!
Bevestigt het paards teugel en leidtouw aan het paard [en] drijft zijn paard terug!’ Het
paard keerde terug, het paard kwam terug, de huishond blafte, Altyn Ajak zei: ‘Mijn
vader kwam terug,’ zei hij,  ‘mijn vader kwam dronken terug!’ De oude vrouw keek
ernaar,  de  oude man  was  dood.  Haar  beide  heupen sloeg  ze,  de  oude jammerde,
weende,  tegen Altyn  Ajak  zei ze:  ‘Altyn  Ajak,  mijn  oude man heb je  vernietigd!’
Altyn Ajak zei: ‘Wat wil je  dan?’ zei hij,  ‘je bent een dwazin,  oude!’ zei hij,  ‘deze
vader van ons is dronken, hij heeft met Sary Kan veel brandewijn gedronken, thans is
hij dronken,’ zei hij, ‘morgen zal hij levend zijn,’ zei hij. Altyn Ajak maakte ‘s nachts
zijn vader levend. 

Toen in de vroegte de oude vrouw opstond, was de oude man welbehouden. De
oude  vrouw  verwonderde  zich  innerlijk,  Altyn  Ajak  zei:  ‘Vader!’  zei  hij,  ‘rijd
vandaag! Rijd naar Sary Kan!’ zei hij, ‘werf om Sary Kans dochter!’ zei hij. De oude
man  zei:  ‘Werven  is  niet  moeilijk!  Sterven  is  moeilijk!’  zei  hij,  ‘ze  zullen  me
wederom doden,’ zei hij.  Drie flessen nam Altyn Ajak,  in de drie flessen vulde hij
water. Zijn vader zei: ‘Hoe kan water brandewijn worden?’ ‘Vader, drink!’ zei Altyn
Ajak. Drie nappen schonk hij in, drie nappen dronk zijn vader, tegen Altyn Ajak zei
hij: ‘Dit is zeer sterke brandewijn!’ zei hij. Naar Sary Kan reed hij.

Sary  Kans  honden  blaften.  Sary  Kan  zei:  ‘Waarom  blaffen  mijn  honden?
Dienaren, gaat en ziet toe!’ zei hij. De dienaren keken. ‘De oude van gisteren is weer
gekomen!’ zeiden ze. ‘Gisteren zei ik jullie: ‘Snijdt hem in stukken!’ zei ik. Gij hebt
hem niet in stukken gesneden,’ zei hij,  ‘hoe zal een in stukken gesneden mens weer
levend worden? Alles is leugen!’ zei hij, ‘neemt zijn paard! Bindt zijn paard vast!’ De
drie flessen brandewijn nam de oude met zich mee, bij Sary Kan trad hij binnen. Sary
Kan  zei:  ‘Waarom ben  je  hier?’  ‘Om je  kind  wil  ik  werven,’  zei  hij.  Sary Kan
schreeuwde:  ‘Brengt  deze  oude  naar  buiten!’  De  kan  zelf  ging  mee  naar  buiten.
‘Snijdt deze oude in stukken!’ zei hij. Ze sneden hem door de helft. De ene zijde nam
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Sary Kan, zijn hond wierp hij die voor, de hond vrat die. De andere zijde nam hij ook,
zijn  hond  wierp  hij  die  ook voor,  zijn  hond  vrat  die  ook. Sary Kan  had  die  zelf
gegeven,  zijn  paard stuurde hij  terug. Het paard kwam naar  huis  gegaloppeerd,  de
huishond  blafte.  Altyn  Ajak  kwam naar  buiten en keek na,  Altyn  Ajak  zei:  ‘Mijn
vaders paard is alleen teruggekomen.’ De oude vrouw kwam naar buiten en keek na,
het paard was alleen zonder de vader teruggekomen. Altyn Ajak zei: ‘Zijn kind zal hij
wel gegeven hebben,’ zei hij, ‘mijn vader zal wel dronken van het paard zijn gevallen!
Daarheen  zal  ik  vannacht  rijden  en  als  ik  mijn  vader  gevonden  heb,  zal  ik  hem
terugbrengen.’ De oude vrouw rukte zich de haren uit, sloeg haar beide heupen, de
oude  jammerde,  weende.  ‘Moeder,  je  bent  dwaas,’  zei  hij,  ‘dronken  zal  hij  zijn
ingeslapen en blijven liggen. Wat ween je nu?’ zei hij,  ‘moeder, ween niet!’ zei hij.
De nacht brak aan, Altyn Ajak reed, bij de jurte van Sary Kan kwam hij. Daar liet hij
de beide honden braken, zijn  vader nam hij en keerde terug. Zijn  vader riep hij  tot
leven. 

Toen de oude vrouw ‘s morgens opstond, sliep  haar oude aan haar zijde.  De
oude vrouw verheugde zich, de oude man verheugde zich, Altyn Ajak zei: ‘Moeder, je
geloofde  me  gisteren  niet;  wat  zie  je  nu?  Mijn  vader  zie  je,  tienmaal  beter  dan
vroeger, tweemaal beter dan nu.’ Altyn Ajak vulde vijf  flessen met water, het water
bracht hij, tegen de oude zei hij: ‘Rijd, oude! Rijd!’ zei hij, ‘Rijd, oude! Werf!’ zei hij.
De oude man  zei:  ‘De  mens  zijn  werven is  niet  moeilijk,  de mens  zijn  sterven is
moeilijk.’ Altyn Ajak zei: ‘Nu rijd, vader!’ zei hij, ‘nu doodt men je niet,’ zei hij, ‘nu
zal hij zijn dochter geven, nu zal de kan je zelf tegemoetgaan, nu zal de kan zelf je
paard  vastbinden,  nu  zal  Sary  Kan  zelf  je  vrezen,’  zei  hij.  De  oude  nam  zijn
brandewijn, naar Sary Kan reed hij. 

Sary Kans honden blaften. ‘Wat is  gekomen?’ vroeg Sary Kan, ‘dienaren, gaat
en ziet na!’ De dienaren kijken na. ‘Ölöngtschü Pagai Öbögön is gekomen,’ zeiden ze.
Sary Kan zei: ‘Met mijn ogen heb ik gisteren gezien, met mijn hand heb ik hem de
beide honden toegeworpen. Deze oude hebben mijn honden gevreten: Wat is dan dat
voor  een  geweldige?  Mijn  kind  wil  ik  zijn  zoon  geven,’  zei  hij;  ‘deze  oudes
brandewijn wil ik drinken,’ zei hij. Sary Kan ging naar buiten, de oude man vatte hij
onder de arm en hief hem van het paard, zijn paard bond hij vast, het huis betrad hij
weer. Sary Kan nam de vijf  kruiken brandewijn,  Sary Kan zei: ‘Mijn beste, je zoon
wil  ik  mijn  kind  geven,’  zei  hij,  ‘bij  mijn  deur  zijn  drie  larixbomen,  kom
morgenvroeg!  Bind  aan  ieder  blad  een  zilveren  belletje!  Dat  weze  mijn  dochters
bruidsgeschenk!  Vul  een  eiland  met  beren  en  wolven  geheel  op! Dat  weze  mijn
dochters bruidsgeschenk! Kom morgenvroeg! Breng de brandewijn! Mijn kind wil ik
weggeven,’  zei  hij,  ‘kom  morgenvroeg!  Breng  ook  eten  en  zout  hier!  Breng
brandewijn en suiker hier!’ zei hij, ‘mijn kind zal ik afstaan,’ zei hij.

Nu keerde de oude terug, dronken en vrolijk  keerde hij terug. Altyn Ajak zag
zijn  vader,  zijn  paard bond hij  vast,  de oude vrouw verheugde zich.  ‘Wat zei Sary
Kan?’ zei ze. De oude man is blij. ‘Sary Kan zei, dat hij zijn kind wil geven,’ zei hij,
“kom morgenvroeg!” zei hij, “vul een eiland geheel vol beren en wolven!” zei hij, “bij
mijn  deur staan drie  larixbomen;  kom morgenvroeg!” zei hij,  “bind  aan ieder twijg
een zilveren belletje!” zei hij,  “dat weze mijn bruidsgeschenk!” zei hij.  Hoe zal men
de wolven en beren vangen? De zilveren belletjes,  waar zal men die vandaan halen?
Dat is zeer moeilijk!’ zei de oude. Altyn Ajak hoorde de woorden van de oude. ‘Dat is
helemaal niet moeilijk,’ zei hij, ‘dat zal ik wel vinden,’ zei hij.

In de nacht ging Altyn Ajak, naar Sary Kan ging hij, aan ieder blaadje van deze
drie larixen bond hij zilveren belletjes, drie vaten van veertig emmers nam hij,  in de
drie  veertig-emmervaten  schepte  hij  water,  naar  huis  keerde  hij  terug,  zei:  ‘Mijn
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vader, mijn broer!’ zei hij, ‘rijdt met de goeden en voornamen op weg!’ zei hij. Drie
vaten vulde hij met water. De voornamen, goeden zeiden: ‘Als men water brengt, hoe
kan ‘t brandewijn worden?’ ‘Als jullie  het niet geloven, bedrinkt u alleen niet; drink
van de brandewijn slechts zeer weinig!’ zei Altyn Ajak. De brandewijn inschenkend
zei hij:  ‘Ik wil nu het geschenk, de beren en wolven opdrijven. Slepen jullie  de drie
vaten brandewijn en rijdt naar de jurte van Sary Kan!’ Altyn Ajak reed weg; zijn ene
voet brak hij, zijn ene arm brak hij, het maanbedekkende maanzwarte woudgebergtes
top doorsnuffelde hij. De beren kwamen eruit. Altyn Ajak zei: ‘Loopt! Betreedt Sary
Kans eiland!’ zei hij, ‘hebben jullie gehoord?’ zei hij. Zijn ene arm brak hij,  zijn ene
voet  brak  hij,  de  door  raven  ondoorvliegbare  bleke  steppe,  het  machtige
woudgebergte doorsnuffelde  hij.  De wolven  kwamen eruit.  ‘Gaat,  gij  wolven!’  zei
Altyn Ajak, ‘betreedt Sary Kans eiland!’ zei hij, ‘hebt ge gehoord?’ zei hij. De beren
betraden als eerste, de beren betraden en vraten het volk en het vee. De wolven dreef
Altyn Ajak erheen, de wolven betraden ook [het eiland], de beren grepen zijn lieden
en vraten hen,  de wolven  grepen zijn  vee  en vraten het.  De  bruidwervers  gingen
werven,  bij  Sary  Kans  jurte  gingen  ze  werven,  in  Sary  Kans  jurte  dronken  ze
brandewijn,  in Sary Kans jurte smulden ze; wie twee schalen brandewijn gedronken
heeft, valt zonder bezinning om. De dronken Altyn Ajak vatte bij de beide benen, op
een hoop wierp hij  hen. Sary Kan gaf zijn  dochter, de bruiloft  vierde hij.  Toen de
beren  en de  wolven  vrijgelaten  waren,  vraten ze  de  hele  jurte.  Sary Kan  en zijn
gemalin bleven beiden achter. Sary Kans dochter nemend reed de schoonzoon weg.
Sary Kan en zijn vrouw allebei vraten de beren en wolven. 

Nu  nam  de  oude  man  zijn  schoondochter,  met  de  voortreffelijken,  met  de
voornamen keerde de oude terug, blij keerde hij terug, naar huis kwam de oude man.
Zestig jonge merries slachtte hij,  al het volk verzamelde hij,  zeventig jonge merries
slachtte hij,  alle op de aarde wonende mensen verzamelde hij,  zes jaar vierden ze de
bruiloft,  in  het  zevende jaar  hielden ze op. Altyn Ajak zei:  ‘Vader,  moeder,  broer!
Woont  goed!  Ja,  twist  niet,  wordt  niet  boos! Ik  wil  nu  slapen!  Ik  zal  negen jaar
slapen,’ zei hij.  Altyn Ajak viel om, een schaal zijnd lag hij daar. Ai Kan, de broer
van Altyn Ajak, reed, hetzij na korte tijd, hetzij na lange tijd, op jacht. Daar waar hij
was, kwam een wervelwind, hij bleef liggen, zonder bezinning bleef hij liggen. Hetzij
na korte tijd,  hetzij na lange tijd,  toen Ai Kan bijkwam,  was daar een door raven
ondoorvliegbare, bleke steppe, toen hij opzij keek, was daar een onafzienbare blauwe
zee, aan diens oever was zijn rijpaard niet, zijn pijl en zijn boog om te schieten waren
er niet. Ai Kan zei: ‘Waarheen zal ik gaan?’ Denkend zat hij daar, langs de oever van
de zee ging hij,  zo langs de zee gaand, rondstropend, had hij honger, had hij dorst.
Een huis als een hart en rook als ruggemerg dagen op. ‘God zei dank!’ zei Ai Kan,
‘daar zullen mensen zijn!’ zei hij. Ai Kan ging erheen, trad binnen. Een enkel meisje
zat er: als ze daarheen keek, als de maan, als ze hierheen keek, als de zon, een zuiver
heerlijk  meisje  was het. Het meisje  vroeg de jongeling: ‘Waar kom je vandaan?’ zei
ze. ‘Waarvandaan ik kom,’ zei hij,  ‘weet ik  niet. Ik ken mezelf niet.’ De jongeling
vroeg het meisje: ‘Heb je een vader? Heb je een moeder? Wat voor een mens ben je?’
‘Ik heb geen vader en geen moeder,’  zei het  meisje.  ‘Heb je  een broer?’ vroeg de
jongeling. Het meisje zei: ‘Een broer hond heb ik,’ zei ze, ‘een broer kater heb ik,’ zei
ze. ‘Waar zijn je broers?’ vroeg de jongeling. ‘Gaan vissen,’ zei het meisje. De broers
kwamen.  De kater en de hond kwamen,  veel vissen brachten ze,  ze kookten, aten,
werden  vol.  De  kater  vroeg  de  jongeling:  ‘Waarvandaan  kom  je?’  zei  hij.
‘Waarvandaan ik dan gekomen ben, weet ik zelf niet,’ zei de jongeling. ‘Woon nu bij
ons!’ zei de kater, mijn zuster wil ik je geven!’ zei hij. Dat meisje gaven ze. Hetzij na
lange  tijd,  hetzij  na korte tijd,  hij  sloeg zijn  gemalin.  De kater zag dit,  het  meisje
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weende, het meisje  zei tegen broer kater: ‘Je hebt me een slechte mens gegeven, hij
heeft me geslagen,’ zei ze. De kater zei: ‘Jij noemt hem een slecht mens, deze is geen
slecht mens: hij is een der beste mensen. Jij, vraag hem: ‘Waarom twistte je en sloeg
me? Je bent  vast een mens,  die bedroefd is? Deel mij  deze gedachten van je  mee!
Verberg dit niet!’ Zeg [dat]!’ meende hij.  Het meisje  zei dit tegen de jongeling. De
jongeling zei zittend: ‘Ik was Ai Kan,’ zei hij, ‘een vorst van volkeren was ik,’ zei hij,
‘hoe ik  hierheen gekomen ben, weet ik  niet.  Ben ik  een levende mens,  ben ik  een
gestorven mens? Daarom heb ik  je  geslagen.  Dit  is  in  mij  opgekomen, jou heb ik
geslagen, je hebt niets slechts gedaan; wees niet boos!’ Toen de jongeling er niet was,
vroeg de kater aan zijn  zuster: ‘Wat zei de jongeling?’  zei hij.  Het meisje  zei: ‘“In
vroeger ben ik een landbeheersende heer geweest, ben ik een volkbeheersende vorst
geweest,  mijn  naam is  Ai  Kan geweest.  Of ik  dood hierheen ben  gekomen,  of ik
levend hierheen ben gekomen, weet ik niet,” zei hij. “Mijn broer was Altyn Ajak, hij
kwam  van  Karang  Attu  Kans  jurte,  de  vliegenvoetige,  de  luierkuitige,  de
koperneuzige, de roodpezige oude vrouw, in mijn huis is ze gekomen, die heeft mijn
broer, Altyn Ajak,  die heeft  hem veranderd, daarom ben ik  hier  in  dit land terecht
gekomen,” zei hij.’

De kater zei tegen zijn broer hond: ‘Laten we gaan!’ meende hij. ‘Zwem jij wel
over de zee?’ zei hij, tegen broer hond zei hij het. ‘Ik zwem!’ zei deze, ‘ik wil je op de
rug nemen,’ zei hij, ‘laten we de jurte van Karang Kan bereiken.’ De hond zwom over
het water, op de hond zette zich de kater. Toen ze weer aan land gekomen waren, was
de hond hongerig. De kater zei: ‘Hoe broer, heb je wel kracht?’ zei hij,  ‘jij,  ga! jaag
enige hazen op! Ik zal op de weg hen vangen.’ De hond joeg een haas op; de haas
kwam bij de kater. De kater pakte de haas, hij borg de haas op. Weer kwam een haas,
weer pakte de kater de haas, weer borg hij de haas op. De kater wachtte op de broer.
Toen zijn broer kwam, consumeerde deze een haas, met de kater deelde hij niet. De
kater zei tegen de hond: ‘Hé, broer!’ zei hij,  ‘je was hongerig, mijn  voedsel heb je
gegeten,’ zei hij,  ‘waarom heb je  mij  niets gegeven?’ zei hij.  ‘Hongerig als ik was,
wist ik het niet,’ zei de hond. De kater gaf de beide verstopte hazen aan de broer, een
deel van een haas at de kater geleidelijk  geheel, al het overgeblevene at de hond. Nu
trokken ze verder, bij Karang Attu Kans jurte kwamen ze. De kater zei tegen broer
hond: ‘Jou kon vast  een mens slaan, vasthouden. Jij,  verberg je  en lig  op een plek,
waar niemand is! Ik zal vannacht gaan! Mij ziet geen hond, bemerkt geen mens,’ zei
hij. De kater ging het slot in, hij bracht boter, vlees en kaas, zijn broer gaf hij het, zei:
‘Broer, eet behoedzaam!’ zei hij.  De kater zelf ging, het slot van Karang Attu Kan
betrad hij,  niemand zag het, onder de vloer kroop hij.  Daar waren veel muizen, die
pakte de kater. Daar doodde hij ze, allemaal tezamen doodde hij,  op een hoop legde
hij  ze. De muizenvorst, twee muizen,  beide  witte muizen,  zeiden:  ‘Waarom heb je
mijn volk en mijn onderdanen gedood?’ ‘Ik heb ze niet gedood!’ zei de kater, ‘ze zijn
niet dood, ze slapen. Knaagt de bodem van de gouden kist af! Daarin is een gouden
nap,  breng  die  mij!  Ik  zal  uw  volk  opwekken!’  zei  hij.  De  beide  witte  muizen
knaagden hem stuk, de gouden nap uit de kist brachten ze de kater. ‘Graaft voor mij
hieronder een tunnel!’ De muizen groeven deze. De beide muizen zeiden: ‘Nu hebben
wij  de  gouden  nap  gebracht.  Wek  ons  volk  op!’  zeiden  ze.  ‘Die  zullen  nu  zelf
opstaan,’ zei de kater. ‘Je bedriegt ons!’ zeiden de muizen. ‘Ik bedrieg jullie niet!’ zei
de kater. ‘Nu willen  wij de nap weer nemen!’ zeggend grepen de beide muizen de
kater. De beide muizen vochten met de kater. De kater doodde de beide muizen. De
kater verheugde zich en liep weg; bij zijn broer kwam hij. ‘God zij dank, ik hen hem,’
zei hij, ‘nu, broer, laten we terugkeren!’ zei hij.
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Beiden keerden terug, beiden kwamen bij de zee. ‘De nap wil ik dragen!’ zei de
hond. ‘Je zult de nap in het water laten vallen!’ zei de kater. ‘Nee, ik laat hem niet
vallen!’  zei de hond. De kater zei:  ‘Een wind zal komen,’  zei hij,  ‘de zee is  zeer
groot,’ zei hij,  ‘er zou water in je neus kunnen komen, je zult hem loslaten!’ zei hij.
De hond sloeg de kater en nam de nap. Hij stapte het water in, zwom, de kater zette
zich op hem. Toen ze vijf vadem van de oever van de zee verwijderd waren, kwam de
wind,  water kwam in  de honds neus,  de gouden nap liet  hij  los.  ‘Heb ik  het  niet
gezegd?’  zei de kater,  ‘ik  zei,  je  zult  hem laten vallen.  Waar  halen we nu de nap
vandaan?’  zei hij.  De hond zweeg, ze kwamen terug. De kater zei tegen de zuster:
‘Toen we  de  jurte  van  Karang  Attu Kan  bereikt  hadden,  hebben  we  wel  de  nap
genomen,’ zei hij,  ‘die heeft de hond echter in het water laten vallen.  Ik ben niet de
schuldige!’ zei hij;  ‘broer hond, die heeft het slecht gedaan!’ Thuis weende de kater.
Ai Kan hoorde dit, jammerde, weende: ‘Zijn ontwaken was in dit jaar, thans ben ik
gestorven,’ zei hij,  ‘thans is mijn broer Altyn Ajak in zee gevallen en gestorven,’ zei
hij, ‘ronddolend moet ik sterven.’

De kater en de hond gingen vissen. Veel vis brachten ze, de vissen gaven ze aan
de zuster, de zuster reinigde de vissen, de zuster wierp de ingewanden van een vis
naar de deur, er gaf daar iets een geluid af.  ‘Wat  kan dat zijn?’  zei het meisje.  Ze
pakte het en keek na: in de vis was de gouden nap. Ze verheugde zich, bad tot God.
Ze sliepen. Toen Ai Kan ontwaakte en zich naar de ene zijde wilde bewegen, lag aan
die kant een vrouw, toen hij zich naar de andere zijde wilde bewegen, lag aan die kant
ook een vrouw. Heimelijk  ging hij naar buiten, stond zijn  vroegere slot er. Toen Ai
Kan zo daar stond, kwam Altyn Ajak, zei: ‘Karang Attu Kans jurte heb ik hierheen
overgebracht,’ zei hij,  ‘de vliegenvoetige, luierkuitige, koperneuzige, rotpezige oude
van de dakkamer halend, heb ik onder zeven aardlagen geslingerd, Sary Kans dochter,
je  vroegere gemalin,  is  in  je  armen,  je  vader  en je  moeder  zijn  gezond,  je  latere
gemalin is in je armen, jij,  vrees thans niets.’ Nu richtten ze een gastmaal aan, zestig
jonge  merries  slachtten  ze,  al  het  volk  verzamelden  ze,  zeventig  jonge  merries
doodden ze,  al  het  volk  in  het  land  verzamelden  ze,  zes  jaar  smulden  ze,  in  het
zevende  jaar  hielden  ze  op.  Als  stenen  kwamen  ze  eruit,  als  een spaan drijvend,
keerde ik terug.

9. De schepping van de aarde12

Voor de aarde voltooid was, was alles water, de aarde was er niet, de hemel was
er niet,  zon en maan was er niet.  God vloog rond, ook nog een mens vloog rond,
allebei zwarte ganzen zijnd, vlogen rond. God dacht helemaal aan niets, die mens, de
wind ophitsend, hitste het water op en spatte water in het gelaat van God. Die mens
dacht erover zich hoger dan God te verheffen, hij stortte echter naar beneden en viel
in  het  water.  Neergestort sprak hij  bijna  stikkend:  ‘Ach,  mijn  God, red me.’ God
sprak: ‘O, mens, verhef je op uit het water.’ Nu verhief zich die mens uit het water in
de hoogte. God sprak: ‘Moge er een vaste steen ontstaan.’ Van de bodem van de zee
kwam ‘n harde steen tevoorschijn, op diens oppervlak liet de mens zich neer, die met
God tezamen leefde.

God sprak: ‘Daal  jij  af naar  de bodem van de zee en breng  aarde omhoog!’
Nadat hij afgedaald was, vatte hij aarde met de hand en nadat hij de aarde genomen
had, gaf hij die aan God. God wierp deze aarde over het oppervlak van de zee uit en

12 175-184 N°I: Die Erschaffung der Erde (zie: Mircea Eliade, ‘Der Teufel und der liebe Gott: Die
Vorgeschichte der volkstümlichen rumänischen Kosmogonie’, in: Von Zalmoxis zu Dschingis-Khan.
Religion und Volkskultur in Südosteuropa, Köln 1982 (= Paris 1970), 85-138.
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sprak: ‘Er worde land.’ Daarop ontstond het land. Daarop sprak God nogmaals: ‘Daal
af en breng me weer aarde naar boven.’ De mens dacht bij zichzelf: ‘Als ik daarheen
afdaal,  zal ik ook voor mezelf aarde meebrengen.’ Hij daalde naar de bodem van de
zee af, nam naar zijn gedachten twee handen vol aarde mee. De ene handvol bracht hij
naar God, met de andere hand stopte hij de aarde in zijn mond en steeg op om zelf
voor God verborgen land  te maken. De ene handvol bracht hij God, God nam die,
strooide die uit en de aarde werd dik. Die mens stak de aarde in zijn mond, de [aarde]
zwol op, de mens dreigde te stikken, de [aarde] snoerde hem de keel toe en hij was
bijna gestorven. Nu liep hij ter zijde en vluchtte weg voor God. Hij meende, dat hij
ver weggegaan is,  maar toen hij omkeek, stond God naast hem.  Toen die mens het
stikken nabij  was, sprak hij tegen God: ‘Ach God, waarachtige God, red me.’ God
sprak: ‘Wat was je van plan? Dacht je soms, dat je de aarde kon nemen en in je mond
verbergen? Waarom verborg je  de aarde?’ Die mens sprak: ‘Ik heb de aarde in  de
mond genomen om land te maken.’ God sprak: ‘Spuug die uit!’ Toen de mens deze
uitgespuugd had, ontstonden de kleine moerasheuveltjes. Daarop sprak God: ‘Nu ben
je  in  zonde. Je dacht  erover mij  iets  boos aan te doen; het  innerlijk  van het  jouw
onderworpen volk zal juist zo boos zijn! De geest van het mij onderworpen volk zal
heilig  zijn.  Zij zullen de zon zien, zij zullen het licht zien, de ware Kurbystan zal ik
genoemd  worden.  Jouw naam zal  Erlik  zijn.  De  mens,  die  zijn  zonde  voor  mij
verborgen houdt, zal de jouwe, de mens van Erlik, zijn. De mens, die zich voor jouw
zonde verborgen houdt, zal de mijne zijn.’

Er groeide een enkele boom zonder takken op, deze zag God. ‘Een enkele boom
zonder  twijgen  is  niet  aangenaam  om te  zien,  er  mogen  aan  hem  negen  takken
ontstaan,’ sprak hij.  Negen twijgen groeiden op. ‘Mogen aan de voet van de negen
takken negen mensen zijn, mogen uit die negen mensen negen volkeren ontstaan.’

Toen nu Erlik kwam, klonk een geruis van vele [hem onbekende] dingen. Erlik
sprak nu tegen God: ‘Waarvandaan komt dit geruis?’ God sprak: ‘Jij bent een vorst, ik
ben ook een vorst, dit is mijn volk.’ Daarop sprak Erlik: ‘Ach, geef mij toch dit volk
van je.’ God sprak: ‘Nee,ik zal het je niet geven, jij wacht maar.’ Nu sprak Erlik tegen
zichzelf:  ‘Halt,  halt,  ik  wil toch eens het  volk Gods bekijken.’  Erlik  ging, ging en
kwam daar  aan.  Toen hij  nakeek,  zag  hij  alles,  mensen,  wild,  vogels  en  allerlei
levends. Erlik sprak: ‘Hoe heeft God toch dit alles gemaakt? Ik zei toch, ik wil alles
nemen, hoe zal dan dit tot daad worden, waarvan voedt zich dit volk?’

Toen Erlik zag, dat zij van de ene kant van de enige boom aten, maar van de
andere kant niet, sprak hij: ‘Waarom eten jullie slechts van deze [kant]?’

Toen sprak een mens: ‘Deze [kant] is ons eten, dat ons door God is aangewezen.
God heeft  tegen de mens  gezegd:  ‘Eet  niet  het  eten  van  deze  vier  twijgen,  naar
zonsopgang toe zijn vijf twijgen, eet het eten daarvan!’ Nadat hij zo gesproken had, is
hijzelf  ten hemel  opgestegen;  aan de voet  van de boom heeft  hij  een hond gezet,
terwijl  hij  zei:  ‘Als  de duivel  komt, grijp  hem dan.’ Bovendien heeft  hij  een slang
neergezet, terwijl hij zei: ‘Als de duivel komt, bijt  hem dan.’ Daarop sprak God tegen
de hond en tegen de slang: ‘Als een mens komt, om ‘t eten van de vijf  twijgen, die
naar zonsopgang toe liggen,  te eten,  dan laat  hem nabij,  als  hij  echter het  eten van
deze vier twijgen eten wil, dan laat hem niet nabij!’ Daarom is dit ons eten.’

Toen de duivel Erlik dit hoorde, ging hij naar de boom: daar vond hij een mens,
genaam Töröngöi, tegen hem sprak hij: ‘Toen God jullie gezegd heeft, gij moogt van
deze vijf  twijgen eten, eet niet van die vier twijgen, dan is dat een leugen en niet de
waarheid. Eet niet het eten van deze vijf twijgen, eet dat van die vier twijgen.’

Toen de duivel zo gesproken had, sliep de slang in. De duivel drong in de slang
naar binnen; in de slang sprak de duivel: ‘Klim op deze boom.’ De slang klom op de
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boom. De slang at het  eten,  waarvan God gezegd had, dat de mens dat niet  mocht
eten.  Bij de man Töröngöi leefde tegelijk  een meisje  met  de naam Edji;  tegen hen
sprak de slang:  ‘Töröngöi,  Edji,  eet dit!’  Töröngöi sprak: ‘Nee, hoe zal ik  daarvan
eten? God zelf heeft gezegd: ‘Eet niet!’ Ik eet niet.’ Daarop gaf de slang het meisje
het  eten,  Edji at het.  Toen zij  het  at, was het eten zeer zoet. Töröngöi at het  niet.
Daarop stripte Edji de vrucht en streek ermee in de mond van Töröngöi. Nu viel het
haar  van hun lijf  en ze schaamden zich.  Eentje  verborg zich achter een boom, de
ander achter een andere boom.

Daarop kwam God. Toen God kwam, verborg al het volk zich voor God. God
riep: ‘Töröngöi, Töröngöi,  Edji,  Edji,  waar zijn  jullie?’  Toen God riep, spraken ze:
‘Wij zijn op bomen en komen niet naar je.’ God sprak: ‘Wat is er met je, Töröngöi?’
‘Edji heeft in mijn mond het door jou verboden eten gestreken.’ God sprak: ‘Waarom
heb je  dat  gedaan,  Edji?’  Edji  sprak:  ‘De slang  zei  tegen mij:  ‘Eet!’’  God sprak:
‘Slang! wat was er met je?’ Ze sprak: ‘In mijn binnenste was de duivel getreden, ik
heb het niet gezegd, maar de duivel heeft het gezegd.’ God sprak: ‘Hoe is de duivel in
je inwendige gekomen?’  De slang sprak: ‘Ik was ingeslapen, toen kwam de duivel
naar  me.’  God sprak: ‘Hond, wat  was er  met  jou? Waarom heb  je  de duivel  niet
gepakt?’ De hond sprak: ‘Voor mijn ogen was hij onzichtbaar.’

Nu sprak God tegen de slang: ‘O slang! Nu ben jij de duivel geworden, moge de
mens  je  bestrijden,  je  slaan,  je  doden.’ Daarop sprak hij  tegen Edji:  ‘Jij  hebt  het
brood, waarvan ik zei, dat jullie het niet moesten eten, gegeten, de rede van de duivel
heb je  gehoor gegeven,  het  eten van de duivel  heb je  gegeten:  nu zal je  kinderen
baren,  bij  het  baren hevige  pijnen  onderwinden,  de dood zal  je  bereiken.’ Daarop
sprak God tegen Töröngöi: ‘Het eten van de duivel heb je gegeten, mijn woord heb je
niet gehoorzaamd, de woorden van de duivel heb je gehoorzaamd; de mens,  die de
woorden van de duivel volgt, is in het land van de duivel, de mens, die mijn woorden
niet gehoorzaamt, zal mijn licht niet zien,  zal mijn genade niet ontvangen, zal in de
duisternis zijn. Thans is de duivel mij vijandig en met de duivel ben jij, Töröngöi, mij
eveneens vijandig. Als je nu het eten van de duivel niet gegeten had, als je mijn zegen
ontvangen had, mijn woorden gevolgd had, zou je eens aan mij gelijk geworden zijn,
nu mogen je negen zonen en negen dochters geboren worden. Nu heb je de zegen van
de duivel  ontvangen, het eten van de duivel gegeten. Ik wil nu geen mensen meer
scheppen, de mens moet uit zichzelf ontstaan.’ 

Nu sprak God tegen de duivel: ‘Waarom heb je mijn mensen bedrogen?’ Erlik
sprak: ‘Toen ik je vroeg, heb je ze niet gegeven, ik heb ze gestolen, ik heb ze met list
genomen;  als  ze  te  paard  wegstormen,  zal  ik  ze  onderwerpen,  als  ze  brandewijn
drinken, zal ik ze onenig maken, zal ze laten vechten, met takken elkaar laten slaan.
Als ze in het water afdalen, zal ik ze in het water storten, als ze op de boom klimmen,
zal ik ze laten vallen, als ze op de rots klimmen, zal ik ze erafstoten.’

Nu sprak God: ‘Onder drie aardlagen is het land der duisternis, waar noch zon
noch maan is,  daarheen zal  ik  je  neerstorten,  nu zal ikzelf  geen eten meer  geven,
gijzelf  voedt  u  door  u  eigen  kracht,  ik  kom nu  niet  meer  om me  met  jullie  te
onderhouden,  ik  zal  jullie  Mai-Tere  sturen,  hij  zal  jullie  leren allerlei  [dingen]  te
vervaardigen.’

Mai-Tere  kwam  naar  hen,  leerde  hen  allerlei  [dingen];  wat  Mai-Tere  hen
bereidde, was gerst, radijs, kandyk, lelie-uien en uien.  Daarop sprak de duivel: ‘Nu,
Mai-Tere, bid voor mij tot God, ik zou graag me naar boven, ter zijde van God me
verheffen.’ Mai-Tere boog voor God twee en zestig jaar lang. God sprak: ‘Ja, als je
mij niet bestrijdt, als je de mensen niets boos toevoegt, dan kom!’ Nu steeg Erlik naar
de hemel op; nadat Erlik erheengegaan was, boog hij voor God: ‘Geef me je zegen,
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geef me je  zegen, dat ik  de hemel voltooien kan, o God!’ God gaf hem de zegen:
‘Vervaardig de hemel,’ sprak hij. Nu maakte Erlik met Gods zegen de hemel en Erliks
duivels groeiden in deze hemel van hem, in grote getale groeiden ze.

Toen leefde  eveneens  een mens  Gods  Mandy-Schire,  die  dacht  bij  zichzelf:
‘Onze mensen leven op de aarde, Erliks mensen leven in de hemel,  dat is toch zeer
slecht.’ Zo dacht  Mandy-Schire,  was boos op God en ging  om Erlig  te bevechten.
Erlik kwam Mandy-Schire tegemoet, sloeg Mandy-Schire met vuur en verdreef hem.
Mandy-Schire  vluchtte  huiswaarts.  God vroeg  hem:  ‘Waar  kom je  dan vandaan?’
Many-Schire sprak tegen God: ‘Erliks volk leeft boven in de hemel, ons volk leeft op
de aarde, dit is  zeer slecht. Ikzelf dacht erover Erliks volk ter aarde neer te storten,
had echter geen kracht en kon ze niet neerstoten.’ God sprak: ‘Niemand is sterker dan
ik, Erlik is thans sterker dan jij:  zijn tijd is nog niet gekomen; als zijn tijd komt, dan
zal ik je zeggen: “Ga nu;” als je op die dag gaat, dan zal je sterker zijn.’

Hij leefde, leefde stil; toen Mandy-Schire lang zo geleefd had, dacht hij bij zich:
‘De  dag,  waarop God spreekt:  “Ga  nu!”  is  gekomen.’  God zag  Mandy-Schire  en
sprak: ‘Je zult hem verdrijven, zult je gedachten uitvoeren, zult sterk zijn, zeer sterk
zal je zijn; mijn machtige zegen zal je treffen.’ Mandy-Schire verheugde zich, lachte,
lachte en sprak: ‘Ik heb geen geweer, geen koker, geen speer en geen zwaard. Slechts
de enige rode hand heb ik, hoe zal ik gaan?’ God sprak: ‘Waarmee wil je dan gaan?’
Mandy-Schire sprak: ‘Ik heb niets; met de voet wil ik hem trappen, met de arm wil ik
hem wegslingeren.’ God sprak: ‘Neem deze, neem een speer.’ Mandy-Schire nam de
speer,  ging  naar  de  hemel,  overwon Erlik  en verdreef  hem.  De  hemel  van  Erlik
verpletterde hij met de speer, alles,  wat zich daar bevond, wierp hij neer. Voor deze
tijd was er geen steen, geen rots, geen bergwoud. Toen nu de ruïnes van de hemel van
Erlik op de aarde gevallen waren, ontstonden alle  rotsen, alle stenen, het bergwoud,
de hoge bergen en alle  bergruggen, het door God geschapen,  goede, geheel vlakke
land werd allemaal slecht. Daarop wierp Mandy-Schire de onderdanen van Erlik van
de hemel op de aarde neer. Enigen stortten in het water en stierven, enigen vielen op
het vee en stierven, enigen vielen op rechtopstaande bomen en stierven, enigen stieten
met gaande mensen tezamen, enigen vielen op stenen en stierven, allen stierven.

Nu vroeg Erlik  van God land. ‘Mijn hemel heb je afgebroken, nu heb ik geen
land, geef me een beetje,’ zei hij. God sprak: ‘Nee, ik geef je geen land.’ Erlik sprak:
‘Geef me toch slechts een akker land.’ God sprak: ‘Nee, ik  geef je  helemaal  geen
land.’ Erlik sprak: ‘Geef mij vijf vadem land.’ Ook niet eens vijf vadem land gaf God
hem. Nu stiet Erlik met zijn stok, die hij in zijn hand had, in de aarde en sprak: ‘Ach,
mijn God, geef me toch zoveel land, als de punt van deze stok bedraagt.’ God lachte
en sprak: ‘Neem zoveel land, als onder deze stok ligt.’

Nu begon Erlik op dit kleine stukje land een hemel te bouwen. Maar God sprak:
‘Ga naar beneden; bouw hem onder de aarde door, bevestig je daar. Daal af naar de
bodem van de hel,  omsluit  je  met  [aard]lagen.  Brand boven een ondoofbaar  vuur,
nooit en te nimmer meer zal je de zons of de maans licht zien. Eens, aan het einde der
wereld zal ik je richten; als je je goed gedraagt, zal ik je naar mijn licht voeren, als je
slecht  bent, zal ik  je  nog eens zo ver verwijderen, zo zal het zijn.’  Erlik  sprak: ‘Ik
denk erover alle  dode mensen met  me  mee  te nemen.’  God sprak: ‘Die geef ik  je
helemaal niet.’ De duivel sprak: ‘Ach God, als het zo is,  dan heb ik  toch helemaal
geen onderdanen; ik ben nu in  de aarde afgedaald,  wat moet ik  alleen aanvangen?’
God sprak: ‘Wat vraag je  me, maak hoe je  denkt, je  mag jezelf mensen scheppen.’
Toen boog Erlik voor God: ‘Als je je zegen geeft, dan zal ik wel scheppen.’ God gaf
de zegen. Erlik maakte een blaasbalg en een tang legde hij eronder, sloeg eenmaal met
de  hamer  erop,  onder  de  hamer  sprong  een  kikker  tevoorschijn;  weer  sloeg  hij
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eenmaal, er kronkelde een slang tevoorschijn; nogmaals sloeg hij,  er kwam een beer
tevoorschijn  en liep weg; nogmaals sloeg hij,  er kwam een wild zwijn tevoorschijn;
nog  eenmaal  sloeg  hij,  er  kwam  een  almys  (boze  behaarde  geest)  tevoorschijn;
nogmaals sloeg hij erop, er kwam een  sjulumys (boze geest) tevoorschijn;  wederom
sloeg hij, er kwam een kameel tevoorschijn.

God kwam nu en wierp Erliks blaasbalg, tang en hamer in het vuur; uit de in het
vuur geworpen blaasbalg ontstond een vrouw, uit de tang en de hamer ontstond een
man, God nam de vrouw, spuugde erop en ze werd tot een vogel, ze werd een reiger
(kordoi), met wiens vleugels men niet de pijlen bevederd, wiens vlees de hond niet
vreet, die het moeras stinkend maakt. God spuugde op de man, daarop werd hij een rat
(jalban), wiens voeten lang zijn,  die geen handen heeft, die het vuil van het huis is,
die de oude zolen van de laarzen vreet.

Daarop sprak God tegen de mens: ‘Ik heb voor jullie  vee gemaakt, ik heb voor
jullie  eten gemaakt, ik heb mooi, helder water op het  oppervlak van de aarde laten
stromen, dat jullie drinken, ik heb jullie geholpen, doen jullie mij nou ook iets goeds!
Nu wil ik terugkeren, snel kom ik niet weerom. Je bent van mijn mensen, Schal-Jime;
een  mens,  die  brandewijn  gedronken  heeft,  kleine  kinderen,  veulens,  kalveren,
lammeren behoede je, Schal-Jime! neem de mens, die goed gestorven is; wie zich met
het geweer geschoten heeft, zichzelf gedood heeft, neem die niet, werp die weg. Wie
in de strijd met anderen gestorven is, breng die naar mijn land. de mens, die de rijken
iets ontsteelt, degene, die anderen vijandig  tegenoverstond, neem die niet,  werp die
weg; wie om mijnentwil, om wille van de vorst gestorven is, breng die naar mijn land.
Ik heb geholpen, de duivel heb ik verwijderd, heb hem van jullie  gescheiden; als de
duivel jullie  nu nabijkomt, geeft dan de duivel eten, maar eet het eten van de duivel
niet. Als jullie  het eten van de duivel eten, dan zullen jullie  des duivels onderdanen
zijn;  vergeet mijn  woorden niet! Als jullie  mij  aanroepen, dan zullen jullie  op mijn
jaspand zitten. Ik zal nu wegblijven, als ik ook lang uitblijf,  dan zal ik toch komen;
vergeet mij nooit, vergeet niet, dat ik kom. Denkt eraan, dat ik waarlijk kom. Ik ga nu
ver weg, als ik terugkom, dan zal ik jullie goeden en kwaden zien. Op mijn plaats zal
jullie  nu Japkara, Many-Schire, Schal-Jome helpen. Japkara, zie goed toe! Als Erlik
de dode mens wil nemen, zeg het dan Mandy-Schire; Mandy-Schire is sterk, moge hij
Erlik overwinnen. Schal-Jime, zie goed toe, mogen de boze geesten onder de aarde
blijven, als ze op het oppervlak van de aarde komen, zeg het dan Mai-Tere. Mai-Tere
is sterk, moge hij hen overwinnen. Moge Podo-Sünkü de zon en de maan bevestigen,
Mandy-Schire zal de aarde en de hemel bewaken. Mai-Tere zal het boze ver van het
goede houden, Mandy-Schire,  jij,  vecht; als  jou de kracht  komt,  roep dan mij  aan,
werp niet de ene weg, als je hem voor boos houdt. Bij de nalatenschap van een dode
moge  alles  gelijk  zijn.  Als  je  een vorst  voor  slecht  houdt,  verstoot  dan  niet  zijn
onderdanen als boos. Als je een vorst voor goed houdt, neem dan niet alle onderdanen
als goed tot je; onderricht de mensen in al het goede. Leer hen vis hengelen, leer hen
met het net vis vangen, leer hen eekhoorntjes schieten, leer hen het vee weiden, leid
hen naar al het goede, als wanneer ik het zelf was.’

Daarop verwijderde God zich.
Mandy-Schire bleef achter,  maakte een hengel en viste; spon hennep, maakte

netten, maakte boten en viste met een net; maakte een geweer, maakte kruid en schoot
eekhoontjes. Zo ging hij hen in allerlei goeds naar het woord Gods voor, onderrichtte
hen in alles. Op een dag sprak Mandy-Schire: ‘De wind zal me vandaag wegvoeren.’
Een wervelstorm ontstond en nam Mandy-Schire weg.

Japkara sprak: ‘God zelf heeft Mandy-Schire genomen, zoekt hem niet, gij zult
hem niet  vinden.  Ik ben Gods bode en zal nu ook terugkeren, ik  zal naar het land
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gaan, waar God mij wonen laat. Laat niet af van datgene, wat ge geleerd hebt, de door
God gegeven kracht is dit.’ Zo sprekend ging hij weg.

10. Het einde van de wereld
10a.13

Als het einde van de wereld zal zijn  gekomen, zal de hemel van ijzer zijn,  de
aarde zal van koper zijn; de ene vorst zal op de andere vertoornd zijn; het ene volk zal
het andere kwaad toedenken; de harde steen zal breken; het harde hout zal kraken; de
mens zal een span lang worden; de man zal een duim lang zijn; ‘s mans teugel zal kort
zijn; wat niet een nap is, zal heer zijn; de vader zal zijn kind niet kennen; het kind zal
de vader  niet  kennen.  Knoflook zal op het  hoofd  groeien;  goud, zo groot als  een
paardenkop, zal geen nap eten waard zijn; onder de voeten zal het goud tevoorschijn
komen, maar niemand zal er zijn om ‘t te nemen.

10b.14

Als het einde van de wereld gekomen is,  zal de zwarte aarde in vuur branden;
Kairakan,  God  de  Vader,  zal  zich  de  oren  toehouden.  Te  dien  tijd  zal  het  land
vernietigd  worden;  de  rebels  machtige  stem  zal  de  mensen  verheugen.  De
moerasheuvels zullen waggelen; de ijzeren stijgbeugels’ bodem zal vol gaten worden;
het oog van de naald zal splijten;  ‘t volksgedrang zal vernietigd worden; de zwarte
worm zal vleugels krijgen; naar het zwarte oog zal het bloed stromen; het bronwater
zal met bloed stromen; het land zal dreunen, de bergen zich omdraaien; de hellingen
zullen  instorten;  de hemel  zal sidderen;  de zee zal golven slaan;  het  land  zal zich
omkeren en de oppervlakte zal naar onderen staan; ‘t mos zal uitgerukt worden en as
worden;  de hemel  zal in  beweging  geraken,  een naad zal  zich openen; de zee zal
golven  slaan  en  de  bodem te  zien  zijn;  op  de  bodem van  de  zee  zullen  negen
gescheiden  zwarte  stenen  op  negen  plaatsen  breken;  als  ze  op  negen  plaatsen
gebroken zijn,  zullen negen met banden voorziene kisten komen, negen mannen met
ijzeren paarden zullen tevoorschijn komen eruit, twee van hen zullen hun leiders zijn,
hun rijpaarden [...]. De voorpoten ervan zijn  van zwaarden voorzien,  de staart van
achter is met een lans voorzien; als ze op bomen stoten, dan vernietigen ze de bomen,
als ze op levende wezens stoten, dan vernietigen ze de levende wezens; het volk zal
geen rust hebben;  zon en maan zullen  geen glans  hebben;  de bomen zullen  bij  de
wortels uitgerukt worden; de vader zal van zijn kind gescheiden worden; de planten
zullen vernietigd worden, hun zaad zal ten einde gaan. De moeder zal zich van haar
liefste scheiden; zonder man zal ze zijn; op de aarde zal het kruid köngül tevoorschijn
groeien; uit het kruid zullen sprinkhanen tevoorschijn  komen; als ze op vee stuiten,
zullen  zij  het  vee  vernietigen;  als  ze  op  mensen  stuiten,  zullen  ze  de  mensen
vernietigen; te dezer tijd zal Schal-Jime roepen: ‘Zie hier, Mande-Schire, verleen me
eenmaal hulp,  tot het kruid köngül reikt mijn hand niet; het kruid köngüls wortel is
een geelbruine slang.’ Mandy-Schire zwijgt, aangezien dit niet helpt, zal Schal-Jime
roepen:  ‘De grote vorst  heeft  zijn  volk  verlaten,  de grote hengst  heeft  zijn  kudde
verlaten;  de  oever  is  ingestort,  het  water  uitgedroogd;  de  met  kraag  voorziene
pels[jas]  is  afgedragen,  zijn  kraag is  verscheurd;  het  beheerste  volk  is  zonder  wet
gebleven;  de wereld  is  zonder  leven;  de vogel,  die  zijn  nest  heeft,  heeft  zijn  nest
verlaten; het hert, dat een standplaats heeft, heeft zijn standplaats verlaten; de vrouw,

13 185 N°II.1: Nach Teleutischer Überlieferung (p).
14 185-188 N°II.2: Nach Altaischer Überlieferung (p).
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dat daar kinderen heeft,  heeft  haar kinderen verlaten.’ Mai-Tere echter zal zwijgen.
Daarop zullen Erliks helden, Karasch en Kerei,  uit  de aarde opstijgen,  als ze uit de
aarde opgestegen zijn, zullen Ülgäns helden, Mandy-Schire en Mai-Tere, om met hen
te strijden, uit  de hemel  afdalen;  van het bloed van Mai-Tere zal de aarde in  vuur
branden, zo zal het einde van de wereld zijn!

11. Sartaktai Käsär15

Sartaktai bouwde over de Katunja  een stenen brug en sprak tegen zijn  zoon:
‘Morgen komt de brug klaar, beslaap jij niet je vrouw!’ Om nu de brug af te kunnen
maken, bracht hij veel stenen erheen, ze sloten echter niet, de brug kwam niet klaar en
alles brak, want de zoon besliep zijn vrouw. Nu nam hij de stenen in zijn jaspand en
wierp ze op naar de hemel; boven Jalattan vielen ze op de vlakte, toen bleef de brug
onvoltooid. Sartaktai berispte zijn zoon, wierp hem neer op de steen en de naakte voet
drukte zich  in  de steen af.  Alles  is  thans  nog waar te nemen.  Zijn  schoondochter
schold hij uit, toen bleef zij aan gene zijde van de Katunja als een witte rots staan.
Zijn zoon schold hij uit, spuugde op hem, de jongeling bleef aan gene zijde van de
Katunja als de [thans] Täldäkpän genaamde berg [staan].

Hijzelf ging de Tschuja opwaarts; de Uittu Kaja-helling der Tschuja doorsneed
hij met een schaar en drong erdoor. Van daar ging hij naar de Tschuja-bron, naar de
Piquet aan de Sök. Op de Kökö Kaju, aan deze zijde van de Sök, steeg hij te paard en

draafde; zijn paards hoef drukte zich in de aarde af.

12. Sary Art16

Aan gene zijde van de Tschuja-bron is een plek, die Sary Art heet en tussen de
rivieren Nongon-Pyratty en Ulan-Pyratty ligt. Op deze plek is God zelf uit de hemel te
paard afgedaald.  ‘Ziet  de plek van de paardehoef!’ zei hij,  ‘als  het spoor van mijn
paard goed behouden is,  dan zal de ondergang van de wereld nog ver zijn;  als  het
spoor van mijn  paard verdwijnt,  dan denk eraan,  dat de ondergang van de wereld
aanstaande is.

13. Altyn Tschötschü17

Aan gene zijde van de Sök is een berg, die Orschulang heet, op diens hoogte is
een bron, die Altyn Tshötschü (gouden nap) heet. Dit water wordt in de zomer niet
warm en bevriest in de strengste winter niet.

God steeg op deze hoge berg om daar drinkwater te maken, opdat de mens en
het vee drinken moge. Om hout te halen was daar geen boom. ‘Ik wil bomen maken,’
zei God en maakte ze. Daarop stiet God zijn zweepsteel in de aarde en zei: ‘Water,
kom voor de dag!’ Water kwam voor de dag en kookte als in een ketel.  Dit  water
kookte en kookte en stroomde over de rand heen. Nu legde God leem eromheen, hield
het op en sprak: ‘Hé, water, droog naar onderen niet uit, stroom naar boven niet over.’

15 188f N°III: ID.
16 189 N°IV: ID.
17 189 N°V: ID.
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14. Sage van Abum-Böm18

Eens leefde Karang Attu Kan. Hij huwde zijn dochter uit. De moeder van het
meisje vroeg aan Karang Attu Kan: ‘Wat zal men het meisje aantrekken?’ De kan zei:
‘Wat zal men haar aantrekken? In negenvoudige zijde zal men haar kleden.’ Daarop
kleedde men haar in negenvoudige zijde. Het huwelijk vond plaats. Na het huwelijk
reden ze weg. Toen [de man] haar weggevoerd had, werd het zeer koud. Bij de koude
zei het meisje: ‘Mijn vadertje (abum)!’ Toen ze zo gesproken had, viel ze van het
paard en stierf. Haar gebeente begroef men in de aarde. Helden brachten de steen
erheen en legden die op haar. Dit voorval bleef als sage en alle mensen noemen deze
helling Abum Böm.

15. Janar Kusch19

Janar Kusch ging met zijn vrouw naar een gastmaal, nadat ze naar het gastmaal
gereden waren, keerden ze huiswaarts. Op de terugweg dacht Janar Kusch bij zich:
‘Wacht, wacht, bemint mijn vrouw mij wel?’ Hij ontmoette een eland, achtervolgde
het; terwijl hij erheenstormde, viel hij van het paard en deed alsof hij dood neerlag.
Zijn vrouw kwam en zag het: Janar Kusch is dood. Zijn vrouw jammerde en zong:

‘Van Janar Kusch keerde ik niet huiswaarts,
Terugkerend trouw ik niet meer.
Met het door mijn vader mij gegeven eetmes
Zal ik geen eten meer snijden,
Wil ik een steen snijden,
Het moge mij door de lever dringen!’

Ze nam het mes en doorsneed haar lever en bleef stil. Janar Kusch hoorde het
woord, toen ze geen geluid meer afgaf, sprong hij snel op en keek; met haar mes had
ze de lever doorsneden en was gestorven. Dit is thans tot sage geworden.

16. De zoon van de beambte20

Een chan had ene Tari Pi, hem bevond de chan schuldig. Diens zoon was een
nar zonder verstand. Bij zijn dood zei Pi tegen zijn zoon: ‘Hé, mijn kind, in mijn borst
zijn veel woorden; ik zou je die willen zeggen, maar je begrijpt ze niet; zo mag het
dan blijven, maar twee of drie woorden wil ik je zeggen! Wat je ook mag horen, zeg
het niet  je vrouw. Als  je  iemand om raad vraagt, dan is  er een mens met  een volle
zwarte baard,  vraag hem,  hij  zal je  goede raad geven.  Ook is er een blonde  mens
zonder baard, deze is  een goede mens,  spreek met  hem,  als  je  iets  te zeggen hebt.
Vraag  van  zulke  lieden  elke  raad.  Als  de  man  met  de  volle  zwarte baard  of  de
baardloze blonde man je een raad geeft, volg hem dan op!’ De vader stierf,  de zoon
bleef achter. De zoon dacht: ‘Is het woord van mijn vader waarheid of leugen? Laat
ons eens zien!’ Aldus denkend stal de dwaze zoon het paard van de vorst. In de aarde
groef hij een stal, bracht het gestolen paard erin en voederde het zelf. Na drie dagen
ging hij op de markt en bekeek de lui,  die daar waren. De man met de volle zwarte
baard was er ook. De dwaze zoon nam deze mens terzijde.  Deze man vroeg aan de
dwaze zoon: ‘Wat heb je mij te zeggen, wat vraag je me?’ De dwaze zoon zei: ‘Ik wil

18 190 N°IV: Sage von …
19 190f N°VII: ID.
20 191-194 N°VIII: Des Beambten Sohn [AT 910A].
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je  vragen,  is  het  waar,  wat  men  zegt,  dat  het  paard van de vorst gestolen is?’  De
zwartbaardige man zei: ‘Ik heb het gehoord, het zal wel waar zijn!’ De dwaze zoon
vroeg: ‘Weet je, wie het gestolen heeft? Heb je het gehoord?’ De zwartbaardige man
zei: ‘Hoe zal ik weten, wie het gestolen heeft, ik weet het niet!’ Daarop vroeg hij hem:
‘Waarom vraag je  mij  [dit]?’  De dwaze zoon antwoordde: ‘Ik  heb  het  drie  dagen
geleden gestolen.’ Toen vroeg de zwartbaardige hem: ‘Waar voeder je dan het paard?’
De dwaze zoon zei: ‘In de aarde heb ik een stal gegraven, daar onder de aarde voeder
ik het.’ 

Zo bleef het. Daarop leefde de jongeling zeven dagen; na zeven dagen ging hij
weer op de markt en bekeek de mensen,  die er waren; daar was ook de baardloze,
blonde man. De dwaze jongeling nam hem terzijde.  De baardloze man vroeg: ‘Wat
wil je me vragen?’ De jongeling vroeg: ‘Heb je gehoord, dat het paard van de vorst
gestolen is?’ De baardloze man zei: ‘Ik heb het gehoord, het is waar.’ De jongeling
zei:  ‘Ik heb het  paard gestolen.’  De baardloze man vroeg: ‘Waar  houd je  dan het
paard?’ De dwaze jongeling zei: ‘In de aarde heb ik een stal gegraven, daar heb ik het
heengebracht en voeder het.’

Zo bleef het. Daarop vergingen zeven jaar, de dwaze zoon sliep met zijn vrouw.
Na verloop van zeven jaar vroeg hij zijn vrouw: ‘Onze vorst is een goed paard kwijt
geraakt, is  het waarheid of leugen?’ Zijn  vrouw zei: ‘Het kan waar zijn,  ik heb het
gehoord.’ Hij vroeg zijn vrouw: ‘Wie denk je, die het gestolen heeft?’ De vrouw zei:
‘Ik weet het niet, weet jij het wel? Als jij het weet, zeg het me dan!’ De jongeling zei:
‘Ik heb het gestolen!’ De vrouw zei: ‘Waar heb je het heengebracht?’ Hij zei: ‘In de
aarde heb ik  een stal gegraven,  daar heb  ik  het  heengebracht  en voeder het.  Ach,
vrouw! Luister, jij, zeg het geen andere mens.’

Na zeven jaar  kwam het  morgenrood tevoorschijn.  De zon ging  op, maar  de
dwaze jongeling vond zijn vrouw niet. Terwijl hij haar vergeefs zocht, kwamen boden
van de chan en haalden de beambtes dwaze zoon naar de vorst. Hij trad bij de chan
binnen.  De chan vroeg: ‘Jij hebt mijn paard gestolen?’ De dwaze jongeling zei: ‘Ik
heb het gestolen.’ De chan vroeg: ‘Waarom heb je het gestolen?’ De dwaze zoon zei:
‘Toen mijn  vader stierf, zei hij aldus tegen mij  een erfenis: “In mijn borst zijn  veel
woorden, als ik die ook zeg, dan begrijp je ze niet, je bent een dwaas, slechts een ding
zal ik je zeggen, wat je ook hoort, zeg het je vrouw niet. Als je een raad wilt horen,
vraag dan een man met een volle zwarte baard, volg diens raad op! Of ook vraag een
baardloze blonde man, luister naar diens raad!” Zo sprekend stierf mijn vader. Om nu
naderhand te ervaren, of de woorden van mijn vader juist of vals zijn, heb ik je paard
gestolen.’ De chan zei: ‘Leeft het paard?’ De dwaze zoon zei: ‘Je paard is gezond, ik
heb  het  niet  bestegen  en  goed  gevoederd.’  De  chan  vroeg:  ‘Waar  heb  je  het
gevoederd?’ De jongeling zei: ‘Onder de aarde heb ik een stal gemaakt, daar heb ik
het gevoederd.’ De chan vroeg: ‘Heb je het iemand gezegd?’ De dwaze zoon zei: ‘Na
drie dagen heb ik  het  de man met  de volle  zwarte baard gezegd.’ De chan vroeg:
‘Hoeveel  jaren  zijn  sindsdien  vergaan?’  De  jongeling  antwoordde:  ‘Zeven  jaar.’
Nogmaals vroeg de chan: ‘Heb je het nog iemand gezegd?’ De jongeling antwoordde:
‘Na zeven dagen heb ik het een blonde, baardloze man gezegd.’ De chan vroeg: ‘Heb
je het nog iemand gezegd?’ De jongeling zei: ‘Nee, na zeven jaar heb ik het gisteren
in de nacht mijn vrouw gezegd.’ De chan vroeg: ‘Zal je de man met de volle zwarte
baard herkennen?’  De jongeling  zei:  ‘De lieden,  met  wie  ik  gesproken heb,  zal ik
herkennen.’  De chan liet  de beide  lieden halen.  Hij vroeg die met  de volle  zwarte
baard:  ‘Heeft  jou de beambtes dwaze zoon gezegd, dat  hij  het  paard van de vorst
gestolen heeft?’ Deze antwoordde: ‘De jongeling heeft ‘t gezegd.’ ‘Hoeveel tijd was
er verstreken?’ vroeg de chan. ‘Drie dagen,’ antwoordde de ander. Aan de baardloze
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blonde man vroeg de chan: ‘Heeft jou deze dwaze jongeling gezegd, dat hij het paard
van  de vorst  gestolen  heeft?’  Deze  antwoordde:  ‘Hij  heeft  het  gezegd.’  De chan
vroeg: ‘Hoelang zei hij,  dat het geleden was, dat hij het paard van de vorst gestolen
heeft?’ De baardloze man zei: ‘Zeven dagen.’ ‘Heb je het nog iemand gezegd, dat je
het paard gestolen hebt?’ vroeg de chan. De jongeling zei: ‘Slechts mijn vrouw heb ik
het gezegd. Niemand anders.’ De chan liet de vrouw komen en zei: ‘Wanneer heeft je
man je gezegd, dat hij het paard van de vorst gestolen heeft?’ De vrouw zei: ‘Gisteren
heeft hij het me gezegd.’ ‘Hm!’ meende de chan, ‘brengt haar weg en snijdt  haar de
hals af.’ 

De  man  met  de volle  zwarte baard  maakte  hij  tot  beambte  en  eveneens  de
blonde man zonder baard. De dwaze jongeling zette hij in de plaats van zijn vader in,
maakte hem tot de chans Tari Pi en gaf hem zijn  dochter tot vrouw. Daarop zei hij
tegen  hem:  ‘Al  ben  jij  ook  een  dwaas,  toch  zal  het  uit  jou  met  Gods  zegen
voortgegane kind scherpzinnig zijn. Leef nu met God.’

17. Het IJzergebergte21

De Oirot-heer rustte een leger uit; toen hij het zo uitgerust had, sprak hij:  ‘Een
gebergte zal komen, zijn naam is IJzergebergte, aan gene zijde van het IJzergebergte
zal een zee zijn, aan gene zijde van de zee zal een volk zijn, daarheen rijdend, bevecht
het.’ 

Het leger bereikte het IJzergebergte, zijn top konden ze niet beklimmen, een jaar
bleven ze er, naar hun vorst stuurden ze een brief terug: ‘Over dit gebergte zijn wij
niet in staat te klimmen, wat moeten wij doen?’ De chan stuurde hen een brief: ‘Bidt
tot God, hij zal de berg op een plek nederig maken, wacht daar twee jaar.’

Nu bleven ze twee jaar, in totaal dus drie jaar. Toen op een plek een vernedering
ontstaan was, klommen ze over de hoogte van het gebergte. Aan gene zijde was een
onafzienbare blauwe zee. Aan gene zijde van de zee stond een hoge, kale rots, iets
anders zagen ze niet.

Naar deze zee afdalend, voer een deel van hen in een kleine boot over de zee.
De rots bewoog zich, toen ze daarheen kwamen, was het een klein meisje. Dit meisje
sprak: ‘Waarvandaan zijn jullie,  kinderen, gekomen? Waarom zijn jullie  vruchteloos
naar  dit  land  gekomen?’  De  soldaten  spraken:  ‘Om  oorlog  te  voeren  zijn  wij
gekomen.’ Het meisje sprak: ‘Als het zo is, dan zal ik gaan en het mijn heren zeggen;
jullie,  wacht.’  Het  meisje  ging;  ‘s  anderendaags  kwamen  50  mensen  met  bogen,
lansen  en  zwaarden,  allen  waren  groter  dan  het  meisje.  Deze  mensen  vroegen:
‘Waarom zijn jullie  gekomen?’ De soldaten spraken: ‘Om dit volk te bevechten zijn
wij gekomen.’ Die lui zeiden: ‘Wij weten niet, dat de oorlog door God geschapen is,
wij trekken niet in de oorlog en de oorlog komt niet naar ons; sinds hemel en aarde
geschapen zijn,  is  geen oorlog tot ons gekomen. Wie  is  dan jullie  veldheer? Is hij
hier?’  De soldaten zeiden:  ‘Nee, aan gene zijde.’ Dat  volk sprak: ‘Roept hem,  wij
willen  met  hem spreken. Maar wacht, wacht, het  is  niet  nodig naar de overkant  te
varen, wij zullen jullie  eroverheen brengen.’ Uit de koker trokken ze een pijl.  ‘Gaat
op deze  pijl  zitten;  hoeveel  mensen  gaan  naar  boven?’  Acht  mensen  gingen  naar
boven.  Men  schoot  hen over  de  zee  heen.  Snorrend  viel  de pijl  neer,  uit  de  pijl
kwamen mensen tevoorschijn, acht mensen kwam tevoorschijn.

De veldheer zag hen en sprak: ‘Hoe zijn jullie in deze pijl terechtgekomen?’ De
soldaten zeiden: ‘Toen wij met een schip wilden overvaren, sprak een der mensen van

21 194-197 N°IX: Das Eisengebirge.
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daar: “Wacht, stop, snel zult ge zo niet aan de overkant komen, het zal lang duren, in
plaats daarvan willen wij jullie eroverheen schieten.”’

De veldheer voer naar de overkant, ging erheen, begroette hen. De lui van het
meer spraken: ‘Waarom ben je hierheen gekomen?’ De veldheer sprak: ‘Om dit volk
te bevechten, zijn wij hierheen gekomen.’ Die mensen spraken: ‘Sinds de schepping
van  de  wereld  is  naar  ons  land  geen  oorlog  gekomen.  Sinds  drie  jaar  is  het
IJzergebergte op een plek nederig geworden, wat heeft dat te betekenen? Brengt toch
uw rijpaarden hier, wij zouden ze graag willen zien.’

De  veldheer  liet  de  paarden  nabijbrengen.  Ze  spraken,  keken,  keken  en
streelden. ‘Ze hebben toch stenen hoeven,’ spraken ze, ‘hebben schelforen. Een mens,
die hen bestegen heeft, hoe zou die niet flink zijn, hoe zou hij niet krijger zijn?’

Goud gaven ze, zilver gaven ze, mooie zijde, gouden nappen, fraaie pijlen gaven
ze. Het meisje  sprak: ‘Brengt deze door mij gegeven geschenken weg! Moge hij er
niet over denken met mij te strijden. De heerseres van het grensvolk van hier ben ik.
Leeft  wel!’ Nadat ze zo gesproken had, gaf ze de ene voorhelft  van haar pelsjas en
sprak: ‘Brengt het uw vorst! Voor hoeveel mensen zal deze pels zijn?’ Ze groette hen,
nam afscheid en keerde naar huis terug. Het leger kwam terug bij zijn vorst; de chan
sprak: ‘Hebt ge het land, waarheen ge moest gaan, bereikt?’ De veldheer sprak: ‘Wij
hebben het bereikt.’ De vorst vroeg: ‘Wat hebt ge gezien, wat hebt ge gehoord?’ De
veldheer sprak: ‘De meisjesvorst heeft je  geschenken gegeven: goud, zilver, gouden
nappen, zilveren nappen, gouden pijlen en zijde gaf zij voor je mee en sprak: ‘Sinds
de hemel  en aarde geschapen zijn,  zijn  wij  niet  in  de oorlog getrokken en is  geen
oorlog tot ons  gekomen.  Breng  hem deze  voorzijde  van  mijn  pels.  Voor hoeveel
lieden  zal  die  zijn?’’  zo  sprak  de  veldheer.  Nadat  de  vorst  de  ene  pelsvoorhelft
genomen had, gaf hij die aan de kleermakers, om te ervaren, voor hoeveel mensen die
toereikend was, de ene voorhelft van de pels was voor acht mensen toereikend.

Daarop zei de Oirot-chan:  ‘Met  hen kan men geen oorlog voeren,  een mens
stopt acht in de pijl  en stuurt hen over de zee heen, een van haar jasvoorhelften is
genoeg  pels  voor  acht  mensen;  wat  voor  mensen  zullen  met  dergelijke  mensen
strijden, wie zal met hen strijden, zonder hen te vrezen? Blijft hier, dit zijn de enigen,
voor wie de Oirot zich vrezen.’

18. De twee vorsten22

Er leefde een Järän Tschätschän (Tsjetsjen) genaamde vorst. Hij had een zoon,
zijn zoons verstand was ontoereikend, hij was dwaas. ‘Wat denk je, zoon, laten we
gaan jagen,’ zei de vader. Ze gingen jagen, joegen, de avond kwam eraan. De vader
sprak tegen zijn zoon: ‘Draai een rechtopstaande boom tezamen, breng het binnenste
hierheen en maak vuur aan.’ De zoon sprong op, ging het hout in, omvatte de boom,
draaide hem tezamen en legde vuur aan. Järän Tschätschän ging heen, bracht droog
hout en legde vuur aan. De nacht  kwam eraan, de vader sprak: ‘Mijn  zoon, schiet
hierheen en daarheen de pijl af.’ Nu bond zijn vader, Järän Tschätschän, zijn paarden
vast. De volgende  morgen keerde hij  terug. Toen hij  teruggekeerd was,  vroeg zijn
echtgenote, de oude vrouw: ‘Is er verstand in je zoon gekomen?’ De oude man sprak:
‘Mijn zoon heeft geen verstand.’ De oude vrouw sprak: ‘Als hij dwaas is,  wat moet
dan daarvan worden? De jurte van de vorst zal leeg blijven.’ De vorst sprak: ‘Ik zal op
vrijerspad gaan en een meisje uitzoeken.’

Hij zadelde zijn  paard en reed weg. Toen hij  bij een volk kwam,  waren veel
meisjes hout gaan zoeken. Järän Tschätschän deed de hemel regenen. Het regende en
22 197-204 N°X: Die beiden Fürsten [AT 875 + ?].
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hagelde.  Daarop klaarde  hij  de hemel  weer  op.  Bij  die  hagel  en regen  waren de
hemden van die meisjes nat geworden. Toen de dag opgeklaard was, trokken zij hun
hemden  uit,  droogden  die  en  zochten  zelf  naakt  hout.  Daarop  kwam  Järän
Tschätschän als toevallig  naar hen gereden en sprak: ‘Wat doet gij daar, kinderen?’
‘Wij zoeken hout,’ spraken ze. Terwijl de andere meisjes het achterste bedekten, zat
er een meisje en hield de borsten verborgen. Daarop nam ze haar pels af, dekte met de
pels het hout en ging zitten.

Järän Tschätschän sprak: ‘De andere meisjes verstoppen hun achterste, jij,  mijn
kind, verbergt het achterste niet. Waarom houd je je borsten verborgen?’ Het meisje
sprak: ‘Vadertje! Mij is immers niet alleen een achterste aangegroeid. Mijn vader en
mijn moeder hebben hem gezien, al het volk heeft immers een achterste. Maar de door
God gegeven  borsten heeft  mijn  vader  noch  mijn  moeder  gezien,  volk  en  lieden
hebben ze niet gezien, daarom verberg ik ze en schaam me.’ Järän Tschätschän sprak:
‘Dat is een waar woord, maar waarom zit je zelf te sidderen, terwijl je het hout met je
pels bedekt?’ Het meisje  sprak: ‘Mijn moeder en mijn  vader zijn  oud, als het  hout
droog is,  dan breng ik  het weg en zal vuur aanmaken,  mijn  vader en mijn  moeder
zullen zich verwarmen. Mijn lichaam en mijn pels, hoewel ze ook nat zijn, zullen zich
wel laten drogen.’ Järän Tschätschän vroeg: ‘Hoeveel broers heb je?’ ‘Geen,’ zei ze,
‘van vader en moeder ben ik alleen tevoorschijn gekomen.’

Järän  Tschätschän  verheugde  zich  en keerde terug. Nadat  Järän Tschätschän
teruggekeerd was, gaf hij een beambte een vette os, stuurde hem weg en zei: ‘Breng
deze os aan de grijsaard, de vader van dat meisje. Ik wil tweemaal overnachten, op de
derde dag wil ik zelf komen, spreek. Door de os moge hij een kalf laten baren, spreek,
op de derde dag zal ik komen en als men van de os melk melkt, zal ik die drinken. Als
hij door deze os geen kalf laat baren en geen melk melkt, zal ik de grijsaards hoofd
afsnijden, spreek. “Järän Tschätschän heeft mij gestuurd,” spreek.’ De beambte bracht
de os weg. en nadat hij bij de grijsaard gekomen was, sprak hij:  ‘Järän Tschätschän
heeft mij naar je gestuurd. Hij heeft je een fles brandewijn gestuurd, drink die; ook
suiker heeft hij je gestuurd, eet die.’ Daarop deelde hij hem de rede van de vorst mee
en nadat hij hem de os gegeven had, sprak hij: ‘Op de derde dag moet alles klaar zijn.’
Daarop keerde hij terug.

Voor de ogen van de oude begonnen de oude man en de oude vrouw te wenen.
Toen hij teruggekeerd was, weenden ze nog en jammerden nog steeds: ‘Alsof Gods
wet er niet is; hoe zal ik uit een os een kalf geboren laten worden?’ Weer weenden ze.
Hun kind sprak: ‘Weent  niet!’ Ze goot hen brandewijn in,  gaf haar vader, gaf haar
moeder. ‘Drinkt, zijn jullie soms kinderen, weent niet!’ Daarop nam ze een mes, nam
een bijl, nam een nap en ging naar buiten. Ze sloeg de os ter aarde, doorsneed hem de
strot, liet het bloed in de nap stromen en bracht die de oude man en de oude vrouw.
Bloed en vlees kookte ze in de ketel. Toen het gaar was, nam ze het eruit en bracht het
haar vader en haar moeder. ‘Eet,’ sprak ze. Haar vader en haar moeder spraken: ‘Mijn
kind, je vaders en je moeders hoofd heb je vast geconsumeerd, die os moesten we een
kalf laten baren, zijn melk moesten we melken, is ons gezegd, jij, mijn kind, hebt hem
gedood en hebt  ons zijn  vlees te eten gebracht. Om te eten is  het  vlees zoet, maar
morgen,  wat  zal  morgen  zijn?’  Nadat  ze  zo  gesproken  hadden,  weenden  ze.  De
dochter sprak:  ‘Mijn  vader,  mijn  moeder,  eet  maar,  eet  maar  tot uw dood, vreest
niets.’ 

De derde dag ging ze op de weg, waarlangs Järän Tschätschän moest komen,
hem  tegemoet  en  verzamelde  kruid.  Järän  Tschätschän  kwam  over  de  weg
aangedraafd.  Toen  Järän  Tschätschän  het  meisje  zag,  vroeg  hij:  ‘Hé,  mijn  kind,
waarom  verzamel  je  nu  kruid?’  Het  meisje  sprak:  ‘Bij  mijn  vader  vangen  de
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geboorteweeën aan, ik wil onder hem kruid uitspreiden.’ Järän Tschätschän zei: ‘Hé,
mijn kind, het is toch niet de gewoonte, dat de mannen kinderen baren, hoe zal dan
een man kinderen baren?’ Het meisje  sprak: ‘Als een man geen kinderen kan baren,
hoe zal dan een os een kalf  baren?’  Järän Tschätschän zweeg,  verheugde zich en
keerde terug. Teruggekeerd deed hij dezelfde beambte drie stenen in de zak, gaf hem
een leerzak brandewijn, gaf hem suiker en sprak: ‘Breng de oude de stenen en zeg, dat
hij uit de stenen laarzen mag maken. Voer ook dit merrieveulen naar hem. Moge hij in
drie dagen laarzen uit deze stenen maken, na drie dagen zal ik komen, als ze niet klaar
zijn, zal ik hem de kop afsnijden, spreek zo!’ De beambte bracht het erheen, toen hij
de geschenken van de chan afgegeven had, zei hij de hem opgedragen woorden: ‘Naai
uit de drie stenen laarzen, als je  de laarzen genaaid hebt, eet dan dit veulen;  op de
derde dag zal hij komen, heb je gehoord, maak het gereed.’ Daarop kwam de beambte
terug.

De oude man en de oude vrouw weenden nogmaals, het kind sprak: ‘Wat wenen
jullie  toch? Weent niet! Ik zal wel een middel vinden.’ Dat merrieveulen doodde ze,
kookte het en zette het haar vader en haar moeder voor. ‘Eet het, het zal zoet zijn.’

Op de derde dag komt Järän Tschätschän, met zijn raadslieden en groten komt
hij. Op de weg, waarover hij komen wou, wachtte ze. Toen ze Järän Tschätschän aan
zag komen, schraapte het meisje zand bijeen en goot het in een zak. Järän Tschätschän
kwam; nadat hij  het  meisje  zand had zien verzamelen,  sprak hij:  ‘Wat doe je  daar,
mijn  kind?’ Het meisje  sprak: ‘Ik verzamel zand.’ ‘Wat wil je  met  dat zand doen?’
Het  meisje  sprak:  ‘Garen  wil  ik  maken.’  ‘Wie  heeft  dan  ooit  van  zand  garen
gemaakt?’ Het meisje sprak: ‘Wie heeft dan ooit van stenen laarzen gemaakt?’ Järän
Tschätschän  lachte  innerlijk,  verheugde  zich  en  keerde  terug.  Nu  brouwde  Järän
Tschätschän brandewijn, maakte brood en zout klaar en stuurde een beambte, die hij
de zakken gevuld en die hij  met  bruidsgeschenken voorzien had. De beambte reed
weg en kwam terug. Järän Tschätschän vroeg: ‘Heb je  alles erheen gebracht?’ ‘Ja,’
antwoordde hij.  Daarop sprak Järän Tschätschän: ‘Verzamel zestig mensen, rij  naar
de  jurte  van de oude  en verhuis  hem hierheen.’  Järän  Tschätschän  doodde zestig
merrieveulens, bereidde het huwelijk voor en gaf die dochter aan zijn dwaze zoon.

Daarop stuurde de vorst Altyn Tschätschän Järän Tschätschän een brief: ‘Laten
we  niet  met  elkaar  strijden  en  elkaar  doden,  maar  laten  we  wederzijds  raadsels
oplossen. Als jij  ze allemaal opgelost zult  hebben, zal ik mij met mijn volk aan jou
overgeven. Als je ze niet opgelost zult hebben, dan zal ik jouw volk en jouw lieden
nemen.’  Deze  brief  kwam aan.  Järän  Tschätschän  willigde  in  en  steeg  met  zijn
raadslieden en groten te paard.  Hij  bereikte Altyn Tschätschän.  Altyn Tschätschän
doodde zestig  merrieveulens.  Altyn  Tschätschän  verzamelde  zijn  raadslieden,  zijn
groten en onthaalde Järän Tschätschän. Toen zes maanden verstreken waren, bleven
ze er een heel jaar, hielden gelagen. Nu gaven ze elkaar raadsels op.

De sterren des hemels telden ze,
De vissen der zee telden ze,
De bloemen der aarde telden ze,
De volkeren op aarde telden ze,
De door de maan beschenen bomen telden ze,
De door de zon beschenen stenen telden ze.
Altyn Tschätschän wist drie woorden meer, overwon Järän Tschätschän, die ze

niet  vond. Altyn Tschätschän stopte Järän Tschätschän in  een zeventig  vadem diep
gat.  Järän  Tschätschän  weende  en  jammerde;  hij  blies  op de  aan  zijn  zijde  zich
bevindende  rietfluit.  De  vliegende  vogels  kwamen  en  hoorden  het  mee  aan,  het
lopende wild kwam, Järän Tschätschäns fluitspel hoorden ze mee aan. Zeven ganzen
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hoorden het mee aan en lieten zich draaiend in het aardgat neer. Järän Tschätschän
bekeek de ganzen, vijf waren kinderen, de ene de vader, de andere de moeder. Järän
Tschätschän schreef onder het bovenvleugelbot van de moeder en de vader:

‘Paral, paral, paral gans,
Gans, jij, die op het blinkende meer onderduikt,
Duik niet onder in het blinkende meer,
De schutter, de jager zal daar zijn.

Orol, orol. orol gans,
Jij die op het schitterende meer onderduikt,
Duik niet onder in het schitterende meer,
De de wildpaden zoekende jager zal daar zijn.

Kangyl, kangyl zwarte gans,
Gans, die over het veldgebergte vliegt,
Vlieg nu niet over het veldgebergte,
Vlieg erover bij donkere nacht.

Onder mijn negen vrienden is mijn vriend Torsulai Mergen,
Ga naar hem en groet hem.
Onder zijn hoofdkussen is de mooie Kärsü Pilü (wijze slijpsteen), 
ga naar haar en groet haar.

Ik heb een veulentouw met zeven slepen,
Järän Tschätschäns veulentouw is het,
Mijn zeven hamels zijn daar.
Laat ze zes van hen doden,
Laat ze voedsel klaarmaken,
Laat ze hun hals afsnijden.
Laat ze de zevende een oog uitsteken,
Breek hem de ene achterpoot,
Breek hem de ene voorpoot,
Laat hem de weg wijzen.

Mijn onderdek is negenvoudige vaste zijde,
Mijn deken is zesvoudige witte zijde.
‘s Morgens en ‘s avonds bereken ik
Het witte schaakbord des hemels.
Iedere dag drink ik brandewijn,
Eet suiker.

Orol, orol, orol gans
Kangyl, kangyl zwarte gans,
Spreid de rechtervleugel uit en vlieg,
Trek de linkervleugel in en vlieg.’

De zeven ganzen vlogen op en weg; bij het veulentouw met zeven slepen lieten
ze zich neer, Järän Tschätschäns zoon nam pijl en boog en ging naar buiten om ze te
schieten.  Zijn  vrouw hield  hem tegen; ze nam een poedmaat  gierst  en schudde die
voor de ganzen uit. De ganzen aten, de vrouw ging rond, greep de ganzevader; onder
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zijn linkervleugel was een brief. De vrouw maakte de brief los en gaf hem haar man
en sprak: ‘Lees jij me deze brief voor.’

Järän Tschätschäns dwaze zoon nam de brief en las die. ‘Mijn vaders drank is
brandewijn,  zijn eten is suiker, ‘s morgens en ‘s avonds berekent hij het schaakbord
des hemels,  zijn onderdek is negenvoudige vaste zijde, zijn deken is zesvoudig witte
zijde.’ De dwaze zoon wilde gaan, de vrouw sprak: ‘Blijf.  Ik wil de brief zien. Järän
Tschätschän berekent ‘s morgens en ‘s avonds het witte schaakbord des hemels,  wil
zeggen: buiten de sterren ziet hij niets. Wat hij negenvoudige vaste zijde noemt, is de
aarde,  wat  hij  zesvoudige  witte zijde  noemt,  is  de sneeuw,  de brandewijn,  die  hij
drinkt, betekent de tranen van beide ogen, onder zijn negen vrienden moge Torsulai
Mergen komen, heeft hij gezegd, de wijze slijpsteen onder zijn hoofdkussen ben ik.
De zeven hamels zijn de door Altyn Tschätschän gestuurde zeven Sart, die onze jurte
moeten overbrengen. Zes van deze zeven Sart moge ze de hals afsnijden, de zevende
moge ze een oog uitsteken, moge ze een hand breken, moge ze een voet breken, hij
moet de gids zijn, aldus heeft hij gezegd.’

Naar de woorden van Järän Tschätschän  kleedde zijn  schoondochter zich als
Torsulai Mergen, zes van de Sart sneed ze de hals af, de zevende stak ze een oog uit,
brak ze een hand, een voet, ze liet hem gids zijn naar de jurte van Altyn Tschätschän.
Ze bereikte Altyn Tschätschän. De begasting hief hij op en sprak: ‘Laten we raadsels
oplossen.’

De sterren des hemels telden ze,
De vissen der zee telden ze,
De ter hemel vliegende vogels telden ze,
De bloemen der aarde telden ze,
De wormen op de aarde telden ze,
De mensen op de aarde telden ze,
De door de maan beschenen bomen telden ze,
De door de zon beschenen stenen telden ze.
Järän Tschätschäns schoondochter wist zeven woorden meer en overwon Altyn

Tschätschän.  Haar  schoonvader  haalde  ze uit  de zeventig  vadem diepe  groeve  en
Altyn  Tschätschän zette ze in de zeventig  vadem diepe groeve, Altyn Tschätschäns
volk,  lieden,  vee  en alle  have  dreef  ze  weg,  keerde terug.  Ze  bereikte haar  volk,
doodde zestig veulenmerries, kookte brandewijn,  verzamelde haar raadslui en groten,
onthaalde hen, hield gelagen.

19. Tölös, Mundus, Kotschkor Mundus23

Toen eens vroeger een oorlog was, vluchtte een meisje uit de strijd en bleef als
enige over. Dat meisje dwaalde in een eenzaam land rond, toen stiet ze op een dicht
volk. Een ongetrouwde nam haar tot zijn vrouw. Toen ‘t meisje bij hem kwam, was ze
zwanger, toen ze daarover door haar man en de daar wonende mensen ondervraagt
werd, sprak dat meisje: ‘Toen ik van mijn vader en mijn moeder gescheiden was en
zonder eten te vinden ronddoolde, stroomde een grote regen neer; nadat nu de regen
voorbij was en ik de plek, waar ik gezeten had, bekeek, lag er een stuk ijs, dat samen
met de regen neergevallen was. Ik nam het en brak het stuk, toen waren er midden in
twee tarwekorrels. Nadat ik nu die genomen en gegeten had, toen was het mij meteen
alsof in mijn binnenste twee kinderen zich kenbaar maakten.’

Toen daarop dat  meisjes  maand en dag gekomen was,  baarde ze tweelingen,
allebei jongens, later kreeg ze nog een zoon van de met haar getrouwde man. De drie
23 204f N°XII: ID.
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zonen voedde ze tot mannenleeftijd.  Toen nu zij hun erfenis  deelden,  bleef van de
kamelen een kameel over, van de schapen een ram.

De jongste broer sprak: ‘De kamelen heb ik gevoederd, de overgebleven kameel
zal ik nemen.’ De vader sprak: ‘Jij,  die de overgebleven kameel (tö) genomen hebt,
moogt  Tölös  zijn.’  De  middelste  broer  sprak:  ‘Ik  heb  de  schapen  gehoed,  de
overgebleven ram zal ik nemen. Zo sprekend twistte hij met zijn broers en rukte de
ram de hoorn af. De vader sprak: ‘Degene, die de rams (kotschkor) hoorn afgerukt
heeft, moge Kotschkor Mundus zijn.’ Zo noemde hij de middelste zoon. Zijn oudste
zoon, die uit het ijsstuk (mus) genomen was, een nakomeling van de Mus-Kan was,
noemde  hij  Mundus.  Uit  Mundus groeide een volk  op, dat duizenden bereikte,  uit
Kotschkor groeide een volk op, dat ontelbaar was, uit Tölös groeide een volk op, dat
vele geslachten heeft.

20. Schünü24

Kongodoi was een Oirot-vorst.  Deze vorst  nam twee vrouwen;  van de eerste
vrouw werd hem een zoon geboren; de naam van die zoon was Schünü. Nadat deze
vrouw gestorven was, nam Kongodoi een andere. Van de tweede vrouw werden een
meisje en drie zonen geboren; Amyr Sana, Tämir Sana en Kaldan-Tschärü waren de
namen van de zonen. Schünü ging alleen jagen; hij schoot een rode vos en bracht hem
naar zijn  vader. Daarop gingen Amyr  Sana, Tämir  Sana en Kaldan-Tschärü alledrie
eveneens  jagen,  ze  schoten  niets,  maar  kwamen  met  niets  terug.  Schünü  reed
wederom uit om een tijger te schieten. Schünü schoot een tijger, bond hem aan een
boom en keerde terug. De drie broers gingen daarop ook om een tijger te schieten. Ze
zagen de aan de boom gebonden tijger en schoten erop; hoewel ze schoten, viel hij
niet  om. Toen ze er aankwamen, was het  een vastgebonden tijger.  Amyr-Sana zei:
‘Deze vastgebonden tijger willen we niet nemen, Schünü zal zeer twisten.’

Toen ze van daar naar huis teruggekeerd waren, zeiden ze tegen hun vader: ‘Ach
vader! Let goed op! Jij,  sta niet toe, dat je oudste zoon op jacht gaat, hij is een slecht
mens,  hij zal je  doden!’ De vader was het met zijn zoons eens en ze dachten erover
hem  te  doden.  Ze  maakten  Schünü  dronken,  de  beschonkene  rukten  ze  beide
schouderbladen uit, groeven een gat van 60 vadem in de aarde en stieten Schünü erin.

Na enige tijd kwamen drie lieden, met drie ijzeren bogen kwamen ze. Deze drie
lieden  zeiden  tegen Kongodoi:  ‘Wie  met  deze  boog schiet,  die  zullen  wij  tribuut
betalen, als Kongodoi niet schieten kan, dan betale hij ons de tribuut.’

De drie zoons konden de ijzeren boog niet  tillen,  konden niet  schieten, waren
bevreesd en zeiden: ‘Men moet naar Schünü zien.’ Ze reden naar Schünü, namen hem
uit het gat; Schünü leefde nog. Nu verheugden ze zich,  slachtten een jonge merrie,
geven hem brandewijn te drinken en vlees te eten. Schünü zei: ‘Ik zal mijn eigen boog
halen.’ Hij bracht  hem. Schünü schoot  zijn boog af,  schoot de ijzeren drempel van
zijn  vader stuk. Thans zei hij:  ‘Brengt mij  toch die bogen!’ De bogen brachten ze;
Schünü spande alledrie, schoot ze af en zei: ‘Neemt toch deze belachelijke dingen en
scheert u weg.’ De drie mannen keerden nu plichtsgetrouw terug.

Amyr-Sana, Tämir-Sana, Kaldan-Tschärü verenigden zich en reden eropuit om
de tribuut te halen. Ze reden zeer snel. Toen ze de halve weg afgelegd hadden, volgde
Schünü hen. Op de weg trof hij hen; nu bracht Schünü een koude teweeg en liet hen in
de kou bevriezen. Ze bleven op de weg. Schünü kwam als eerste aan en zamelde de
tribuut in.  Toen hij  terugkeerde, trof hij op de weg drie  mensen. Van deze zei een:
‘Van  je  vader  heb  ik  je  brandewijn  gebracht,  drink!’  De  tweede  mens  zei,  ‘Jij,
24 206-208 N°XIII: ID.
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Schünü, drink niet de brandewijn; giet deze brandewijn de hond voor!’ Schünü goot
de brandewijn de hond voor; toen de hond hem gedronken had, stierf hij.

Daarop keerde Schünü niet  terug, maar begaf zich naar de jurte van zijn  oom
Ajykku.  Deze gaf hem zijn  dochter.  Schünü  trouwde haar  en woonde daar.  Toen
Ajykku oud geworden was, zei hij tegen Schünü: ‘Jij,  gebied mijn volk,  ik ben zelf
oud geworden en kan het  niet  meer  regeren!’  Toen Schünü zo het  volk beheerste,
zeiden zijn onderdanen: ‘Deze Schünü is een nietswaardige, hij moet niet ons hoofd
zijn.’ Toen Schünü dit hoorde, vluchtte hij naar de Russenvorst en woonde in diens
land.

Op een dag schoot hij de koppen van 67 paarden van de witte vorst met één pijl
stuk. De Russen zeiden:  ‘Wat  voor een mens  duld  je? Deze schoot de halzen van
paarden stuk!’ De keizer betaalde de paarden en sprak: ‘Raak deze mens om mij niet
aan! Zijn naam moge Krasnoschokoff zijn.’

21. De schriftkundige zoon25

In vroeger tijden leefden een man en een vrouw, beiden waren oud. De vrouw
baarde een zoon. De oude man gaf zijn zoon aan een oord, om het schrift te leren. De
jongeling leefde daar, hetzij veel,  hetzij weinig,  drie jaren en leerde het schrift  heel
goed. Hij nam een papier en schreef zijn vader een brief en stuurde die hem toe. ‘Ik
heb het schrift goed geleerd, jij, zie zelf toe, kom naar mij en haal me af.’

De vader ging daarheen en sprak: ‘Nu, mijn  kind, heb je  nu het schrift  goed
geleerd?’ De jongeling sprak: ‘Ik heb het goed geleerd.’ ‘Ja, als je het goed geleerd
hebt, laten we dan nu terugkeren.’ Ze keerden daarop terug. Toen ze de helft  van de
weg bereikt hadden, krijsten veel vogels. De vader sprak tot zijn zoon: ‘Wat krijsen
dan de vogels? Jij hebt het schrift  geleerd, jij  moet toch hun taal verstaan; deel me
toch hun  gesprek  mee.’  De  jongeling  begaf  zich  naar  de  vogels  en  stond  toe te
luisteren, daarop ging hij naar zijn  vader terug. ‘Nee,’ zei hij,  ‘ik zeg het je niet, je
zult boos worden.’ Zijn vader sprak: ‘Als je het weten zult, dan spreek; als je het niet
zegt, dan zal ik boos zijn en je het hoofd afsnijden.’ De jongeling sprak: ‘Nu, als ik
het  je zeggen moet, dan zal ik  spreken, maar jij,  wees niet boos. Aldus spraken de
vogels: Ik zal eens keizer worden, zeggen ze, als ik keizer geworden ben, zal ik een
groot slot  bouwen,  daar  zal ik  brood en zout  klaarmaken  en een gastmaal  geven.
Veulens zal ik doden, brandewijn koken. Als ik daar het volk verzameld heb, dan zal
jij,  vader,  mijn  urine  drinken,  zo  hebben  de  vogels  gesproken.’  De  vader  was
woedend, greep zijn  zoon, sneed hem het  hoofd af,  daarop sneed hij  het paard het
hoofd af; zijn zoon bond hij;  zijn paard vilde hij;  de huid rolde hij op en legde zijn
zoon  erin;  zo  smeet  hij  hem  in  zee.  De  vader  keerde  te  voet  terug;  toen  hij
teruggekeerd was, vroeg de oude vrouw: ‘Waar is mijn  zoon?’ De vader sprak: ‘Je
zoon is ziek geworden en gestorven.’ Zijn moeder weende en jammerde.

De in zee gesmeten zoon dreef het water naar een dorp. Daar was een eenzame
oude vrouw; deze oude vond  het  opgerolde  leer.  Ze  nam het  leer  en toen ze het
opengemaakt had, kwam onze jongeling  levend  eruit.  De oude nam deze jongeling
mee naar haar huis en voedde hem daar. Te dien tijd was in dat land geen vorst, de
vorst was gestorven en had geen zoon. Zijn onderdanen namen twee gouden posten en
bevestigden op hun spitsen twee kaarsen. Deze beide posten stelden ze in het midden
van het dorp op. Al het volk moest tussen deze posten doorspringen. Op die mens, die
hun vorst moest zijn, moesten de beide kaarsen neervallen. Al het volk sprong erdoor,

25 208-210 N°XIV: Der schriftkundige Sohn.
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de beide kaarsen vielen niet neer. Nu ging onze jongeling naar de posten, toen hij er
aankwam, vielen de beide kaarsen op zijn nek en brandden.

Daarom was de jongeling nu een vorst. Toen hij vorst was, bouwde de jongeling
een paleis, toen maakte hij brood en zout gereed, hield een gastmaal, doodde veulens,
kookte brandewijn en verzamelde al het volk. De gekomen lieden aten vlees, werden
vol,  dronken  brandewijn,  werden  dronken.  De  vorst  zag  zijn  vroegere  vader
brandewijn drinken; op de plek, waar de vorst ‘s nachts in huis zijn water gelaten had,
viel zijn dronken vader om en dronk zijn zoons urine.

‘s Morgens riep de vorst zijn  vader en sprak: ‘Hé, oude, heb je een kind?’ De
vader sprak: ‘Vroeger had ik er een, nu heb ik er geen.’ De vorst vroeg: ‘Waar is je
zoon?’ De vader sprak: ‘Hij  is  gestorven.’ Nu liet  de vorst zijn  moeder  komen en
sprak: ‘Waar is  je zoon?’ De moeder sprak: ‘Mijn kind is  gestorven, heeft  de oude
gezegd.’ De vorst sprak: ‘Nee, gij spreekt leugen, uw kind zal wel leven.’ Toen de
moeder de stem van de vorst gehoord had, sprak ze: ‘O! Mijn vorst, je stem gelijkt de
stem van mijn zoon.’ De vorst sprak: ‘Als het zo is, zal ik wel je zoon zijn.’ Daarop
vroeg hij zijn  pleegmoeder: ‘Ach oude, waar heb je me gevonden?’ De oude vrouw
sprak:  ‘Ach  mijn  kind,  ik  heb  je  aan  de  oever  van  de  zee  met  een  leer
tezamengebonden gevonden.’ Zijn vader herkende nu ook zijn zoon. De jongeling zei
tegen hem: ‘Mijn rede was toch waar: Ik ben kan geworden, heb een slot gebouwd,
heb een feest gegeven en jij  hebt hedennacht mijn urine gedronken.’ Zijn  vader zei:
‘Het is waar, ik was dronken en heb het gedaan.’ 

De zoon was nu ‘n vorst en voedde zijn vader en zijn moeder.

22. Schydar Ubang26

Schydar Ubang kwam met ons tezamen en onderwierp zich aan de Russenvorst.
De  Russen eisten van hem veel  geld,  eisten paarden,  schapen  en koeien.  Schydar
Ubang sprak: ‘De Russen eisen van ons de ene dag vijftig,  de andere dag honderd
kopeken, en weer een andere dag tweehonderd kopeken. Dit  is  geen vorst, bij  wie
men goed kan leven: hier eet men immers de mensen bijna op. Het vee en geld van de
mensen  eet  niet  de wolf,  eet  niet  de hond,  [maar] de Russen eten het,  wij  willen
wegvluchten en ons aan de Chinezenvorst onderwerpen.’

Paarden,  koeien,  schapen  en  alle  have  verkocht  hij  voor  kopergeld,  het
kopergeld laadde hij op driehonderd kamelen. Hij stak het water van de Irtisch over;
aan deze zijde strooide hij het  op driehonderd kamelen geladen kopergeld allemaal
uit.  De witte  vorsts drie  veldheren  en driehonderd soldaten,  die  op dertig  wagens
voorraden  meesleepten,  verzamelden  het  kopergeld  en  laadden  het  op  de  dertig
wagens. Schydar Ubang sprak: ‘Neemt dit op de aarde uitgestrooide kopergeld, maar
achtervolgt  mij  niet.’ Zo bedroog hij hen met  geld,  nu begaf hij zich terug naar de
Chinezen; thans woonde hij aan de oever van een zee.

23. De kraanvogel en het vosje27

Een kraanvogel en een vosje waren twee vrienden. Toen de beide vrienden tezamen
gingen, achtervolgden hen jagers. Toen de kraan hen zag komen, sprak hij tegen het
vosje: ‘Ons achtervolgen mensen. Waarheen zullen we gaan?’ De vos sprak: ‘Ik heb
twaalf sluwheden, ik zal de redding wel vinden, laten we allebei in mijn hol kruipen.’
De kraan was het met zijn  vriend eens en kroop met de vos tezamen in het hol. De

26 210f N°XV: Id.
27 214f N°I: Der Kranich und das Füchschen.
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mensen waren hun spoor gevolgd en groeven hen na. De vos wist zich niet te helpen
en vroeg de kraan:  ‘Hoeveel sluwheden heb jij  dan?’  ‘Slechts een enkele,’  zei de
kraan. Daarop vroeg hij de vos: ‘Hoeveel sluwheden heb jij dan, vos?’ De vos sprak:
‘Ik heb er nog zes over.’ Toen de mensen tot de helft gegraven hadden en het vosje
geen redding gevonden had, vroeg het de kraan: ‘Is jou geen sluwheid ingevallen?’
De kraan sprak: ‘Ik heb altijd toch nog een sluwheid.’ Het vosje sprak: ‘Ik heb er nog
maar drie over.’ De mensen groeven en toen ze heel dichtbij gekomen waren en toen
het vosje vastzat, vroeg het de kraan: ‘Ach vriend, is jou geen sluwheid ingevallen?’
De kraan sprak: ‘Ik heb altijd maar een sluwheid.’ Nadat de kraan zo gesproken had,
deed de kraan alsof hij dood neerlag. Toen de mensen hen bereikten, zeiden ze: ‘De
vos heeft een kraan gevangen, neemt hem en werpt hem terzijde.’ Toen ze de kraan
weggeworpen hadden, spreidde de kraan, die maar één sluwheid had, de vleugels uit
en vloog weg, de vos, die twaalf sluwheden had, doodden ze en trokken hem het vel
af.

In plaats van veel te zijn afval
Zij het weinig en zij het kunst.

24. De kikker28

Toen een kikker eens zijn kop uit het meer opstak en om zich heen keek, vrat een stier
net gras. De kikker zag diens grootte, deed moeite net als hij te doen en vrat boven
zijn krachten veel. Hoeveel echter ook de kikker vrat, aan de stier werd hij niet gelijk,
maar zijn buik barstte en hij stierf.

25. De hen en de zaagsnavel29

De hen en de zaagsnavel werden vrienden en gingen op jacht. De hen sprak:
‘Wat gaan we jagen?’ ‘We gaan vis vangen,’ meende de zaagsnavel. De hen wist geen
tegenwoord  en  stemde  toe.  De  zaagsnavel  vloog  voorop  en  het  hoen  vloog
erachteraan. De zaagsnavel liet zich op het stromende water neer en dook onder. Toen
het hoen zich eveneens op het midden van het water neergelaten had en onder wilde
duiken,  werd het  door het  water afwaarts gedreven.  Hoezeer ook het  hoen met  de
vleugels sloeg, hoezeer het kakelde, van de zaagsnavel kwam geen hulp. Toen nu zijn
vleugels nat geworden waren, kon het niet opvliegen en aangezien het geen zwemhuid
had, kon het niet wegzwemmen en stierf. 

Volg niet de weg van de hen, maar hoor dit spreekwoord:
Wie het water niet ziet, trek de laars niet uit.
Wie zich niet informeert, ga niet op weg.
Tussen weinig mensen is vrede mooi,
Op stromend water is een vlot mooi.
Een niet neerlopende oever is slecht,
Een niet doordacht verdrag is slecht.

26. De begerige hond30

Een hond hield  met  de tanden vlees.  Toen hij  nu op een boomstam over een
rivier  ging, zag hij in het water een hond gaan, die net als hij een stuk vlees in de

28 215f N°II: Der Frosch.
29 216 N°III: Die Henne und der Sägeschnäbler.
30 216f N°IV: Der gierige Hund.
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mond had. Aangezien onze honds beide ogen begerig waren, sprong hij  dus in het
water om die ander het vlees af te nemen. Toen hij echter zijn mond opende, viel het
vlees eruit en werd door het water weggevoerd. Hij redde zichzelf met moeite.

Als je begerig bent,
Verlies je dat,
Wat van jezelf is.

27. Het vosje en de kraai31

De vos had geen voedsel om te eten, geen muis om te jagen, hij had geweldige honger
en wist zich toch niet te helpen. Toen zag hij op de tak van een boom een kraai zitten,
die een kaas in de snavel hield. Het vosje zwiebelde zijn staart, drukte de oortjes in,
zette zich aan de voet van de boom neer en sprak: ‘Hé kraai, broertje, de veren aan je
vleugels zijn fraai. Ik heb ook gehoord, dat, als je krast, je stem fraai is en als je zingt,
je tonen mooi zijn; zing mij toch iets, want men zegt immers: Een schoon gezang te
horen, is het oor aangenaam.’

De kraai verheugde zich over de lof van de vos, zwol op en sperde de mond
open om te zingen. Toen viel de kaas neer. Het hongerige vosje nam hem en nadat hij
hem opgegeten had, sprak hij:  ‘Van je gekras is mijn maag vol geworden: als dank
voor je gastvrijheid wil ik je thans een spreekwoord zeggen, jij, onthoud het:

Luister niet naar het woord van de vlijer!
Sla geen acht op de raad van de slechte!
Geloof vlijerige woorden niet!
Begeef je niet op de weg van een, die van ‘n ander volk is.’

28. Ai Köbök32

Het door Ai Köbök gesproken woord,
Een woord, dat men in de zak steekt,
Voor de horenden een belangrijk woord,
Voor de bozen, niet-horenden een ondeugdelijk woord.
Het door de Köbök heer gesproken woord,
Een woord, dat men bekijkt en onthoudt,
Voor de wetenden een bekend woord,
Voor de bozen, onwetenden een ondeugdelijk woord.
Köbök, Köbök doorschrijdt het meer,
Maakt de weg over de Kolenberg,
Werd een voortreffelijker man als Köbök geboren,
Zou hij een brug over de zee maken.

Ai Köbök zingt in het lijf van zijn moeder:
Onder de oever heb je de weg gemaakt,
Verbergend heb je Köbök voltooid,
Onder het water heb je de weg gemaakt,
Onechtelijk heb je Köbök voltooid.
De brede zijde driemaal afscheurend,
Bereid voor me de windsels,
Het basthout driemaal buigend,
Bereid voor me de wieg.

31 217 N°V: Das Füchschen und die Krähe.
32 224-233 Liederen N°III: ID.
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De dikke zijde driemaal afscheurend,
Bereid voor me de windsels,
Het berkenhout driemaal buigend,
Bereid voor me de wieg.

De moeder zingt:
De brede zijde driemaal afscheurend,
Bereid ik de windsels en wacht,
Het basthout driemaal buigend,
Bereid ik de wieg en wacht.
De dikke zijde driemaal afscheurend,
Bereid ik de windsels en wacht,
Het berkenhout driemaal buigend,
Bereid ik de wieg en wacht.

Ai Köbök zingt:
Scheur van haarzijde de windels;
Verzamel veertig minnen,
Scheur van vaste zijde windsels,
Verzamel negen minnen.

De moeder verzamelde de minnen, scheurde van zijde de windsels. Een zoon baarde
ze, zijn naam noemde ze Ak Köbök. Één dag bleef de knaap in de wieg, de tweede
dag verbrak hij zijn wieg en stond op. ‘Ik wil vissen vangen,’ zei hij. Hij ging op de
visvangst; op de weg trof hij Ködön Pi. Ködön Pi zei: ‘Waarheen ga je mijn kind?’ De
knaap antwoordde: ‘Waarheen zal ik gaan? Ik wil gaan vissen.’ Ködön Pi zei: ‘Hoe
heet je?’  Ak Köbök zei:  ‘Hoe zal ik  heten? Ak Köbök heet ik.’  Ködön Pi zei:  ‘Ik
dacht erover je als room (= köbük) van de melk naar binnen te gieten en te drinken.’
Ak Köbök zei: ‘Hoe heet je?’ Ködön Pi zei: ‘Ik heet Ködön Pi.’ Ak Köbök zei: ‘Het
achterste (= ködön) van het vee zou ik willen afsnijden en eten, jij,  het achterste van
de mens eet ik niet.’

Ak  Köbök ging  weg  en  ving  vissen;  hij  nam ze  en keerde terug. Ködön Pi
keerde ook terug. In zijn huis lag een eerder geboren zoon Mangyt nog in de wieg.
Toen Ködön Pi teruggekeerd was, schold hij zijn zoon uit: ‘Heb je geen schaamte, je
ligt nog, Ak Köbök heeft zijn wieg weggeworpen, gebroken en loopt reeds.’
Ak Köbök zingt in zijn huis:

Verzamelt vijf en twintig kunstenaars,
Vervaardigt de punt van mijn lans!
Velt vijf en twintig bomen,
Vervaardigt de schacht van mijn lans.
Verzamelt vijf en veertig kunstenaars,
Vervaardigt de schede van mijn zwaard,
Snijdt vijf en veertig hoorns af,
Vervaardigt de greep van mijn zwaard!

Toen men de lans en het zwaard vervaardigd had, had Ak Köbök nog geen paard. Ak
Köbök ging daarom naar zijn oom en vroeg hem om een paard. Zijn oom gaf hem een
paard. Ak Köbök zegende zijn oom:

In voorjaar en herfst het vee scherend,
Moge je veel veulens hebben,
In herfst en voorjaar het vee scherend,
Moge je veel veulens hebben.

Nadat hij de zegen gesproken had, besteeg Ak Köbök het gegeven paard en reed weg.
Op de vlakte steeg hij van het paard en trok met de staart het de huid af, het paard zelf
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liep zonder huid weg. Op de vlakte hebben de vogels zijn  vlees gegeten. Ak Köbök
ging weer naar zijn  oom, vroeg weer om een paard. Zijn  oom gaf hem geen paard,
daarom vervloekte hem Ak Köbök:

De paardenlasso vattend,
Moge de dief in je vee binnenvallen!
De staart der paarden pakkend,
Moge de wolf in je vee binnenvallen!

De wolf  en de dief  grepen naar  de vloek van Ak  Köbök het  vee  van  de oom en
doodden het. Toen Ak Köbök voor de derde maal kwam, gaf zijn oom hem wederom
een paard. Toen dit het huis uitgegaan was, legde het zich neer en ging niet verder.
Daarom prijst Ak Köbök zijn paard:

Door de wiegende koppen der grassen gevoed,
Ben je geboren, Kyzyl Ür,
Op vijf en dertig weideplaatsen je verkwikkend,
Ben je geboren, Kyzyl Ür.
Door de wiegende koppen der grassen gevoed,
Ben je geboren, Kyzyl Ür,
Op vijf en vijftig weideplaatsen je verkwikkend,
Ben je geboren, Kyzyl Ür.
Kyzyl Ür is moedig,
Als gesneden schelf is zijn oor,
Op het gras is zijn hoef,
Als gesneden schelf is zijn oor.
In zijn oor is een bron,
Slaven legen die niet drinkend,
Aan zijn staart is paarlemoerversiering,
Voor alle meisjes is hij te veel.

Het paard liep nu verder. Daarop reed Köbök veel rond. In alle landen hield hij zich
op. Na vele jaren keerde hij naar huis terug. Toen hij teruggekeerd was, prees hij zijn
vogel (jachtvalk) en zijn wapens en zong:

Het harde ijzer van de elandkop
Heb je verpletterd, o valk!
Het samengesmede vaste ijzer,
Heb je vertrapt, o valk!
In de schoot van de witte vlakte
Heb je je gevoed, o valk!
Onder de witte wolken
Heb je genest, o valk!
In de schoot van de blauwe vlakte
Heb je je gevoed, o valk!
Boven de blauwe wolken
Heb je genest, o valk!
Uit vijf en dertig boomstammen
Ben je vervaardigd, o mijn speerschacht!
Door vijf en dertig verzamelde kunstenaars
Ben je gesmeed, o mijn speerpunt!
Uit vijf en veertig boomstammen
Ben je vervaardigd, o mijn zwaardgreep,
Door vijf en veertig verzamelde kunstenaars
Ben je gesmeed, jij zwaardkling.
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In het donkere zwarte woud, dat de zon niet ziet,
Ben je gesneden, mijn zweepsteel.
Door verzamelde zilverwerkers uitgelegd
Ben je, mijn zweepsteel!
Uit het leer van de versneden os
Ben je zesvoudig gevlochten, o zweepriem!
Uit het leer van de vierjarige os
Ben je viervoudig gevlochten, o zweepriem!

Ai  Köbök  had  een  broer.  Tegen zijn  broer  zei  Ak  Köbök:  ‘Laten we  ten strijde
trekken.’ Beiden reden ten strijde. Op de weg was de broer bang en zong:

Als het grote vlokken sneeuwt,
Zal het veel sneeuwen, mijn Köbök?
De onlangs gekomen gezant,
Zal hij sterven, mijn Köbök?
Als de sneeuw neerdwarrelt,
Zal het veel sneeuwen, mijn Köbök?
De vandaag gekomen gezant,
Zal hij sterven, mijn Köbök?
Als gerinkel klinkt het mij,
Wat betekent dat, mijn Köbök?
Als sneeuwvlokken flakkert het me,
Wat betekent dat, mijn Köbök?
Als geratel klinkt het me,
Wat betekent dat, mijn Köbök?
Als sneeuwgedwarrel flakkert het me, 
Wat betekent dat, mijn Köbök?

Köbök antwoordde zijn broer:
Wat jou als een gerinkel klinkt,
Is dat niet een bliksemend zwaard?
Wat als een sneeuwvlok flakkert,
Is dat niet een paards manen?
Wat jou als geratel klinkt,
Is het niet een borstharnas?
Wat je als sneeuwvlokken flakkert,
Is het niet een paardestaart?

Weer reden ze; weer was de broer bang en zong:
In de grote steppe is het moeilijk te rijden,
Wie zal ons aanvoeren, mijn Köbök?
Als de schalen steeds meer worden,
Wie zal ze leegdrinken, mijn Köbök?
De grote voorde is moeilijk te doorwaden,
Wie zal ons aanvoeren, mijn Köbök?
Als de schalen steeds meer worden,
Wie zal ze legen, mijn Köbök?

Ai Köbök zingt:
Wat is het snelste onder de lopers,
Is iets sneller dan de antilope?
Als de antilope vermoeid stil houdt,
Zal Kyzyl Ür hem overvleugelen!
Wat is het vluchtigst onder de vogels,
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Is er een vluchtigere vogel dan de raaf?
Als de raaf vermoeid is en stil houdt,
Zal Kyzyl Ür hem overvleugelen.

Thans vraagt de broer aan Ak Köbök:
Aan de voet van de dubbelberk
Bind je paard, Ak Köbök.
Als je je pakpaard vastgebonden hebt,
Laat mij gaan, Ak Köbök.
Aan de voet van de gespleten berk
Bind je paard, mijn Köbök,
Als je je paard vastgebonden hebt,
Laat mij gaan, Ak Köbök.

Köbök laat zijn broer niet gaan. Als zijn broer wil vluchten, pakt Köbök de teugel van
zijn paard en zingt tegen ‘t paard:

Op je weg daarheen
Mogen zestig mensen neerstorten!
Op je weg hierheen
Mogen vijftig mensen neerstorten!

Het paard hoort de stem van Ak Köbök en stort zich in de strijd. De broer wilde zich
tussen twee grote bomen ophouden en pakte de beide bomen met beide handen, rukt
echter beide bomen met wortel en al uit en het paard dringt de strijd in.

Op zijn weg daarheen
Stortten zestig mensen,
Op zijn weg hierheen
Stortten vijftig mensen.

Nu ging Köbök zelf ten strijde, doodde het achtergebleven leger en keerde terug op
zijn  schimmel.  Zijn  paard  had  veertig  wonden,  Köbök  zelf  had  dertig  wonden.
Onderweg stiet hij op een dorp, de dochters van het dorp zingen en prijzen Ak Köbök:

De witte schimmels schreden,
Zijn schreden komen naar ons.
Ak Köböks vrolijkheid
Zijn vrolijkheid kome naar ons.
De blauwe schimmels schreden,
Zijn schreden komen naar ons,
Köböks vrolijkheid,
Zijn vrolijkheid kome naar ons.
Ak Köbök, je schimmel
Bind aan de gouden paal!
Kom, o Ak Köbök!
Overnacht bij ons, Ak Köbök!
Kök Köbök, je blauwe schimmel,
Bind aan de zilveren paal!
Kök Köbök, o kom,
Overnacht bij ons, Kök Köbök!

Ak Köbök overnachtte er; nadat hij overnacht had, stond hij ‘s morgens op, steeg te
paard en zong terugkerend:

Waar de pin van het paard ingeslagen is,
Daar is de plek van de pin.
Waar ‘s mans teugel gehouden wordt,
Daar is de plek van de teugel.
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Hij reed en reed, kwam naar huis terug. In zijn dorp was zijn enige jongere zuster niet,
met  de zoon van Ködön Pi, met  Mangyt  was ze gehuwd. Ak Köbök werd toornig.
Naar het dorp van de Mangyt ging hij,  om zijn jongere zuster te halen ging hij.  Zijn
zuster zag Köbök en zong:

De witte schimmels loop,
Zijn loop komt naar ons
De vrolijkheid van de vrolijke Köbök,
Zijn vrolijkheid komt niet.
De blauwe schimmels loop,
Zijn loop komt naar ons.
De schone Köböks vrolijkheid
Zijn vrolijkheid komt niet.
Maak het gouden bord met eten klaar,
Verwacht Köbök!
Maak het zilveren bord met eten klaar,
Verwacht Köbök!

Mangyt kwam nu Köbök tegemoet en stak het paard van Ak Köbök dood. Köbök zei:
‘Jij weet goed te steken,’ en sloeg Mangyt de kop af. Daarop nam Köbök zijn zuster
en keerde naar huis terug. Toen hij naar huis teruggekeerd was, veranderde hij zich in
een kok en ging weer op weg. Ködön Pi zocht Ak Köbök en ontmoette hem op de
weg; toen vroeg hij hem: ‘Heb je Köbök gezien?’ Köbök zei: ‘Ja, ik heb hem gezien,
hoe echter  zal  je  hem doden?  Köböks list  is  groot.’  ‘Hoe is  dan zijn  list?’  vroeg
Ködön Pi. Köbök zei: ‘Ik wil je Köböks list  leren.’ Ködön Pi zei: ‘Ja, leer die mij.’
Toen zei Ak Köbök: ‘Klim op de top van de berg, ik  wil schieten,  vang jij  met de
tanden  mijn  pijl  op!’  Ködön Pi  klom op de  berg,  Köbök schoot,  Ködöns  tanden
verpletterde  hij.  Köbök  vroeg:  ‘Heb  je  het  geleerd?’  Ködön zei:  ‘Ja!  Ik  heb  het
geleerd.’

Wederom zocht  Ködön Pi Ak  Köbök, wederom troffen  ze elkaar.  Ködön Pi
vroeg: ‘Heb je Köbök gezien?’ Köbök zei: ‘Ja, ik heb hem gezien, hij is in het meer
gegaan, ga ook erin!’ Ködön Pi ging erin.  Toen hij  eringegaan was,  bracht  Köbök
koude te weeg en liet het meer bevriezen, drie dagen liet hij het vriezen. Ködön Pi ligt
in het meer. Köbök zei: ‘Kom nu eruit! Heb je nu Köböks list geleerd? Ik ben Köbök,
mijn list is groot!’ zo zeggend sneed hij Ködön Pi’s hoofd af.

29. De zoon van Ak Kan33

Kara Attyg Kan en Ak Kan gingen beiden jagen. Kara Attyg Kan droomde: ‘Hé!
Ak Kan, van jouw vrouw wordt een zoon geboren, van mijn vrouw wordt een meisje
geboren.’ Nadat hij zo gesproken had, keerde hij terug. Hij betrad zijn huis, een kind
is geboren. Kara Attyg Kan had een dochter, Ak Kan had een zoon. Nu beloofden de
beide kans hun kinderen. Kara Kans zoon, de dochter van Ak Kan nam hij tot vrouw.
De bruiloft  vond plaats. Vlees aten ze,  brandewijn  dronken ze; Ak Kan,  de vader,
maakte een huis,  daar woonden ze.  Toen ze twee dagen geleefd  hadden,  kwam de
derde dag de zoon van de zevenkoppige Jelbegen, de Tedekei genaamde held, naar de
zoon van Ak Kan kwam hij; met de zoon van Ak Kan hield hij zich bezig; ze sloegen
elkaar,  vochten.  Ak  Kans  zoon was sterk.  Ak Kans  zoon verdreef  Tedekei.  Toen
Tedekei gevlucht  was, steeg Ak Kans zoon omhoog, de zoon van Kudai bracht  hij
erheen, helden bracht hij erheen, ter aarde daalde hij neder, sterke helden haalde hij.

33 262f N°a1. (geslacht Tirgesch aan het Teletzkische meer) (p).
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Bij de jurte van Jelbegen kwamen ze; Jelbegen doodden ze, zijn zoon doodden ze ook,
keerden terug, leefden.

30. Wie is sterk?34

Twee vrouwen waren er; de een was getrouwd, zij  had brood gebakken.  Het
brood ging naar buiten, op het ijs van de rivier ging het, het brood sprak tegen het ijs:
‘Ben je sterk?’ vroeg het. Het ijs sprak: ‘Ik ben niet sterk, de zon is sterker dan ik; de
zon doet me dooien.’ 

Het brood vroeg de zon: ‘Ben jij sterk?’ De zon sprak: ‘Ik ben niet sterk, de berg
is sterker dan ik; achter de berg ga ik onder.’

Het brood sprak tegen de berg: ‘Ben jij  sterk?’ vroeg het. De berg sprak: ‘De
marmot is sterker dan ik, de marmot graaft in mijn inwendige.’

Het brood vroeg de marmot: ‘Ben jij sterk?’ De marmot sprak: ‘Nee! ik ben niet
sterk, de mens is sterker dan ik, zijn hond grijpt me, hijzelf schiet me met het geweer.’

Het brood sprak tegen de mens: ‘Ben je sterk?’ De mens zei: ‘Ja! Ik ben sterk, ik
eet je.’

31. Päshitti Kan met honderd vrouwen35

Päshitti  Kan leefde  met  honderd vrouwen.  Kan Kerede Vogel kwam naar  de
jurte van de vorst, daar zette hij zich neer. Päshitti Kan vroeg: ‘Waarom ben je naar
mij gekomen? Zeg mij de reden ervan.’ Toen hij vroeg, sprak Kan Kerede, de vogel:
‘Op de bodem van de hemel is Pattyr Kan; Pattyr Kan heeft een dochter, de zon gelijk
is ze gegroeid, de maan gelijk is ze gegroeid; ga naar Pattyr Kan, neem zijn dochter.’
Päshitti Kan met honderd vrouwen ging zelf niet, zijn zoon stuurde hij, om het meisje
te halen stuurde hij hem.

Zijn zoon ging, om het meisje  te vrijen ging hij,  naar de bodem van de hemel
steeg hij op, de jurte van Pattyr Kan bereikte hij.  Pattyr Kan sprak: ‘Waarom ben je
gekomen, mijn kind?’ De zoon sprak: ‘Geef me je dochter! Om haar te vragen ben ik
gekomen.’ Pattyr Kan sprak: ‘Hoe zal ik haar niet geven, ik zal haar geven. Op de
bodem van de hemel  is  een groot meer,  daar is  een gouden klis,  breng die mij,  je
schoonvader. Als je die brengt, dan neem mijn dochter; breng je die mij niet, dan geef
ik je mijn dochter niet.’

De  zoon ging  naar  de  bodem van de hemel,  hij  bereikte  het  meer,  nam de
gouden klis.  Nadat hij de gouden klis  genomen had, ging hij naar zijn schoonvader,
bracht die zijn schoonvader. De schoonvader zei: ‘Mooi!’ De gouden klis nam hij en
gaf hem die dochter van hem. De jongeling nam het meisje en keerde terug.

[Hij] ging, ging, bereikte zijn jurte. Toen hij ongeveer een werst verwijderd was,
zag de vader zijn  zoon. Toen hij  hem gezien  had,  kwam hij  hem tegemoet.  Toen
Päshitti Kan het meisje gezien had, viel hij om. ‘Ach, hoe mooi!’ zeggend viel hij om.
Het meisje straalde als de zon, het meisje straalde als de maan. Alledrie keerden naar
huis terug. De vader sprak tegen zijn zoon: ‘Deze vrouw moet ik  nemen!’ De zoon
sprak: ‘Nee! Ik heb haar hiergebracht, ik geef haar jou niet.’ De vader sprak: ‘Als je je
vrouw terug wilt  hebben:  op de bodem van de hemel,  aan gene zijde van de zeven
bergen, aan de monding van de zeven rivieren, is een zwarte stier. Ruk diens hoorn uit
en breng die mij; als je hem mij brengt, zal ik je je vrouw teruggeven.’

34 263f N°a2 (p) [AT 2031].
35 265-268 N°b1: Päshitti Kan mit hundert Weibern (geslacht Kömnösch aan de oever der Bija, niet ver
van het Teletzkische meer) (p).
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De zoon ging om de hoorn te halen; vanaf de hemel daalde hij ter aarde, een
drietandige lans nam hij, steeg weer naar de hemel op, ging en ging; de zeven bergen
overschreed hij,  bij de zeven riviermondingen kwam hij,  de zwarte stier zag hij.  De
zwarte stier snelde toe om de mens te vreten, kwam op de jongeling af. De jongeling
was niet bang, ging op de stier af. De jongeling met de lans, de zwarte stier doorstak
hij,  de zwarte stier doodde hij,  de hoorn rukte hij hem uit. De hoorn was zwaar, hij
was niet in staat hem te tillen. De jongeling ging, haalde vijf paarden, haalde een slee.
De hoorn van de stier legde hij op de slee, trok hem op de slee voort. Hij voerde hem
weg, bereikte zijn jurte. De vader zag zijn zoon, verheugde zich zeer; hij bracht een
bijl, sneed met de bijl de hoorn, maakte het met de bijl gereed. Zijn honderd vrouwen
riep hij, kookte brandewijn, maakte kumys klaar. Kumys en brandewijn goot hij in de
hoorn, kumys dronken ze, brandewijn dronken ze, Päshitti Kan werd niet dronken; de
honderd vrouwen werden dronken. Toen zij zich bedronken hadden, nam Päshitti Kan
zijn zwaard, doodde zijn zoon, doodde zijn honderd vrouwen. De vrouw van zijn zoon
doodde Päshitti Kan niet, de vrouw van zijn zoon nam hij zelf.

32. De zeven broers, die God noch keizer kenden36

Zeven broers leefden, in het zwarte woud leefden ze, kenden niet de grote heer
(keizer),  kenden niet  de grote God. De keizer kwam bij hen, de keizer sprak tegen
hen: ‘Geeft mij opgaven!’ Zij riepen: ‘Waarom heb je de opgaven nodig? Wij kennen
je  niet,  wij  geven je  geen opgaven!’  De keizer  sloegen ze met  stokken,  de keizer
verdreven  ze.  De  keizer  keerde  terug,  keerde  naar  zijn  jurte  terug.  Nadat  hij
teruggekeerd  was,  nam hij  zevenhonderd  soldaten om de broers  te bestrijden.  De
soldaten gingen, bereikten de jurten van de [broers]. De zeven broers kwamen, met de
zevenhonderd soldaten vochten ze. De zeven broers sneden de zevenhonderd soldaten
de hals af, doodden hen. De keizer weende, weet niet, wat hij zal doen. Naar de grote
God ging  hij,  tot  de  grote God  sprak  hij:  ‘God,  duld  het  niet!  De  zeven  broers
luisteren niet naar mijn woord, hebben mijn soldaten gedood, sta mij bij.’ Toen God
dit gehoord had, sprak hij: ‘Ik wil helpen!’ 

Zijn schimmel bracht hij, zadelde hem, met een witte ronde muts, met een witte
schimmel,  werd hij  een mens.  Van de hemel daalde hij neer, naar het zwarte woud
reed  hij.  Bij  de  zeven  broers kwam hij.  God vroeg hen:  ‘Wat  voor een  verstand
hebben jullie dan? Waarom gehoorzamen jullie niet?’ Toen hij het hen had gevraagd,
spraken de zeven broers: ‘Wij  zijn  mensen, die de hoge heer niet  kennen;  wij zijn
mensen,  die de hoge God niet  kennen. Wij  gehoorzamen niet.’ God sprak: ‘Wacht
zeven dagen, daarna zullen jullie  hem kennen. God is sterker dan jullie!’ God keerde
terug. De zeven broers wachtten, zeven dagen leefden ze. Als ze van de slaap opstaan,
hebben ze geen pelzen om aan te trekken, geen vee om te onderhouden, geen voedsel
om te eten. Hun lijven waren heel klein, als kinderen waren ze. Nu waren ze bang, tot
de keizer baden ze, de tribuut brachten ze hem.  De keizer sprak: ‘Waarom hebben
jullie  je  niet  eerder  onderworpen?  Nu  zijn  jullie  wel  bang?  Waarom is  jullie  nu
verstand gekomen?’ Ze spraken: ‘De keizer kenden we niet; de hoge God kenden we
niet; nu kennen we hen en hebben ons onderworpen.’ Thans waren ze onderdanen van
de keizer; ze gaven hem vijf paardenkuddes, daarop leefden zij in hun jurten.

36 268-271 N°b2 (p)
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33. De verweesde jongeling en de vos37

Vroeger,  vroeger  was het,  een door God geschapen,  door Pajana  geschapen,
verweesde  knaap  leefde.  Zonder  voedsel  om te  eten,  zonder  kleding  om aan  te
trekken, zo leefde hij. Geen vrouw is er, die hem trouwt. Een vos kwam naar hem; de
vos sprak tegen de jongeling: ‘Hoe zal je een mens worden?’ vroeg hij hem. De knaap
sprak: ‘Hoe ik een mens word, weet ik zelf niet! Jij,  vos, waarzeg me, zeg het me,’
sprak hij. Het vosje maakte de toverformule, het vosje sprak tegen de jongeling: ‘Verf
met verfkruid berkenbast, maak je daarvan een pelsjas! Ga naar de grote heer. Vrij om
de grote heers dochter!’ De verweesde jongeling sprak: ‘Ik ben bang voor hem! Hoe
zal ik zijn dochter vrijen? Ik ga er niet heen.’ De vos sprak: ‘Je vindt in huis boter, de
grote heers snelweger is nodig, breng die hier.’ ‘Nee, nee!’ sprak de knaap; ‘dan zal ik
zelf erheen gaan,’ sprak de vos, ‘zal de snelweger halen.’

De vos ging erheen, kwam bij de hoge heer. Toen hij om de snelweger vroeg,
sprak de hoge heer: ‘Breng over zeven dagen de weger zonder uitstel terug.’ De vos
bracht  nu de weger, bracht eveneens boter. De weger bestreek hij met  boter, zeven
dagen bleef hij.  Na zeven dagen bracht hij de weger weer terug. De heer sprak: ‘De
verweesde jongeling is wel rijk geworden? Was het veel boter? Hoeveel poed woog
het?’  Toen hij  zo vroeg, sprak de vos:  ‘De verweesde jongeling  is  rijk  geworden,
duizend  poed  woog het.’  De  heer  sprak:  ‘Nou!  De  verweesde  jongeling  is  rijk!
Duizend poed is veel.’ De vos keerde naar de jongeling terug, de jongeling verrichtte
zijn  arbeid.  ‘Waarom werk je  maar? Ga naar de grote heer, vrij om de grote heers
dochter!’ De jongeling sprak: ‘Je spot vast met me!’ Hij pakte de vos, met een stok
sloeg hij hem.

Weer ging hij naar de grote heer, hij vroeg om de weger. De grote heer sprak:
‘Waarom heeft hij de weger nodig?’ De vos sprak: ‘De verweesde jongeling is zeer
rijk, het geld telt hij in poeden.’ De grote heer sprak: ‘Jij, neem de snelweger! Breng
hem over zeven dagen terug.’ De vos nam de weger, keerde naar de jongeling terug.
Een klein vijfkopekestuk nam hij,  het touw van de weger scheurde hij kapot, in het
touw van de weger perste hij  het  geldstuk. Na zeven dagen bracht  hij  de vorst  de
weger. De vorst bekeek hem en vroeg: ‘Wat is dit voor geld? Het touw van de weger
is kapotgescheurd.’ De vos sprak: ‘Zeer veel geld kwam eruit, daarom is  het touw
gescheurd! Papiergeld  was zeventig  poed, kopergeld  was honderd poed.’ De vorst
sprak: ‘Nou! De verweesde jongeling is zeer rijk, veel geld heeft hij.’ De vos sprak:
‘Ach mijn vorst! Hij denkt al over je dochter te vrijen.’ De vorst sprak: ‘Moge zo’n
rijk  mens naar hemel!  Ik wil hem mijn  dochter geven.’ Nu keerde de vos terug en
sprak tegen de verweesde jongeling:  ‘De vorst wil  je  zijn  dochter geven,  laten we
erheen gaan.’ Nu ging de vos, zeven paarden bracht hij bijeen, zeven sleeën bracht hij
bijeen; de zeven paarden spande hij in; daarop bracht hij zeven lege vaten, op de slee
bond hij ze. Nadat hij ze bevestigd had, begaven de vos en de verweesde jongeling
zich met  zeven sleeën met  zeven lege vaten met  zeven paarden naar de vorst. Aan
deze zijde van de woning van de vorst was een groot water, het water was met een
brug overbrugd. Toen ze het midden van de brug bereikt  hadden, riep hij  de vorst:
‘Ach,  mijn  vorst,  kom  naar  buiten,  de  verweesde  jongeling  is  gekornen,  de
bruidsgeschenken heeft hij gebracht; op zeven sleeën heeft hij ze aangevoerd, wit vee
heeft  hij  hierheen  gevoerd,  geef  je  dochter.’  De  vorst  opende  de  deur.  Toen hij
nakeek, stiet de vos paarden en sleeën in het water neer, alles stortte in het water. De
37 W. Radloff, Proben der Volksliteratur der Türkische Stämme Süd-Sibiriens, I, St. Petersburg 1866,
271-277 n°c1: geslacht Küson aan de Bija, niet ver van de Lemed-monding (p).
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vorst sprak: ‘Mijn eigen vee is verloren gegaan, ik hoef nu geen bruidsgeschenken, ik
zal nu mijn dochter gratis geven.’

Nu voerde de verweesde zoon het meisje weg. Haar vader gaf vee, gaf geld, gaf
allerlei  have. Het vosje  sprak: ‘Ik kom over zeven dagen je  dochter bekijken.’ De
verweesde zoon weende: ‘Om te eten is er geen voedsel, om te wonen is er geen huis,
om aan te trekken is er geen pels. Ik schaam me, als mijn schoonvader zou komen.’
Met het meisje reed hij, reed hij. Toen ze in een woestenij reden, stond er een stenen
huis.  Eruitkomende slangen waren er ontelbaar veel.  Toen de slangen eruitgekomen
waren,  spraken ze:  ‘Waarheen  moeten wij  gaan?’  De  verweesde  zoon sprak:  ‘De
vogel zal jullie  vatten en wegvoeren, verstop je onder hooi.’ De slangen kropen allen
erin, in het hooi kropen ze. De jongeling sloeg vuur aan en wierp het vuur in het hooi.
Het  hooi verbrandde geheel  en al.  De woning  van  de slangen  was  nu  leeg  en de
jongeling  trok in  de kant  en klare woning.  Toen sprak het vosje:  ‘Ik ga zien of je
schoonvader komt.’

Hij klom op de rug van een hoge berg en keek na. De vorst, de schoonvader,
kwam.  Ongeveer  een werst  verwijderd  zag  hij  het  huis.  Toen hij  het  gezien  had,
meende  hij:  ‘Het  is  voortreffelijk.’  Na zeven  dagen bereikte hij  het  huis,  de deur
opende hij en trad binnen. Zeven dagen dronken ze brandewijn, zeven dagen dronken
ze thee. Toen hij weer bijgekomen was, sprak de vorst: ‘Hoeveel dagen ben ik hier?’
Zijn  schoonzoon,  de  verweesde  jongeling  zei:  ‘Twee  weken  ben  je  hier!’  Zijn
schoonvader  sprak: ‘Nu, mijn  schoonzoon, je  bent  een goede man,  je  bent  immers
zeer rijk. Twee dagen, dacht ik, dat ik gedronken had en het zijn twee weken, nu wil
ik terugkeren.’ Nu keerde de vorst terug. Goed leefden ze.

34. De vos trouwt met de kat38

Vroeger, vroeger was het, een vos leefde.  Die vos sprak: ‘Ik zal naar de oude
man gaan om een kat te halen om haar tot vrouw te maken.’ De vos ging naar de oude
man, vroeg de oude: ‘Geef mij een kat, ik heb een vrouw nodig.’ De oude sprak: ‘Wat
is dan dat een kat? Ik ken er geen; als jij haar kent, zoek haar dan zelf!’ De vos zocht.
De vos bracht de kat. Hij kroop in de aarde, in zijn hol kroop hij.

Een beer, een wolf en een antilope spraken onderling: ‘De vos heeft een vrouw
genomen, zijn vrouw is een kat. Hoe kunnen wij haar zien zonder te schrikken?’ De
wolf sprak: ‘Een vette jonge merrie moet men vangen; om het vet ervan te eten zal de
kat daarheen komen; daar zullen wij haar zien.’ De beer sprak: ‘Als het een groot kalf
is,  zal het  ook genoeg zijn.’  De wolf ging,  een groot kalf  vatte hij.  De beer  ging
erheen, nam het op de arm, trok het het vel af met de voorpoten, rukte het vet eruit en
braadde het op een steen. 

De  wolf  ging  naar  de  vos.  De  wolf  sprak:  ‘Wij  hebben  een  kalf  te  pakken
gekregen, kom en eet het voedsel!’ De vos sprak: ‘Kom naar buiten.’ De kat kwam
naar buiten. Toen ze buiten gekomen was, deed de kat tegen de wolf: ‘Ksj!’ spuugde
hem in het gezicht en krulde haar staart om zijn flanken. De wolf rende weg.

De wolf  keerde terug,  sprak tegen de beer:  ‘De  kat  heeft  me  verdreven,  ze
spuugde me in het gezicht en heeft om mijn flanken een stok geperst.’ De beer sprak:
‘Als nu de kat komen zou, hoe zullen we haar toch zien?’ De antilope sprak: ‘Tussen
omgevallen bomen zal ik  me  verstoppen,  tussen de twijgen door zal ik  haar  zien.’
Tegen de beer sprak de antilope: ‘Beer! Hoe wil jij haar dan zien?’ De beer sprak: ‘Op
een boom zal ik  klimmen,  vanaf  daar  zal ik  haar  zien.’  Tegen de wolf sprak hij:
‘Wolf, hoe zal jij haar dan zien?’ De wolf sprak: ‘Tussen de moerasheuvels zal ik haar
38 277-280 N°c2 (p).
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zien!’ De kat kwam en at het vet. Toen ze gegeten had, sprak ze: ‘Mäh!’ De beer zei:
‘Ik heb het jullie  toch gezegd, hebben jullie  dan niet gehoord? Ze vindt, dat het kalf
weinig is, en zegt, dat ze niet vol zit. Nu is ze boos.’ Toen de kat gegeten had, ging
zitten en rondkeek, kwam een rat aangelopen. Ze sprong eropaf en drukte hem stevig
neer. De antilope schrok, vluchtte weg, zo wegvluchtend stiet ze tegen een boom en
brak een rib. Toen nu de kat terugkeerde, schrok de beer, sprong uit de boom en brak
zijn onderdijbeen. Nu kwam de wolf tussen de moerasheuvels tevoorschijn.  ‘Hebben
jullie goed gezien?’ vroeg hij. De beer sprak wenend: ‘Wij hebben goed gezien! Mijn
onderdijbeen heb ik gebroken.’ Ook de antilope sprak: ‘Heel goed heb ik gezien! Een
rib is bij me gebroken.’ Toen lachte de wolf. De kat keerde echter terug [naar de vos]
en leefde daar.

35. De oude man en Erlik39

Vroeger, vroeger waren een oude man, een oude vrouw. Hij was een jager. De
oude man riep: ‘Kom, Erlik!’ zei hij,  ‘haal mijn vrouw!’ Erlik  kwam naar de oude,
haalde zijn vrouw. Toen was de oude alleen. De oude man zocht de oude vrouw. In de
aarde was een gat. Toen de oude man dit gezien had, liet  hij een touw zakken. Het
touw haalde  hij  op,  Erlik  kwam naar  boven,  met  het  touw kwam tegelijk  hij  naar
boven. De oude man vroeg: ‘Waar is mijn vrouw? Geef me mijn vrouw!’ Erlik sprak:
‘Jouw vrouw maakt mij verwijten!’ De oude man sprak: ‘Ga toch weer naar beneden,
ik zal het touw afsnijden, laat je alleen weer naar beneden.’ Erlik sprak: ‘Jij! snijd het
niet af, trek me op, ik zal je goeds doen.’ De oude trok hem op, Erlik kwam eruit, op
het aardoppervlak. De oude vroeg: ‘Wat zal je me voor goeds doen?’ Erlik sprak: ‘Jij,
ga heen, ga naar een koopman, verlang, als je bij hem bent gekomen, eten, verlang
geld, hij zal het je geven! Als je het vraagt en hij geeft het je niet, dan roep mij aan.’

Toen  ging  de  oude,  ging  naar  de  koopman.  De  koopman  sprak:  ‘Wie  is
gekomen?’  De  oude  sprak:  ‘Erliks  afgezant.  Geef  me  geld!  Geef  me  eten!’  De
koopman gaf hem eten, de koopman gaf hem geld, vijfhonderd roebel gaf hij hem. De
oude keerde naar huis terug. Zijn buik voedde hij.  Weer ging hij erheen, weer zocht
hij zijn vrouw. Naar het gat in de aarde ging hij weer, nam eveneens een touw en liet
het touw zakken. Weer trok hij aan het touw, Erlik kwam niet eruit. Erlik trok ook aan
het touw, de oude viel in de groeve neer, kwam niet weer eruit.

36. De trip van een boer40

Een boer leefde, een balk bewerkte hij;  uit de balk maakte hij een vlot, voer op het
water. Het vlot brak, in het water viel hij,  naar de oever zwom hij,  zwarte bessen at
hij,  werd  een  vogeltje,  vloog  weg.  In  de  oeverbosjes  ging  hij,  daar  was  een
waterplaats, water dronk hij,  werd een mens. Weer ging hij,  rode bessen at hij,  rood
werd zijn gezicht. Weer bewerkte hij een balk,  de balk viel om, op de mens viel hij
neer, doodde de boer.

37. De beer als schoonvader41

Vroeger, vroeger leefde een verweesde jongeling. Om een meisje te nemen ging
hij,  om de beers dochter te nemen ging hij; het huis van de beer betrad hij.  De beer

39 280-282 N°c3 (p).
40 282f N°c4: Kinderlied.
41 283-285 N°c5 (iets noordelijker aan de Bija in een Kumandinen-dorp) (p).
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was niet in huis, hij was buiten. De beer sprak: ‘Bereid voor de gekomen mens eten.’
Zo sprak hij tegen zijn dochter. Zijn dochter ging naar buiten, achter haar aan kwam
de jongeling. Om het meisje weg te voeren, ging hij naar buiten; een paard bracht hij
nabij; het meisje hief hij op het paard, hijzelf besteeg het ook, voerde het meisje weg.

Toen hij aangekomen was, bouwde hij een huis, een mooi huis bouwde hij. De
jongeling woonde met het meisje in dit huis. Toen hij een tijdlang er geleefd had, reed
de jongeling  ergens  heen;  de jongeling  roemde zichzelf:  ‘De beers dochter  heb ik
gevrijd, wij hebben de beer tot schoonvader, wij hebben de berin tot schoonmoeder.’
De jongeling sliep in. Toen hij ‘s morgens opstond, kwam zijn schoonvader, de beer.
De beer was boos, sprak: ‘Waarom heb je  ons genoemd? Waarom zei je  tegen ons
‘beer’?  Dat  moet  je  niet  zeggen!’  De  jongeling  was  bang,  sprak:  ‘Wij  dronken
brandewijn, ik was dronken, daarom zei ik het.’ De beer sprak: ‘Noem ons nu niet zo;
ik moet terugkeren; als je het nogmaals zegt, dan zal ik komen, zal je opvreten.’ De
beer keerde terug, leefde in zijn huis.

De verweesde jongeling  ging weer weg, bedronk zich weer,  sprak weer  zich
roemend: ‘Ik heb de beers dochter gevrijd; de beer is mijn  schoonvader, de berin is
mijn [schoon]moeder!’ De verweesde jongeling keerde terug, sliep thuis. ‘s Morgens
stond  hij  op.  Toen  hij  opgestaan  was,  was  schoonvader  beer  gekomen,  was  de
berinmoeder gekomen. Beiden spraken: ‘Verweesde jongeling, waarom roemde je je,
waarom noemde  je  ons  beer?  Nu zullen  wij  je  vreten!’  De beren vraten hem,  de
dochter namen ze [mee terug].

38. De hond en de zielloze mens42

Vroeger, vroeger heeft de grote Pajana de mens gemaakt, de ziel wist hij niet te
maken. Hij ging naar de grote Kudai om om een ziel te vragen. Tegen een hond sprak
hij: ‘Blijf jij hier, let op en blaf.’ Pajana ging weg, de hond bleef daar. Daarop kwam
Erlik.  Erlik  sprak om hem te bedriegen:  ‘Je hebt  geen haar,  ik  zal je  gouden haar
geven! Geef mij die zielloze mens.’ De hond dacht gouden haar te krijgen en gaf de
mens. Erlik bespuugde de mens geheel en al; toen kwam Kudai om de mens de ziel te
geven en Erlik vluchtte weg. Kudai zag de bespuugde, was echter niet in staat hem te
reinigen,  toen keerde  hij  de  mens  binnenstebuiten,  daarom is  het  speeksel  in  het
inwendige  van de mens.  Daarop sloeg Kudai de hond.  ‘Jij  hond mag  slecht  zijn,’
sprak hij, ‘de mens mag met je doen, wat hij wil; hij mag je slaan, je doden, weze

jij geheel en al een hond.’

39. De uitvinding van het vuur43

Nadat Kudai de mens gemaakt had, sprak hij:  ‘De mens zal naakt zijn, hoe zal
hij in de kou leven? Men moet het vuur uitvinden!’ Ülgöns drie dochters waren niet in
staat vuur aan te maken,  konden het  niet  uitvinden.  Dan komt Kudai,  zijn  baard is
lang en hij trapt erop. Toen zijn voet op de baard stapte, struikelde hij.  Ülgöns drie
dochters  spotten  over  Kudai.  Kudai  ging  boos  weer  weg.  Ülgöns  drie  dochters
wachtten op de weg om te horen,  wat  God spreken zou. Kudai  zei:  ‘Ülgöns  drie
dochters spotten met me en lachen, hoewel ze de steens scherpte en het ijzers hardte
niet  vinden!’  Ülgöns drie  dochters namen,  nadat  ze dit  gehoord hadden,  de steens
scherpte en het ijzers hardte en sloegen vuur aan.

42 285 N°c6
43 285f N°c7: Die Auffindung des Feuers.
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40. Ontstaan van beer en hopplant44

Er leefden twee broers. De akker van de een was aan de zonzijde, de akker van
de  ander  was  op de door de  zon niet  beschenen  middernachtzijde.  De  ene  akker
gedijde goed, de andere akker gedijde helemaal niet. De ene broer sprak: ‘Op jouw
akker is  het koren goed, op de mijne  is  helemaal geen koren,’ zo sprekend was hij
boos  op zijn  broer.  De  ene  broer  stak  twee  pijlen  in  de  mond,  deze  werden  tot
houwtanden; hijzelf werd een beer [= ever?]. De broer, die een beer geworden was,
wierp zijn  boogpees weg; deze boogpees werd tot hopplant  en groeide zich om de
boom windend.

41. Jelbegen en het vosje45

De zevenkoppige Jelbegen kwam bij  het  vosje en sprak: ‘Hoe zal ik  over de
rivier komen?’ Het vosje sprak tegen Jelbegen: ‘Jij,  maak een vlot uit negen biezen,
zet je erop en vaar naar de overkant!’ Midden op het water wankelde het vlot. ‘Wat
moet ik nu doen, vosje?’ sprak [Jelbegen]. Het vosje riep vanaf de berg: ‘Schommel
je!  Schommel  je!’  Hij schommelde  zich,  het vlot  brak, Jelbegen viel  in  het  water,
stierf.

42. Alaktai’s ontrouwe moeder46

Adyn Törön Alaktai, Kuhm Kara [heette] zijn zuster, Kara Tas zijn moeder. Op
jacht  ging Adyn Törön Alaktai,  het  bergwild  doodde hij  op de berg, het  waterwild
doodde hij op het water, keerde naar de jurte terug. Weer ging hij jagen, reed, reed,
keerde terug. Toen hij teruggekeerd was, was zijn moeder ziek; de moeders tand deed
zeer, de moeder sprak tegen haar zoon: ‘Dood de zevenkoppige Jelbegen en breng mij
zijn hart, mijn kind! Als ik het gegeten heb, zal ik genezen.’ Haar kind bedroog ze.

Adyn  Törön Alaktai  begaf  zich  naar  Jelbegen.  Hij  kwam Kan  Püdäi  tegen.
‘Waarheen  rij  je?’  vroeg hij  hem.  Kan Püdäi sprak:  ‘Ik  denk  erover  Adyn  Törön
Alaktai te doden. Ik denk erover Kara Tas te vrijen.’ Alaktai hoorde zijn rede, pakte
hem op de aarde, slingerde Kan Püdäi weg, zijn hals brak. Nu keerde Alaktai terug,
ging jagen. Het bergwild doodde hij, het rivierwild doodde hij, keerde naar huis terug.
Zijn  moeder  was ziek  geworden.  ‘Dood de zevenkoppige Jelbegen,  breng  me  zijn
hart, als ik het eet, zal ik genezen. Wees niet je moeder zat. Je moet erheenrijden.’

Adyn  Törön Alaktai  reed,  naar  zijn  vriend  Togus Toladai  reed  hij.  Bij  zijn
vriend Togus Toladai stapte hij naar binnen. Deze sprak: ‘Waarheen rij je,  vriend?’
‘Mijn moeders tand doet zeer, de zevenkoppige Jelbegen wil ik doden, zijn hart wil ik
haar brengen! Naar hem rijd  ik.’ De vriend sprak tegen Alaktai: ‘Rij niet daarheen,
vriend! Als je daarheen rijdt, zal hij je doden.’ Met zijn vriend Togus Toladai weende
hij, weende hij, maar toch luisterde hij niet naar zijn rede en reed.

Er was een in  zevenen gedeelde  weg, een grote wind begon te waaien,  hoge
sneeuw viel.  Twee honden kwamen over  de weg,  een maral  met  drietandig  gewei
droegen ze in de muil.  Met zijn vuursteen wierp Alaktai naar de honden, de honden
stierven. De zevenkoppige Jelbegen kwam over de weg, ze vatten elkaar vechtend, de
zevenkoppige  Jelbegen  en  Adyn  Törön Alaktai.  Alaktai  drukte  de  zevenkoppige
Jelbegen  tegen  de  grond,  zijn  hart  rukte  hij  hem  uit.  Hij  steeg  te  paard,  reed

44 286 N°c8: Der Bär.
45 286 N°c9: Jelbegen.
46 286-295 N°c10 (p) [AT 590].
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huiswaarts, trad bij zijn vriend Togus Toladai binnen. Daar overnachtte Adyn Törön
Alaktai. De dochter van zijn  vriend Togus Toladai verborg dat hart, doodde een os,
rukte het hart van de os uit, op de plaats van Jelbegens hart legde ze het ossenhart.
Huiswaarts reed nu Alaktai, hij gaf zijn moeder het hart, zijn moeder at het en genas.

Nogmaals  reed Alaktai op jacht,  doodde het  bergwild,  doodde het  waterwild,
Alaktai keerde huiswaarts. ‘Neemt de last af,’ sprak hij, sprak het tegen de moeder en
tegen de zuster. Hoewel hij sprak, kwamen ze niet naar buiten.  ‘Waarom komen ze
niet  naar buiten?’  Alaktai betrad zijn  huis.  Weer was de moeder ziek.  ‘Weer  doen
mijn  tanden zeer,’ sprak zijn  moeder.  ‘Aan de voet van de hemel,  mijn  zoon, leeft
Mongus  Pakai,  dood  deze,  mijn  zoon,  breng  me  zijn  hart,  als  ik  het  eet,  zal  ik
genezen.’

Alaktai reed weg. Hij reed weg om hem te doden. Bij zijn vriend Togus Toladai
kwam hij.  In het huis van Togus Toladai overnachtte hij. ‘s Morgens dacht hij erover
om verder te rijden. ‘Rij niet,’ sprak zijn vriend, weende, jammerde, tot aan de weg
volgde hij de vriend. Die zei hem zijn laatste wil.

Hij reed, reed, reed, kwam bij de voet van de hemel. De weg ging een beredene
tot aan de gordel,  een voetganger  ging  hij  tot aan de schouder,  een wind  waaide,
sneeuw viel. Hijzelf sidderde, zijn paard sidderde ook, een hond kwam aanlopen, een
achtendermaral (hert) hield hij met de tanden [vast], met de vuursteen wierp hij naar
hem, geen kik gaf hij,  met het touw omwond hij hem, doodde hem. Mongus Pakai
kwam, in zijn hand een maral, een zestienender bracht hij naar huis. In de andere hand
een maral, een twaalfender bracht hij mee. Om te schieten bleef hij staan. Adyn Törön
Alaktai:  ‘Stop, stop,’ sprak hij,  ‘de mannen maken zich bekend, als ze spreken, de
paarden maken zich bekend, als ze hinniken. Hoe is je naam?’ ‘Mongus Pakai is mijn
naam. Maar hoe heet jij  dan?’ ‘Adyn Törön Alaktai.’  ‘Hé! Adyn Törön Alaktai,  je
naam heb ik gehoord. Mijn kwartelhart sprong van vrees in  tweeën, mijn  naaldhart
brak van schrik.’ Ze grepen elkaar, vochten. Dat de winter was gekomen, merkten ze
aan  de  berijpte  kraag,  dat  de  zomer  was  gekomen,  wisten  ze  aan  het  bedauwde
jaspand. Bevroren land sprong in tweeën, gedroogd land verbrokkelde, bedauwd land
werd verstrooid, ze konden elkaar niets doen en dachten erover zich te voeden. De ene
ging naar zonsondergang, Mongus Pakai ging daarheen, at van de Paldyrganheester,
zijn lippen sprongen overal. Adyn Törön Alaktai ging naar de berg jagen, een laagte
doorschreed hij, een honderd stuks wild schoot hij,  met één pijl schoot hij het, at het
voedsel, werd vol. Zijn magere lijf  werd vet. Alaktai kwam terug naar de plek, waar
hij met Mongus Pakai gevochten had. Mongus Pakai kwam eveneens. Weer pakte hij
hem, streed, hij wierp hem neer, sneed hem de strot door, rukte hem het hart uit, zijn
hart was van ijzer,  zijn  hart rukte hij  uit,  zijn  hart  was van steen.  Hij nam het  en
laadde het op zijn paard. Zijn paard werd als een veulen, het vlees van zijn eigen borst
viel tot aan de flanken af. Nu keerde hij naar huis terug, bij zijn vriend Togus Toladai
trad hij binnen, bij zijn vriend Togus Toladai overnachtte hij. Togus Toladai’s dochter
verborg het ijzeren hart, doodde ervoor in de plaats een os, rukte zijn hart uit en legde
het  op de plaats van dat hart. ‘s  Morgens keerde Alaktai terug, het  hart  van de os
nemend, reed hij naar zijn moeder. Zijn moeder at het hart, nadat zijn moeder het hart
gegeten had, werd ze gezond. ‘Is er brandewijn,  moeder?’ Zijn  moeder bracht  het,
Alaktai dronk het, werd dronken, geheel bedronken werd hij. ‘Is er nog brandewijn?’
‘Aan de jurterand staat hij,  drink.’  Alaktai ging naar  de jurterand, uit  de jurterand
kwam Kan Püdäi tevoorschijn,  ze grepen elkaar, vochten. Kan Püdäi wierp Alaktai
neer, zijn keel sneed hij af, Alaktai stierf, Kan Püdäi trok weg met Alaktai’s moeder
en zijn zuster, op een plek zette hij zijn jurte op.
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Zijn  vriend  Togus Toladai’s  twee zusters hoorden van de dood van Alaktai.
Toen de meisjes het gehoord hadden, namen ze het ijzeren hart van de zevenkoppige
Jelbegen.  Ze namen het ijzeren hart  van Mongus Pakai.  Naar Adyn Törön Alaktai
brachten ze de beide  harten.  Het  hart  van de zevenkoppige  Jelbegen  nam het  ene
meisje,  legde het  op zijn  flanken,  zelf liep ze over hem heen, het  hart van Mogus
Pakai nam het tweede meisje,  legde het op zijn hoofd, het meisje trad op zijn hoofd,
toen werd Alaktai levend. Deze beide meisjes trouwde hij.  ‘Wraak wil ik nemen op
Kan Püdäi, wraak wil ik nemen op Kan Püdäi.’

Hij reed weg. Het huis van Kan Püdäi betrad hij. Hij was niet thuis. ‘Waarheen
is Kan Püdäi gereden?’ ‘Op jacht is hij gereden.’ Achter hem aan kwam Kan Püdäi,
sprak: ‘Ik heb Adyn Törön Alaktai gedood, ik ben sterk, ik ben een held, zijn zuster
Kulum Kara,  zijn  moeder Kara Tas heb ik  getrouwd.’ ‘Wat  spreek je  daar?’ vroeg
hem Alaktai. Hij sloeg Kan Püdäi met de handpalm, sloeg hem, verpletterde hem. Met
zijn moeder keerde hij terug. Tegen zijn moeder sprak hij:  ‘Wil je een jonge merrie
hebben? Wil je  een kolenbekken hebben?’ ‘Ik wil een jonge merrie hebben, om het
vlees te eten,’ sprak de moeder. De jonge merrie bracht hij naderbij, haar handen bond
hij, aan de staart van de jonge merrie bond hij zijn moeder. De jonge merrie dreef hij
weg,  haar  handen  en voeten verscheurde  ze.  Zijn  moeder  stierf.  Het  meisje  sprak
tegen Alaktai:  ‘Ik wil een pan47.’ Alaktai nam een pan, maakte de pan in  het vuur
gloeiend, braadde haar achterste, Kulum Kara, zijn zuster, stierf.

Van daar keerde Alaktai terug, drie  mensen ontmoette hij,  om hem te doden
stonden ze op. ‘Wacht,’ sprak Alaktai, ‘wacht, stop. Zet u tussen drie bergen, ik wil
schieten,’ sprak hij;  ‘toont mij  uw duimen, als ik  ze niet  tref,  zult  gij mensen zijn,
doodt dan mij.  Als ik ze tref, zult gij mijn kinderen zijn.’ Alaktai schoot, schoot en
trof  alle  drie.  ‘Gij  zult  mijn  kinderen  zijn,’  sprekend  keerde  hij  terug.  Met  zijn
nageboren drie zonen, alle vier keerden terug. Alaktai werd nu mager, legde zich op
de rug, zijn  rug werd tot staal,  de rug van de drie  zonen werd tot vlees.  De zonen
spraken: ‘Onze vaders rug is tot ijzer geworden, onze rug is tot vlees geworden. Wij
moeten sterven.’  Zijn  drie  zonen stierven,  Alaktai  leefde,  ver  land  betrad hij,  een
ijzeren slot bouwde hij op. 

43. Tana met steenbruin paard en Pädshätti Kan met honderd vrouwen48

Pädshätti Kan met honderd vrouwen sliep, lag, op de punt van zijn rookgat zette
zich een havik.  ‘Waaraan denk je?’ spreekt de havik.  Pädshätti Kan sprak: ‘Ik denk
aan  niets,  ik  heb  nu  geen  verstand.’  De  havik  sprak:  ‘Van  je  volk  achter  zeven
hemelsgronden  is  Pady  Kirädä,  is  hier  een  mens,  die  zijn  dochter  nemen  kan?’
Pädshätti Kan sprak: ‘Mijn volk en mijn lieden wil ik verzamelen.’ De havik sprak:
‘Zeg je volk niet, dat ik het gezegd heb; spreek: ‘Ik heb het gedroomd.’’

Pädshätti  Kan  verzamelde  zijn  volk.  ‘Door  zeven  hemels  rijdend,  om Pady
Kirädä’s  dochter te nemen,  is  in  mijn  volk zo’n mens?’  ‘Nee,’  spraken de lieden,
wisten het niet. ‘Wij zullen niet tot daar geraken.’ Hij doodde een vet paard, maakte
een gastmaal, nadat ze vlees gegeten hadden, keerden zij terug. Brandewijn drinkend
keerden ze terug. Twee grijsaards bleven er. De ene sprak: ‘In huis heb ik een zoon
Saidschar, die zal erheen rijden.’ ‘Breng deze snel hier,’ sprak hij. De andere grijsaard
sprak: ‘In mijn huis is een jong knaapje in de wieg, die zal wel erheen gaan.’ ‘Breng
hem snel  hierheen!’  De  grijsaards  keerden  terug.  Een grijsaard  weende;  het  kind
sprak: ‘Wat ween je dan?’ ‘Pädshätti Kan met honderd vrouwen, jou stuurt Pädshätti

47 Dit komt overeen met het kolenbekken; zij denkt dat deze keuze beter is.
48 295-302 N°c11 (p) [AT 465].

W. Radloff, Proben … türkischen Stamme Süd-Sibiriens 1            (vert. Cor Hendriks) 64

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Kan. Een uitgezonden bode komt van de heer niet  terug, een afgeschoten pijl  keert
van de steen niet terug.’ ‘Ween niet, ik zal gaan,’ spreekt hij,  ‘maar ik heb een paard
om te bestijgen nodig.’ De grijsaard sprak tegen zijn zoon: ‘Kies uit honderd paarden
een, bestijg het beste van honderd paarden.’ Naar de honderd paarden ging de knaap,
uit  honderd  paarden  koos  hij.  De  honderd  paarden  konden  hem  niet  optillen  en
stierven. Een goed paard vond hij niet. De knaap keerde naar huis terug. ‘Heb je nog
een paard?’ sprak hij. ‘Aan gene zijde van het melkmeer is de Suru Tag, op de top van
de Suru Tag is een paard, de gevlekte merrie heeft een gevlekt veulen geworpen, voor
zijn moeder zich op de knie werpend zuigt het aan de tieten. Als je kracht toereikend
is, bestijg het, als je kracht niet toereikend is, sterf.’

De knaap rende weg, het melkneer doorschreed hij. Naar de top van de Suru Tag
klom hij op. Door de gevlekte merrie was een gevlekt veulen gebaard. Met de vuist
rukte hij het weg, het veulen bokte, tot de sterren des hemels bokte het, tot de wortel
der aarde bokte het. De knaap rende toe, besteeg het. Voor hij het gezadeld had, was
het  twee jaar  oud,  voor hij  het  getoomd had,  was  het  drie  jaar  oud, voor hij  het
bestegen had, was het vier jaar oud, de knaap keerde naar huis terug.

‘Noem  mijn  naam,’  sprak  hij.  Het  volk  verzamelde  zich  om zijn  naam  te
noemen, een naam konden ze niet geven; ze waren bang een slechte naam te geven
[en] een goede naam wisten ze niet  te geven.  De lieden gingen weg, een grijsaard
bleef.  ‘Ik wil hem benoemen,’ sprak hij.  ‘Ja, noem de naam.’ ‘Tana met steenbruin
paard moge je zijn, dat is een goede naam,’ zei hij. 

Tana met  steenbruin paard reed naar Pädshätti met  honderd vrouwen, het huis
van Pädshätti Kan betrad hij,  zette zich  op de ijzeren  stoel,  de ijzeren stoel brak.
Pädshätti Kan met honderd vrouwen vreesde zich. ‘Ja,’ zei hij, ‘om ver weg te rijden
zal een leger nodig zijn; ik vind er geen, vind het zelf.’ 

Saidshar [!] betrad daarop het huis, de ijzeren deur vertrapte hij. Naar de top van
de witte berg klommen ze op, honderd mensen verzamelden ze, reden en reden. Met
Saidshar  voerden  ze  beiden  het  leger  van  honderd  man  aan.  De  zevenkoppige
Jelbegen, met één kop speelde hij op de rietfluit, met één kop zong hij,  met één kop
jammerde hij,  met  één kop sjamaniseerde hij,  met  één kop bromde hij:  ‘Waarheen
rijden jullie?’ ‘Door zeven hemels heen om Pady Kirädä’s dochter te nemen zijn wij
uitgereden.’ De zevenkoppige Jelbegen sprak: ‘Rijdt niet, blijft, hier is een kind, hier
is een meisje, de dochter van Altyn Ärgäk, neem deze! Jullie  paarden zullen allemaal
vurig kruid eten,  jullie  paarden zullen allemaal  vurig  water drinken,  jullie  paarden
zullen  allemaal  sterven.’  ‘Jij  wilt  mij  vernietigen,’  zeggend  sloeg  hij  hem met  de
achtriemige zweep de zeven koppen in.  De zevenkoppige Jelbegen stierf.  Tana met
steenbruin paard reed verder. 

Rond om zich heen kijkend, zag hij naar achteren, de heldenkeizer Altyn Ärgäks
huis stond achter hem. ‘Ik wil daarheen terugrijden, zijn dochter wil ik  zien,’ sprak
hij. Terug reed hij, het huis betrad hij, er staat een gouden kist, in de kist is dat meisje,
met een gouden nap schepte men kumys, gaf het Tana met steenbruin paard, hij dronk
niet. Met zilveren nap schepte men kumys, hij dronk. Uit zijn mond liep speeksel, een
goudmeer werd het. Uit de heldenkeizers mond kwamen rode vlammen tevoorschijn.
‘Geef niemand je dochter; je hoofd afhakkend, zal ik het je  bij het hoofd leggen, je
hoofd afhakkend zal ik het je bij de voeten leggen.’ Tana met steenbruin paard reed,
achter  het  leger  aan reed  hij.  Achter  hem aan  kwam het  meisje  naar  buiten,  een
messing kam gaf ze hem.

Nu reed hij, het leger bereikte hij. Hun paarden lieten ze gras vreten. De paarden
vraten gras,  alle  paarden stierven.  De messingkam zwaaide hij  daarheen,  de op de
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koppen der paarden zich bevindende vlammen verstrooiden zich, alle paarden werden
levend. ‘Daar kan men niet heenrijden,’ sprak hij, naar huis keerden zij weer terug.

Om de heldenkeizers dochter te nemen ging hij naar de heldenkeizer. Het meisje
nam hij, keerde terug. Zijn jurte bereikte hij, wit land doorschreed hij, een ijzeren huis
richtte  hij  op,  een  gastmaal  bereidde  hij.  De  gekomen  mensen  vielen  om  van
bewondering  voor haar  schoonheid.  Pädshätti Kan met  honderd vrouwen liet  hem
door een mens  roepen,  naar  hem reed Tana.  Pädshätti Kan sprak:  ‘De door jouw
gebrachte vrouw wil  ik  nemen.’  ‘Ik geef haar  niet,’  sprak hij.  Ze vochten,  grepen
elkaar, konden elkaar in de strijd niet overwinnen. De een was er niet toe in staat, de
ander was er niet toe in staat, van gelijke sterkte zijnd keerden ze terug. ‘Niets kon
ik,’ sprak hij, ‘niet vermocht ik,’ sprak hij, ‘de zwarte stier wil ik halen, moge die zijn
jurte opslokken.’

Naar de zwarte stier reed hij,  de zwarte stiers voetspoor is  als een archin vilt.
Zijn paard verborg hij, in de bosjes liet hij het lopen, hijzelf smeedde een lans, tot aan
de hemel steeg hij hemelwaarts. Tana met steenbruin paard doorstak de zwarte stiers
bovenlip,  zijn onderlip stak hij aan de aarde vast. Hij vatte hem, naar Pädshätti Kan
met honderd vrouwen bracht hij de stier. Hij bond hem aan de deurpost vast, keerde
terug,  wachtte.  Pädshätti  Kan  met  honderd  vrouwen  jammerde,  weende.  Zeven
paarden doodde hij,  stopte ze in de mond van de zwarte stier, de zwarte stier vrat ze.
Zeven ossen doodde hij,  hij stopte ze in de mond van de zwarte stier, de zwarte stier
vrat ze. Pädshätti Kan met  honderd vrouwen sprak tegen zijn  beambte: ‘Ga na drie
dagen nazien.’ Naar huis keerde Pädshätti Kan terug, driemaal overnachtte hij, kwam
naar  buiten,  de zwarte stier  had  de beambte  gevreten,  alles,  het  huis,  de paarden,
koeien, vee en hemzelf,  alles vrat hij op. Tana met steenbruin paard, toen hij gezien
had,  hoe de vorst  gevreten werd, zei:  ‘Dat  is  goed,’ en keerde terug. In zijn  huis
woonde hij.

44. Tschälmäsch en zijn beide broers49

Drie broers leefden,  een was dwaas, zijn  naam was Tschälmäsch.  Hij reed te
gast. Een kameel besteeg hij,  naar vier hoeven reed hij,  op vier dagen reed hij,  aan
terugkeren  dacht  hij.  De  heren  der  vier  hoeven  spraken:  ‘Overnacht  nog  hier.’
Tschälmäsch sprak: ‘Ik heb een kameel, gij hebt vier kamelen. De vier kamelen zullen
de ene kameel vreten.’ De vier huisheren spraken: ‘Als onze vier kamelen jouw ene
kameel vreten, zullen we jou vier kamelen geven.’ Deze nacht bleef hij daar. De vier
kamelen vraten de ene kameel. ‘s Morgens gaven ze Tschälmäsch vier kamelen.

Hij  keerde  naar  zijn  broers  terug.  Zijn  broers  spraken.  ‘Waar  heb  je  deze
kamelen  vandaan?’  Tschälmäsch sprak tegen zijn  broers: ‘Ik heb mijn  ene kameel
gedood, voor vier  heb ik  hem verkocht. Hoewel ik dwaas ben, heb ik  mijn kameel
voor vier verkocht. Jullie  zijn slimme lieden, jullie  zullen tien voor een nemen.’ De
beide broers dachten: ‘Mooi!’ Twee kamelen doodden ze, voerden ze ter verkoop naar
de  jurtenbewoners.  De  lieden  in  de  jurten  vroegen:  ‘Wat  hebben  jullie  voor
koopwaar?’ De beide broers spraken: ‘Kamelen hebben wij gedood en verkopen ze.’
De lui ranselden de beide broers en joegen ze naar huis.  Ze weenden,  jammerden,
naar huis keerden ze terug. 

Tschälmäsch,  de dwaze broer, doodde in  huis zijn  moeder. Zijn  dode moeder
nam hij,  zette haar op zijn eigen paard, hij bond haar geheel en al met touwen vast.
Tschälmäsch reed, reed. Over de weg komt een koopman. ‘Mijn moeder is  zonder
ogen, zij zal van het paard vallen en sterven. Halt, halt!’ zegt hij. De koopman stopte
49 302-306 N°c12 (p) [AT 1535].
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niet en komt. Tschälmäsch stak zijn paard, zijn moeder viel van het paard af. Tegen
de koopman zegt Tschälmäsch: ‘Jij bent net niet gestopt. Naar mijn woorden heb je
niet  geluisterd.  Mijn  moeder is  van het  paard gevallen en gestorven.’ De koopman
werd nu  bang  en gaf Tschälmäsch  duizend  roebel.  Tschälmäsch  nam het  geld  en
keerde naar huis terug, naar zijn broers keerde hij terug.

Zijn  beide broers spraken:  ‘Waar heb je  dit geld weggenomen?’  Tschälmäsch
sprak tegen hen: ‘Een oude mens, mijn moeder dodend, heb ik haar verkocht aan een
koopman,  duizend roebel heb ik  ervoor gekregen.  Jullie  zijn  slimme  lui,  doodt nu
jullie vrouwen en verkoopt ze, jullie zullen veel geld ervoor krijgen.’ De beide broers
spraken: ‘Goed.’ Beide vrouwen doodden ze, reden, om ze te verkopen. De lieden
vroegen hen: ‘Wat verkopen jullie dan?’ ‘Onze beide vrouwen hebben we gedood en
verkopen ze.’  ‘Een  mens  gedood hebbend,  hoe  kun je  die  dan verkopen?’  Beide
broers sloegen ze, beide broers vluchtten naar huis terug.

‘Jij,  Tschälmäsch,  hebt  ons bedrogen. Nu zullen we je  wegbrengen, nu zullen
we je doden.’ Ze bonden Tschälmäsch, voerden hem weg om hem te doden. De beide
broers legden Tschälmäsch op het midden van de weg neer,  gingen hout halen.  Er
kwam een rijke  naar  Tschälmäsch.  ‘Wat  doe jij  dan,  Tschälmäsch?’  Tschälmäsch
sprak tegen deze mens: ‘Een hier vastgebonden mens zal een zeer rijk man worden,
zal  een  grote  koopman  worden.’  Toen  sprak  de  rijke  tegen  Tschälmäsch:  ‘Hé,
Tschälmäsch, sta op, jij! In plaats van jou wil ik me neerleggen.’ Tschälmäsch sprak:
‘Goed, ga jij  liggen.’ De rijke ging liggen, aan Tschälmäsch gaf hij duizend roebel.
Beide  broers  kwamen  erheen.  Beide  broers  brachten  hout  om  Tschälmäsch  te
verbranden. Ze verbrandden die mens.  ‘Ik ben niet  Tschälmäsch, ik ben een andere
mens, doodt me niet,’ sprak hij. Ze luisterden niet, verbrandden hem. 

Beide broers keerden naar huis terug, thuis was Tschälmäsch levend, levend zat
hij in huis. ‘Wij hebben je gedood, hoe ben je dan teruggekomen?’ Tschälmäsch zei
tegen hen:  ‘Het  is  zeer goed, dat  ik  gestorven ben.  Onze vader  heeft  mij  duizend
roebel gegeven.’ De beide broers spraken: ‘Hé, Tschälmäsch, breng ons toch erheen
en dood ons,  Tschälmäsch.  Als  je  ons doodt, zullen  wij  van onze vader veel geld
ontvangen.’ Hij ging, ging, ging, zijn  beide broers doodde hij.  Tschälmäsch keerde
naar huis terug, alleen leefde hij.

45. De dwaas en de zevenkoppige Jälbägän50

Drie broers leefden, de een was dwaas. Alle  drie reden, rijdend kwamen ze bij
een huis. Toen ze nazagen, was de deur op slot. Met een steen kraakten ze de deur, de
deur openden ze. Als ze geopend hebben, staat er een tafel. Allerlei eten staat er klaar.
De dwaze broer sprak: ‘Laten we dit eten eten.’ De beide anderen spraken: ‘Wij eten
niet. Wij zijn bang.’ De dwaze broer sprak: ‘Als jullie  bang zijn, mijn broers, ik ben
niet bang.’ De dwaze broer begon te eten.

Suizend waaide een wind, de twee broers vluchtten weg. Alle drie kropen in de
kelder. Toen ze eringekomen waren, lagen er drie meisjes. Ze gingen de kelder weer
uit. Het eten op de tafel aten ze,  naar buiten gingen ze. De zevenkoppige Jälbägän
kwam, ‘oef, oef,’ zei hij,  ‘de geur van mensen ruik ik.’ Zonder het eten te eten stond
hij op. Jälbägän sprak tegen de meisjes: ‘Hier zal vast een mens zijn, kook me de ene,
zet, nadat de lever gaar gekookt is, zijn lever op de tafel, ik wil eten.’ Jälbägän ging
naar buiten. De drie meisjes openden de kelder, de drie meisjes traden binnen. ‘Komt
snel  eruit,’  spraken ze,  ‘in  de oven wil  ik  jullie  braden.’ De ene,  de dwaze broer,
sprak: ‘Laat een naar buiten gaan!’ De beide broers waren bang: ‘Nee, wij gaan niet
50 306-313 N°c13 (p) [AT 327B].
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naar buiten! Men wil een mens doden en hem in de oven stoppen.’ ‘Als  jullie  niet
naar buiten gaan, zal ik gaan,’ sprak de dwaze broer, ‘mij mogen ze koken.’

Naar buiten ging de dwaze broer. Het meisje  sprak tegen hem: ‘Leg je  op de
ovenschop.’ ‘Ik begrijp dat niet,’ sprak hij,  ‘leg jij  je eerst neer, ik wil dat aanzien,’
sprak hij. Het meisje legde zich op de schop, de dwaze broer nam de schop, wierp het
meisje, het meisje kookt in de oven, eruit nam hij het meisje,  de lever rukte hij haar
uit, de lever zette hij op tafel. [CH: Hij gaat terug naar zijn broers in de kelder.]

De zevenkoppige Jälbägän kwam.  ‘Mijn kind, dat is  goed,’ sprak hij,  ‘de ene
mens z’n lever braadde ze.’ Jälbägän at de lever. ‘Ei, ei,’ zei Jälbägän, ‘dat was geen
mensenlever,  dat  was  de  lever  van  mijn  dochter.’  Hij  weende,  ging  naar  buiten.
‘Kookt weer een,’ sprak hij, ‘zijn lever wil ik eten.’

De beide  meisjes  kwamen,  naar  de drie  broers kwamen  ze.  ‘Komt  snel  naar
buiten.’  De dwaze  broer  sprak,  tegen zijn  beide  broers sprak hij:  ‘Gaat  snel  naar
buiten.’ ‘O wee, o wee! Men wil ons in de oven koken; wie zal daarvoor niet bang
zijn en naar buiten gaan?’ ‘Ja, ik ben niet bang,’ sprak hij. De dwaze broer kwam naar
buiten. Het meisje  sprak tegen hem: ‘Leg je op de ovenschop.’ Die mens legde zich
op de ovenschop. Het meisje vatte de steel van de schop, de dwaze mens wierp ze, de
ovenrand trapte hij stuk. Het meisje sprak: ‘Je hebt je slecht neergelegd, de oven heb
je stuk gemaakt.’ ‘Ik begrijp het niet beter. Leg jij je neer, ik wil toezien.’ Het meisje
legde zich neer,  de dwaze broer slingerde het  meisje  erin,  in de oven slingerde hij
haar. Het meisje kookte hij, het meisje was gaar, hij nam haar eruit, de lever rukte hij
haar uit, op de tafel zette hij de lever. [En gaat naar de kelder terug.]

De zevenkoppige Jälbägän kwam, de gekookte lever at hij.  ‘Ei, ei! Dat is geen
mensenlever, dat is mijn kinds lever. Kookt nu nog een,’ sprak hij.

Een meisje  trad  binnen.  ‘Kom snel  eruit,’  sprak  ze.  Tegen  de  dwaze  broer
spraken ze: ‘Ga ook nu naar buiten.’ De dwaze broer sprak: ‘Als ge sterven moet, dan
sterft, wat zal ik dan naar buiten gaan?’ De slimmen bogen voor de dwaze. ‘Jij zult de
zaak wel goedmaken,’ spraken ze. De dwaas ging nogmaals naar buiten. ‘Leg je op de
ovenschop,’ sprak het meisje. De dwaas legde zich op de ovenschop, het meisje wierp
de schop, met beide voeten trapte hij tegen de oven, de rand van de oven brak af. ‘Ik
begrijp het niet,’ sprak hij, ‘leg jij je neer, ik zal toezien.’ Het meisje legde zich neer,
de dwaas pakte de steel van de schop en slingerde het meisje  in de oven. Het meisje
dacht erover eruit te komen, maar hij  stiet haar met  de schop terug. Hij kookte het
meisje, het meisje werd gaar, hij nam haar eruit, op de tafel legde hij de lever.

De zevenkoppige Jälbägän kwam. Toen Jälbägän gekomen was, glipte de dwaze
broer weg naar de plek, waar ze lagen, liep hij,  legde zich daar neer. Jälbägän kwam
en at. Jälbägän sprak geen woord. Jälbägän ging naar buiten, met een steen sloot hij
de deur af. De drie broers kwamen naar buiten. Toen ze naar buiten kwamen, was de
deur dichtgemaakt. De dwaze mens sprak: ‘Komt snel,’ sprak hij,  ‘laten we het eten
opeten.’  Ze  kwamen  niet,  aten niet.  De dwaas  begon te  eten,  toen aten de  beide
anderen mee. Ze dachten erover naar buiten te gaan, beide broers sloegen tegen de
deur, waren niet in staat hem te openen. Ze weenden, jammerden, ‘Nu zal Jälbägän
ons vreten.’

De zevenkoppige Jälbägän kwam, in de kelder sprongen ze. Jälbägän betrad het
huis,  het huis’ inwendige doorzocht hij,  de planken vertrapte hij.  Toen hij nazag op
een plek, lagen de drie broers er. De dwaas kwam uit de kelder, vatte Jälbägän. Ze
vochten, rukten aan elkaar, de dwaas verscheurde de zevenkoppige Jälbägän, Jälbägän
stierf.  Van de zeven koppen sneed de dwaas er een af, de ene hand sneed hij af, de
hand stak hij als een bijl in zijn gordel; de ene voet sneed hij af. Alledrie gingen weg. 
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Een twaalfkoppige Jälbägän kwam, achter hen aan kwam hij.  Ze bereikten de
voet van een boom. Toen ze de twaalfkoppige Jälbägän zagen, bekeken ze de boom.
Alledrie  klommen in de boom. De twaalfkoppige Jälbägän bereikte de voet van de
boom.  Toen  hij  daar  aankwam,  vond  hij  hen  niet,  aan  de  voet  van  de  boom
overnachtte hij.  De hemel  werd bewolkt,  het  donderde.  De dwaas sprak tegen zijn
broers: ‘O wee! O wee! Mijn hoofd doet pijn,  houdt deze kop vast.’ ‘Al roep je ook
ach en wee, wij zijn niet in staat hem te tillen.’ ‘Mijn hoofd doet pijn, houdt hem vast.
Als  jullie  hem niet  vasthouden,  zal de kop naar  beneden vallen.  Als  die kop naar
beneden valt, dan zal de twaalfkoppige Jälbägän ons zien. Als hij ons ziet, zal hij ons
eten.’ De beide broers namen hem, ze konden hem echter niet tillen. Hij kukelde naar
beneden, voor Jälbägän viel hij neer. ‘Ach, wat betekent dat?’ zei hij.  ‘De grote God
heeft vast oorlog; daar komt vast een leger; dat de van Jälbägän afgeslagen kop vanaf
de hemel op aarde neerviel.’

Jälbägän bleef liggen, zat aan de voet van de boom. Tegen zijn broers sprak de
dwaas: ‘Mijn kruis doet pijn! Neem de eringestoken hand!’ ‘O wee! O wee!’ spraken
zij,  ‘wij kunnen hem niet  tillen.’ ‘O wee! O wee! Als jullie  hem niet tillen,  valt  de
hand neer, ik moet mijn gordel openmaken.’ ‘Als de hand neervalt, zal hij ons eten.
Nee,’ spraken ze,  ‘wij  zijn  niet  in  staat hem vast  te houden.’ ‘Ik zal de hand naar
beneden  laten  vallen,’  sprak  hij.  ‘O  wee!  O  wee!’  spraken  ze,  ‘als  jij  hem  laat
neervallen, zullen wij onze hoofden verliezen.’ Hij liet hem neervallen, een tak van de
boom brak af,  met de hand viel hij naar beneden. ‘De oorlog komt,’ zeggend werd
Jälbägän bang. Weeroepend zat hij daar, de twaalfkoppige Jälbägän. De dwaze broer
sprak: ‘Mijn voet doet pijn, houdt deze voet vast.’ ‘Wij zijn niet in staat hem te tillen.’
De broers hielden de voet niet vast, hij wierp hem neer. De booms twijgen braken af.
De twaalfkoppige Jälbägän ging, ‘het is oorlog,’ sprekend ervandoor. De drie broers
klommen naar beneden, de dwaze achtervolgde Jälbägän, kon hem echter niet inhalen.
De drie broers keerden terug, kwamen bij het huis van Jälbägän, leefden in zijn huis.
De beide broers spraken: ‘Hoewel je dwaas bent geweest, heb je onze ziel gered. Wij,
die slim geweest zijn, hebben ons niet weten te helpen.’ Ze bogen voor hun broer.

46. De onvoldane grijsaard51

Een grijsaard was oud, om te eten had hij  geen eten, om aan te trekken geen
pels,  een zeer arme man was hij.  Toen de oude hout ging vellen,  vond hij niet eens
hout. Een zeer ellendige mens was hij.

Op een dag stond de grijsaard op, zijn bijl nam hij,  om hout ging hij.  Om hout
gaand vond hij geen hout. Bij een boomstomp kwam hij, de boomstomp sloeg hij met
de bijl,  de boomstom kon hij  niet  omwerpen,  de boomstomp opende zich.  Een kat
kwam uit zijn inwendige naar buiten. De kat sprak: ‘Waarheen ga je, oude? Waarom
heb je mijn boomstomp geslagen?’ De oude sprak: ‘Waartoe zal ik hem slaan? Om te
eten heb ik geen eten, om aan te trekken geen pels, om te branden geen hout, hoe zal
ik dan toch leven? Om hout te zoeken ging ik eropuit, om hout te nemen sloeg ik.’ De
kat sprak: ‘Neem geen hout, oude! Ga nu naar je huis, slaap in je huis.’ ‘Goed,’ sprak
de oude. Terug keerde de oude. Op het bed legde hij zich. de oude sliep in.

Toen de oude ‘s morgens opstond, was hij een rijk man. Om te eten was er veel
eten, water stond er klaar, hoeveel zoete spijzen waren er! Hoeveel kleding om aan te
trekken was er! Het geld telde hij in poeden, het geld telde hij in duizenden. Toen hij
het telde, was het honderd poed, toen hij het telde, was het honderd duizend. Vee had
hij veel, paarden had hij veel, koeien en schapen had hij veel. De goede kleding trok
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hij aan, het goede eten at hij, het klaar staande water dronk hij, dronken was hij, sliep
in.

Toen hij  ‘s  morgens  opstond, scheen hem zijn  eten weinig,  scheen hem zijn
kleding weinig, ‘dat is niet toereikend voor me,’ sprak hij. Zijn bijl nam hij, ging naar
de boomstam, de boomstam sloeg hij,  de boomstam opende zich, de kat kwam eruit.
De kat sprak: ‘Waarom ben je gekomen?’ De oude sprak: ‘Mijn eten is weinig, mijn
kleding  is  weinig,  dat  is  voor  mij  niet  toereikend,  om keizer  te  worden  ben  ik
gekomen.’ De kat sprak: ‘Goed, keer nu terug. Thuis aangekomen, slaap!’ De oude
keerde terug, at geen eten, dronk niets, legde zich op het bed en sliep in.

Toen hij ‘s morgens opstond, was de grijsaard keizer, zijn huis was een gouden
slot, hij  lag op een gouden bed, at  uit  een gouden nap, trok een gouden pels aan,
hoeveel  slaven  had  hij!  Hoeveel  beambten had  hij!  Zijn  onderdanen waren velen.
Duizend hengstkudden had hij. De oude lag en sliep. 

Toen hij ‘s morgens opstond, riep hij niet zijn beambten, liet hij niet zijn slaven
komen.  In  zijn  hand  nam  hij  de  bijl,  naar  de  boomstomp  ging  de  oude,  bij  de
boomstomp  kwam  hij,  met  de  bijl  sloeg  hij,  de  boomstam  opende  zich,  uit  de
boomstam kwam de kat. De kat sprak: ‘Waarom ben je  nu dan gekomen, nadat je
keizer geworden bent? Wat heb je dan nog nodig?’ De oude sprak: ‘Het is goed, dat ik
keizer geworden ben, veel goud heb ik, veel mensen heb ik. Op de aarde is er niets
beter dan ik. Slechts God is groter dan ik, om God te worden ben ik gekomen.’ De kat
sprak: ‘Je woord moge geschieden, keer terug! Slaap in je slot. Als je morgen opstaat,
zal je zien.’ De oude keerde terug, ging liggen, sliep in.

Toen hij ‘s morgens opstond, was er geen slot, was er geen gouden kleding, in
een slecht huis lag hij. Eten om te eten had hij niet, kleding om aan te trekken had hij
niet. Op de grond lag de oude. Oud was de grijsaard geworden, zijn neusslijm droop
op de grond. ‘Wat is er dan met me gebeurd?’ sprak hij, ‘naar de kat wil ik gaan. De
kat wil ik om eten vragen, de kat zal ik om kleding vragen.’ Op de voeten kon de oude
niet gaan. De oude kroop erheen, bij de boomstam kwam hij, de boomstam sloeg hij,
de boomstam opende zich niet. De kat kwam niet eruit. De boomstam hakte hij af, de
boomstam wierp hij om, er was geen kat. De boomstam spleet hij, nergens vond hij de
kat. Naar huis keerde hij terug, op de grond lag de oude, om te eten had hij geen eten,
om aan te trekken had hij geen kleding, de oude stierf.

47. De gouden theemachine52

Vroeger was een jongeling.  Zijn  vader, de keizer, sprak: ‘Doorzoek de diepte
der zee, doorzoek de hoogte des hemels.’

Zijn zoon ging, zijn zoon reed weg, zijn zoon ontmoette een oude man. De oude
sprak: ‘‘s Keizers paard wordt in een afgesloten land bewaard, bestijg het en rijd!’ De
jongeling ging naar het afgesloten land, vond het paard, besteeg het paard, reed, reed.
Naar een andere vorsts land reed hij. Bij die vorst kwam hij. Die vorst sprak: ‘Er leeft
Kys Kan (Meisje-Kan). Kys Kan heeft een ketel met drie hengsels; breng die hier.’

De jongeling reed, naar Kys Kan reed hij, bij Kys Kan kwam hij, om Kys Kans
driehengselige  ketel  vroeg  hij.  Kys  Kan  geeft  hem  niet,  Kys  Kan  sliep  in.  De
jongeling nam de ketel weg. De jongeling bracht hem naar de andere vorst. Daarop
sprak de vorst wederom: ‘Breng Kys Kans ijzerpot hier, ik zal je mijn dochter geven.’

De jongeling ging naar Kys Kan, om de pot vroeg hij. Kys Kan gaf hem niet, de
jongeling ontrukte hem haar, naar die andere vorst bracht hij hem. De andere vorst
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sprak wederom: ‘Rij nogmaals naar Kys Kan, daar is een gouden theemachine, breng
die! Als je die brengt, zal ik je mijn dochter geven.’

De jongeling reed, weer kwam hij bij Kys Kan. Toen hij daar was aangekomen,
sprak Kys Kan: ‘Nee, ik  geef hem je niet.’ Kys  Kan sliep in,  de jongeling  nam de
gouden theemachine, de gouden theemachine wegnemend, keerde hij naar die andere
vorst terug. Kys Kan ontwaakte, hij stond op, achtervolgde de jongeling. Op de weg
troffen ze  elkaar.  Kys  Kan sprak:  ‘Heb je  de gouden theemachine  genomen?’  De
jongeling sprak: ‘Ik heb hem genomen.’ Kys Kan sprak: ‘Geef deze theemachine niet
aan een andere mens. Wie deze theemachine heeft genomen, zal mij nemen. Keer nu
terug, ik zal je een brief schrijven.’

De jongeling keerde terug, naar de andere vorst reed hij niet. De theemachine
gaf hij niet, de andere vorsts dochter nam hij niet, naar zijn vader keerde hij terug, aan
hem bracht hij de theemachine, daar leefde hij, leefde hij veel, leefde hij weinig. Kys
Kan kwam naar zijn vader, Kys Kan schreef de jongeling een brief. De jongeling nam
het meisje. Toen hij haar genomen had, leefden ze.

48. Het geschenk van de slang53

Eens,  eens  leefde  een  grijsaard,  die  een  zoon  had.  De  grijsaard  was  een
koopman, de grijsaard stuurde zijn zoon naar de handel, drie kameellasten met waren
had hij beladen. De jongeling reed, reed. Op de weg ontmoette een slang hem. Een
dienaar nam een mes en wilde die doden. De jongeling hield de dienaar tegen, sprak
tegen de dienaar: ‘Jij, dood deze slang niet, als je hem vrijlaat, zal ik je een kameellast
waren geven!’ De dienaar gehoorzaamde zijn woord, liet de slang los, de slang ging
ervandoor.  De  dienaar  liet  zich  een  kameellast  waren geven,  ging  verder,  keerde
terug.

De jongeling reed ook verder, reed, reed. Op de weg kwam hem een nämdschi
(klein  steppedier)  tegemoet,  een  dienaar  pakte  die  en  wilde  hem  doden.  Onze
jongeling zag het, onze jongeling zei: ‘Dood hem niet! Laat hem los. Als je hem niet
doodt, zal ik je een kameellast waren geven!’ Toen de mens dat gehoord had, liet hij
de nämdschi los, liet zich een kameellast waren geven. De nämdschi sprong levend op
de grond. De dienaar keerde terug. 

Weer reed de jongeling verder, veel reed hij,  weinig reed hij, een havik trof hij
op de weg, een mens wilde hem doden. De jongeling zei: ‘Dood hem niet! Als je hem
loslaat, wil ik je een kameellast waren geven!’ De man liet hem los, de havik vloog
weg, de mens nam de kameellast waren.

Toen  de  jongeling  geen  waren  had,  keerde  hij  naar  huis  terug.  Toen  hij
teruggekomen was, vroeg zijn vader: ‘Wat heb je gekocht?’ De zoon zei: ‘Helemaal
niets heb ik gekocht. Op de weg trof ik een slang, de slang heb ik gekocht, een kameel
met waren gaf ik. Op de weg trof ik een nämdschi,  de nämdschi heb ik gekocht, een
kameel met waren gaf ik. Op de weg trof ik een havik, de havik heb ik gekocht, een
kameel met waren gaf ik. Nu heb ik niets meer.’ De vader was ontevreden. 

De jongeling ging wandelen. Op de weg trof hij de slang, de slang knikte met de
kop. ‘Kom hier.’ De jongeling ging naar de slang. De slang gaf hem met zijn mond
een afgebeten kruid. De jongeling stak het in zijn mond. Nu verstond hij de taal van
de slang,  ze spraken met  elkaar.  Daarop gaf de slang met  de mond een afgebeten
houtje. Onze slang zei: ‘Jij,  leg dit houtje in je mond, als je het in je mond legt en je
legt je ‘s nachts te slapen, geld, wild, paarden, koeien, spullen, dit alles zal ‘s morgens
er zijn.’
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De jongeling sliep,  ‘s morgens stond alles er. Nu was hij rijk. Daarop nam de
jongeling  een vrouw. De jongeling  ging jagen,  toen hij  was gaan jagen,  bleef  zijn
vrouw alleen achter. Met de vrouw bleef een oude dienstmaagd in huis achter. Deze
oude  dienstmaagd  vroeg  aan  de  jongelings  vrouw:  ‘Hoe  is  toch  jouw  oude  rijk
geworden?  Zeg  me  dat,’  sprak  ze.  De  vrouw zei:  ‘Hij  heeft  een  door  een  slang
gegeven houtje.’ De oude stal dit houtje, keerde naar haar jurte terug. Onze jongeling
kwam terug en vroeg: ‘Waar is het door de slang mij gegeven houtje?’ De vrouw zei:
‘De oude vrouw heeft  het gestolen.’ Onze jongeling  reed weg, naar de jurte van de
oude reed hij. Op de weg kwam de nämdschi hem tegemoet. De nämdschi sprak: ‘Je
hebt mij goeds gedaan, ik zal met je meegaan.’ Weer reed hij, reed hij,  reed hij veel,
reed hij weinig. De havik trof hij op de weg. De havik zei: ‘Jij hebt mij goeds gedaan,
ik zal met je meegaan.’ Alledrie gingen tezamen. 

Nu kwamen ze bij een groot water. Aan de overliggende oever van het water
was het  huis  van de oude vrouw. Met  drie  zonen leefde ze daar.  De oude gaf het
houtje aan haar oudste zoon. De havik vloog over het water, ging op de punt van het
huis  zitten.  De  oude  sprak  tegen  haar  zoon:  ‘Jij,  leg  het  houtje  in  je  mond,
morgenvroeg paarden, koeien, geld en spullen,  dit alles zal tot je komen, je zult rijk
zijn.’ De havik hoorde dat, naar de jongeling vloog hij. Zijn gezellen bereikte hij, zei
tegen hem: ‘Haar oudste zoon heeft ze het houtje gegeven.’ De jongeling zei tegen de
nämdschi: ‘Gij beiden, gaat! Brengt mij het houtje!’ 

Beiden gingen naar de overkant. De nämdschi betrad het huis, de zoon sliep daar
op de grond. De nämdschi kietelde zijn mond met de klauwen, de jongeling spuugde
uit, het houtje viel op de grond, de havik nam het met zijn poten, beiden begaven zich
naar de jongeling. Bij de jongeling aanbeland, gaven ze hem het houtje. De jongeling
nam het houtje en keerde terug. Toen hij teruggekeerd was, was hij wederom rijk.

49. De neef54

Vroeger,  vroeger leefde  een oude man,  deze oude stierf.  Nadat  hij  gestorven
was, kwam een leger, om hem te bevechten kwam het naar de oude, want vroeger was
de oude man sterk. Als het leger gekomen is, neemt het het volk van de oude, vrouw
en vee en twee dienaren mee. Toen ze weggevoerd waren, werd de oude man een kind
geboren. De oude vrouw toont het kind niet, onder de grond graaft ze een groeve, daar
voedt ze het in het geheim.  Als men haar vraagt, zegt ze het niet, als  ze de dienaar
slaan, zegt hij het niet, als  ze de oude vrouw slaan, zegt de oude het. Het leger, dat
hen weggevoerd heeft, denkt erover het  kind te doden. Hout brengt het  bijeen,  het
kind willen ze verbranden. Vanaf de top van de berg toont zich een paardekop, daarop
toont zich een mensenhoofd, het kinds oom komt. Het kinds oom spreekt: ‘Voor ik
ben gekomen, doodt het niet.’ Nadat het kinds oom gekomen is, vernietigt hij heel het
leger, het kind en de oude vrouw en de beide dienaren neemt hij mee.

Als ze thuisgekomen zijn, spreekt hij tegen het kind: ‘Ga niet ver van huis weg,
je  zult  het  huis niet  terugvinden.’ Het kind ging weg, gaat, gaat, het huis vindt  het
kind niet. Als het kind weer naar een bergrug opklimt, ziet het een dorp. Als het daar
aankomt, is zijn oom er. Zijn oom heeft brandewijn gedronken, zijn oom is dronken.
Zijn oom is boos op de neef. ‘Waarom ben je hierheen gekomen? Dit is het land van
Asa, Asa zal je vreten, de zevenkoppige Jälbägän is hier, Jälbägän zal je vreten.’ De
oom sliep  nu  in,  Asa  nam het  kind,  om het  te  eten nam hij  het.  Toen zijn  oom
ontwaakte en opstond, was het kind niet daar. Zijn  oom stond nu op, sloeg de deur
van Asa stuk, nam het kind en keerde naar huis terug.
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Weer ging de oom weg. Toen het kind naar buiten kwam, staat voor de deur een
paard; toen hij  daarheen kwam,  komt  een mens,  in  het  huis  van de oom trad hij
binnen, met de ooms vrouw maakt hij een plan,  om de oom te doden maakt hij een
plan. Op de deur van zijn oom schreef het kind een witte tekst: ‘Naar je vrouw is een
mens gekomen, mijn oom, om je te doden.’ De oom keert terug, de tekst ziet hij. Zijn
vrouw kookte brandewijn,  daaraan voegde ze een kruid toe: ‘Als  hij  dit  gedronken
heeft,  zal  hij  sterven.’  Daarop  drinkt  zijn  oom  niet  de  met  kruid  gemengde
brandewijn, zijn oom sterft niet.

Om voor zijn neef een bruid te werven, reed hij, op de bodem van de hemel zijn
de veertig broers, daar is een meisje, om haar te nemen, om met zijn neef te trouwen.
Het meisje bracht hij naar zijn neef, zijn neef leefde met de veertig broers in een land.
Zijn  oom keert terug. De veertig  broers,  zijn  zwagers,  spraken,  tegen hun zwager
spraken ze: ‘Op de bodem van de hemel is een eland, dood deze en breng die hier.’
De neef ging naar de eland, het paard sprak tegen zijn heer: ‘Laat me los, gebieder, ik
wil vechten.’ Hij liet het paard los, het paard stortte in het water. Toen het paard eruit
kwam, was het paard als een eland. Toen het paard eruitkwam, ging het naar de eland,
met de eland beroken ze elkaar, toen het paard piste, piste het gewoon, toen de eland
piste, piste hij bloed. Daarop vochten ze. Het paard riep zijn heer toe: ‘Kom hier en
help me!’ Zijn  gebieder kwam en hielp  hem. Beiden doodden de eland en trokken
hem de huid af, zijn huid legde hij op het paard, keerde naar zijn zwagers terug. De
zwagers vluchtten van angst weg. ‘O! Zwagers,’ sprak hij, ‘weest niet bang voor mij.
De elands huid heb ik hiergebracht.’ De zwagers kwamen terug, de zwagers gaf hij de
huid. Daarop reed hij met zijn vrouw weg, bij zijn oom kwam hij terug.

Naar zijn oom kwam weer een leger. Het leger komt en voert hem weg, achter
hem  aan  reed  zijn  neef.  Om  hem  te  helpen  reed  zijn  neef.  Het  leger,  de  oom
wegvoerend, laat zich naar een aardlaag neer, zijn neef springt achter hem aan naar
beneden.  Zijn  oom jammert  daar,  zijn  oom weent  daar.  ‘Mijn  neef  is  niet  hier,’
sprekend, weent hij.  Als zijn neef aankomt, ligt zijn oom op de grond. Zijn ene hand
is gebroken, zijn ene voet is gebroken. De neef nam zijn oom, aan zijn borst drukte hij
hem. De neef ging naar het leger, met het leger streed hij, met het leger vatte hij zich,
het hele leger doodde hij. Zijn oom nemend keert hij terug. Zijn oom sprak tegen zijn
neef: ‘Van de beer heb je me losgerukt, mijn enige neef ben je.’ Naar het oppervlak
van  de aarde kwam hij  omhoog. De  neef  leefde  met  zijn  oom tezamen,  in  vrede
leefden ze.

50. Het heiligebeeld55

Vroeger, vroeger was er, een soldaat was, een boer was. De boer vroeg geld, van
de soldaat vroeg hij het. De soldaat sprak tegen hem: ‘Ik geef je geen geld; vind jij
een borg; heb je een borg gevonden, zal ik het geld in de borgs hand geven.’ De boer
nam het huis’  heiligebeeld,  bracht het  naar de soldaat. ‘Het heiligebeeld  heb ik  als
borg genomen, leg in Gods hand het geld.’ De soldaat gaf het geld, in de hand Gods
gaf hij het. De boer nam het geld, nadat hij het genomen had, ging hij weg. 

Hij betaalde het geld niet [terug]. De soldaat sprak: ‘Ik heb het in Gods hand
gegeven, in de boers hand heb ik het niet gegeven. De boer betaalde het niet [terug].
Jij God! Betaal het.’ God gaf het niet, hij sloeg het heiligebeeld met de hand. Toen hij
het  met  de hand geslagen had, kwam de zoon van een koopman.  ‘Jij,  geef mij  het
heiligebeeld,’ sprak hij, ‘ik zal het geld geven.’ De koopmanszoon gaf het geld, nam
het  heiligebeeld  en keerde terug. Toen hij bij zijn  moeder teruggekeerd was, vroeg
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zijn moeder: ‘Wat heb je gekocht, mijn kind?’ ‘God heb ik gekocht,’ sprak hij. ‘Ook
dat is goed,’ sprak ze, ‘God is nodig,’ sprak ze.

De  koopman  huurde  een oude man  in.  Op  een  vlot  voer  hij  met  die  oude,
bereikte de handelsplaats. De oude handelde, de koopman vergenoegde zich. Toen de
koopman terugkwam, sprak een priesters dochter op de weg: ‘Trouw me!’ Hij kwam
van daar bij de oude terug. ‘Het meisje sprak tegen me: ‘Trouw me!’ zei ze.’ De oude
zei: ‘Neem haar. Als je haar neemt, zeg het me.’ Met de oude reed hij naar het meisje,
de oude sloeg het meisje met de zweep, het meisje spleet in tweeën. Weer heel maakte
hij  het  meisje,  uit  haar  inwendige  kwam de duivel  naar buiten.  De koopman,  zijn
vrouw en de oude man, alledrie keerden naar huis terug. De oude sprak: ‘Laten we de
ingekochte waren delen!’ ‘Laten we ze delen!’ sprak de jongeling.  ‘Laten we deze
vrouw ook delen.’ ‘Dat wete je  zelf,’  sprak de jongeling.  De oude sloeg het meisje
weer,  weer  ging  het  meisje  uiteen.  ‘Breng  hout  hier,’  sprak hij,  ‘het  meisje  moet
verbrand worden.’ De koopman bracht hout, het meisje verbrandden ze. Toen ze het
meisje  verbrand hadden, werd ze levend. Een zeer mooi meisje  werd ze. ‘Leef nu,
mijn kind, de duivel is uit het meisje  geweken. Neem je waren zelf, neem het meisje
zelf, ik ben God, de God, die jij gekocht hebt, ben ik. Leef thans goed.’ De koopman
leefde thans goed, God steeg omhoog.

51. De sterke56

Vroeger,  vroeger  was  er,  zes  broers  waren.  De  ene  broer  was  sterk.  Een
zesjarige  os kon  hij  over  het  hek  gooien.  ‘Om met  de  sterke  te  vechten,  wil  ik
uitrijden.’

Hij reed, reed. Een mens hengelde naar schapen. Die sterke vatte de hengel, kon
hem niet houden, zonder kracht was hij. Een schaap kookte de ander. De sterke at het
in één keer, de sterke at zich vol en ging. De mens die schapen gehengeld had, was
zeer sterk. Daarop ging de sterke verder.

Bij het huis van een sterke kwam hij.  Die mens was niet  thuis, hij wachtte op
hem tot hij terugkwam. De op jacht gegane mens keerde terug, twee honden waren er.
In de muil twee marallen houdend, kwamen ze, de sterke zelf bracht ook een maral.
‘Waarom ben je  gekomen?’  sprak hij.  ‘Een sterke zoek ik.  Een zesjarige os heb ik
over het hek gegooid, ik ben nu gekomen om met jou te vechten.’ ‘Vecht met mijn
honden, vecht met mijn ene voet!’ Met zijn ene voet vocht hij,  zijn ene voet kon hij
niet aan. ‘Ruk nu de honds muil uiteen!’ Toen hij die muil uiteen wou rukken, vrat de
hond hem op.

Vijf van de zes broers waren thuis gebleven. Achter hun broer aan volgde de ene
van hen. Bij een mens, die koeien vist, kwam hij. De jongere broer greep de hengel,
kon hem niet houden, tot in  het water trok die hem.  Daarop een koe dodend kookt
men die, at die. Beiden afsnijdend aten ze, werden vol. Daarop begaf hij zich naar de
sterke. ‘Wat  wil je?’ sprak deze. ‘Mijn broer ben ik  gevolgd.’ ‘Als je  hem gevolgd
bent, dan vecht met mijn voet.’ Met de voet kon hij niet vechten. ‘Ruk nu mijn honds
muil uiteen.’ De hond vrat hem.

Weer reed een broer, bij een mens, die paarden viste, kwam hij. De broer greep
de hengel, een vis beet aan. Naar de berg toe wierp hij hem. Een paard dodend kookte
hij het, het paards vlees at hij,  de ketel vertrapte hij,  die mens doodde hij.  Naar die
sterke ging de broer. ‘Waarom ben je  gekomen?’  zei de sterke. ‘Mijn  broer ben ik
gevolgd.’ ‘Laten we vechten,’ sprak hij.  Ze worstelden,  vochten. De hier  wonende
sterke doodde hij, naar zijn broers keerde hij terug, de vier broers leefden goed.
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52. Kan Pärgän57

Een moeder had hij niet, een vader had hij niet, Kan Pärgän met rood paard. Kan
Pärgäns zuster is Kan Argo, het meisje.  Zeer veel vee heeft hij,  zeer veel volk heeft
hij. Door de nevel heen brak vrolijk het morgenrood aan. Zijn zuster vroeg hij: ‘In het
gebergte wil  ik  gaan jagen.’ Het  zilveren zadel legde hij  zijn  rode paard op. Drie
buikriemen trok hij strak, drie staartriemen legde hij onder, een dertigvoudig pantser
trok hij aan, dertigvoudige laarzen trok hij aan. Kan Pärgän steeg te paard.

Naar het witte gebergte klom hij jagend, langs de voet van de witte berg reed hij.
De vetten van het wild doodde hij, langs de oever van de zee reed hij, de vetten van de
vogels doodde hij, wild en vogels laadde hij op, naar zijn huis keerde hij terug, bij zijn
huis  kwam hij.  Het  vlees  van  het  wild  en  de  vogels  deelde  hij  uit  aan  volk  en
onderdanen.

Weer brak de morgen aan, weer kwam de zon tevoorschijn, weer ging hij in het
gebergte jagen. Zijn rode paard besteeg hij,  naar het gebergte reed hij,  in het gouden
slot zat zijn zuster. In het slot van de zuster opende de deur zich. Een held trad binnen,
Kara Mos met maanzwart paard was de helds naam. ‘Ben je wel,  vrouw?’ vroeg de
held haar, ‘wil je me trouwen?’ vroeg hij. De vrouw sprak: ‘Nee, ik neem je niet, God
heeft  mij  niet  voor jou bestemd.’ Hoeveel hij  ook vroeg, het meisje  nam hem niet.
‘Kan Pärgän is niet thuis,’ zei ze. Maar steeds vroeg Kara Mos. Nu sprak het meisje:
‘Ik  zal  je  nemen.’  Beide  hoofden  verenigden  zich.  Kan  Pärgän was  het  gebergte
ingereden, naar huis kwamen ze. Kara Mos bewerkte de mest van zijn paard, overdag
lag hij daar, ‘s nachts kwam hij omhoog naar zijn vrouw. 

Overdag ging weer de deur open, een held trad eveneens binnen, begroette haar,
sprak: ‘Waarheen is Kan Pärgän gegaan?’ De vrouw sprak: ‘Hij is gaan jagen in het
gebergte, negen jaren zijn verstreken; hoezo komt hij maar niet?’ De held sprak: ‘Kan
Pärgän  is  vast  gestorven.  Jij  wist  van zijn  dood,  daarom ben  je  met  deze duivel
getrouwd. Als Kan Pärgän levend zou zijn,  zou je  hem niet  genomen hebben.’ Het
meisje  sprak: ‘Wie ben je? Hoe is je naam?’ De held spreekt: ‘Ik heb geen vader en
geen moeder, van de hoogte der veertig  hemelen ben ik  neergestort, Kan Alyp met
bloedrood paard ben ik. Dat Kan Pärgän het gebergte is ingereden, zeg je me. Hij zal
vast gestorven zijn, ik zal hem nu volgen om te zien of hij dood of levend is.’

Kan Alyp volgde hem, reed, volgde, volgde, toen zag hij een pad, Kan Pärgän
achtervolgde  een  maral,  Kan  Alyp  achtervolgde  hem  ook.  Er  staat  een  koperen
Kurgan, een berg was het, die de zeven Kudai schiepen. Deze berg is verpletterd. Kan
Alyp ziet hem. ‘Hoe is hij toch gebroken?’ spreekt Kan Alyp. Eromheen had hij hem
gedreven, Kan Pärgän, terwijl hij de maral achtervolgde, bij de snelle rit was hij niet
in staat te schieten,  met de zweep sloeg hij,  de maral trof hij niet, de berg trof hij.
Toen hij  hem getroffen  had,  brak  de berg.  Daarop achtervolgde Kan Pärgän – de
maral doodde hij niet – deze verder. Kan Alyp ziet Kan Pärgän. Weer op een andere
plek bereikte hij de maral. Hem houden kon hij niet. Kan Pärgän schreeuwde, de daar
wonende held riep hij toe: ‘Houd de maral tegen!’ De held kwam naar buiten, steeg te
paard, achtervolgde eveneens de maral.  Nogmaals konden zij hem niet houden. Kan
Pärgän spreekt: ‘De maral moet gedood worden. Je hebt  hem niet  tegengehouden.’
Kan Pärgän hieuw de held met de zweep, de held stierf, zijn huis betredend stierf hij.
Toen hij gestorven was, jammerde zijn vrouw.

Nu achtervolgt Kan Pärgän dezelfde maral. Daar bereikte hij eveneens een helds
jurte. Verder dan daar liep de maral niet, daar doodde Kan Pärgän hem. Kan Pärgän
57 334-349 N°1: ID. (aan de Mrass, niet ver van de Tom-monding) (p).
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betrad de jurte, met de held kwam hij tezamen. Ze begroetten elkaar. De held vroeg
aan Kan Pärgän: ‘Een waarvandaan gekomen held ben je?’ Kan Pärgän spreekt: ‘Een
vader heb ik niet, een moeder heb ik niet, mijn naam is Kan Pärgän. Maar wat is jouw
naam?’ De held spreekt: ‘Mijn naam is Tschäs Alyp.’ Kan Pärgän vroeg: ‘Waarom
heb je me laten komen?’ Tschäs Alyp zei: ‘Ik heb je nodig, daarom heb ik je de maral
gestuurd. Je hebt hem achtervolgd, bent in mijn  land gekomen.’ Kan Pärgän vroeg:
‘Waarom heb je me nodig?’ De held sprak: ‘Jij hebt veel kracht, laten we vechten en
worstelen. Wie van ons meer kracht heeft, wie van ons minder kracht heeft. Wie van
ons meer kracht heeft, zal de ander doden, wie meer kracht heeft, zal al het vee en alle
onderdanen nemen.’ 

Beiden stapten naar  voren, sloegen elkaar,  pakten elkaar,  grepen elkaar.  Met
boog en zwaard sloegen ze elkaar,  met  hand  en voet  sloegen ze elkaar,  te doden
vermochten ze elkaar niet.  Vechtend elkaar  grijpend, bleven ze negen jaar,  konden
elkaar niet doden. Kan Alyp kwam, vanaf een hoge berg keek hij toe. ‘Zal Kan Pärgän
sterven?’  keek  hij  toe;  ‘zal  Tschäs  Alyp  sterven?’  keek  hij  toe.  Toen  Kan  Alyp
toekeek,  was  Kan  Pärgäns  kracht  minder,  Tschäs  Kans  kracht  meer.  Kan  Pärgän
[=Alyp] zag dit. Kan Pärgän [= Alyp] sprak: ‘Ik wil helpen.’ Van het paard steeg hij,
Kan Pärgän stiet hij terzijde. Kan Alyp ging zelf met de ander de strijd aan, hij sprak
tegen Tschäs Alyp: ‘Tschäs Alyp met list heb je Kan Pärgän hierheen gelokt, om hem
te doden heb je hem hiergebracht, jij,  dood hem niet; dood hem, nadat ik gestorven
ben.’

Ze vochten, pakten elkaar. Met de zwaarden sloegen ze elkaar, met  de bogen
beschoten ze elkaar,  Kan Alyp  werd overwonnen.  Kan Pärgän spreekt: ‘Ik  wil  de
strijd nogmaals proberen.’ Kan Pärgän stiet Kan Alyp weg, ‘jij bent niet sterk,’ sprak
hij. Kan Pärgän en Tschäs Alyp grepen elkaar weer, vochten weer. Tschäs Alyp wordt
overwonnen,  zijn  kracht  is  niet  toereikend.  Tschäs  Alyp  sprak,  tegen Kan  Pärgän
sprak hij:  ‘Je kracht is groot, je  bent een sterke man, je  hebt mij overwonnen, dood
mij  nu niet,  neem mijn  volk!  Neem al mijn  vee! Dood mij  niet.’ Kan Alyp  sprak:
‘Tschäs Alyp  heeft  een dochter, een mooie dochter, neem jij  deze,  dood hem niet,
vriend! Als je hem doodt, zal het voor jou slecht zijn, houd op met vechten! Laten we
naar zijn huis gaan.’ 

Ze hielden op met vechten, gingen, traden binnen. Een tafel stelde men op, eten
werd eropgezet. Ze aten, ze dronken. Weer was er een bruiloft, de hoofden verenigden
zich, hij nam haar en ze keerden terug. Kan Alyp keerde met hen tegelijk terug. Kan
Pärgän kwam naar huis, Kan Abakai sprak: ‘Kan Pärgän, sta stil!’ Kan Pärgän stond
stil. Kan Abakai sprak: ‘Ik wil je beschouwen, ik wil nazien, wanneer je zult sterven.’
Ze keek na, keek na, ‘je zult niet sterven,’ sprak ze. Weer zei ze: ‘Kan Alyp, sta! Ik
wil je beschouwen, wanneer je sterven zult, wil ik zien.’ Kan Alyp stond, Kan Abakai
sprak: ‘Je zult wel sterven,’ zei ze. Kan Alyp sprak: ‘Waar zal ik sterven? Waardoor
weet  je  het?’  ‘Er  is  geen  plek,  waar  je  ziel  eruitgaat,  je  ziel  zal  uit  de  beide
schouderbladen naar buiten gaan, daar zul je sterven.’ 

Kan Pärgän kwam, bereikte zijn huis, zijn jurte. Zijn vrouw betrad niet het huis.
Kan Pärgän vroeg: ‘Waarom ga je  hier  niet naar binnen?’  De vrouw sprak: ‘Als je
hier  binnentreedt, zal je  sterven. Laten we een ander huis  maken.’ Een ander huis
maakten ze, alledrie traden binnen. De tafel stond er klaar, het eten stond er klaar, ze
aten. Toen ze gegeten hadden, betrad zijn zuster het huis. Kan Pärgäns vrouw sprak:
‘Begroet niet, begroet niet je zuster!’ Zijn zuster sprak: ‘Kom bij mij,  mijn broer, om
brandewijn te drinken!’ De vrouw sprak: ‘Ga niet!’ Kan Pärgän sprak: ‘Er moet toch
gegaan worden. Kan Alyp, vriend, ik zal gaan. Blijf jij hier!’ Kan Alyp sprak: ‘Nee, ik
zal gaan. Blijf jij hier!’
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Kan Alyp ging, Kan Pärgän bleef in zijn huis, Kan Alyp betrad het huis van de
zuster. Kan Argo dekte de tafel,  Kan Argo gaf brandewijn.  Ze dronken en dronken.
Kan Alyp werd dronken, Kan Alyp kwam weer naar buiten, besteeg zijn paard, reed,
reed. Naar

Kan Pärgäns jurte kwam hij.  Van het paard viel hij,  hij stierf.  Zijn  ziel kwam
niet door zijn mond naar buiten, zijn ziel kwam door de schouderbladen naar buiten.
Zijn paard stierf ook. 

Nu ging Kan Pärgän, bij zijn zuster trad hij binnen, de zuster dekte de tafel. Zijn
zuster bracht brandewijn. Zijn zuster sprak: ‘Ga hier zitten, ga aan tafel zitten, drink
brandewijn.’  Ze  schonk  Kan  Pärgän  brandewijn  in.  Kan  Pärgän  dronk.  De  hele
brandewijn  brandt,  hij  ziet  zichzelf  branden.  Kan  Pärgän sprak:  ‘Jij  denkt  mij  te
doden, het is te weinig brandewijn, ik heb veel brandewijn nodig, schenk nog eens in,
schenk  om te drinken  in.’  De  zuster  schonk  nu  nogmaals  in.  Kan  Pärgän  dronk
nogmaals. ‘Leef wel, kind,’ sprekend ging hij weg. Kan Pärgän betrad niet zijn huis,
zijn paard besteeg hij,  stuift  weg, sterft niet, stuift weg, sterft niet. Geheel dronken,
weet hij niets. Nadat Kan Pärgän weggereden was, dreven zijn zuster Kan Argo met
Kara Mos samen, al hun vee en hun lui dreven ze weg. 

Kan Pärgän kan niet sterven. Als zijn vrouw hem ziet rijden, weent ze, jammert
ze.  Als  ze weer  daarheen kijkt,  daalt  uit  de hemel  een meisje  neer met  een zijden
doek. Rond Kan Pärgän gaand, waaiert ze hem toe, Kan Pärgän bleef staan. Nadat ze
tweemaal,  driemaal om hem heengedraaid had, werd Kan Pärgän weer gezond. Zijn
verstand kwam weer terug, hij  werd levend.  Toen weende Kan Pärgän. ‘Waar was
ik?’ sprak hij; ‘brandewijn heb ik gedronken, verder weet ik niets. Waar is mijn vee?
Waar zijn mijn lieden? Wie heeft ze weggevoerd?’ Het meisje maakte ook Kan Alyp
levend, ook zijn paard maakte ze levend. Kan Alyp steeg te paard, het vee van Kan
Pärgän volgde hij,  Kan Pärgän reed eveneens,  naar Kara Mos reden ze. Toen Kan
Pärgän zo reed, ziet hij een volk wonen. Een huis bereikte hij nu, op de deur liep hij
af.  Een vrouw kwam naar  buiten.  Buiten begroetten ze elkaar,  brandewijn  gaf ze.
‘Waarheen rij je, Kan Pärgän?’ Kan Pärgän sprak: ‘Mijn vee volg ik, mijn zuster heeft
het weggevoerd.’ De vrouw sprak: ‘Als je naar je zuster rijdt, zal je sterven, rij daar
niet heen. Waar is dan je ziel?’ Kan Pärgän sprak: ‘Waarom heb jij mijn ziel nodig?
Waarom vraag je dat?’ De vrouw sprak: ‘Zeg me toch, waar je ziel zich bevindt!’ Kan
Pärgän sprak: ‘Waar mijn ziel zich bevindt, weet ik zelf niet.’ De vrouw sprak: ‘Je
ziel wil ik je zeggen.’ Kan Pärgän sprak: ‘Waarvandaan ken je mijn ziel? Ik wil mee
aanhoren, spreek!’ De vrouw sprak: ‘Je ziel heeft je zuster weggevoerd. Je ziel is in
een gouden zwaard, je ziel is in een gouden pijl, je zuster heeft die weggevoerd. Als je
daarheen gaat, zul je sterven. Je hals zal je jezelf afsnijden, je zal sterven. Als je zuster
deze pijl  afschiet  en hij bij  jouzelf komt, dan zal je  sterven. Jij,  keer terug, rij niet
daarheen.’ Kan Pärgän sprak: ‘Ik zal mijn vee volgen, ik zal mijn volk volgen, ik keer
niet terug.’ Te paard steeg Kan Pärgän, nam afscheid van die vrouw. De vrouw sprak:
‘Mijn  man heeft  je  vee ook achtervolgd. Als  het  gouden zwaard naar  je  toekomt,
spreek: ‘Ik ben Kan Pärgän, gouden zwaard, tref me niet.’ Als je aldus zult zeggen,
dan snijdt het zwaard je niet, als je het niet zegt, snijdt het je. Als de pijl komt, spreek
ook: ‘Ik ben Kan Pärgän, gouden pijl,  tref niet mijn ziel.’ Als je aldus spreekt, zal de
pijl je niet doden. Als je niet aldus zult spreken, zal de pijl je doden.’

Kan Pärgän reed, bereikte de jurte van zijn zuster, hij staat en bekijkt haar. Kan
Alyp vecht, doodt boze geesten. Als hij aldus kijkend daar staat, zag zijn zuster hem.
Ze liet het zwaard los, het zwaard komt, om Kan Pärgän te doden komt het. Als het
zwaard  komt,  riep  Kan  Pärgän:  ‘Ik  ben  Kan  Pärgän,  dood me  niet!’  Het  zwaard
doodde hem niet. Van Kan Pärgän wendde het zich naar zijn vrouw. De zuster schoot
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nu ook de pijl af. De pijl komt, om Kan Pärgän te doden, komt hij. Als hij komt, riep
Kan Pärgän: ‘Dood mij niet, mijn pijl, ik ben Kan Pärgän.’ De pijl ging eveneens naar
zijn vrouw. Kan Pärgän betrad nu haar jurte, sloeg Kara Mos, met het zwaard doodde
hij hem. De zuster kwam nu naar buiten en sprak: ‘Goedendag, mijn broer, dood mij
niet, mijn broer.’ Kan Pärgän sloeg nu met het zwaard, sloeg midden door, zijn zuster
stierf. Aan de oever van de zee stierf ze, daar lag ze.

Kan Alyp kwam, Kan Alyp sprak: ‘Ach, Kan Pärgän, dood niet je zuster, het is
niet nodig haar te doden.’ Kan Pärgän sprak: ‘Waarom zal ik haar niet doden? Mijn
zuster heeft mij gedood.’ Kan Pärgän nam het gebeente van zijn zuster, wierp haar in
zee.  Kan Pärgän zijn  vee,  zijn  volk,  alles  met  Kara Mos’ vee en volk nam hij.  Nu
keerde Kan Pärgän terug. Naar zijn jurte keerde hij terug. Kan Argo’s gebeente dreef
op zee weg, Kan Alyp zag haar, trok haar eruit, haar botten en haar vlees, alles waste
hij,  toen hij alles  gewassen had, werd Kan Argo levend. Ze begroetten elkaar.  Kan
Alyp  sprak: ‘Wil  je  me trouwen?’ De vrouw sprak: ‘Ja, ik  wil je trouwen.’ Beiden
trouwden elkaar.  God verbond hen beiden. Nu keerden ze terug. Naar de jurte van
Kan Pärgän keerden ze terug. De jurte van Kan Pärgän bereikten ze, het huis betraden
ze. Ze begroetten elkaar.  De tafel stelden ze op, eten zetten ze erop, eten aten ze.
Brandewijn gaven ze, brandewijn dronken ze, het was een groot gastmaal. Vele, vele
dagen dronken ze, twee weken dronken ze. Nu was het gastmaal ten einde. Kan Alyp
sprak:  ‘Nu  wil  ik  terugkeren.’  Kan  Pärgäns  eerdergenoemde  zwaard  was  er,
eerdergenoemde pijl stond er, Kan Alyp keerde terug, naar de veertigste hemel steeg
hij op, leefde in zijn jurte, was een grote held. Kan Pärgän leefde met zijn vrouw in
zijn jurte. Een grote held was hij, de helden vreesden hem, in zijn jurte leefde hij.

53. De dochter van Kara Kan58

Kara Kan met zwart paard, Kara Kan had veel vee, Kara Kan had veel volk, een
dochter had hij.  Haar naam was Altyn Aryg, een ander kind had hij niet. Kara Kan
werd oud, zonder kracht was hij. ‘Een zoon heb ik niet,’ zei hij. ‘kracht heb ik niet,’
zei hij, ‘zelf wil ik mijn vee bezichtigen.’

Kara Kan besteeg zijn paard, met moeite besteeg hij het, zijn vee bezichtigt hij,
zijn volk bezichtigt hij. Kara Kan spreekt, tegen zichzelf spreekt hij: ‘Veel vee heb ik,
veel volk heb ik, om alles te bezichtigen is mijn kracht niet toereikend. Mijn vader
onder de aarde mag de helft  van dit vee van mij nemen, mag de helft van mijn volk
nemen.  Mijn  enige  dochter  kan  het  vee  niet  controleren,  kan  het  volk  niet
controleren.’ Het meisje spreekt: ‘Hoezo zal ik dat niet kunnen? Ik kan het.’ De vader
spreekt: ‘Nee, je kan het niet.’ Het meisje sprak: ‘Als je mij mijn vee niet geeft, als je
mij mijn volk niet geeft, dan blijf ik niet bij je, naar een ander land ga ik.’ Het meisje
ging er vandoor, haar vader bleef wenend achter, haar moeder bleef wenend achter.

Toen het meisje ver gegaan was, bereikte ze een andere helds jurte. Bij de held
trad ze binnen, beiden begroetten elkaar. De held vroeg: ‘Wat voor een mens’ kind
ben je? Zeg mij  dat!’ Het meisje  spreekt: ‘Kara Kans dochter ben ik,  ik ben Altyn
Aryg. Maar hoe heet jij?’  De held spreekt: ‘O meisje,  mijn naam is Altyn Kan met
witblauw ros; waarheen ga je echter?’ De vrouw spreekt: ‘Van ver ben ik gekomen,
ver zal ik gaan. Er is een Kan, die heet Tschylan Kan (Slangenvorst), diens jurte is
ver, die moet ik doden. Als  hij sterft, dan mag hij  sterven, als ik sterf,  dan mag ik
sterven. Hij is een sterke vorst, de andere vorsten overwint hij,  tribuut van de andere
landen neemt Tschylan Kan. De helden der andere landen vrezen hem, wenen, betalen
hem.’
58 349-355 N°2: ID. (aan de beneden Mrass).
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De vrouw ging naar Tschylan Kan. Of ze veel gegaan, of ze weinig gegaan is,
Tschylan Kan ziet ze. Al het wild staat daar, alle vogels staan daar. De vrouw ziet ze,
wild en vogels wenen allemaal, Tschylan Kans jurte is niet daar, op verre steppe staat
ze, daar is Tschylan Kans mond. Een lip aan de hemel, een lip aan de aarde, de kin is
in de aarde, de vrouw ziet het. Als een held komt, als wild en vogels komen, allen
betreden de mond. De vrouw kwam. De mond betrad ze. Mensen en helden, wild en
vogels bevinden zich daar levend. De vrouw kwam bij het hart van Tschylan Kan, zijn
hart houdt ze en bekijkt het. ‘Waar zal men het doden?’ zegt ze. Ze vraagt de helden.
De helden spraken: ‘O vrouw, wij kunnen het niet  doden! Zie jij  toe, vrouw, waar
men het doden kan, zie  toe.’ De vrouw spreekt: ‘Geef mij  een zwaard.’ De helden
gaven  het  zwaard.  De  vrouw  sloeg  met  het  zwaard  het  hart  van  Tschylan  Kan,
Tschylan Kan stierf niet, het zwaard van de vrouw brak. Nu nam de vrouw haar eigen
zwaard. De vrouw riep: ‘Ziet hier,  gij helden! Ik wil de slag proberen.’ Het zwaard
zwaaide ze, Tschylan Kan stierf. Toen Tschylan Kan gestorven was, ging de vrouw
het lijf  uit, de vogels vlogen, het wild rende naar buiten, de levenden van de helden
gingen het  lijf  uit. De helden spraken: ‘Moge je  leven lang zijn,  mogen je  werken
verheven zijn!  Jij  hebt  ons goeds gedaan,  jij  hebt  ons gered, wij  willen  je  tribuut
betalen!’ De vrouw sprak: ‘O helden, ik neem jullie tribuut niet, ik heb die niet nodig,
waar gij vroeger geleefd hebt, leeft ook nu.’ 

Nu nam de vrouw haar vee, nam haar volk, naar haar vader keerde ze terug, naar
haar moeder keerde ze terug. Haar vaders huis bereikte ze, trad binnen, groette hen.
De tafel dekten ze, spijzen zetten ze neer, spijzen aten ze. Haar vader vraagt: ‘Waar
kom je vandaan?’ Zijn  kind Altyn Aryg vertelde haar tocht, vertelde, dat ze de held
gedood had. De vader loofde haar: ‘Je bent sterk, dat is goed,’ zei hij, ‘de vogels’ ziel
heb je gered, het wilds ziel heb je gered, de heldens ziel heb je gered! Mijn vee wil ik
je geven, mijn volk wil ik je geven, ik ben een krachtloze grijsaard en denk erover te
sterven.’ De vrouw gaf hij alles, de vrouw leefde daar. De vader stierf, het gebeente
der dode begroef ze, een gastmaal organiseerde ze. Ze weenden, ze jammerden. Het
meisje spreekt: ‘Hoe zal ik leven? Mijn vader is er niet. Alleen te leven is slecht.’ Ze
leefde, leefde. Na korte tijd, na lange tijd komt een held, hij betrad het huis en groette.
De held sprak: ‘Wil je  me trouwen?’ Het meisje  sprak: ‘Wat ben je voor een mens?
Heb je een vader, heb je  een moeder?’ De held sprak: ‘Een vader heb ik  niet,  een
moeder  heb  ik  niet,  mijn  naam is  Katkandshyla  met  zwart,  vaal  ros.’  Het  meisje
trouwde hem. De huwelijk  vond plaats, ze dronken brandewijn,  ze aten spijzen,  de
held zei: ‘Een jurte heb ik niet, ik zal hier wonen, om het vee te controleren, het volk
te  controleren.’  Het  meisje  spreekt:  ‘Het  vee  is  gereed,  het  volk  is  gereed.’  Zo
woonden ze.

54. De jongeling59

Eens was er een jongeling, een vader had hij niet, een moeder had hij niet, hij
was een wees.  Zonder kleding  was hij,  naakt, om te eten had hij  geen eten.  Deze
jongeling  had  een  schoonzus.  Ze  was  zonder  man,  een  weduwe.  Zijn  schoonzus
voedde de jongeling, de jongeling ging naakt rond. De schoonzus zei tegen hem: ‘Hoe
zullen we leven?’ zei ze. ‘Ik zal op jacht gaan,’ zei hij.  De jongeling ging op jacht,
negen herten kwam hij tegen. Hij schoot, doodde ze allemaal.  De jongeling nam ze,
legde ze op zijn  schouder. Hun vel trokken ze af, uit hun vellen maakten ze pelzen,
hun vlees aten ze en werden vol. De jongeling spreekt: ‘Om te bestijgen heb ik een
paard nodig, ik heb geen paard.’ 
59 355-366 N°3: Der Jüngling (p)
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De jongeling slaapt; als hij opgestaan is,  gaat hij de deur uit. Bij de deur staat
een paard zonder zadel, zonder toom. Het paard spreekt: ‘Ben je gezond, jongeling?
Zal  je  mij  kunnen  bestijgen?’  De  jongeling  spreekt:  ‘Hoe  zal  ik  je  niet  kunnen
bestijgen? Jou moet men bestijgen.’ Het paard komt naar de jongeling. De jongeling
bestijgt het. Zonder zadel, zonder toom besteeg hij het. De vrouw weent, jammert en
spreekt: ‘Bestijg  het  niet,  het  paard zal je  doden, je  hebt  geen zadel,  je  hebt  geen
toom, hoe zal je het houden?’ De jongeling besteeg het, nam afscheid, reed weg.

Hij reed, hij reed, had hij veel gereden, had hij weinig gereden, bij de zees oever
kwam hij,  aan de  oever  staat  een  fraaie  berk.  De jongeling  ziet  hem.  Zijn  paard
spreekt: ‘Hier is een mooie boom, laten we hier overnachten.’ Het paard bleef daar
staan,  de jongeling  steeg van het  paard en sliep  daar.  Toen hij  ontwaakte, was de
morgen aangebroken, de zon kwam tevoorschijn, het paard stond er ook, met zadel en
toom stond  het  daar.  De  jongeling  stond  op,  begroette  het,  verheugde  zich.  De
jongeling spreekt: ‘Ons heeft  vast God geholpen, toen er geen eten was, kwam ons
goed eten, toen er geen kleding was,  kwam ons goede kleding,  toen er geen paard
was, kwam ons een goed paard, toen er geen zadel en toom was, kwam ons een goed
zadel en toom.’ De jongeling weent: ‘Een vader heb ik niet, een moeder heb ik niet,
om mij te benoemen is er geen mens. Wie zal me de naam geven?’ Het paard spreekt:
‘God zal je de naam geven.’ De jongeling vroeg: ‘Waar is God? Als hij hier zou zijn,
zou hij me een naam geven.’ Het paard spreekt: ‘Bestijg me snel, laten we rijden!’

Hij steeg op het paard, vijf vadem reed hij, toen riep op de berk een mens: ‘Halt,
jongeling! Rij niet, jongeling!’ De jongeling hield stil. Als hij naar de boom kijkt, zat
er een withoofdige oude man op de top van de berk. ‘Halt, jongeling,’ spreekt hij, ‘ik
zal je naam noemen, wees Aimangys!’ De naam van de jongeling was Aimangys,  de
jongeling was een held. Aimangys vraagt: ‘Wat voor ‘n mens ben jij, die mij de naam
gaf?’ De oude spreekt: ‘Wat zal ik voor een mens zijn, God de Schepper ben ik. Een
mens zonder vader heb ik nu de naam gegeven. Een held heeft je vader gedood, al het
vee heeft hij weggedreven, al het volk heeft hij weggedreven, je kracht mag te gering
zijn, als je erheengaat, zou je kunnen sterven.’ Aimangys zei: ‘Mijn vee en mijn volk
wil ik volgen, mag ik ook sterven, ik ben alleen; als ik ook sterf, weent niemand.’ Het
paard besteeg hij, reed weg.

Reed hij veel, reed hij weinig, keek hij, keek hij. Een hoge berg doemde op. Bij
deze berg kwam hij,  zijn paard weende. ‘O! Mijn paard,’ zei hij,  ‘wat ween je?’ zei
hij.  Het paard spreekt: ‘Ik ween, je  vaders dode beenderen zijn  tot berg geworden,
daarom ween  ik.’  Aimangys  begroette  de  berg,  reed  verder.  Of  veel  gereden,  of
weinig  gereden,  toonde  zich  een  volk,  veel  vee,  veel  volk.  Aimangys  kijkt  toe.
Aimangys’ vaders volk en vee was daar, een huisdeur bereikte hij, veel helden waren
er, betaalde die een tribuut. Die een neemt die. Aimangys spreekt: ‘Dat is een sterke
man, zijn naam wil ik vragen! Hoe heeft hij mijn vader gedood?’ Hij steeg van het
paard, trad het huis binnen, daar lag de held. ‘Hoe gaat het, vriend?’ zegt hij.  ‘Wiens
kind ben je  dan?’ Aimangys spreekt: ‘Jij  hebt  mijn  vader gedood, hoe is  je  naam?’
‘Mijn naam,’ zegt hij, ‘is Tschäk Pärgän met rood paard.’ Aimangys vraagt: ‘Waarom
heb  je  mijn  vader  gedood?’  Tschäk  Pärgän zegt:  ‘Toen  je  vader  mij  niet  tribuut
betaald had, doodde ik hem, je volk is hier, je vee is hier, als je wilt, neem het terug,
opdat we vrienden zijn, opdat we elkaar niet doden.’ Aimangys spreekt: ‘Jij hebt mijn
vader gedood, nu zal ik jou doden, je vee zal ik wegvoeren, je volk zal ik wegvoeren.’
Tschäk Pärgän sprak: ‘Ik heb een jongere zuster,  trouw haar,  laten wij  elkaar niet
doden.’ Aimangys sprak: ‘Nee! Wij gaan elkaar doden.’ Aimangys sloeg naar hem, ze
worstelden, ze vochten, met pijlen schoten ze op elkaar, doden konden ze elkaar niet,
kort  of  lang  hielden  ze  elkaar  vast.  Tschäk  Pärgäns  zuster:  ‘Houdt  op!  Ik  zal
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Aimangys  tot echtgenoot nemen,’  zei ze.  Aimangys  zag het  meisje,  begeerde haar
voor zich.  De strijd staakte, in  huis traden ze, eten aten ze, vol werden ze, ook het
volk  werd vol.  Brandewijn  dronken  ze,  vee  doodden ze,  vlees  aten ze.  Nu sprak
Tschäk Pärgän: ‘Hé, Aimangys, je nam een vrouw, ik heb geen [vrouw], ik moet toch
een [vrouw] nemen. Er is vast een meisje. Jij, ga vrijen.’

Aimangys en Tschäk Pärgän stegen te paard, reden, of weinig gereden, of veel
gereden, kwamen ze aan bij die vrouw. De vrouw kwam hen tegemoet, de vrouws
naam was Kan Kys, eindeloos veel vee had ze, eindeloos veel volk had ze. De vrouw
sprak: ‘Tschäk Pärgän, jou neem ik niet, laten we ons in de strijd beproeven, als je mij
bedwingt, dan neem ik je,  als  ik jou bedwing,  dan dood ik  je.’ Beiden stapten naar
voren,  vochten, sloegen elkaar,  schoten elkaar,  weenden met  elkaar,  konden elkaar
echter niet doden. Na zeven jaar verloor Tschäk Pärgän. Aimangys stapte naar voren,
hield  zich met  ‘t meisje  bezig,  ze vochten, hielden elkaar beet, sloegen en schoten
elkaar, weenden met  elkaar, konden elkaar echter niet doden. Na zeven jaar verloor
Aimangys  van het  meisje.  Toen kwam Tschäk Pärgän. ‘Laten wij  ons in  de strijd
beproeven!’ zei hij. Aimangys ging terzijde, Tschäk Pärgän hield zich met het meisje
bezig, ze worstelden, hielden elkaar beet, sloegen en schoten elkaar, weer hielden ze
elkaar drie jaar beet. Na drie jaar zei Tschäk Pärgän: ‘Mijn kracht is groot geweest, nu
kan  ik  een  vrouw  niet  doden.’  Weer  grepen  ze  elkaar  beet,  de  vrouw  werd
overwonnen en zei:  ‘Mijn  kracht  is  te gering, ik  wil je  trouwen.’ Aimangys  kwam
ook, nu was het huwelijk, hun hoofden werden verenigd. Vee slachtten ze, brandewijn
dronken ze, veel dronken ze, wel zeven dagen dronken ze, het huwelijk liep ten einde,
hield  op. Tschäk Pärgän zei:  ‘We moeten terugkeren.’ Hun vee en volk dreven ze
weg. Alledrie keerden terug.

Of  veel  gereden,  of  weinig  gereden,  hun  jurte  bereikten  ze.  Aimangys  zag
Tschäk Pärgäns  jurte,  voor de deur  stond een zwart  paard.  ‘Houdt  hier  stil!  Ik  ga
nakijken,’ zei hij, ‘is het een held, is het een mens, wie gekomen is, wil ik bekijken.’
Aimangys reed, Tschäk Pärgän bleef met zijn vrouw achter. Aimangys kwam bij de
deur, van het paard steeg hij,  zijn paard bond hij vast. Hij betrad het huis, er zit een
held. ‘Hoe gaat het, mijn vriend Aimangys?’ zei hij,  ‘de mij bestemde vrouw heb je
genomen!’  Aimangys  vroeg: ‘Hoe heet  je? Wie  is  je  vader?’  De held sprak: ‘Een
vader heb ik niet, een moeder heb ik niet, Altyn Ärgäk met maanzwart paard is mijn
naam.’ Aimangys zegt: ‘Mijn vrouw geef ik niet, laten we strijdend zien, wiens kracht
sterker is, die mag de vrouw nemen!’ Ze grepen elkaar beet, worstelden, sloegen en
schoten, of het weinig was, of het veel was, Aimangys’ kracht was niet toereikend.
Aimangys weent, Altyn Ärgäk kan hem niet doden. Aimangys zei: ‘Dood me snel! Jij,
neem mijn vrouw. Als je me niet doodt, dan kan je mijn vrouw niet nemen.’ Hoeveel
hij ook slaat, Aimangys sterft niet. Tschäk Pärgän kwam en sprak: ‘Dood hem niet!
Dood mij!’ Ze vochten, grepen elkaar beet, drie jaar vergingen, Tschäk Pärgän stierf.
Weer  kwam  Aimangys,  weer  vochten  ze,  met  pijlen  schoten  ze,  de  zwaarden
zwaaiden  ze.  Weer  was Aimangys’  kracht  niet  toereikend.  Aimangys  kon hij  niet
doden. Aimangys zei: ‘Dood me! Neem mijn vrouw!’ Weer kan hij hem niet doden.
Op dat moment kwamen twee zangers, zij zongen: ‘Moge Aimangys niet sterven! In
zijn plaats dood ons!’ Zongen en zongen, Altyn Ärgäk werd tot rots, ook zijn paard
werd tot rots. Naar deze mensen ging Aimangys, groette en vroeg: ‘Waarvandaan zijn
jullie  gekomen?’  ‘Wij  zijn  je  vaders onderdanen,’ zeiden ze.  ‘Wat  zijn  jullie  voor
lieden?’  vroeg  hij.  ‘Zonder  vader,  zonder  moeder,  mensen  zonder  betekenis,  wij
zullen je gezellen zijn.’ Tschäk Pärgän maakten zij levend, in huis traden ze, eten aten
ze,  vee  doodden ze,  het  vlees  aten ze,  brandewijn  dronken ze,  weenden tezamen,
zongen tezamen, drie  dagen feesten ze,  het maal eindigde. Aimangys  zei:  ‘Ik moet
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terugkeren.’ Zijn vee nam hij,  zijn volk nam hij,  of het weinig was, of het veel was.
Aimangys  bereikte zijn  huis,  in  zijn  jurte zat zijn  schoonzus.  Ze begroetten elkaar,
eten aten ze, een maal hielden ze. Vlees kookten en aten ze. Het volk vermaakte zich.
Aimangys’ vrouw gaf de armen kleding. Nu leefden ze in rust, reisden niet meer rond,
reden niet meer uit.

55. Altyn Taidschy60

Vroeger, vroeger was het, [dat] Ak Kan, de oude man, leefde. Zijn vrouw was
zestig  jaar,  de  oude  was  zeventig  jaar,  kinderen  waren er  niet.  Ak  Kan  de  oude
besteeg zijn  witblauw paard, naar het witte gebergte reed hij uit jagen. Vroeger was
het  gebergte wildrijk,  nu was er geen wild.  Hij reed en reed, vond niets.  De oude
keerde  naar  huis  terug.  Toen hij  teruggekeerd  was,  had  de  oude vrouw een kind
gebaard. Toen hij het huis betrad, had de oude vrouw een zoon gebaard. Met het kind
leefden  ze,  het  kind  voedden ze,  de  knaap  groeide  met  God,  ieder  dag  werd  hij
sterker.

Was het lang, was het weinig, de knaap begon te lopen. De knaap sprak tegen
zijn  vader  en  zijn  moeder:  ‘Geeft  me  een  naam!’  Ak  Kan  bereidt  een  gastmaal,
verzamelt  zijn volk om het kind een naam te laten geven. Het volk verzamelde zich
bij Ak Kan, niet één mens benoemde hem, niet één vond een goede naam, een naam
gaven ze hem niet, het volk ging uiteen. De jongeling had geen naam, hij ging de jurte
uit. Toen hij  daar rondkeek, gaat er een witbaardige oude, terwijl  hij op zijn  baard
trapt. De knaap sprak bij zichzelf: ‘Wat voor een oude gaat daar?’ De jongeman liep
erheen, vatte de oude bij de hand, greep hem en voerde hem, bracht hem in zijn huis.
‘Oude, kom!’ sprak hij,  ‘geef me een naam.’ De oude sprak: ‘Wees Ak Kans kind
Altyn Taidschy met witblauw paard! Waar het witblauwe paard niet geweest is, moge
een water niet over blijven! Waar Altyn Taidschy niet geweest is, moge een volk niet
over  blijven!  Laat  je  door  helden  niet  overwinnen!  Laat  je  door  sterken  niet
onderwerpen! Als morgen de dag aanbreekt, zal je witblauwe paard zelf komen, aan
de paardenpaal zal het vastgebonden zijn, de voor jou bestemde kleding zal ook daar
vastgebonden zijn.’

Altyn  Taidschy  overnachtte,  ‘s  morgens  ging  hij  naar  buiten,  het  witblauwe
paard was gekomen, aan de gouden paardenpaal was het vastgebonden. Hij ging naar
buiten,  bekeek het  paard. Zoveel kleding als  ter aankleding nodig was,  was op het
paard vastgebonden. Altyn Taidschy trok de kleding aan, de panden waren te lang.
‘Wacht, nu ben ik nog klein,  als  ik groei,  zal het me passen.’ Zijn  vader vroeg hij:
‘Ken je mijn bruid?’ Op zijn paard steeg hij.  De vader sprak tegen de jongeling: ‘Rij
nu niet,  mijn  kind.  Als  je  kracht  komt,  zal je  rijden.’  Maar zijn  zoon wilde  persé
rijden.  ‘Als  je  wilt,  dan  rijd,  mijn  kind,  vroeger  zijn  mij  twee  goede  paarden
ontkomen, deze paarden zijn  daarheen gelopen, deze paarden van mij heeft  de gele
Tschälbägän gestolen.’ Toen Altyn Taidschy dit gehoord had, werd hij woedend. ‘Jij,
gele Tschälbägän,’ sprak hij, ‘toen mijn vader oud geworden was, heb je zijn paarden
gestolen, ik wil toch eens nazien, ik zal je leren!’

Zijn witblauwe paard besteeg hij,  naar de gele Tschälbägän reed hij,  reed, reed
ver. Een mens heeft een goede held gedood, zijn vrouw staat steeds daar, weent en
jammert: ‘Ach, zoon van Ak Kan, Altyn Taidschy!’ sprak de oude vrouw, ‘maak mijn
oude man levend! Een mens heeft hem gedood.’ Ak Kans kind, Altyn Taidschy, vroeg
de vrouw: ‘Wie  heeft  je  oude gedood?’ ‘De gele  Tschälbägän heeft  hem gedood.’
‘Waarom heeft  hij hem gedood?’ ‘Vroeger was hij Ak Kans grote vriend. Ak Kans
60 366-372 N°4: ID. (Schoren aan de Kondoma).
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twee mooie  paarden had de gele Tschälbägän gestolen.  Toen vocht  mijn  oude met
hem. Daarna heeft  hij hem gedood.’ Toen Altyn Taidschy dit gehoord had, was hij
woedend op Tschälbägän. ‘Als ik groot geworden ben, zal ik hem leren!’

Was het lang, was het weinig,  Altyn Taidschy reed, naar de gele Tschälbägän
reed  hij,  rijdend,  rijdend,  kwam  hij  bij  de  jurte  van  de  gele  Tschälbägän.  Een
waardigheidsbekleder kwam. ‘Altyn Taidschy,’ sprak hij, ‘waarom ben je naar de gele
Tschälbägän gekomen?’ ‘Waarom zal ik komen? Tschälbägän heeft, toen Ak Kan oud
geworden was, twee goede paarden van hem gestolen; waarom heeft hij die gestolen?’
‘Ak Kans kind, Altyn Taidschi, de weg, waarover je gekomen bent, zal er zijn, de weg
om terug  te  keren  zal  er  niet  zijn,  de  gele  Tschälbägän  zal  je  doden.  De  gele
Tschälbägän  is  sterk.’  Altyn  Taidschy  werd  boos  op  hem,  hij  sloeg  deze
waardigheidsbekleder, deze stierf ter plekke.

Hij betrad het huis van Tschälbägän. Toen hij binnenkwam, sliep Tschälbägän,
Altyn  Taidschy wekte hem.  ‘Sta op! Tschälbägän!’  sprak hij,  ‘jij  hebt  twee goede
paarden van mijn vader gestolen; waarom heb je die gestolen?’ ‘Twee goede paarden
is geen grote zaak, nu zal ik jou, Altyn Taidschy, jou met volk en vee, alles als tribuut
nemen!’  Nu  begon  Altyn  Taidschy  pas  echt  boos  te  worden:  ‘Ach,  jij  gele
Tschälbägän, waar heb je dan op leeg land vee gevonden?’ De gele Tschälbägän en
Altyn  Taidschy  grepen  elkaar  en wierpen  elkaar.  Tijdens  de  strijd  sprak  de  gele
Tschälbägän:  ‘Het  je  ontstolen  vee  achtervolg  je,  je  ziel  heeft  je  hiergebracht.’
Tweemaal draaiden ze zich,  driemaal draaiden ze zich,  het gouden slot vernietigden
ze, in de open lucht traden ze en vochten. Toen ze weinig gevochten, veel gevochten
hadden, stut Altyn Taidschy, Tschälbägän een weinig vattend, veel op de aarde, was
het weinig, was het veel, een warme wind waaide, naar Altyn Taidschy kwam kracht,
was het veel, was het weinig,  de gele Tschälbägän hief hij naar de hemel op, wierp
hem ter aarde neer, zijn niet gestorven lijf stierf, zijn beenderen werden een berg, zijn
vergoten bloed stroomde als een zee. Het vee dreef hij weg, bracht het naar zijn jurte.
De beide goede paarden, die verloren gegaan waren, bevonden zich tussen het vee.
Met al het volk, met de verloren gegane paarden keerde hij naar de jurte terug.

Op zijn weg wachtte de vrouw van de gestorven man, de vrouw weende: ‘Ik bid
je, Altyn Taidschy, Ak Kans enige kind, maak mijn oude levend.’ Uit zijn zak nam
Altyn Taidschy een gouden doek tevoorschijn, waaierde ermee hierheen en daarheen.
De  negen  jaar  ervoor  gestorven  man  maakte  Altyn  Taidschy  levend.  ‘Nu,  Altyn
Taidschy,  mij,  de negen jaar geleden gestorvene, heb je  levend gemaakt!’ Van hier
keerde  hij  terug,  toen  hij  terugkerend  twee  bergen  overschreden,  drie  rivieren
doorschreden had, bogen de oude man en de oude vrouw achter hem nog steeds.

Was het weinig,  was het veel,  zijn jurte bereikte hij.  Zijn witblauwe paard liet
hij  los.  ‘Stil  bij  het  melkmeer  je  dorst!’  Zijn  huis  betrad  hij,  Ak  Kan  was  oud
geworden, zijn  hoofd als een haas wit  geworden. Het vee van de gele Tschälbägän
voegde hij bij het vee van Ak Kan, om te drinken was het water niet toereikend, om te
vreten was het gras niet toereikend. Ak Kan de oude stierf, nadat ze drie dagen na zijn
dood geleefd  hadden, stierf op de vierde dag de oude vrouw. Het gebeente van de
oude man en de oude vrouw trok hij  tezamen op de top van de ijzerpopulier.  Een
gouden kist maakte hij,  het gebeente van de oude man en de oude vrouw legde hij
daarin,  zette hem op de top van de ijzerpopulier.  Zijn  vaders jurte regeerde thans
Altyn Taidschy.
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56. Karatty Pärgän61

Altyn Kan leefde,  honderdvijf  jaar was hij  oud. Een dochter had hij  niet, een
zoon had hij niet. De oude vrouw weent. ‘Waarom ween je?’ vroeg haar de oude. De
oude vrouw spreekt: ‘Jij bent oud geworden, een grijsaard geworden, van gene zijde
van de bodem van dertig hemelen zal Kuskun Alyp, je vriend, komen en je doden. Je
vee zal hij wegdrijven.’

Altyn Kan, de grijsaard, was boos, denkt erover hem tegemoet te rijden, zadelde
zijn  paard,  ging  naar  buiten,  besteeg  zijn  paard.  De  helft  van  de  gouden  berg
verhuisde, naar het witte slot  verhuisde ze. Is het weinig,  is  het veel,  hij rijdt. Zijn
vriend Kuskun Alyp komt, hij ontmoet Altyn Kan. ‘Om jou te doden, je vee weg te
drijven ben ik gekomen, Altyn Kan.’ Met de zwaarden sloegen ze elkaar, ze grepen
elkaar. Zeven dagen bleven ze vechtend, Altyn Kan stierf. Kuskun Kan dreef het vee
weg, het oog van de oude vrouw verblindde hij, op het paard zette hij haar, vast bond
haar Kuskun Alyp. Het vee dreef hij weg.

Altyn  Kan had  twee Saisanen,  Ulug  Piligdschi  en Kidschig  Piligdschi.  Ulug
Piligdschi  spreekt: ‘Laat  de vrouw los.  De volgende geslachten zal ze nodig zijn.’
Kidschig Piligdschi spreekt: ‘Ik zal het Kuskun Alyp zeggen.’ Weg dreven ze het vee,
weg dreven ze het naar het land van Kuskun Alyp. De oude vrouw zetten ze, terzijde
van  het  vee  een hut  bouwend,  daarin.  Ulug  Piligdschi  lieten  ze  het  vee  hoeden,
Kidschig Piligdschi reed met de vorst eropuit.

Nu leefde de oude vrouw. Ulug Piligdschi kwam naar de oude, om middernacht
kwam hij bij de oude. Ulug Piligdschi hoort: in het huis van de oude weent een kind.
Hij  trad bij  de  oude binnen.  De  oude heeft  een  kind  gebaard,  een zoon heeft  ze
gebaard. ‘Kuskun Alyp zal het ervaren,’ sprak hij,  ‘ervaren zal hij,  dat zij een kind
heeft gebaard.’ Onder de aarde groef hij een gat, daarin lieten ze het kind. Met een
zeven vadem lange zuighoorn voedden ze het. Kidschig Piligdschi kwam dit te weten.
Ulug  Piligdschi  sprak:  ‘Als  men  ons  ook slaat,  we  zullen  het  niet  zeggen.’  Van
Kuskun Alyp kwam een bode. ‘Gij hebt een kind gebaard,’ sprak hij, ‘geef je kind aan
ons! Altyns geslacht willen wij voeden.’ ‘Wij hebben geen kind gebaard.’ Hij vroeg,
vroeg, zij loochenden. ‘De vrouw, die het kind gebaard heeft, Altyn Kans gemalin,
moet  men  hierbrengen.’  ‘Heb  je  een  kind  gebaard,  oude?’  ‘Ik  heb  geen  [kind]
gebaard,’ sprak de oude. ‘Snij haar met  het zwaard,’ sprak hij.  ‘Ik heb geen [kind]
gebaard,’ sprak zij.  ‘Met  woorden zal men niets kunnen doen, men moet  de oude
slaan,’ sprak hij. Ze sloegen de oude, met stokken sloegen ze haar. De oude weent. Ze
sloegen,  sloegen  haar,  stieten  haar  het  huis  uit.  De  oude  keerde  naar  huis  terug.
Kidschig Piligdschi spreekt: ‘Als Altyn Kans nakomeling opkomt en het zevende jaar
bereikt heeft, zal hij ons vernietigen. Meer als men haar gisteren geslagen heeft, moet
men de oude slaan.’ Men bracht de oude vrouw, meer dan de dag ervoor sloeg men
haar. Bij de derde slag sprak ze: ‘Een kind heb ik gebaard.’ ‘Waar is je kind?’ zegt hij.
‘Onder in de zevenlagige groeve.’

Zeven mensen liet hij erin gaan om het te halen.  Zeven mensen gingen. Allen
tegelijk  konden het  niet  optillen.  Negen mensen  zond hij  erheen om het  te halen,
negen mensen konden het niet halen.  ‘Jij,  vrouw, jij,  die dat kind gebaard hebt, haal
het zelf,’ sprak hij. De oude ging naar haar kind, hief het op naar het oppervlak van de
aarde. Kuskun Alyp en Kidschig Piligdschi gingen naar het kind om het te zien. Met
het zwaard sloegen ze het, het zwaard had geen houvast, met de lans staken ze het, de
lans had geen houvast. Ze verzamelden het volk van Altyn Kan, naar de top van het
61 373-388 N°5: Id. (p).
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gouden  gebergte  lieten  ze  veertig  sleeën  hout  rijden.  ‘De  knaap  moet  verbrand
worden,’ spraken ze, ‘als men met het zwaard slaat, heeft het geen houvast, als men
het met de lans steekt, heeft die geen houvast.’ In het hout staken ze vuur. Toen het
vuur reeds goed brandde, om hem te verteren, hoorde men aan gene zijde van dertig
hemelgronden paardengetrappel. Nog voor het geluid van de hoef weggestorven was,
kwam een paard aan, een vale gevlekte kwam aan. Het paard was zonder zadel, zijn
heer was de held Är Kulatai. Zijn heer had slechts een hemd aan. Die held pakte de
knaap.  ‘Van de wolf heb  ik  je  losgerukt,  mijn  neef,  van de steile  oever  heb ik  je
gescheiden, mijn neef,’ Kuskun Alyp greep hij, in het vuur braadde hij hem, Kidschig
Piligdschin greep hij, in het vuur braadde hij hem. De knaap nam hij bij zich, was zijn
oom. Tegen het volk van Altyn Kan sprak hij: ‘Drijft naar mijn jurte het vee.’ De vale
gevlekte keerde terug, de oom voedde het  kind,  zeven dagen voedde hij  het.  Toen
begon de knaap te lopen, de oom reed om te jagen, voor zeven dagen reed hij om te
jagen.  Na zeven dagen kwam hij,  wild  had hij  niet  geschoten,  vogels  had  hij  niet
geschoten,  zijn  huis  betrad  hij.  Zijn  witte  veekudde  doorschreed  hij,  een  wit
schimmelveulen ving hij,  zadelde het. ‘Bestijg het, mijn neef,’ sprak hij. Hij gaf hem
een paard om te rijden, tezamen reden ze uit.

De zevende hemelgrond bereikten ze, daar was een land, waar men een gastmaal
hield. Veel volk was daar. De jurte van de held Usun Kara was er. Bij de held traden
ze binnen, brandewijn dronken ze. Een knaap trad binnen. ‘Laten we buiten spelen,’
sprak hij. Naar buiten gingen beide knapen, het huis gingen ze uit. Bij de hand trok de
knaap hem tot in de jurte van Usun Kara. Usun Kara sloeg de knaap heftig. Toen hij
wilde opstaan, was hij  als  dood. Tot de avond lag hij  er,  de morgen brak aan,  Är
Kulatai  kwam binnen,  Usun  Kara  sloeg  hij,  ze  grepen  elkaar,  vochten.  Was  het
weinig, was het lang, versloeg hij Usun Kara, De knaap vatte hij, ging met hem naar
buiten. Hij besteeg zijn paard en keerde terug. Zijn huis bereikte hij. Een vale merrie
ving hij, liet zijn vrouw haar bestijgen. Negen leren zakken brandewijn laadde hij op,
alledrie reden weg.

Dertig hemels  doorschreden ze, dertig huizen zagen ze.  Het was de jurte van
dertig helden. Op de rug van het gouden gebergte zitten de negen scheppers. ‘Brengt
de  brandewijn  in  het  grootste  der  dertig  huizen!  Ik  wil  met  de  negen  scheppers
spreken.’ Är Kulatai ging naar de negen scheppers. ‘Gij negen scheppers, komt naar
mijn gastmaal, geeft de zoon van Altyn Kan een naam.’ Hij ging naar het land van de
derig  helden.  De  negen  scheppers  gingen  ook daarheen.  Altyn  Kans  kinds  naam
noemden ze. ‘Moge hij Karatty Pärgän met zwarte schimmel zijn,’ spraken zij.  Een
groot huwelijk  hielden ze, zeven dagen zopen ze. Onder de hier verzamelde helden
had  geen de overhand  over  Är  Kulatai.  In  het  inwendige  van  de  negen  hemelen
gingen ze op een dag negen maal rond. ‘Ik wil nu terugkeren,’ sprak hij,  ‘jij,  mijn
neef, breng morgen je vrouw weg.’ Är Kulatai keerde terug.

Karatty Pärgän bleef daar. De andere morgen dacht hij  erover terug te keren.
Zijn dertig zwagers riepen hem bij zich. Karatty Pärgän ging erheen. Bij zijn zwagers
trad hij  binnen.  ‘Je grote sterkte, wanneer  zullen wij die zien? Aan gene zijde  der
zeven hemelen is de blauwe zee, de blauwe zee, die ‘t oog niet bereikt. Op de bodem
van de blauwe zee is Puspas Pulan (de onvernietigbare eland). Van ons dertig zullen
dertig  zonen  geboren  worden,  zestig  mensen  zullen  we  zijn.  Puspas  Pulan  komt
morgen, ons zestig zal hij verteren, rij naar hem!’ zeiden ze.

Karatty Pärgän reed, naar de blauwe zee reed hij.  De onafzienbare blauwe zee
zag Karatty Pärgän. ‘Ben je hier, Puspas Pulan?’ riep Karatty Pärgän. Zijn ene hoorn
komt aan het ene eind eruit, de andere hoorn komt aan het andere kant eruit, de beide
oren kwamen als twee zwarte bokken eruit, de zwarte schimmel was bang en sprong
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achteruit. Karatty Pärgän sprong, midden tussen Puspas Pulans beide oren sprong hij.
Daarop vochten ze. Op de bodem van de zee lieten ze zich neer, zeven jaar vochten
ze. De zwarte schimmel kan het niet afwachten. ‘Als hij niet gestorven is, zal Karatty
Pärgän nu sterven.’ Zeven jaar wachtte hij.  Na zeven jaar bruiste de blauwe zee op.
Het paard vluchtte weg over de blauwe bergrug. Puspas Pulan komt eruit, de zwarte
schimmel is bang van hem, met één oor hoort hij naar achteren, met het andere oor
hoort hij naar voren. ‘Zwarte schimmel,  voor mij vluchtend, waarheen loop je?’ Het
paard draaide zich om en zag na. Karatty Pärgän stond daar. Nadat hij Puspas Pulan
gedood had, had hij zijn huid aangetrokken en was eruitgekomen. Zijn zwartgrauwe
paard greep hij,  Puspas Pulans  huid  aantrekkend keerde Karatty Pärgän terug. Hij
bereikte de jurte van zijn dertig zwagers. Zijn dertig zwagers in de mening, dat Puspas
Pulan  komt,  vluchtten  allen  van  angst.  Deels  stortten ze  zich  in  het  water,  deels
klommen ze op de berg, sidderden en beefden. [Karatty Pärgän] rukte Puspas Pulans
huid af, wierp die weg. Tot de helft  van het goudgebergte fladderde Puspas Pulans
huid. De dertig zwagers keken toe. Karatty Pärgän kwam. Bij zijn dertig zwagers trad
hij binnen. ‘Hoeveel tribuut wil je hebben voor het jaar? Onze gestorven zielen heb je
gered.’ Zijn vrouw sprak: ‘Laten we terugkeren, Är Kulatai, je oom, als hij vandaag
niet gestorven is, sterft hij morgen.’ 

Ze ijlden terug, keerden huiswaarts, bereikten hun land. Het witte vee had een
oorlog weggevoerd, het  hoofd van Är  Kulatai’s  vrouw hadden ze afgesneden,  het
witte vee en Är Kulatai hadden ze weggevoerd. Als Är Kulatai hierheen slaat, slaat hij
het hoofd van zeventig mensen af. Van een rots af schoten ze, zeven helden schieten
ervanaf. Ze rijden heen en weer, ze achtervolgen elkaar. De mensenbeenderen groeien
tot  een  berg  op.  Hij  achtervolgt  hen,  Karatty  Pärgän  op  de  zwarte  schimmel
achtervolgt hen. Van gene zijde van de zeventig hemelgronden schalde de klank van
pantsergerammel.  Het goudgebergte verstampt hij, de witte steppe verstampt hij, met
Är Kulatai vochten de helden, de zeven helden verslaat hij. Met de jongste held vecht
hij.  ‘Van de wolf heb je  mij  gescheiden,  mijn  neef,  mijn  dood zie ik  wel! Van de
oorlog heb je me gescheiden, mijn enige neef, mijn dood zie ik wel!’ Karatty Pärgän
sprak: ‘Geef me de held, die in je hand is, ik wil met hem vechten.’ Karatty Pärgän
rende toe en rukte hen uiteen. Karatty Pärgän worstelde met hem. Tot aan de hemel
hief  hij  hem op, naar de witte berghelling  van het goudgebergte slingerde hij  hem
neer. De jongste held stierf meteen. ‘Hoe is  het met  je,  mijn  oom?’ sprak [Karatty
Pärgän].  ‘Met mij  heel goed, Karatty Pärgän, mijn  enige neef,  die  mij  van de wolf
gescheiden, mijn enige neef, die mij van de oorlog gescheiden hebt.’ Terug keerden
ze.  ‘Waarom heb  je  je  vrouws hoofd  afgesneden?  Haar  hoofd  is  onder  de  aarde
gerold, met de Aina heeft ze zich verbonden en gevochten.’

Terug keerden ze, hun land bereikten ze. Karatty Pärgän gaf zijn  gemalin  een
gastmaal.  Karatty Pärgän overnachtte. Toen hij ‘s morgens opstond en nakeek, was
zijn oom Är Kulatai er niet. Zijn vrouw vroeg hij: ‘Waar is mijn oom?’ ‘De rit van je
oom zal  je  niet  kunnen  verdragen.  Zadel  je  (mijn)  paard.  Waarheen  het  loopt,
daarheen rij jij!’  sprak ze. Hij zadelde zijn zwarte schimmel,  het land, waarheen hij
wil rijden, kent hij niet. Zijn zwarte schimmel besteeg hij, zijn zwarte schimmel stoof
weg, over drie hemelen heen. Op de derde hemel leefde de held Altyn Ärgäk. Aan de
paardenpaal van Altyn Ärgäk staat de vale gevlekte. Är Kulatai,  zijn oom, was, om
Altyn  Ärgäks  dochter  te  vrijen,  daarheen  opgereden.  Karatty Pärgän trad  binnen.
‘Veel geluk, Altyn Ärgäk, mijn beste.’ ‘Ik wil u mijn dochter geven. Als ik haar niet
geef, zult ge me doden. Over drie hemelen in de gouden klok is mijn dochter.’ Karatty
Pärgän kwam naar buiten, nam uit de koker een pijl, spande en schoot af. De gouden
klok schoot hij stuk, het meisje liet hij neervallen in zijn armen. Het huwelijk maakte
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hij om zijn dochter te trouwen. Är Kulatai nam zijn vrouw en keerde terug, Karatty
Pärgän bleef daar, zoop verder.

Toen weende  Karatty Pärgän.  ‘Wat  ween  je?’  vroeg [Altyn  Ärgäk].  ‘Uit  de
bodem van de blauwe zee komt Puspas Pulans mannetje tevoorschijn, tot in mijn hoge
ouderdom zal ik met  hem vechten.’ ‘Jij,  rij  niet  naar Puspas Pulan,  naar je  jurte is
oorlog  gekomen,  op zeven  wegen is  de oorlog  gekomen.’  Karatty  Pärgän keerde
terug. Toen hij aankwam, was oorlog in zijn jurte. Toen Karatty Pärgän kwam, vocht
hij met de vijanden. Op de gouden bergrug vocht hij. Daarheen sloeg Karatty Pärgän,
het  hoofd van zestig mensen sloeg hij  af,  hierheen sloeg Karatty Pärgän, het hoofd
van vijftig mensen sloeg hij af. Zeven dagen vocht hij, het leger sabelde hij neer, het
huis  betrad hij  en sliep.  Om middernacht  stond zijn  vrouw op. ‘Naar  mijn  zestig
broers is  Puspas Pulan gekomen; vannacht  zal hij  hen vreten.’ Karatty Pärgän ging
naar buiten, zijn zwarte schimmel besteeg hij.

Aan gene zijde van dertig hemelgronden bij de dertig volken stoof hij, de zwarte
schimmel stoof erheen. Aan gene zijde van de dertig hemelgronden heeft het Puspas
Pulan-mannetje zijn dertig zwagers opgevreten. Van daaruit stoof hij verder, aan gene
zijde van de zeven hemelgronden bij  de zeven volken stoof hij.  Puspas Pulan,  het
mannetje,  liet  zich in  de blauwe zee neer.  Karatty Pärgän schreeuwde: ‘Kom eruit,
Puspas Pulan-mannetje,  mijn  dertig zwagers’ wraak wil ik  overnemen!’ Het Puspas
Pulan-mannetje  kwam eruit.  Van daar  sprong  hij  toe.  Karatty Pärgän sprong  toe,
tussen zijn  beide oren in.  Vechtend gingen ze onder naar de zeebodem.  De zwarte
schimmel  liep hier rond, rond de oever van de zee. Zeven jaar wachtte hij,  Karatty
Pärgän kwam niet eruit. Negen jaar wachtte hij, zijn heer kwam niet eruit. De zwarte
schimmel zegt: ‘Hij is vast gestorven, ik zal terugkeren!’ Hij keert terug, keert terug,
keert  terug.  Toen  achtervolgde  hem  een  blauwe  wolf,  hij  achtervolgt  de  zwarte
schimmel  om hem te vreten.  Aan zijn  fraaie  buik vreet de blauwe wolf,  de zwarte
schimmel sloeg uit, de blauwe wolf sloeg hij doormidden. De zwarte schimmel sprak:
‘Ik ben niet  gestorven, Karatty Pärgän, mijn  heer, zal ook wel niet gestorven zijn.’
Van zijn eigen jurte vandaan komt een knaap. ‘Jij,  dom paard, wacht niet hier, hier
komt hij niet eruit. Daar, aan de punt van de zee, zal hij eruitkomen.’ De knaap stoof
het  water in,  de knaap met  zijn  paard was verdwenen,  in  de blauwe zee waren ze
verdwenen. Naar de punt van de blauwe zee lopend wachtte de zwarte schimmel.  De
blauwe zee komt hij uit, Puspas Pulan, het mannetje. De zwarte schimmel was bang,
vluchtte het gebergte in.  Toen riep een mens achter hem: ‘Zwarte schimmel,  vlucht
niet voor mij!’ Het paard draaide zich om en keek toe. Karatty Pärgän stond daar. Het
Puspas  Pulan-mannetje  had  hij  gedood,  zijn  huid  had  hij  aangetrokken.  De  jong
uitgereden Karatty Pärgän keerde oud terug, zijn  zwarte schimmel  besteeg hij,  de
voorheen weggereden knaap  kwam uit  de buik  van de eland.  Zijn  dertig  zwagers
kwamen  ook  eruit.  Uit  de  buik  van  Puspas  Pulan  kwamen  tachtig  mensen
tevoorschijn. ‘In het jaar hoeveel tribuut wil je nemen, mijn heer, mijn vorst, Karatty
Pärgän?’ ‘Ik neem geen; waarvandaan jullie  gekomen zijn,  gaat daarheen terug! Jij,
knaap, jij,  die gekomen bent, van welke vorsts geslacht ben je?’ ‘Van drie hemelen
ver, Altyn Ärgägs zoon ben ik.’ De zwarte schimmel stoof weg, ze keerden terug.

Hun land, hun jurte bereikten ze. Het vee en volk heeft een oorlog weggevoerd.
Är  Kulatai zelf slaat  daarheen om zich,  het  hoofd van zestig  mannen sloeg hij  af.
Hierheen sloeg hij om zich, het hoofd van vijftig mensen sloeg hij af. Achter hen aan
volgde hij.  Toen Är Kulatai achter hen aan gereden, gereden was, heeft de ander het
leger afgemaakt. Altyn Tas, de held grijpend, is die in de aarde afgedaald. Achter hen
aan liet hij zich ook neer, met Altyn Tas strijdt hij,  onder de aarde strijdt hij.  Karatty
Pärgän trad binnen. De door zijn oom gevatte held, de held Altyn Tas, pakte hij met
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de hand en vocht met hem. Drie dagen vecht hij, naar de hemel hief hij hem op, op de
zwarte aarde smeet hij hem neer. Altyn Tas, de held, stierf. Met zijn oom begroette hij
elkaar, tezamen keerden ze terug, naar hun land kwamen ze, waar het vee geleefd had,
brachten ze het  vee  terug. Är  Kulatai is  oud geworden. ‘Karatty Pärgän,  jij,  leef,’
spreekt hij, ‘ik ben oud geworden, ik zal thans sterven.’ Karatty Pärgän spreekt: ‘Op
het oppervlak der aarde is geen mens, die ik vrees!’

57. Ai Mögö62

Altyn Kans dochter was Altyn Aryg. Haar boven zich bevindende vee strekte
zich over de grond van zestig hemelen uit. Aan gene zijde van zestig hemelen leefde
Kysyl  Tas,  was  de  wachter.  Was  het  weinig,  was  het  lang,  leefde  hij.  Richting
zonsondergang leefde Ag Oi Tas, was een wachter.

Toen  Altyn  Aryg  leefde,  viel  een  gouden  paarlemoersneeuw.  Bij  de  deur
gekomen is hij te zien.  Het meisje  vreest zich.  Bij de deur treedt een mens binnen,
bijna niet naar binnen kunnend, treedt hij binnen. Zijn slapen en zijn hoofd stoot hij.
Toen hij was binnengetreden, was het Kysyl Tas. ‘Mijn vorst, mijn heer, Altyn Aryg,’
sprak  hij,  honderd  en  zestig  jaar  ben  ik  oud  geworden,  voor  ik  het  honderd  en
zestigste jaar bereikt heb, heb ik mij door geen held laten overwinnen. Aan de punt
van deze zee groeit een paard door de schepper,  zijn  heer is  Kyrtschagan Kan, hij
komt over drie  dagen om je te vrijen.  Honderd en zestig jaar  heb ik  mij  niet  laten
overwinnen, zeven jaar vechtend zal ik sterven. Heft mijn dode gebeente naar de top
van negen larixbomen. Aan de wortel van de larixbomen wordt een Kysyl Tas, als ik,
geboren. Honderd en zestig jaar heb ik geen spijzen genoten. Mijn vorst, mijn heer,
geef me spijzen. Ik wil die eten.’ Ze zette hem spijzen voor, Kysyl Tas at, at en keerde
terug. 

Drie dagen leefde Altyn Aryg, aan het einde van de derde dag kwam naar de
deur een bereden mens. Binnen trad Kyrtschagan Kan. ‘Ik wil je nemen,’ spreekt hij,
‘de massa van het witte vee, de massa van het volk, wil ik nemen,’ spreekt hij.  Het
meisje laat hij geen plek, waar ze heen kan gaan, houdt haar vast. Het meisje weent en
wil hem niet nemen. ‘Al doodt hij mij ook, ik neem hem niet,’ spreekt ze. Een knaapje
rolt naar beneden, hij rolt de deur uit. Na een tijdje komt het knaapje op zijn voeten
naar binnen,  met  een zweep, dik als een boomstam, komt het  knaapje naar binnen.
‘Met deze zweep wil ik je slaan. Als je van deze zweep overblijft, wil ik je mijn zuster
geven. Als je niet overblijft, dan sterf!’ Het knaapje sloeg met de zweep, Kyrtschagan
Kan sloeg hij,  het slot uit sloeg hij hem, in het midden van de witte steppe viel hij
neer, Kyrtschagan Kan stierf. Zijn beenderen bleven als een gebergte.

De jongeling kwam. ‘De tijd, waarop ik opstaan kon, was, toen ik nog geen drie
dagen oud was, mijn  schepper zal nederig zijn,  zijn  leven zal kort zijn.  Altyn Kans
kind  Ai  Mögö met  witte  vale  ben ik.  Kysyl  Tas’  beenderen wil  ik,  erheengaand,
eropleggen.’ Te voet rende hij weg. Aan gene zijde der zestig hemelgronden kwam hij
in zes sprongen. De toppen van negen larixbomen trok Ai Mögö in één keer tezamen.
Daarop legde hij de beenderen, keerde naar zijn jurte terug.

Nu bleef hij in zijn huis. De deur klapperde, een held trad binnen. ‘Wiens naam
en roem wijd verbreid is ben je wel,  Ai Mögö? Aan gene zijde van dertig hemelen
leven Oi Molat en Ak Molat, twee broers; zij laten je roepen.’ Altyn Kans kind Ai
Mögö met  witte vale  sprak tegen die  held:  ‘In  het  land  der helden leefde  ik  niet,
laadde geen vijandschap op me; waarom zou ik erheenrijden? Ik rij niet erheen,’ sprak
hij.  De gekomen held sprak: ‘Vandaag zal ik terugkeren, morgen sturen ze me weer
62 388-400 N°6: ID. (p).
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hierheen.’ Ai Mögö met witte vale sprak: ‘Goed, ik  zal er morgen heenrijden.’ De
held keerde terug.

‘s Morgens stond Ai Mögö op, zijn witte vale ving hij,  zijn  witte vale zadelde
hij, zijn pantser trok hij niet aan, in zijn hemd reed hij weg. Pijl en boog nam hij niet,
zwaard en lans nam hij niet. Zijn zuster weent. ‘Neem je zwaard,’ sprak ze, ‘kleed je
in je pantser, in het heldenland zal je het nodig hebben.’ Zwaard en lans nam hij niet,
zijn pantser trok hij niet aan! Zonder pantser reed hij.  Het grote zwarte woud betrad
hij, zijn paard ging niet verder. Hij kon niet verder rijden. Ai Mögö weent. Midden op
de witte steppe was een mens met een paard, aan de paardenlijn trekt hij het paard. Op
de bodem van de hemel staat de witte vale met gouden manen, staat hij daar met zadel
en toom.  ‘Mijn  paard vermag  ik  niet  te  trekken,’  spreekt  die  mens.  ‘Trek jij,  Ai
Mögö.’ Ai  Mögö  is  van  mening,  dat  men  het  niet  moet  trekken,  Ai  Mögö heeft
medelijden met het paard. Echter toch trekt Ai Mögö het paard. Van de hemel valt het
ter aarde, dat het een witte vale is, ziet Ai Mögö. Hij trok, tot voor hem de witte vale
stond. Die mens gaf hem het paard. ‘Bestijg het, held,’ spreekt hij,  ‘een voorjaar heb
ik erop gezeten, heb het echter niet kunnen uithouden. Jij  bent een jong mens,  richt
voor mij dit paard af.’

Ai Mögö besteeg het paard, nog voor hij beide stijgbeugels betrad, had hij reeds
zeven  hemellagen  doorreden.  De witte  vale  spreekt:  ‘Jouw paard zal  ik  zijn.  Een
andere mens vermag zich niet op mijn rug te zetten, jij echter was in staat erop te gaan
zitten.’ Oi Molats land bereikten ze. De beide broers onderhielden zich in een huis. Ai
Mögö steeg van het paard, trad bij hen binnen. Toen hij bij hen binnentrad, zaten Oi
Molat  en Ak Molat  er.  ‘Altyn  Kans  kind,  Ai  Mögö, ben je  gezond?’  vroegen ze.
‘Waarom hebben jullie een mens gestuurd en mij laten roepen?’ ‘Niet om te vechten.
Aan gene zijde van zeventig hemelgronden leeft Ölbös Kan. Driemaal zijn wij erheen
gereden, zijn dochter geeft hij niet. Breng ons toch dit meisje.’ Ai Mögö sprak: ‘Laten
we tezamen erheenrijden, laten we alledrie erheenrijden.’ De beide broeders spraken:
‘Nee, wij rijden niet mee, rij jij alleen!’

Ai Mögö reed alleen, op de zeventig hemelgronden doorschreed hij de zeventig
volkeren, bij Ölbös Kans land kwam hij. Bij Ölbös Kans huis kon geen bereden mens
aankomen, alleen Ai Mögö reed erheen. De driekoppige Tschälbägän achtervolgde Ai
Mögö. Hij sprong over de kop van zijn paard heen. Met de driekoppige Tschälbägän
vocht Ai Mögö. Drie dagen vecht hij. Tschälbägän doodde hij. Bij Ölbös Kan trad hij
binnen. ‘Wees gegroet,’ spreekt Ölbös Kan, Met thee onthaalde hem Ölbös Kan, met
spijzen onthaalde hem Ölbös Kan. Waarom geef je je dochter niet aan Ak Molat en Oi
Molat?’ ‘Zo’n mens is  niet  bij mij gekomen, hem zal ik niet haar geven, jou zal ik
haar geven.’ ‘Ik neem haar niet!’ Ölbös Kan spreekt: ‘Wat rij je toch ten behoeve van
hen?’ ‘Als je je dochter niet geeft, laten dan onze beide paarden om de wedde lopen!’
‘Nee, wedrijden wil ik niet, de ene zal zijn doel bereiken, de andere niet, daar zullen
we met elkaar strijden en vechten, waarom zullen wij ons aan het leven gaan?’ ‘Dus
laten we vechten,’ zegt Ai Mögö. Ölbös Kan spreekt: ‘Als we nu vechten, dan zullen
wij vorsten in toorn geraken, zullen ons aan het leven gaan.’ ‘Als je niet wilt vechten,’
spreekt  [Ai Mögö], dan toon me je  dochter.’ Ölbös Kan spreekt tegen zijn  vrouw:
‘Breng je dochter hier.’ De vrouw bracht de dochter. ‘Veel geluk! Ai Mögö,’ sprak
het  meisje.  Ai Mögö stond op, greep het meisje,  stopte haar in zijn  gouden zak en
sprong met  het  meisje  naar  buiten.  Ölbös Kan trad ook naar buiten.  Toen hij naar
buiten gestapt was, was Ai Mögö daarbuiten niet. Toen Ölbös Kan hem nazag, was Ai
Mögö reeds door zeven hemelgronden gereden.  ‘Om hem te bereiken,  heb ik  hier
geen paard, om Ai Mögö te doden, is mijn kracht niet toereikend.’
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Naar Oi Molats en Ak Molats land kwam Ai Mögö. ‘Bereid het huwelijk voor,’
sprak hij, ‘houd een gelag en geef je dochter. Als we het gelag gehouden hebben, dan
zal ik je Ölbös Kans enige dochter geven.’ Hun gelag hielden ze. Ai Mögö spreekt:
‘Breng het meisje  hier, ik  wil haar zien.’ Het meisje  brachten ze binnen.  Ai Mögö
greep het meisje, stopte haar in zijn zak. Ai Mögö rende naar buiten, toen Ak Molat
na hem naar buiten kwam, was Ai Mögö buiten niet. Door zeven hemelgronden is hij
gereden,  hem achtervolgde  [Ak  Molat].  ‘Met  het  zwaard  zal  ik  hem in  stukken
houwen.’ Hij bereikte hem echter niet en stopte. 

Ai Mögö reed heen. Bij het land van Altyn Kan kwam hij, in het land van Altyn
Kan vat het huis de mannenhoofden niet, vat de paardenpaal de paardenkoppen niet.
Op Ai Mögö’s zitplaats, op het honderdpotige gouden bed, zette Ai Mögö zich. Altyn
Kan kwam. ‘Grote vorst, grote heer, veel geluk! Mijn dochter is  zeven jaar geleden
verdwenen. Deze Ak Molat heeft haar gestolen, thans heeft hij haar mij teruggebracht.
Deze Ak Molat heb ik  met  zeventwijgige speer doorstoken, zeven jaar  heeft  hij  zo
gelegen, daarop heb ik mijn speer eruitgetrokken.’ Ak Molat stond op. ‘Zijn dochter
heb ik  hiergebracht.  Met  zevengespleten lans  heeft  mij  Altyn Kan doorboord. Zijn
dochter heb ik echter niet gestolen. Aan gene zijde van veertig hemelgronden hebben
de veertig Kandot haar gestolen. ‘Een goed paard zal hij me geven, volk en lieden zal
hij met me delen,’ zei ik [bij mezelf], daarom heb ik zijn dochter gebracht.’ Ai Mögö
spreekt: ‘Brengt Altyn Kans dochter hier, men moet haar rede horen.’ Ze brachten het
meisje erbij. ‘Heeft Ak Molat je gestolen?’ vroeg Ai Mögö. ‘Nee, Ak Molat heeft me
niet  gestolen;  de veertig  Kandot  hebben  mij  gestolen.  Van de veertig  Kandot  mij
ontvreemdend heeft  Al Molat me hierheen gebracht naar mijn vader Altyn Kan. ‘Ik
zal je goede paarden geven,’ sprak deze, ‘wil volk en lieden met je delen,’ maar mijn
vader heeft Ak Molat noch goede paarden gegeven, noch volk en lieden gedeeld. Met
zeventwijgige lans heeft hij Ak Molat doorstoken, zeven jaar lag hij daar.’ Ai Mögö
spreekt: ‘Als ik mijn rechtspraak doe, Altyn Kan, dan neem je dochter bij de hand en
geef haar aan Ak Molat. Hoed jij Ak Molats vee zeven jaar!’

Daar waren twee vorsten, Kola Kyrysch en Täbir Kyrysch; zij sloegen Ai Mögö.
De strijd begon, drie dagen vochten ze, drie dagen worstelden ze. De als held geboren
Ai Mögö hief Täbir  Kyrysch in de hoogte, tot de hemel hief hij  hem op, ter aarde
smeet hij hem neer, hij doodde hem. Met Kola Kyrysch vecht hij,  vier dagen vecht
hij,  vier dagen worstelde hij,  tot de hemel hief hij hem op, ter aarde wierp hij hem
neer, Kola Kyrysch doodde hij.  Bij Ak Molat trad hij binnen, grote vrienden werden
ze. Toen hij daar zat, trad een held binnen. ‘Oi Molats en Ak Molats zuster is de voor
mij bestemde vrouw, geef haar mij! Vroeger hebben wij onze beide valen gewisseld
en zijn vrienden geworden. Geef mij het meisje!’ Hij haalde het meisje uit de zak en
gaf hem het  meisje.  Ak Molat  en Ai Mögö, beide  vrienden,  spraken af de veertig
Kandot met oorlog te overvallen. ‘Zonder negenvoudig pantser zal Ai Mögö sterven,’
sprekend was Ak Molat  bang. ‘Al heb ik  dan geen pantser, toch zal ik  rijden,’ zei
deze. Hun paarden zadelden ze, beiden bestegen de paarden, reden weg.

Naar de veertig hemelgronden, naar de veertig volkeren reden ze, het land van
de  veertig  Kandot  bereikten  beide  helden.  ‘Als  jullie  helden  zijn,  dan  komt  ons
tegemoet,  veertig  Kandot!’  riepen  beiden,  riepen  en  riepen.  De  veertig  Kandot
kwamen  niet.  Toen grepen ze hun  zwaarden,  het  volk  in  het  land  van  de veertig
Kandot  hieuwen  ze  in  stukken  met  de zwaarden.  Toen Ak  Molat  éénmaal  sloeg,
doodde hij  één mens,  toen hij  tweemaal  sloeg,  doodde hij  twee mensen,  toen hij
driemaal sloeg, doodde hij drie mensen. Toen Ai Mögö éénmaal sloeg, sloeg hij in
één klap het hoofd van zeven mensen af. Toen Ai Mögö tweemaal sloeg, sloeg hij in
één klap het hoofd van tweemaal zeven mensen af. Zeven dagen bleven ze daar. De
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helden, de veertig Kandot, vernietigden ze in zeven dagen. Hun witte vee dreven ze
naar huis, met volk en lieden keerden ze terug, naar hun jurte keerden ze terug. Bij het
land van Ai Mögö kwamen ze. Het vee voegde hij bij zijn vee, het volk bij zijn volk.
Aan  de  voet  van  de  ijzeren  larixboom werd  Kysyl  Tas  geboren,  aan  Kysyl  Tas
overhandigde hij het vee, Ai Mögö’s witte vee hoedde Kysyl Tas. De als held geboren
Ai Mögö nam uit zijn zak het meisje, de dochter van Ölbös Kan. Nu organiseerde hij
het huwelijk. Het huwelijk  vierden ze, zeven jaar zopen ze. Na zeven jaar keerde Ak
Molat naar zijn land terug. Ai Mögö leefde thuis. 

58. Altyn Ärgäk63

Altyn Sabak, de vrouw, leefde op verlaten land, zonder vee, zonder volk. Een
klein knaapje voedt ze, in de witte zee werpt ze de hengel uit, elke dag vangt ze een
jonge snoek. In bronwater kookte ze hem, zijn  soep eten ze. Dit verweesde knaapje
voedt Altyn Sabak. Hij kon nog niet  de machtige boog houden, hij  was een kleine
knaap. Met een pijl  van hagedoorn schiet hij.  Aan de voet van het gouden gebergte
ging hij jagen. Er is een land, waar veel vee gestaan had, twee span hoog ligt de mest
er. ‘Mijn vader is vast een vorst geweest, zijn vee heeft vast de oorlog weggevoerd.’
Hij kwam en sliep thuis. De knaap, die anders vroeg opstond, sliep tot de middag. De
knaap stond niet op. Altyn Sabak, zijn zuster, spreekt: ‘Wat sliep je tot de middag?’
Het  knaapje  spreekt:  ‘Ik  droomde,  daarom  ben  ik  niet  opgestaan.  Onder  het
goudgebergte ging ik, de paardenmest is  daar twee span hoog, dit dromend stond ik
niet op. Altyn Sabak, mijn zuster, mijn vader was een vorst. Mijn vee heeft een vorst
weggedreven, dit dromend stond ik niet op.’ 

De hagedoornboog nam hij,  de  ribbenpijl  nam hij,  ging  vogels  schieten.  De
oever van de witte zee doorschreed hij, paardenmest tot drie span is er. ‘Mijn vader is
vast een vorst geweest, mijn  vee heeft vast  de oorlog weggevoerd.’ Wild  schiet  hij
niet, vogels schiet hij niet, naar zijn huis keerde hij terug. Thuis slaapt hij, de knaap,
die om middagtijd  was opgestaan. toen hij tot de tweede nacht geslapen had, wekte
Altyn Sabak hem,  de knaap wekte ze.  ‘Waarom sliep je,  sliep je  twee dagen?’ ‘De
witte  zee  heb  ik  bekeken,  langs  de  oever  van  de  witte  zee  ben  ik  gereden.
Paardenmest is daar drie span dik. Mijn vader is een vorst geweest, mijn vee heeft de
oorlog verteerd.  Zuster,  jij  bent  ouder dan ik,  mijn  zuster,  jij  weet  het  vast,  mijn
zuster, je zegt het me niet.’ De zuster sprak tegen de broer: ‘Je hals en rug zijn jong
kraakbeen,  je  kunt  met  geen  vorst  vechten.’  ‘Al  zijn  mijn  hals  en  rug  ook jong
kraakbeen, zeg mij toch de waarheid, zuster.’ Altyn Sabak spreekt: ‘Mijn vader was
een vorst, de negen Kara Mongus hebben mijn vader vernietigd, zijn witte vee hebben
ze ontvoerd. Ga, als je het zevende jaar bereikt hebt, naar de negen Kara Mongus.’

De witte postendeur  beefde,  de knaap sprong naar buiten.  Een witgeel paard
stond voor de deur. De drie  mensenleeftijden geleden gesmede messingstijgbeugels
hebben  drie  mensenleeftijden  doorleefd.  Voor  één  mensenleeftijd  zijn  ze  nog
overgebleven.  De drie  geslachten doorleefd hebbende Arandjula,  het witgele paard,
spreekt tegen het knaapje: ‘Tot ik drie mensenleeftijden bereikt hed, heb ik door geen
gevleugelde me laten vatten, tot ik drie mensenleefijden bereikt had, heb ik door geen
met boog voorziene op me laten schieten. Naar het land van de drie Kara Mongus ben
ik gedurende de drie mensenleeftijden negenmaal opgestegen. Ik, de vaders gezel, wil
je de naam geven. Met de drie geslachten doorleefd hebbende Arandjula, het witgele
paard, Altyn Ärgäk, de held, moge je zijn. De boog kan je nog niet heffen, om naar de
negen Kara Mongus te gaan, is  een negenjarige  man nodig.’ Altyn  Ärgäk spreekt:
63 400-415 N°7: ID. (p).
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‘Mijn vader doden latend, al ben ik ook nog niet negen jaar oud, drie jaar oud, zal ik
reeds erheen rijden.’ Arandjula, het witgele paard: ‘Mijn vader doden latend, ook al
ben ik  nog niet zeven jaar oud, drie jaar oud, zal ik rijden.’ Arandjula,  het  witgele
paard, pakte hij bij de teugel, besteeg het. Uit de rechterokselholte kwamen vleugels
tevoorschijn,  het  goudgebergte  doorschreed  hij.  Uit  de  linkerokselholte  kwamen
vleugels tevoorschijn,  het zilvergebergte doorschreed hij.  ‘Mijn  teugel aantrekkend,
kan je vast niet op mij blijven zitten. Als je niet op mij kunt zitten, zal ik je niet naar
het  land  van de negen Kara Mongus brengen.’  De driejarige  Altyn  Ärgäk trok de
teugel  aan,  tot  aan zijn  borst  trok hij  hem aan.  Om het  land  van  de negen  Kara
Mongus te bereiken, stoof het witgele paard weg door drie hemelgronden, naar de top
van het goudgebergte steeg hij op. De aardrug bekeek hij rondom, een witte zee is er.
Bij het goudgebergte zelf staat een gouden huis, leeft  veel vee, leeft  veel volk. Met
Arandjula, de zwarte vale, leeft Ai Altyn, de vorst, daar. Altyn Ärgäk trad binnen. Ze
begroetten elkaar.  Altyn  Kans  kind:  ‘Altyn  Ärgäk,  mijn  vriend,  waarheen rij  je?’
Altyn Ärgäk, de vriend, sprak: ‘Om mijn vaders wraak over te nemen rij ik naar het
land  van  de negen Kara  Mongus.’  Ai  Altyn  sprak:  ‘Naar  het  land  van  de negen
Mongus ben ik negenmaal gereden. Hoewel ik negenmaal gereden heb, kon ik niet in
hun land  binnendringen.  Rij  niet,  vriend  Altyn  Ärgäk,  je  zult  daar  sterven,  Altyn
Ärgäk.’ Altyn Ärgäk sprak: ‘Mag ik sterven, ik rij toch.’ Ai Altyn sprak: ‘Als je rijdt,
laten  we  beiden  rijden,  vriend.’  Beiden  zadelden  de paarden,  beiden  bestegen ze,
beiden reden weg.

Het ene paard loopt niet voorop, het andere paard loopt niet voorop, in één lijn
stoven beide.  Zeven  hemelgronden doorreden ze,  een  onafzienbare  schuimbedekte
blauwe  zee  is  er,  deze  is  nergens  te  doorrijden.  Ai  Altyn  spreekt:  ‘Altyn  Ärgäk,
vriend, ik kan de zee niet doorrijden, ik wil naar huis terugkeren.’ Ai Altyn reed terug.
Tegen zichzelf sprak Altyn Ärgäk: ‘Als ik een vorst ben, hoe zal ik de blauwe zee niet
doorrijden? Als ik een vorst ben, zal ik de blauwe zee doorrijden.’ Het drie geslachten
doorleefd hebbende, het witgele paard, sprak: ‘Sla mij éénmaal, heer, ik zal proberen
te springen.’ Hij sloeg zijn paard, het paard nam een sprong, over de schuimbedekte
blauwe zee heen sprong het.  Aan gene zijde  van de blauwe zee kwam het  op een
vlakte neer. Het land van de negen Kara Mongus is zichtbaar, de negen Kara Mongus
nemen  van  de  op  de  aarde  levende  mensen  tribuut.  Het  witgele  paard  spreekt:
‘Driejarige Altyn Ärgäk, als je me vastbindt, zal men me doden; drie geslachten heb
ik doorleefd, er is geen vorst, die mij niet kent.’ Hij bereikte de Kara Mongus, aan de
negentwijgige  ijzeren larixboom bond hij  Arandjula,  het  witte paard,  negenvoudig
vast. Altyn Ärgäk, de knaap, trad bij de negen Kara Mongus binnen. De negen Kara
Mongus  hebben  drie  heldenzonen.  ‘Het  drie  geslachten  doorleefd  hebbende
Arandjula,  het  witgele  paard,  hebben  wij  gedurende  drie  mensenleeftijden  niet
gevangen, thans zullen wij het vangen.’ Het witgele paard trekt aan de paardenpost,
de drie heldenzonen trekken het witgele paard aan de staart. Het gebit scheurde het
stuk.  Arandjula,  het  witgele  paard,  rende  weg.  De  leidstrik  scheurde  het  stuk,
Arandjula,  het  witgele  paard,  rende  weg.  Het  paard  joeg  ervandoor,  de  drie
heldenzonen  bleven  achter.  Het  witgele  paard  sprak:  ‘Gedurende  drie
mensenleeftijden  hebben  jullie  mij  niet  gevangen,  ook  nu  zullen  jullie  mij  niet
vangen.’ De drie heldenzonen bestegen hun drie maanzwarte paarden, achtervolgden
het, om het  te doden achtervolgden ze het. Zeven dagen liep het witgele paard. De
bodem van zeven hemelen doorliep het, Arandjula, het witgele paard liep. Als de drie
heldenzonen de berg bestegen, was het paard in het dal; als de drie heldenzonen naar
het dal afdaalden, was het paard op de top van de berg. Arandjula, het witgele paard,
bereikte zijn doodstijd. Het witgele paard liep naar de steppe, voor hem kwamen drie
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helden,  drie  helden  ontmoetten  het  witgele  paard.  ‘Mij  achtervolgen  de  drie
heldenzonen  van de Kara  Mongus,  laat  me  door!’  De drie  helden  spraken:  ‘Loop
daarheen en rust uit, wij willen hen hier opwachten!’ De Kara Mongus’ drie  zonen
stieten op de drie helden. ‘Waarom achtervolgen jullie dit paard?’ ‘Hebben jullie hier
soms  te  staan  voor  Arandjula,  het  witgele  paard?’  De  Kara  Mongus’  drie  zonen
sloegen de drie  helden met  de zweep,  sloegen hen de hoofden af,  de drie  helden
stierven.  Het witgele  paard achtervolgden ze, het  witgele paard stoof weg. Aan de
voet van het gouden gebergte komt de zevenkoppige Tschälbägän, het witgele paard
komt  hij  tegen.  De  grote  vorst,  Altyn  Ärgäk,  hoe  stierf  hij?  Witgeel  paard,  wie
achtervolgt  je?’  ‘De negen Kara Mongus’  drie  heldenzonen achtervolgen mij.’  De
zevenkoppige  Tschälbägän  sprak:  ‘Met  de  drie  heldenzonen  wil  ik  de  strijd  eens
beproeven.’  Met  de  negen  Kara  Mongus’  drie  heldenzonen  kwam  Tschälbägän
tezamen. ‘Drie helden zijn jullie toch, wat achtervolgen jullie dan het paard?’ ‘Heb je
soms voor het witgele paard te staan?’ De drie helden hieven opeens de zwepen op,
sloegen tegelijk Tschälbägän, de zeven koppen sloegen ze hem af. Het witgele paard
achtervolgden ze, het witgele paard stoof weg. In de witte vlakte komt een held, op
een  zeven  vadem lange  vos.  Hij  ontmoet  het  witgele  paard.  ‘Wat  voor  een  held
achtervolgt  je,  witgeel  paard?’  ‘De  negen  Kara  Mongus’  drie  heldenzonen
achtervolgen mij.’  ‘Loop niet,  kom hierheen.  In drie  mensenleeftijden  heb je  veel
gelopen, Altyn Aryg, mijn zuster, is verloren gegaan, zeven jaar heb ik haar gezocht,
heb haar echter niet gevonden; heb jij haar niet gezien, witgeel paard?’ Eerst spreekt
het paard: ‘Ik weet het niet.’ Nadat hij veel gevraagd heeft,  zegt het: ‘Onder zeven
aardlagen in het land van de zeven Erlik Kans heb ik een land gezien, waar Kys Alyp
een gastmaal houdt, daar zal je zuster zijn.’ De drie heldenzonen bereikten hem. ‘Hoe
is je naam?’ zeiden ze. ‘De met zeven vadem lange vos Altyn Päristä Kan ben ik.’ De
zonen  van  de  negen  Kara  Mongus  hieven  hun  zwepen  voor  de  slag  op,  tegelijk
sloegen ze hem. Met de ogen knipperde hij niet. ‘Nu,’ spreekt hij,  ‘thans wil ik eens
slaan.’ Altyn Päristä hief de zweep op, de drie helden sloeg hij. De drie koppen van de
negen Kara Mongus’ drie  heldenzonen sloeg hij  af.  De drie  heldenzonen stierven.
Altyn Päristä sprak: ‘Altyn Ärgäk, je heer, hoe zal je hem terugkerend vinden? Ik wil
een pijl afschieten; keer de weg van de pijl volgend terug. Voor Altyn Ärgäk zal deze
pijl  neervallen.  Altyn  Ärgäk mag  de pijl  nemen,  laat  hij  hem in  zijn  gouden zak
steken.’ De pijl  schoot hij af,  het  witgele paard liep de pijl  achterna. Een gebergte
doorboort de pijl,  op de weg van de pijl  kwam het  paard [door de berg].  Een zee
droogde hij uit, over de kiezels liep het witgele paard, liep, liep, liep. De negen Kara
Mongus bereikte het. 

Heldenbotten vormden een in  tweeën gedeelde berg.  In het  land van de Kara
Mongus is geen man als een duim groot gebleven. De als held geboren Altyn Ärgäk
slaat volk en lieden van de negen Kara Mongus, met het zwaard houwt hij hen neer.
Het  goudgebergte tilt  hij  op,  over  de  witte  zee  heen  werpt  hij  het  gebergte.  Het
witgele paard zoekt hij,  het witgele paard komt aangelopen naar Altyn Ärgäk. Altyn
Päristä’s pijl valt voor Altyn Ärgäk neer, de pijl stopt hij in de gouden zak, het witgele
paard vindt hij, hij begroet het, de drie jaar oude Altyn Ärgäk was tot een man gelijk
een zwarte berg geworden. In het land van de negen Kara Mongus is geen man als een
duim gebleven. Zijn witgele paard besteeg hij, naar zijn land keerde hij terug.

Toen hij halverwege was gekomen, was er veel vee, was er veel volk, was er een
maanzwartpaard. Altyn Tasch met maanzwart paard, de vorst, leeft hier. Hij rijdt, bij
Altyn Tasch treedt hij binnen. ‘Veel geluk, Altyn Tasch, vriend.’ Thee geeft hij, eten
geeft hij, brandewijn geeft hij, voert hem dronken. ‘Geef mij het drie geslachten oude,
witgele  paard,  vriend,’  spreekt  hij,  ‘naar  drie  hemelgronden  wil  ik  rijden,  op het
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witgele paard wil ik rijden.’ Altyn Ärgäk spreekt: ‘Bestijg je paard en rij, mijn paard
geef  ik  niet.’  De  ander  bidt,  bidt,  Altyn  Ärgäk  geeft  het  niet.  Zeven  emmers
brandewijn  brengt  hij.  Altyn  Ärgäk  drinkt  ze,  Altyn  Ärgäk  valt  niet  om.  Negen
emmers  brandewijn  brengt  hij,  Altyn  Ärgäk  drinkt  ze,  Altyn  Ärgäk  valt  om.  Het
witgele paards zadel neemt  Altyn Tasch af.  Het  maanzwarte paard besteeg hij,  het
witgele  paard  nam  hij  aan  de  paardelijn,  reed  weg,  reed,  reed,  doorreed  zeven
hemelgronden. Daar leefden de negen scheppers. De al-enige schepper was er ook.
Het bruine paard met  witte vleugels  hebben de negen scheppers geschapen, om het
met het witgele paard te laten wedrennen, hebben ze het geschapen. Het schepsel van
de  ene  schepper  is  Arandjula,  het  witgele  paard.  Altyn  Tasch  had  gewed,  om de
wedren had hij gewed. De beide paarden lieten ze rennen, ze stoven weg. 

Om honderd hemelgronden te doorlopen, liepen ‘s morgens de paarden, tot aan
de  avond  moesten  ze  lopen.  Het  paard,  dat  het  doel  niet  bereikt,  moest  aan  het
leidtouw voortgevoerd worden. Zo hadden Altyn Tasch en de negen scheppers gewed.
De ‘s morgens gelopen paarden kwamen ‘s avonds, het witgele paard beet het bruine
paards nekpees door. Het bruine paard stierf.  Arandjula,  het  witgele paard,  voerde
Altyn Tasch aan de teugel huiswaarts, keerde terug, bereikte zijn jurte. Altyn Ärgäk is
nog niet  opgestaan. Het witgele paards zadel legde hij het  witgele  paard op. Altyn
Ärgäk stond op, ging naar buiten. ‘Ik heb negen emmers brandewijn gedronken, nadat
ik gedronken had, ben ik omgevallen.  Het witgele paard, waar heb je  het heimelijk
heengebracht?’  vraagt  Altyn  Ärgäk.  ‘Ik  heb niet  gereden,’  zei Altyn  Tasch.  Altyn
Ärgäk spreekt: ‘Toen ik omgevallen was, heb jij  met de negen scheppers gewed en
het  laten rennen.’  Altyn  Tasch  spreekt:  ‘Broedertje  Altyn  Ärgäk,  omdat  je  eerder
geboren bent,  is  het  paard het  jouwe. Toen de oorlog weggetrokken was,  werd ik
onderweg geboren, met jou samen wil ik terugkeren naar mijn vader Altyn Kans jurte.
Jij, rij vandaag terug, broer, ik wil morgen terugkomen, mijn vee wil ik terugdrijven.’
Altyn Ärgäk keerde terug, bij  zijn  vriend  Ai Altyn kwam hij.  in  zijn  huis  trad hij
binnen. ‘Veel geluk, vriend Ai Altyn.’ ‘Ik dacht dat je zou sterven, [maar] je kwam
levend  terug.  Jij  bent  een  nog grotere vorst  als  je  vader  Altyn  Kan.’  Brandewijn
dronken ze, drie emmers brandewijn dronken ze. ‘Ai Altyn, vriend, geef mij je enige
dochter,’ spreekt hij. ‘Ik wil haar je geven, vriend. Een vorst, die jou overtreft, zal ik
niet vinden.’ Het huwelijk hielden ze, een groot huwelijk richten ze aan, ze zopen, vijf
emmers dronken ze. Altyn Tasch kwam aan, Altyn Tasch zoop mee. Over de bergrug
van het goudgebergte reed de zeven vadem lange vos. Bij de deur kwam hij,  van het
paard  steeg  hij,  Altyn  Päristä  trad binnen.  ‘Vrij  jij  om de dochter  van  Ai  Altyn,
zwager Altyn Ärgäk? De voor jou bestemde vrouw is mijn zuster geweest. Jijzelf zult,
als  je naar buiten gaat, sterven, als je  mijn zuster niet neemt.’ Altyn Ärgäk spreekt:
‘Eer dat ik sterf, wil ik haar nemen, Altyn Päristä, je bent een grote vorst, een grote
held ben je.’  Alttyn Ärgäk nam twee vrouwen, Altyn Päristä’s zuster en Ai Altyns
dochter. Nu keerde Altyn Ärgäk terug, met zijn beide vrouwen keerde hij terug. Altyn
Tasch en Altyn Ärgäk, beide broers, keerden terug. Naar hun jurte keerden ze terug.
Veertig stuks vee slachtten ze, het vlees sneden ze in stukken, een gastmaal bereidden
ze, gelagen hielden ze, zopen. Toen ze voor de helft gezopen hadden, sprak men: ‘Een
held komt.’ De vriend Altyn Päristä trad binnen. ‘Je zuster, Altyn Sabak, zal je haar
mij geven?’ sprak hij.  Altyn Ärgäk sprak: ‘Als ik haar jou niet geef, wie zal ik mijn
zuster geven?’ Zijn zuster gaf hij Altyn Päristä, brandewijn dronken ze, Altyn Tasch
dronk zeven emmers, Altyn Tasch viel om, Altyn Ärgäk dronk negen emmers, Altyn
Ärgäk viel om, Altyn Päristä dronk vijftien emmers, Altyn Päristä viel niet om. Zijn
vrouw Altyn  Sabak nam hij,  keerde naar  huis  terug. Altyn  Tasch en Altyn  Ärgäk
stonden van de roes weer op. In het land van Altyn Kan leefden ze.
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59. Aran Taidschy64

Aan de oever van de witte zee is wit vee, is Kök Kan met witte schimmel.  Kök
Kan is zeventig jaar oud, zijn  vrouw is tachtig jaar oud. Geen knaap werd geboren,
geen meisje werd geboren, Kök Kan is geheel alleen. Tot zijn zeventigste jaar is hem
geen zoon geboren. ‘Aan gene zijde van dertig hemelgronden leeft  mijn  vriend, de
held Altyn Mökö. Altyn Mökö wil ik doden, zijn vrouw wil ik nemen, bij haar liggen;
dit vee van mij mag de lans vernietigen, mag de oorlog verteren.’ Zijn witte schimmel
zadelde hij, naar zijn vriend Altyn Mökö reed Kök Kan.

Drie hemelgronden doorreed hij,  zijn vriend Altyn Mökö kwam hem tegemoet.
‘Veel geluk, Kök Kan, vriend,’ sprak hij,  ‘waarheen rij je,  Kök Kan?’ ‘Altyn Mökö
wil ik doden, zijn vrouw wil ik nemen.’ ‘Jij dwaas geboren vriend Kök Kan, de helft
van je witte vee heb je je laten stelen en weet het niet. Jou in het lijf zich bevindende
zoon heb je laten stelen en weet het niet. Onder zeven aardlagen leeft de heldenvorst
Tschylan Mongus, die heeft ze gestolen. Jouw in het lijf  zich bevindende kind heeft
hij op de top van de ijzeren larixboom schuin vastgespijkerd.  Op de bodem van je
koker  is  een pijl,  geef  mij  die,  vriend.  Ik wil  afdalen  naar  het  land  van  Tschylan
Mongus.’ Zijn  pijl  gaf de oude Kök Kan, Altyn Mökö daalde af. Afdalend onder de
aarde kwam hij bij het land van Tschylan Kan. Kök Kans witte vee is allemaal daar.
Op de top van de ijzeren larixboom, vastgenageld met de ijzeren nagel, was daar de
knaap levend. Zeven jaar sterft hij  niet. Om naar het  land van Tschylan Mongus te
gaan vreest Altyn Mökö. Temidden van het vele volk is een grijsaard. Deze grijsaard
vraagt  Altyn  Mökö:  ‘Tschylan  Mongus’  ziel,  ken  je  die,  grijsaard?’  ‘De  boven
levende Schepper kent zijn ziel niet, de onder levende Erlik Kan kent zijn ziel niet.’
Altyn Mökö weent. ‘Hoe zal ik terugkeren? Ik zal vast gedood worden.’

Om middernacht  staat hij  op,  van de bodem van de door Kök Kan gegeven
koker trok hij de pijl  tevoorschijn.  Naar de ijzeren larixboom schoot hij.  Het gesuis
van de pijl horend komt Tschylan Mongus. Altyn Mökö vatte hij, sleurde hem weg en
sloeg hem. Het bloed uit zijn borst werd een meer, het bloed uit zijn mond werd een
meer.  De ‘s morgens vechtende Altyn Mökö werd ‘s avonds vernietigd. De aan de
ijzeren  larixboom  vastgenagelde  kwam  aanlopen.  ‘Dood  niet  mijn  vriend  Altyn
Mökö, voor ik erbijgekomen ben.’ De knaap kwam aanlopen, met Tsychal Kan ging
hij bezig,  Tschylan Kan greep de knaap, tegen de ijzeren larixboom smeet hij hem.
Weer kwam de knaap aanlopen, weer greep hij  Tschylan Mongus.  Beiden vochten.
Kök Kans kind: ‘Met Aran, het vlekkenpaard, Aran Taidschy ben ik,’ spreekt hij. Zelf
gaf hij zich de naam. ‘Dertig jaar lang kan je me niet doden.’ Zeven jaar lang vocht
hij, op de borst der tegenstander tredend. Na zeven jaar vocht hij, op de aarde tredend.
Van gelijke grootte zijnd, vochten ze tenslotte. Tschylan Mongus’ hand en voet hief
Aran Taidschy in  de hoogte, tot aan de hemel  hief  hij  hem op. Voor hij  de aarde
bereikte,  vertrapte hij  hem op zeven plekken.  Toen stierf Tschylan  Mongus.  Aran
Taidschy keerde terug. Op vast land trapte hij tot de knie in de grond, de ronde stenen
vertrapte hij.  Met zijn vriend Altyn Mökö drijft  hij het witte vee terug, Altyn Mökö
keerde naar zijn jurte terug. Aran Taidschy keerde naar de jurte van Kök Kan terug.
Zijn  vaders  jurte  bereikte hij.  Aan  de  voet  van  het  goudgebergte liet  hij  zijn  vee
weiden.

Met zijn vader onderhield hij zich, de gouden paardenpaal rinkelde; toen hij naar
buiten gesneld was en nakeek, had zich in de gouden paardenpaal een pijl  geboord.
Aan deze pijl  zat een geschrift:  ‘De vriend Altyn Mökö, als hij vandaag niet sterft,
64 415-423 N°8: ID. (p).
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sterft  hij  morgen.’  Uit  Tschylan  Kans  land  zijn  de  beide  helden  Schojun  Tas
gekomen,  met  Altyn  Mökö vechten ze,  Aran Taidschy ging  naar  buiten,  Aran de
Gevlekte besteeg hij, aan gene zijde van dertig hemelgronden naar de dertig volkeren
stoof hij.  Hij bereikte zijn vriend Altyn Mökö. Als Altyn Mökö vandaag niet  sterft,
sterft Altyn Mökö morgen. Aran Taidschy trad nader, de ene Schojun Tas greep hij,
beiden vochten, ‘s morgens vochten ze, tot ‘s avonds hadden ze nog niet gevochten.
Op zeven plekken vertrapte hij hem. De ene Schojun Tas stierf, met de in de hand van
Altyn Mökö zich bevindende Schojun Tas vocht  hij,  ‘s morgens vochten ze,  tot ‘s
avonds  vochten  ze  niet,  op zeven  plekken  vertrapte  hij  hem,  beide  Schojun  Tas
stierven. Naar zijn vriend Altyn Mökö reed hij,  Aran Taidschy trad bij hem binnen.
Altyn Mökö’s vrouw was Aidang Aryg. ‘Als hij sinds de geboorte niet mijn vriend
was, zou ik hem doden en zijn vrouw nemen,’ dacht hij bij zich. Zijn vrouw weet dit.
‘Een mens,  die mijn kind kon zijn,  hoe denk je maar mij te vrijen?’ Aran Taidschy
schaamde zich daarom, dronk geen brandewijn,  at geen spijzen,  keerde terug. Naar
zijn jurte kwam hij, in zijn jurte leefde hij nu.

De  gouden  paardenpaal  rinkelde;  toen  Aran  Taidschy  naar  buiten  ging  en
nakeek, stak een pijl erin. Aan de pijl was een geschrift: ‘Naar je vriend Altyn Mökö
is  de  zevenkoppige  Tschälbägän  gekomen  om  hem  te  doden.  Als  je  vandaag
erheengaat, zal hij leven, als je morgen erheengaat, zal hij dood zijn.’

Aan gene zijde van dertig hemelgronden, naar de dertig volkeren reed hij.  De
zevenkoppige Tschälbägän wil zijn vriend Altyn Mökö doden. Uit elkaar rukte hij ze.
Met de zevenkoppige Tschälbägän vecht hij.  Die ‘s morgens met vechten begonnen,
vochten tot de avond. Aran Taidschy, de vriend, sloeg de zevenkoppige Tschälbägäns
zeven koppen af. In hard land stapte hij tot de knieën, naar zijn vriend Altyn Mökö
ging hij. ‘Veel geluk, vriend,’ sprak deze, ‘van de dood heb je mij gered.’ Zijn vriend
Altyn  Mökö’s gemalin,  de vrouw Aidang  Aryg,  is  hij  niet  in  staat  aan te kijken.
Aidang Aryg spreekt: ‘Een grote vorst trouwt geen vrouw, een grote vorst trouwt een
meisje. Van hieruit achter dertig hemelgronden zijn de zeven helden. De zeven helden
heeft  geen vorst  bereikt.  De zuster van de zeven helden is  Otschy Karatschyn,  ga
daarheen en neem haar. Als je een held bent, zul je terugkeren, als je zwak bent, zul je
sterven.’ Altyn Mökö spreekt: ‘Als je erheengaat, ga ik ook erheen.’

Beide  vrienden  zadelden de paarden, doorreden dertig  hemelgronden.  Bij  het
land van de zeven helden kwamen ze.  Altyn Mökö, de vriend,  sprak: ‘Ik rijd  niet
erheen, ik keer terug. Ik ben bang.’ Altyn Mökö keerde terug. Aran Taidschy spreekt:
‘Eens moet ik toch sterven, ik rij.’ Bij Otschy Karatschyn trad hij binnen. ‘Veel geluk,
Aran Taidschy!’  ‘Veel geluk, Otschy Karadschyn!’  ‘Wil je me trouwen?’ ‘Ik wil je
trouwen.’ ‘De driejarige  Sar Altyn met  tweejarig  geel paard is  naar  me gekomen,’
spreekt ze. ‘Mijn broers, de zeven helden, willen mij hem niet geven. Sar Altyn wil je
doden, Sar Altyn is een sterkere vorst dan jij.  God heeft ons verenigd, ik denk erover
je te nemen. Als Sar Altyn er niet zou zijn, zou ik je trouwen.’ Altyn Taidschy rijdt,
over de weg komt een held met getrokken zwaard. ‘Jij vorst, wat trad je bij het meisje
binnen?’ Bij de zeven helden traden ze binnen. ‘Veel geluk, Kök Kans kind. Ben je
ver, ben je nabij gegaan?’ De zuster van de zeven helden Otschy Karatschyn bevalt
me en ik wil haar trouwen.’ Sar Altyn spreekt: ‘Wie de fles genomen heeft, gaat vast
leeg weg, jij,  die later gekomen bent, jij zal haar vast nemen.’ De grootste der zeven
helden sprak: ‘Aran Taidschy,  Kök Kans  kind,  en Sar Altyn met  geel paard,  beide
helden,  vecht!  De  gestorvene  moge  ter  aarde  vallen,  de  overgeblevene  moge  het
meisje  nemen.’  Kaakslagen  gaven  ze  elkaar,  te  vechten  begonnen  ze.  De  bergen
braken ineen.  Na zeven dagen hief hij  hem naar  de hemel  op. Vóór Sar Altyn  de
grond bereikt had, vertrapte hij hem op zeven plekken, de zeven helden stormden op
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hem af,  op Aran  Taidschy  stormden ze  af.  Zeven  dagen  vocht  hij  met  de  zeven
helden. Na zeven dagen slog hij allezeven het hoofd af. Naar Otschy Karadschyn ging
hij. ‘Veel geluk, Aran Taidschy,’ spreekt ze, ‘op deze aarde is geen betere held dan jij,
ik wil je vrouw worden.’ Aran Taidschy met Aran de Gevlekte neemt zijn  gemalin,
keert naar huis terug. Naar Altyn Mökö, zijn vriend, kwam hij.  Altyn Mökö spreekt:
‘Een betere held dan jij  is er op deze aarde niet, vriend.’ Aran Taidschy keert terug
naar  de jurte van zijn  vader  Kök Kan.  De jurte bereikt  hij.  Kök Kan,  de oude, is
gestorven. Dan weent Aran Taidschy, jammert Aran Taidschy:  ‘Mijn vaders jurte is
leeg gebleven, van mijn vader ben ik overgebleven.’ Een gastmaal richtte hij aan, volk
en onderdanen verzamelde hij. Ze hielden gelagen, het gastmaal liep ten einde, al het
volk verstrooide zich,  Aran, zijn  gevlekte, liet  nu Aran Taidschy los,  leefde in  zijn
jurte.

60. Pagai Tjürü65

Boven leeft Purchan Chan Kurbustu Tängkäräkäi, Küdjü Purchan Pakdchy. Op
de onderplek leeft Kara San Attyg Chan, Talai Chan. Kara San Attyg Chan had veel
vermogen,  had veel vee,  had buiten een grijsaard,  een slaaf,  wiens  naam Sägäläng
was. Kara San Attyg Chan had een boos gemoed. ‘s Nachts bezichtigde hij zijn vee,
schrijdt daarheen. Sägäläng de Oude stak vuur aan, Kara San Attyg Chan gaat erheen,
treedt  binnen.  Op de plek,  waar  men  zit,  brandt  een licht.  Als  hij  binnenkomt  en
nakijkt, is het geen licht, is het de vrouws schoonheid,  die zo er is.  Kara San Attyg
Chan keert terug, nadat  hij  het  gezien heeft.  Hij denkt  erover de vrouw te nemen.
Terwijl hij zo leeft, wordt hij ziek. Van een land laat hij een tölgödji (tovenaar) erbij
roepen, van een land laat hij een priester erbij roepen. De priester komt, komt en kijkt
na. ‘Hij is niet ziek,’ zegt hij. ‘Mijn ziekte, ligt ze niet aan de vrouw van Sägäläng?’
‘Als  je  ziekte aan de vrouw van Sägäläng  ligt,  breng hem naar  een land  en neem
haar.’

Nu hief hij hem op, naar de rivier Kanky Pürün bracht hij Sägäläng, nam haar.
Sägäläng, de oude, leeft  aan de Kanky Pürün, hij had een zoon, dit was een slechte
zoon, Pagai Tjürü noemt hij hem. Talai Chans dochter hoedt de paardenkudden. Pagaj
Tjürü ontmoet ze. Talai Chans dochter spreekt: ‘Luis mij  het hoofd.’ De jongeling
luisde haar het hoofd, het meisje  sliep in.  De jongeling ging naar de paarden, een in
het lijf van de merrie zich bevindend veulen trok hij eruit en bracht het [ter wereld],
de merrie  wist het niet. In de schoot van het meisje  stopte hij het naar binnen. Het
meisje ontwaakte. Toen het ontwaakt was, zat een veulen in haar schoot. Talai Chans
dochter sprak: ‘Zeg dit geen mens; als je het niet zegt, zal ik je trouwen.’ Pagai Tjürü
sprak: ‘Als je me nemen wilt, dan neem me.’ Ze onderhielden zich. Pagai Tjürü wilde
haar trouwen, reed op vrijerspad. Met zijn vader Sägäläng rijdt hij naar Talai Chan.
Ook ander volk was op vrijerspad gekomen, zit er. Talai Chan spreekt: ‘Tot mijn kind
wil ik degene, die een schaaps vlees aan honderd mensen verdeeld heeft, maken. Aan
gene zijde van de rotszee is  Kaldjan  de blauwe stier, zijn  staarts gouden versiersel
brenge hij hier. De mens, die dit gebracht heeft, zal ik mijn dochter geven.’ 

Pagai Tjürü was te voet gekomen, de overige vrijers waren te paard gekomen.
Toen hij Kaldjan, de blauwe stier, wou bevechten, ging Pagai Tjürü te voet. Naar de
bergs rug klom hij op. ‘Waar is mijn paard om te rijden? Waar is mijn kleding om aan
te trekken? Chan Kusbustun Tänkäräkäi, drie levenslopen heb ik doorstaan, driemaal
ben ik als een slecht schepsel geboren, waar is mijn rijpaard? Waar is mijn kleding om
aan te trekken?’  Met  zilveren toom, met  het  zadel is  Piliging  Chär  het  paard met
65 424-429 N°1: ID. (p).
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bevederd geschut van de rechterkant gekomen. Pagai Tjürü besteeg Piliging Chär, het
paard. Om Kaldjan,  de blauwe stier, te beoorlogen, reed hij.  De stier kwam, Pagai
Tjürü doodde hem.  Van de staart bracht  hij  het  gouden versiersel  aan Talai  Chan.
Talai Chan sprak: ‘Mijn kind zal ik je geven.’ Ze verbonden zich. 

Nadat ze zich verbonden hadden, wou de vrouw slapen, hij ruikt naar stront en
pis, de vrouw wentelde zich op de andere zijde, slaapt elders. ‘s Morgens staat ze op.
Toen ze  opstond,  hebben  Talai  Chans  honden  Pagai  Tjürü  verteerd.  Talai  Chans
dochter zoekt Pagai Tjürü. Als ze hem op aarde zoekt, vindt ze hem en brengt hem.
Weer is  het nacht, weer slaapt ze elders,  weer staat ze ‘s morgens op. Talai Chans
ossen hebben Pagai Tjürü met  de hoorns gedood. Talai  Chans  dochter  zoekt  hem
nogmaals,  als  ze hem zoekt…66 ‘Nu zal ik  sterven,’ zeggend vindt  ze Pagai Tjürü.
Pagai Tjürü spreekt: ‘De aanvang van de wereld heb ik willen bereiden, drieërlei deed
ik. Ten eerste aan de hals van de wolf wil ik een bel aanbinden, sprak ik, dan wil ik
hoorns laten opgroeien aan het hoofd van een zieke man, zei ik, dan wil ik drie haren
laten groeien op de tong van de bedrieger,  zei ik.  Alledrie  zullen nu niet  zijn.’  Zo
voortreffelijk  was hij,  nu Pagai Tjürü met  een muts van honderd vossevellen,  met
zilveren zadel, met zilveren toom, met het paard Piligin Chär, de held Pogdo Kairakan
was hij.

61. Küdjüttüm Modun67

Küdjüttüm Modun met  zonheldere jurte [en] Külük Ärdinä waren twee goede
mannen. Met de jachtschimmel leefde Külük Ärdinä, met de grauwe schimmel leefde
Küdjüttüm Modun, twee broers. Met zijn vrouw Aidy Purul leefde Külük Ärdinä, zijn
jongere broer Küdjüttüm Modun had geen vrouw. In het land Song Char leeft Särbittä
Chan. Särbittä Chans dochter is  Ärkän Nosun. ‘Voor mijn  broer Küdjüttüm Modun
wil ik haar halen. Zo sprak Külük Ärdinä en reed weg.

Toen hij zo reed, kwamen twee mensen. ‘Waarheen rijden jullie?’ sprak Külük
Ärdinä. ‘Särbittä Chans dochter Ärgän Nosun zal men vrijen,  zegt men, deze willen
wij zien,  daarheen rijden wij.’  Zo spraken beide mensen, Külük Ärdinä beveelt  hen
hun naam te zeggen, beide mensen noemden hun naam, de ene heet Kadasyn Täkpä,
de ander  heet  Narin  Täkpä. Nu reden alledrie  de mensen.  Wederom kwamen  drie
mensen,  Külük Ärdinä sprak: ‘Wat is  jullie  naam?’ De drie mensen spraken: ‘Mijn
naam is  Ärgä Sändäl,  de ene heet  Kadasyn  Schilbi,  de andere Narin Schilbi.’  Nu
waren ze met zijn  zessen. Külük Ärdinä spreekt: ‘Van de zes mensen wil ik alleen
rijden.  Gij,  gaat  naar  mijn  jurte,  weest  kameraden  voor mijn  enige  broer.’  Külük
Ärdinä rijdt alleen. Bij Särbittä Chan komt hij aan. ‘Waar kom je vandaan? Waarheen
ga je?’ spreekt Särbittä Chan. Külük Ärdinä spreekt: ‘Voor Küdjüttüm Modun, mijn
enige broer, wil  ik  om Ärgän Nosun, je  kind, werven.’ Särbittä Chan sprak: ‘Mijn
enige kind geef ik je niet.’ Aan Särbittä Chans ijzerpopulier bond hij zijn paard vast.
Hijzelf slaapt, zich op de rug leggend, nadat hij met groot hout vuur aangemaakt had,
in.  Zijn  in  de jurte gebleven  enige  broer  Küdjüttüm Modun laat  bij  de gouden en
zilveren maan van de boog het geschrift  van de hemelse Chopjy Schara neervallen.
Küdjüttüm Modun spreekt:  ‘Is  hij  gestorven,  is  hij  leven,  mijn  enige  broer?’  Het
geschrift  van  de  hemelse  Chopjy  Schara  leest  hij.  ‘Je  enige  broer  daarbuiten  bij
Särbittä is levend.’ [...]

In een grauwe havik verandert hij zich eerst, vliegt weg. Bij Särbittä Chan komt
hij.  Als  hij  daarheen gekomen is,  slaapt  zijn  enige  broer daar.  Zijn  jachtschimmel
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bond hij aan de ijzeren populier. Küdjüttüm Modun betrad het huis van Särbittä Chan,
hij sprak: ‘Waarom doodt gij mijn enige broer? Geef je mij je kind of geef je haar mij
niet?’ Särbittä Chan sprak: ‘Ik wil haar geven aan jou. Breng negentig leren zakken
brandewijn op negentig kamelen ladend, dan zal ik je mijn kind geven.’ ‘In drie dagen
zal ik het gereed maken,’ sprak Küdjüttüm Modun. ‘Nu goed, doe aldus,’ spreekt hij.
In  drie  dagen  negentig  leren  zakken  brandewijn,  negentig  kamelen  verzamelend,
bracht  hij.  Särbittä  Chan  geeft  zijn  kind,  alle  have  laadde  hij  op  honderd  witte
paarden, op honderd witte kamelen, bracht haar weg, keerde terug. Op  zijn  weg
legerde een mens  met  lichte gevlekte.  Op een spit  roosterde hij  honderd en vijftig
maralen.  Küdjüttüm Modun  ziet  het,  ze  zagen  elkaar.  Külük  Ärdinä  grijpt  hem,
spreekt: ‘Ik zal je doden. Jij, spreek een woord.’ De man sprak: ‘Aan de Poranty rivier
is  mijn  jurte,  ik  ben  Morung  Kulug  met  lichte  gevlekte,  Nomung  Cho  is  mijn
gemalin.’ Hij doodde hem. Nu keert hij terug. Alledrie keerden ze terug. Küdjüttüm
Modun trouwde Ärgän Nosun, trouwde ook Nomung Cho. Hij ging, ik kwam.
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