FORTELLING 1

Verden, jorda, Afrika, Sierra Leone, Mabongisseh, huset mitt, meg selv. I midten er
jeg, Yebo. Yebo i midten av verden. Men når jeg ser opp på stjernene, blir alt så stort.
Og her på gårdsplassen foran huset vårt står lille jeg. Har du tenkt på hvem du er og
hvor du bor? Bor du også midt i verden? Tenk deg: Verden, jorda, …
Nei, nå glemte jeg nesten å si hei. Jeg er altså Yebo, og jeg er fem år. Du har kanskje
alt forstått at jeg bor i Mabongisseh i Sierra Leone i Afrika. Her, midt i min verden, bor
jeg med familien min. Vil du bli kjent med oss?
Huset vårt ligger i den ene enden av landsbyen. I den andre enden er skolen. Der
arbeider pappa. Han er lærer og heter Abu. Mabinthi er også på skolen akkurat nå.
Mabinthi er storesøstera mi som er åtte år. Hun er ikke bare søstra mi, men hun er
bestevenninna mi også. Mabinthi kan så mye, syns jeg. Hun kan skrive og lese, og så
kan hun løpe fort og klatre i trær. Du vil også lære mye når du begynner på skolen,
sier hun til meg.
Jeg er litt misunnelig på Mabinthi, og aller helst ville jeg ha vært med henne på
skolen, men jeg har det ikke så verst hjemme hos mammaen min heller. Mamma
heter Mari Kabia, og hun er verdens snilleste mamma. Vi har det travelt om dagen, for
vi må nemlig passe lillebroren min Ali, som er fire år, og lillesøstera mi, Yaraba. Hun
er bare en baby ennå og er for det meste festet på ryggen til mamma med et
tøystykke. Unntatt når hun er sulten. Da skriker hun, og da må mamma gi henne
melk. Men når hun er mett, liker hun seg godt på mammas rygg. Det gynger så deilig
når hun beveger seg, og da sovner Yaraba.
I dag skal mamma, Yaraba, Ali og jeg til elva og vaske klær. Det gleder jeg meg til, …
ikke til å vaske klær altså. Det er det mamma som gjør, men mens hun gjør det, kan
Ali og jeg bade. Å bade i elva er moro og deilig. Det er nemlig varmt der jeg bor, og
det er godt å avkjøle seg. Mamma bærer klærne i ei vaskebalje på hodet og Yaraba
på ryggen, og så legger vi i vei. Ved elva skrubber hun klærne med såpe og skyller
dem i vannet, hele tida med Yaraba på ryggen. Ali og jeg spruter vann på hverandre.
Det er ikke mye vann i elva, så det er ikke farlig å leke her. Vi såper oss inn og skyller
oss rene før vi går hjem. Vi har nemlig ikke tid til å være der så lenge, fordi mamma
må lage mat til pappa og Mabinthi. De kommer hjem fra skolen om ikke lenge.
På veien hjem finner vi litt tørr ved som vi trenger for å få laget mat. Kjøkkenet vårt er
bak huset. Ovnen vår er tre steiner som kjelene kan stå på, og mellom steinene
brenner vi ved slik at vi kan koke mat over flammene.
Jeg vil møte Mabinthi. Jeg kan se henne sammen med de andre skolebarna i
den andre enden av landsbyen. De ler og morer seg. Jeg løper mot dem og
tar tak i armen til Mabinthi. Jeg vil leie henne hjem. Jeg vil vise de andre
at Mabinthi er storesøstra mi og at jeg er lillesøstera hennes.
Det vet de selvsagt, men jeg vil likevel vise dem det.
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Du syns kanskje navnet på stedet der jeg bor er vanskelig? Mabongisseh. Jeg syns jeg
hører trommene når jeg sier navnet. Det gjør kanskje du også? Lukk øynene og si
Mabongisseh flere ganger etter hverandre. Ma-bon-giss-eh, Ma-bon-giss-eh, Mabon-giss-eh, hører du trommene? Kjenner du at du får lyst til å danse?
Jeg syns det er fint å bo i Mabongisseh. Her bor alle vennene mine og familien min.
Jeg kjenner alle som bor i de andre husene i landsbyen. Men i dag er det kommet
noen fremmede til oss. De har med seg mye rart som de vil selge. Mange av naboene
våre har dukket opp for å se på varene deres. De viser fram klær, sko, såpe,
plastbøtter og flere andre ting, og mange har lyst til å kjøpe. Det er nemlig ikke noen
butikk her i Mabongisseh. Dersom noen ønsker å kjøpe seg noe nytt, må de passe på
når handelsmennene kommer på besøk. Men det kan være vanskelig å bli enige om
prisen. Pa Abu, som er en av de eldste i landsbyen, har lyst til å kjøpe seg ei skjorte.
Pa Abu er flink til å flette kurver, og han vil bytte bort noen av disse mot å få skjorta.
Han snakker høyt med handelsmannen, og de prøver å bli enige. Aller helst ville den
fremmede ha penger, men Pa Abu sier han ikke har det.
Etter en lang stund blir de enige, og Pa Abu må gi fra seg en stor og en liten kurv for å
få skjorta. De tar hverandre i hendene og takker for handelen. Den andre mannen
prøver å selge såpe, men det er det ingen som vil kjøpe. Mamma forteller ham at folk
i landsbyen lager såpe selv, så det trenger de ikke kjøpe. Isato, som bor i huset ved
siden av vårt, trenger ei ny plastbøtte. Den skal hun bruke når hun henter vann i elva.
Hun har heller ikke penger, men sier hun kan bytte den i appelsiner som hun har
høstet fra treet i hagen. Handelsmannen har vært her før og vet at i Mabongisseh har
ikke folk mye penger. Derfor bytter man varer når man handler. Appelsinene kan han
selge når han kommer tilbake til byen. Han må derfor bli enig med Isato om hvor
mange appelsiner hun må gi for å få plastbøtta. Jeg syns de er litt sinte når de står slik
og roper til hverandre. Etter en stund blir de enige, og da smiler de. Isato må gi fra
seg ti appelsiner for å få plastbøtta. Jeg ser hun er fornøyd når hun tar i mot den røde
bøtta. Hun er så glad at hun har tatt med en ekstra appelsin, og gjett hvem som får
den?
Det er ikke flere som vil kjøpe noe denne gangen. Handelsmennene pakker sammen
sakene sine for å gå til neste landsby. På veien går de forbi smia i Mabongisseh. Da
er det den ene handelsmannen som vil kjøpe noe. Han trenger nemlig en ny kniv, og
smeden har en på lager. Smeden sier han vil ha 7000 leoner for kniven.
Handelsmannen syns det er litt for mye, og de blir enige om 5000. For det kan
smeden kjøpe ris og grønnsaker.
Jeg følger etter mennene et stykke, men når jeg ser skolen, snur jeg og går tilbake.
Langt borte kan jeg høre trommelyder. Jeg følger lyden hjemover, og jeg ender ved et
av nabohusene. Der er tre damer i gang med å prøve trommene sine.
I kveld skal hele landsbyen feire at risen er moden, og alle er opptatt
med å gjøre istand til festen. Jeg lytter til trommene og syns jeg hører
dem si Ma-bon-giss-eh, Ma-bon-giss-eh, Ma-bon-giss-eh …
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I dag er jeg tidlig våken. Det er mørkt ute enda, men likevel har jeg lyst til å stå opp.
Vanligvis er det deilig å sove til det blir lyst, men i dag er jeg så spent at jeg er lys
våken, selv om det er mørkt. Jeg hører at mamma og pappa allerede er oppe. De
snakker lavt sammen. Mamma er i gang med å lage frokosten. Vi spiser ofte rester fra
middagen dagen før, det vil si kald ris. I dag er det annerledes, i dag koker mamma
grøt av rismel.
Det er nemlig en spesiell dag i dag. For første gang skal jeg få være med på skolen.
Jeg har vært der før, men aldri på ordentlig. I dag skal jeg ha på meg skoleuniform,
akkurat som Mabinthi. Det er en grønn kjole, helt maken til den de andre jentene på
skolen har på seg. Det er Mabinthi som har brukt den før, men nå er hun vokst fra
den. Jeg lister meg ut av senga. Mabinthi og Ali sover ennå. "Er du oppe allerede?"
spør pappa når han ser meg. Jeg nikker. "Gleder du deg til å være med på skolen i
dag?" spør han, og jeg nikker igjen. Inni meg både gleder og gruer jeg meg. Jeg
kjenner alle barna på skolen, men likevel lurer jeg på hvordan de vil ta imot meg. Jeg
har jo ikke begynt på skolen enda. Jeg skal bare være med på besøk. Alle de andre
barna der er større enn meg, og så har jeg ikke lært å lese og skrive.
Når jeg tenker på hvor mye Mabinthi kan, må det være veldig fint å gå på skolen.
Mabinthi kan alt. Hun kan lese, skrive og regne, og så kan hun bære plastbøtta på
hodet, akkurat som mamma. Snart kan hun flette håret mitt også, slik mamma gjør
det. Hun løper fort, minst like fort som gutta. Mabinthi kan si noen ord på et annet
språk også, et språk som kalles engelsk. Det er nok pappa som har lært henne det.
Engelsk forstår jeg ingen ting av. Jeg snakker mitt eget språk, som heter temne.
Skal jeg si noe på temne for deg? Mine ji Yebo. Jeg heter Yebo betyr det. A vånt me
kåji Mabinthi, som betyr søstera mi heter Mabinthi. Det begynner å bli lyst, og
mamma vekker Mabinthi og Ali. Deilig, varm grøt er klar. Så fort vi er ferdige med å
spise, tar vi på oss skoleuniformene våre, de grønne kjolene. Jeg kjenner at det kiler i
magen. Det skal bli så moro. Men jeg lurer også på hva som egentlig skjer på skolen.
Får vi lov til å leke der? Mabinthi tar skolesekken sin og er klar til å gå. Hun har en fin
sekk som hun har bøkene sine i. Jeg tenker at jeg også vil ha en slik sekk når jeg
begynner på skolen på ordentlig. Foreløpig har jeg ingen bøker, så jeg trenger ikke
sekk. "Du får ta med deg skolesakene dine du også da", sier Mabinthi ertende til meg.
Idet vi skal gå, kommer pappa med noe rart i hånda. "Denne skal du ha, Yebo", sier
han. Han rekker fram ei lita svart tavle og et kritt. Mamma og Mabinthi smiler lurt. Det
er tydelig at de har visst om dette, men ikke sagt noe til meg.
Jeg tar imot tavla og vil prøve å tegne litt på den med en gang. Pappa sier jeg må
vente til jeg kommer på skolen, for nå må vi gå. Vi kan ikke komme for seint første
dagen. Jeg tar tavla under den ene armen og leier Mabinthi med den andre. Jeg er
glad og stolt, men samtidig er det godt at Mabinthi er sammen med meg. Og så har
jeg jo pappa, som er lærer på skolen. Han går noen skritt bak oss, og jeg vet at han er
minst like stolt som meg. Selv om jeg ikke kan se ham, vet jeg at han smiler. Pappa
smiler også fordi barna i Mabongisseh får gå på skolen. Han har fortalt oss at det for
noen få år siden ikke var skole her, og at barna derfor ikke lærte å lese
og skrive. Jeg syns det er vanskelig å forstå og tenker at slik skal det
ikke være. Så er vi plutselig foran skolen der noen av barna allerede har
stilt seg opp og er klare til å begynne dagen. Jeg vet ikke helt om jeg
gleder meg eller gruer meg.
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Mabinthi har løpt hjem fra skolen for å fortelle meg den store nyheten. "Yebo, det har
kommet besøk til Mabongisseh. Kom, vi må finne ut hva de skal", roper hun. Vi løper
begge mot skolen, og utenfor huset til Pa Abu sitter det fire fremmede menn. Tre av
dem har trommer og en har en lang stokk. De snakker om det som skal skje i kveld.
Mange barn og voksne står rundt dem. Vi forstår fort at i kveld blir det fest i
Mabongisseh. I kveld skal hele landsbyen samles til sang, trommer og dans. De
fremmede reiser seg opp med trommene sine og prøvespiller for oss. Snart setter
mannen med stokken i gang en ellevill dans. Han kaster seg rundt stokken og folket
synger og klapper takten.
Mabinthi og jeg går hjem for å fortelle nyheten til mamma og pappa. Pappa sier at
hele landsbyen skal feire at risen er moden. "I noen uker framover vil folk i
Mabongisseh ha gode tider med mye mat, og det må feires. Dessuten er månen stor i
kveld og vil lyse opp landsbyen", sier han.
Det er ei god stund til det blir mørkt, og jeg kan fortsatt se sola over tretoppene.
Vanligvis syns jeg at kvelden kommer altfor fort, men akkurat i dag skulle jeg ønske at
den var her allerede. "Når du gleder deg til noe, går tida sakte. La meg flette håret
ditt, så får du noe annet å tenke på. Da går tida fortere", sier mamma. Alle jenter må
flette håret sitt slik som jeg. Mamma løser forsiktig opp flettene mine slik at hun ikke
lugger meg. Så lager hun nye fletter, slik at jeg blir fin til festen. Det er vanskelig å
flette håret slik. Selv ikke Mabinthi greier å gjøre det enda. Men hun følger godt med
på hvordan mamma gjør det, så plutselig en dag har hun nok lært det.
Før mamma er ferdig, er sola i ferd med å gjemme seg bak trærne på den ene siden
av landsbyen. Det begynner å bli mørkere, og snart kan jeg høre trommer igjen.
Plutselig har ikke Mabinthi så lyst til å se på at mamma fletter håret mitt lenger. Hun
vil heller gå dit trommelyden kommer fra. Der vet hun at folk begynner å samle seg.
Mamma skjønner at jeg også har lyst til å gå dit, og hun skynder seg å gjøre ferdig
flettene.
Sola har gått ned og månen og stjernene lyser over Mabongisseh. Jeg kan høre
trommer flere steder. Det er særlig damer og jenter som danser. Folk står tett i tett i en
ring rundt danserne som løper inn og ut av ringen. De som ikke danser, klapper og
synger. Mabinthi og jeg får også lyst til å danse. Vi kaster oss inn i ringen og følger
trommene. Taa ta tam tam, taa ta tam tam, …Ma- bon-giss-eh, Ma-bon-giss-eh.
Plutselig har noen gutter tatt på seg lange stylter. De hopper rundt på styltene, og folk
roper og heier på dem. Slik fortsetter festen i mange timer.
Månen skinner høyt på himmelen. Jeg kjenner jeg er blitt trøtt. Mabinthi skal på
skolen i morgen, og mamma følger oss hjem. Fortsatt hører jeg trommene slå.
Jeg lukker øynene og drømmer at månen og stjernene danser på himmelen.
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Mamma og jeg er på vei til risåkeren for å høste ris. Da kommer lille Mohammed
løpende mot oss. Han er redd og andpusten. "Det er en slange i risåkeren, det er en
slange i risåkeren!" roper han når han ser oss. Han forteller at mammaen hans og to
andre damer er i åkeren for å høste ris. For en stund siden hørte de en slange som
hvislet i gresset. De ble stående helt stille fordi de ikke kunne se den. Plutselig krøp
den rett foran føttene deres og forsvant i åkeren.
Jeg tar tak i mammas arm og vil ha henne med hjem. "Slangen var nok minst like
redd som deg. Den har sikkert rømt og kommet seg langt unna. Du behøver ikke være
redd lenger," sier mamma. Jeg stoler ikke på at slangen har rømt. Kanskje ligger den
på lur i gresset et sted for å angripe meg når jeg kommer. Jeg har aldri sett en slange
før. Mamma sier det er fordi det ikke er så mange slanger her i Mabongisseh.
Dessuten vil slanger gjemme seg eller komme seg vekk når de hører mennesker.
Vanligvis tenker jeg ikke på slanger, men når jeg ser hvor redd Mohammed er, blir jeg
redd jeg også. Mamma tar meg i hånda og trekker meg med til risåkeren. Damene i
åkeren ler når hun forteller om Mohammed. De sier det var en ufarlig slange. Jeg
stoler på dem og blir med mamma ut i åkeren. Vi skjærer det kornet vi trenger. Jeg ser
hele tiden etter slangen, men den er heldigvis borte.
Så må vi treske kornet. Det betyr at vi må få riskornene til å løsne fra aksene. Det gjør
vi ved å slå på kornet med noen store stokker. Deretter heller mamma riskornene over
i bøtta, og så går vi hjem. Jeg plukker noen tørre vedkvister langs stien, men er nøye
med å se om det er kvister og ikke slanger som ligger der. Mamma legger de tørre
vedkvistene jeg har plukket mellom steinene vi koker mat på bak huset. Hun puster på
glørne for å blåse liv i ilden. Før vi kan koke risen, må mamma tørke og rense den.
Vanligvis lar vi den tørke noen dager i sola, men siden vi skal bruke den ferske risen til
middag i dag, må den tørkes fort. Det gjør mamma i kjelen som står over ilden.
Imens henter jeg kassavablader som hun skal bruke i en saus vi spiser til risen. Jeg
tenker fortsatt på slangen Mohammed fortalte om, og er litt redd når jeg går ut i
gresset der kassavabuskene står. Kassavabladene må knuses før de kokes i vannet.
Det gir en fin grønn farge. Før jeg er ferdig med å knuse bladene, er mamma i gang
med å koke risen. Hun tenner opp det andre ildstedet og er klar til å lage den tykke
kassavasausen. Oppi sausen bruker hun fisk, palmeolje, pepper og salt. Så står den
og koker til den blir tykk. Det passer bra, for nå er Yaraba sulten og vil ha mat. Hun
skriker og blir ikke stille før mamma legger henne til brystet.
Pappa og Mabinthi har kommet hjem fra skolen. Det lukter godt fra grytene, og jeg
kjenner at jeg er sulten jeg også. Mamma legger ris på et stort fat og heller
kassavasausen over. Så setter vi oss rundt fatet og spiser, Ali, Mabinthi og jeg.
Det smaker deilig, og det er godt å kjenne seg mett. Mens jeg ser på fatet som
er nesten tomt for ris, tenker jeg på slangen Mohammed hadde sett i dag
og lurer på hvor den er nå. Har den også fått seg noe å spise?
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Det er tidlig morgen. Jeg er ikke helt våken, men jeg hører at Mabinthi har stått opp.
Hun gjør seg klar til å gå på skolen. Jeg skulle gjerne ha vært med henne, men det er
mørkt ennå, og jeg trøtt. Derfor er jeg glad for at jeg kan ligge litt til. Så sovner jeg
igjen, men våkner når jeg hører at pappa og Mabinthi tar farvel med mamma og går.
Yaraba skriker og vil ha mat. Når jeg står opp, er mamma i ferd med å mate henne.
Mamma har gjort klar litt mat til meg også, resten av middagsmaten vi hadde i går.
Det er blitt lyst nå, og jeg går ut for å leke med vennene mine. Vi kaster ball da jeg
hører at Yaraba skriker igjen. Jeg syns hun skriker annerledes enn når hun er sulten.
Mamma roper på meg og ber meg komme inn. Yaraba har ikke gitt seg med å skrike
selv om hun har fått mat. Mamma sier Yaraba er veldig varm og at hun er syk. Hun
ber meg hente helsesøster, slik at hun kan undersøke hva som er galt med Yaraba.
Helsesøster er i en nabolandsby, og det er et stykke å gå. "Jeg kan ikke ta med meg
Yaraba dit når hun er så syk. Derfor må du gå og hente helsesøster for meg", sier
mamma. Det er langt, og jeg er ikke sikker på veien. Jeg liker meg ikke alene i den
store skogen som jeg må gå gjennom. Jeg har vært i skogen før, men bare sammen
med mamma. Det er mange lyder der, og så hender det at apekatter skriker fra
tretoppene. Jeg skulle ønske Mabinthi hadde vært her, slik at vi kunne ha gått til
helsesøster sammen. Men jeg må hjelpe Yaraba så hun blir frisk. Jeg gjør meg klar til
å gå, og mamma forteller meg veien. Hun forstår at jeg er litt redd. Hun sier jeg må
spørre folk jeg møter dersom jeg ikke er sikker på hvor jeg skal gå.
Skogen er mørk selv om det er midt på dagen. De høye trærne har store grønnne
blader som ikke slipper mye lys ned på bakken. Oppe i tretoppene hører jeg lyder,
men jeg kan ikke se noe. Jeg liker meg ikke og skynder meg av gårde. I skogen er det
mange stier å gå. Jeg har gått langt og vet ikke lenger hvor jeg er. Da ser jeg en gutt
som klatrer i ei kokosnøttpalme. Han lurer på hvor jeg skal. Når han hører at jeg skal
til helsesøster, sier han at det ikke er langt igjen. Han ser at jeg er tørst og gir meg ei
kokosnøtt som han har hentet ned fra treet. Inni kokosnøtta er det deilig saft, og på
innsiden av skallet sitter det hvit kokosmasse som er god å spise. Han viser meg hvor
jeg skal gå og like etterpå ser jeg huset til helsesøster. Jeg banker på døra og forteller
Aminata, som hun heter, hvorfor jeg har kommet. Hun tar med seg veska med
medisiner. Når jeg går sammen med Aminata, virker ikke skogen så farlig lenger.
Veien virker heller ikke like lang som da jeg gikk alene, og snart er vi hjemme.
Mamma er glad for å se oss og ber Aminata komme inn for å se på Yaraba. "Hun har
feber, men det er ikke noe farlig. Hun har bare fått en liten forkjølelse", sier Aminata.
Hun gir Yaraba litt medisin og sier at hun vil hun være frisk igjen i løpet av et par
dager. "For sikkerhets skyld skal jeg komme innom igjen i morgen. Du var flink som
gikk den lange veien til meg helt alene, Yebo", sier hun før hun går igjen.
Yaraba har sluttet å skrike. Hun er i ferd med å sovne. Jeg er glad for at det
ikke var noe alvorlig galt med henne. Jeg kjenner at jeg begynner å bli litt
trett jeg også. Det skal bli godt å krype inn under myggnettet og tenke på
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