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VIL

427. Rahadèn inantri mamargga - poen Semar nampa riug hori -

pam'radjané sampoen hedjoh - tan kotjapannja ring h e u o e

ring Matahoen sampoen prapta ' - sri boepati -

s'dek tinangkil ring djaba.

428 . Pramantri utf manampijak - Brahmana Pradéwa saini -

m'wnh patih sami telasan - manangkil Hida sang praboe

sang nat! mendak ban tinglial - kagèt prapti -

Dagoes Hoeinbara ko teka.

429. Mahi tt̂  tjahi pahekang - bareng dini jèn inalinggih -

sang praboe ngandika halon - sida balian tjahi Bagoes -

mangoetoes bapa né soebïi - t'kèn tjahi -

Bagoes Hoembara ngatoerang.

' Elders: T a n k o t j a p a n j a r i n g m a r g g a - p a m a r g g i u é
[raden mantri -

k a g è t s a m p o e n t a m p e k p i s a n - r a d e n j ïl r i n g p a s a r
[h a g o e n g -

m a n g r a r i s j a ka b a n t j i n g a h.
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HOOFDSTUK VII.

B A G O E S HoEMDAKli KEKRT MET DE SKGA1UI MADOF. EN GÜENORNQ

MBNJAN AAN HET HOF VAN M A T A I I O E N TERUG EN REIST VOOR

DE DERUE MAAI. NAAR K E Ü I K I E , WAAR HU MET DE KROON-

PRINSES IN HET HUWELIJK TREEDT.

427. Nu ging Bagoes Hoembara (voor goed) op weg, gevolgd door
Semar, die (een en ander) achter hem aandroeg. Van huune
reis worden geene bijzonderheden vermeld. Spoedig hadden zij
de bidplaats (van den kluizenaar) een eind achter den rug en
het duurde niet lang of zij traden (de stad) Matahoen binnen,
en wel juist op het oogenblik dat de koning iu den voorhof
van zijn paleis zat,

42S. waar de prinsen en de priesters met de rijksgrooten en leger-
hoofden, iu rijen geschaard, voor hem neerhurkteu. Zijne Majes-
teit keek juist even op, toen hij den kroonprins zag aankomen.
* Zoo, Bagoes Hoembara! zijt gij daar ? // (dus riep hij hem toe)

429. //Kom, treed nader en ga hier bij mij zitteu! (De kroon-
prins voldeed daaraan, waarop) de kouijig voortging: //Wel,
mijn vriend! is 't u gelukt te volbrengen, waarvoor ik u heb
uitgezonden ? // Bagoes Hoembara gaf verslag van zijne reis
(zeggende:)
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180 BAGOKS HOEMRi-Ra.

•480. Hinggih sadya tityang Déwa - pangaudikan sri boepati -
s'gara madoe goeuoeng m'njan - polih pisau tityang sainpoen -
di djaha tjahi inabahan - sadya, polili -
hinggih hadoh saking Djawa.

4>1. Tityang matoer ring hi Déwa - sampoeu mangoengkab hiriki •
ring Daha hoengkab sang ka tong - sang praboe soeka manoeroet •
doeh tjahi ké djaui ngaba - hapan tjahi -
mambakatang hogya ngaba. «

432*. Kènak Hida né sang nata - pajoe maboentjing né mangkin
panglamaré né ka Deha - kènkèn patih sira d'inoeng -
m'wah ta pada pramantrya - matoer haris -
Brahmana lawan Satrya.

483*. Padanda mamatoet pisan - kadi joen sang sri boepati -
b'ljik Tié mangkin gelisang - pramantri hoematoer-hatoer -
ring Hida padanda matoer - matoer bakti -
bin pidan b'tjik déwasa.

4-"i4*. Betjik padanda rawosang - maugdé g'lis hoegi mangkin -
pawarangané sang natii - padaudil watjanii haloes -
hinggih sandikan sang nata - kalili tjahi -
bapa mangiringang pisan.

435*. Doeh j aj i patih prasama - poeuggawa lawan pramantri -
pangarahin wad'wan h iugong - noenas lemah mapakoelkoel
ïuahisa pada. serahang - pitoeng siki -
bawi hauang tigaug benang.

436*. Né naahadji panjijoewan - lawan beras pitoeng tali -
kambing solas toendèn uggorok - kidangé serahang satoes -
hangsil satoes tigang dasii - hoelam pasih -
wang tani k'uahin ngubat.

• Elders: S a n g p r a b o e r a r i s n a r i m n - sad y an ba pa né
[ r i n g t j a h i -

p a r a n p a u a h o e r a n bapü - tokening hi tjahi liagoes -
n j i d a j a n g k ' n e h é l e g a - t ' w a h né m a n g k i n -
u g o e l u e r i n maua l i h i i i t l ryu.
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JIANTRI KORIPAN. 1 8 1

430. »Ooi U te dienen, mijn Heer! ik ben zoo gelukkig geweest
van uw bevel ten uitvoer te kunnen leggen; ik lieb de segara
madoe met den goenoeng inenjan wel degelijk gevonden. //
w Waar hebt gij ze gekregen?» //Met uw verlof! heel ver van
hier, op Java.

431. '/Als ik echter zoo vrij mag zijn, dan zou ik Uwe Majesteit
aanraden om (de kist) niet hier maar in Kedirie te openen, w
De koning keurde dit goed (en voegde er bij :) //Komaan, dan
moet gij ze ook gaan brengen ! Daar gij een en ander opge-
spoord hebt, zoo is 't billijk, dat gij het ook (naar Kedirie)
overbrengt. »

432. Zijne Majesteit was zeer in zijn schik, nu zijn huwelijksplan
kon doorgaan en hij in Kedirie de bruidegom zou worden. Hij
vroeg deu aanwezigen hoofden en voornamen, wat zij van de zaak
dachten, waarop al de prinsen met de rijksgrooten en de leger-
hoofden op beleefden toon te kennen gaven (dat zij zeer met
dit huwelijk waren ingenomen).

433. Ook de priester keurde het voornemen van Zijne Majesteit
goed en drong er zelfs op aan om spoed te maken, waarom
de adjudanten zich voor Zijne Heiligheid neerbogen en hem op
eerbiedigen toon (vroegen), zeggende: //Wanneer is 't een ge-
lukkige dag?

434. /' Het zou niet kwaad zijn als U zoo spoedig mogelijk des
kouings huwelijksdag kondet bepalen. // De priester antwoordde
vriendelijk: // 't Is goed, ik zal aan het verlangen van Zijne
Majesteit en van u allen zeer gaame voldoen (en de zaak onder-
zoeken).

435. Nu gaf de koning bevel aan de hoofden met de prinsen,
zeggende: '/Roept al mijne knechten bijeen; laat allerwege de
alarmklok geslagen worden, dat iedereen het hooren kan. Geeft
dan zeven witte buffels uit (om geslacht te worden) met om
en bij de vijf en zeventig varkens,

436. //van duizend duiten het stuk, en zeven duizend (maten) rijst. Laat
ook elf geiten, honderd reebokken met honderd dertig ganzen
slachten (en zorgt tevens voor de uoodige) zeevisch. Gelast het
gewone dessavolk om het vleesch te komen kort hakken en
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BAGOBS HOEMBARa.

437*. Tagih hembak ring sedahan - g*nepnn djadjaton tagih
soeba hada pada reko - kènapatih sahoer manoek -
sandikan Hida sang nnta - poepoet sauni -
pangrawosé di bantjingah.

488*. Tan kotjapan di bantjingah - higel-higelan né sami -
gamboeh lèn to wajang wong - baris kakoepoe mataroeng
boek a t'wara nam pak lemah - hangiderin -

' djalaué mangringring boenga. •

439*. Lèn to malih djogèd lègong - matoeloehanga mabalih -
kesel di bantjingah reko - kedèké rainé makoetoeg -
babahoedané mangèudah - pada pangid -
maiijolahaug babahoedan.

440*. Lèn to lègongngé kahoetjap - lalampahan reko mangkin
djalan AKDJOENS matapa - matapa ring MAHSMÉROE -
widyadari né manggoda - pitoeng diri -
magenti pada mambéda.

441*. ü i djalané wahoe medal - lègongé ngéroetang hati -
lyar lijer mahalingan - nggawé raras kadoek njoeujoer -
masaléjog mahoelatan - kadoek baugkit -
ngawasang PAKta matapa.

442* Tan kotjapan poenang tjarita - saug praboe boecjal katangkil -
mangraris Hida ka djero - patih pramautri s'moe goejoe -

• Elders: N é man i p i s a n p o e p o e t a n g - k r a j a n i n l a h o e t
[ m a b o e n t j i n g -

l a w o e t i n a n ' d o e n a n g h e g o u g - nem b a r o e n g l a h o e t
[ m a t a b o e h -

sa in poen m a s ' w a r a r i n g dj aba - g a m b o e h m i d j i l -
d j o g è d l è g o n g i n a h i g e l a n .
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HAMT8I KORIPAN. 183

437. *uoodigt den Sedahan uit om hen daartoe wel in de gelegen-
heid te willen stellen. Verzoekt hem ook oun voor de noodige
kruiden te zorgen, (daar) hij alles onder zijn bereik heeft.'/
De hoofden antwoordden als uit eénen mond: * Het zal ge-
schieden zooals Uwe Majesteit beveelt!'/ En hiermede was de
beraadslaging in den voorhof afgeloopen.

438. Onze pen schiet te kort om al de feesten en danspartijen te
beschrijven, (die nu) in de bantjingah (volgden). Eerst werd de
gamboeh gespeeld, om plaats te maken voor eeue tooneelvoor-
stelling met maskers. Daarop volgde de (zoogenaamde) vlinder-
dans, waarbij de tegen elkander indauseude partijen als over
deo grond zweefden, terwijl zij onafgewend de oogen gericht
hielden op de bloemen (die hier en daar op stokken waren
geplaatst).

439. Ook de verschillende dansmeisjes (traden op), tot groot ge-
noegen van de duizende toeschouwers, die elkander op het
voorplein verdrongen en (bij wijlen) de lucht van hun gelach
deden weergalmen. Het regende kwinkslagen, (daar) elk (der
dansineisjes) uitmuntte in xle kunst om heur gezang door allerlei
ondeugende aardigheden af te wisselen.

440. Eindelijk maken wij nog melding van eene andere partij dans-
meisjes , die de «Boetedoening van ArdjoenS op den heiligeu
berg Méroe« speelden (en wel dat gedeelte, waarin deze hei-
lige kluizenaar) zeven maal achtereen door even zoovele hemel-
niinfen in verzoeking wordt gebracht.

441. Op het oogenblik dat deze bajadeeren te voorscliijn kwamen (en
al dansende den ingang van het plein naderden) waren zij (reeds)
hartbetooverend schoon. Hoe onweerstaanbaar moesten zij echter
niet zijn, toen zij in de verleidelijkste houding met het hoofd
een weinig op zijde gebogen, zich nu eens voor de opening
vertoonden en dan weer wegschuilden, om zoo doende de aan-
dacht van Parta, die daar verdiept zat in zijn gebed, tot zich
te trekken.

442. We zullen niet verder over deze geschiedenis uitweiden. (Na
atloop van de vertoouiug) gaf de vorst het sein tot opstaan,
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184 BAGOBS HOEMBARa. J

saini mantoek maloewaran - Wèsya Warggi -
Brahmana la wan Pradéwa.

443. Moeni gamboeh lan toerasi - gending loewang koemalilik -
kèkèloran wajang kaug wong - kaug manontou sek soep'noel -
solah bedil baris djaugkang - kala weugi -
wajaug gamboeh wajang prawa. '

444. Tinaboeh gender mangraras - kanga pragina wong histri
hajoe-liajoe hanom hauom - gahok sami woug handoeloe -
Ilida histri ring dj'ro poera * - manoekangiu -
gagawé * sal'wiring karya.

445. Hoendang hoeudaugé né katah - mahébat pratyaksa sami
t'kü pragina naboeh gong - s'warané raangaloen aloen * -
moenjinjané tjoemangkirang * - mangrerengih -
s'wara karoeng'wing hambara. «

446. Pinah sandja mangkin hoesan - p'teug hada wajang Bali - »
dalang sakiug Padjang-hanom - m'wah dalang Pamotan
hento dalang kasoeb pisan - s'wara manis - [rahoeh -
babanjolan ndoedoet tjita.

447. W'ngi sampoen dawoeh lima - tan tjinarita né" mangkiu - »
rahina kotjapan reko - sang praboe ka djaba sampoen -
djarané sampoen mapajas - sri boepati -
sampoen hoesan makoeramas.

• Elders: S a n g n a t a m o e u g g ' w è n g b a l e mas - r i n g pa-
[ m e n g k a n g n j a m a l i n g g i h -

t i n a b o e h g e n d è r h a n g r a r a s - p r a g i n a wong h i s t r i
[h a j o e -

hanom h a n o m l ' w i r h y a n g K è n d r a - m a n g è d a n i n -
s a r a r a s n g g a w é k o e n g r i i n a n g .

2 Eiders: G ' l i s I l i d a n g r a w o s a n g . > Elders: b e b a n t e n .
• /' m a n g a l o e p a l o e p .
s " S ' in a r I a w a u p a g o e l i n g n n .
* " s o l a h é k a t a h t o u t o n a n .
" " waj an g K ' l i n g.
» " m a s ' w a r a n i u g r a k a n g l a t r i .
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11ANTRI K0R1PAN. 1 8 5

door zich naar zijne vertrekken te begeven, waarop al de aan-
wezige grooten met vroolijke gezichten het paleis verlieten en
naar huis terugkeerden.

443. (Iutusschen duurden de feesten voort). (Telkens traden) ten
aanschouwe van duizende inenschen, die als haringen op elkander
gepakt zaten, de gamboeh's met hunne clowns (op) en droegen
bij het stijgend geluid van de gen d i n g l o e w a n g hun gezang
voor. (Daarop volgde dan weer) eene gewone tooneelvertooning,
afgewisseld door verschillende krijgspelen, terwijl des nachts alle
mogelijke wajangs speelden,

444. waarbij jonge en schoone meisjes de g e n d è r sloegen, die zoo
liefelijk klonk, dat alle toeschouwers er verbaasd van stonden.
(De andere vrouwen waren) achter in het paleis (druk bezig) om,
onder de leiding van de vrouw des hoogepriesters, allerlei
voor het feest in orde te brengen.

445. Tal van genoodigde gasten, die verstand daarvan hadden (be-
ijverden zich dagen achtereen) om het vleesch (van de geslachte
dieren) kort te hakken (bij welken arbeid) de muziekanten de
gong kwamen slaan, waarvan het geluid wijd en zijd gehoord
werd. (Elders) werd de t j o e i n a n g k i r a n g bespeeld, wier
liefelijk geklank tot boven in de lucht weergalmde.

446. Eerst bij het vallen van den avond hielden (alle werkzaamheden)
op. Des nachts speelde de wajang Bali, waarvoor de dalangs uit
P a d j a n g a n o m en van Pa mot an waren overgekomen, die
beroemd zijn om hunne schooue en welluidende stem en wier
grappen hen tot ieders lieveling maakten.

447. (Zij speelden tot) diep in den nacht en hier eindigt ook ons
verhaal (van het feest). Zoodra de (bestemde) dag was aangebro-
ken , spoedde de vorst zich naar buiten, waar zijn paard reeds,
prachtig uitgedoscht, voor hem gereed stond. Zijne Majesteit had
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BAGOKS HOEMBAKa.

448. Mawastra jèn tjikra biwa - makampoeh tjandana kawi -
matjota patola hidjo - masaboek taloeki haloes -
mag'laug-kana mas ngaranjab ' - njoengk'lang k'ris -
madanganan mirah ratna.

449. Hali-hali patikredap - mas'kar toeudjoeng biroe has'ri -
moenggali ring koeda tanalou - mahiriugan doewang ngéwoe
Bagoes Hoembara mamargga - sada njainping -
Hida makta patjauangan.

450. Tampek ring uagarèng Daha - pandjake hakèh pabisik -
hento né ugaba paboewan - pautesan Hida di doehoer -
sang praboe ngaba pab'wan - kèto hasi» -
sang praboe sagèt ngroengoewang.

451. Sang praboe halon ngandika - Bagoes Hoembara kesèngin -
tjahi pèt manoenggang koeda - depaug inaman djani toehoen -
Bagoes Hoembara rnamindah - tityang pamit -
riug hi Déwa noenggang koeda.

452. Bagoes Hoembara hangrasa - haw'toe sabda ring ngati -
kènkèn kajoené sang nata - dadi hawaké kahoedoeh -
djani menèk noenggang koeda - singnja tani -
m'lah kajoené sang nata.

458. Sang praboe toemoeroen hènggal - dèh patjanaugané tjahi -
k'ma tjahi noeuggang koeda - doen Déwa Ratoe sang praboe -
tityang daweg mindah pisan - sri boepati -
babetèn Hida mamargga.

454. Tan kotjapannja ring margga - prapta ring Daha hag'lis -
hiringang sahoepatjara * - sang natèng Daha kadjoedjoer -
s'dek katangkil ring djaba - mangrawosin -
hokané sedih tan pasah.

» Elders: p o e p o e p a k (Zie «Voorloopig Verslage blz. 54.)
* * S a g è t n y a d a n é p r a p t a - r a t o e M a ta hoe n di

h o r i - u g a b a r è inpyak n g a b a r è inpyak .
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MANTRI KORIPAN. 1 8 7

reeds zijn haar opgemaakt (en zijne staatsie-kleederen aange-
trokken).

448. Hij droeg een' rok van tjikrabiwa-stof, een bovenkleed ven
tjandana kawi, dat door een groen gebatikten slip kon worden
opgebonden en eindelijk een' prachtig groenen gordelband. Ook
prijkte hij met gouden bovenarmsbanden, die een feilen glans

* om zich heen verspreidden. In zijnen gordel stak eene kris,
waarvan het gevest met de schoonste juweelen omzet was, terwijl

449. aan zijne vingers (kostbare) ringen schitterden. Een paar prach-
tig blauwe lotusbloemen achter de ooren gestoken (voltooiden
zijn toilet). Vlug steeg Zyne Majesteit te paard (en begaf
hij zich op weg) door twee duizend dienaren gevolgd. Bagoes
Hoembara liep half ter zijde (van het paard) en droeg (den
vorst) de siridoos (na).

450. Toen het gezelschap in de nabijheid van Kedirie gekomen was,
begonnen eenigen van de dienaren met elkander te fluisteren
(zeggende:) '/Het zou beter staan als hij, die daar de siridoos
draagt, op het paard zat en Zijne Majesteit de doos droeg. Zoo
zou 't eigenlijk behooren.» De vorst ving toevallig die woorden op,

451. waarom hij Bagoes Hoembara op bedaarden toon tot zich riep
(en hem aldus aansprak:) "Komaan, ga gij op het paard zitten:
wacht even, ik zal wel afstijgen!" Bagoes Hoembara wees het
aanbod beleefd van de hand,

452. terwijl hij (over het vreemde daarvan) nadacht en bij zich zelven
zeide: '/Wat zou Zijne Majesteit daarmede voor hebben, dat
hij. mij beveelt om op te stijgen en (zijn paard) te berijden?
Ik vrees dat hij niet veel goeds in den zin heeft!"

458. Intusschen was de vorst haastig afgestegen en beval hij den
kroonprins nogmaals om hem de siridoos over te geven en op het
paard te gaan zitten. Deze bleef echter halsstarrig weigeren, waarop
ook gene zijne reis te voet vervolgde.

454. Meer bijzonderheden worden er van hunnen tocht niet vermeld.
Weldra kwam het gezelschap met al wat zij bij zich hadden te
Kedirie aan, waar zij regelrecht (naar het paleis) trokken oin
hunne opwachting bij den koning te maken. Deze zat op dat
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188 B AGUES HOJSMUAlta.

455. Kèn Bajan halou haugoetjap - sainpoeu Mirah goeng anangis-
liapau Widi manggeuahang • - mainantjana * Déwa Ratoe -
inase bina hantoek tityang - hiriug mangkin -
kahyoené Hida saug nata.

456. Koedyaug uira dja ujaroewang - tau hoeroeng kahi mati s'dih -
di djaha hi b'li uougos - djoewaug tityaug b'li Bagoes -
hadjak pisan tityaug p'djah - b'li lali -
satatagon * t'kèn tityang.

457. Ratoe Matahoen woewoesau - sampoeu prapteug Daha maugkin -
ka bautjiugah raris ugodjog - sang praboe Daha kawoewoes -
kari pepek pauangkilan - patih maulri -
pada toenion h a g r a w a l a u .

458. Lewih ta wong djaba djaba - pada kamemegan sami -
Bagoes Hoembara lingnyalon - doeh Déwa Ratoe saug praboe -
tityaug maugkin maugatoerang - ring u'repati -
s'gara madoe goenoeng m'njan.

459. Ratoe Matahoen ugaudika, - keraü ké hatoerang tjahi -
Bagoes Hoembara. djoeinodjog - sang praboe Daha kadjoedjoer -
toemoeli ngatoerang sembah - doeh poeniki -
s'gara madoe goenoeng rn'njan.

460. Saug nata Daha ngaudika - patih kema ké * ka poeri -
hatoerin t'wan galoeh reko - telasang sapoeri pesoe -
patih Kapoenta mamargga - prapteug poeri -
uiatoer ring sri pramisVarya.

461. S'gara madoe goeuoeug m'njan - poenika jèu sampoeu prapti
paugaudikan Da saug katong - telasang sapoeri metoe -
radèu galoeh pramis'warya - Bajan Sanggit - '
Tjondong sagreliau ka djaba.

' v in a n i t a h a n g. * Elders: li a m i r o e d a.
* » man jama . * Elders: Kap oen la.
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MANTRI KORIPAN. 1 8 9

oogenblik juist buiten, omringd van zijn gevolg, met. wie hij
over zijne dochter sprak, die nog altijd (haren verloren bruide-
gom) beweende.

455. (Meermalen) had hare vertrouwde hofdame op beleefden toon tot
haar gezegd: //Ween toch zoo niet, mijne lieve! daar immers
de goden hebben toegelaten, dat dit kwaad over U komen zou!
(En als ik zoo spreek) dan doe ik niet anders dan den wil
van Uwen koninklijken vader te volgen (die U gaarne vroolijk
ziet).«

456. (Edoch de prinses liet zich niet gezeggen). «Hoe kan ik» (dus
sprak zij) *dit leed van mij zetten! Ik zal en moet van verdriet
sterven. Mijn vriend, waar bevindt gij U toch ? Kom mij toch
halen en neem mij nu dadelijk met U in den dood! Gij ver-
geet, dat ik Uwe bruid ben."

457. Nu keereu wij tot den vorst van Matahoen terug. In de stad
Kedirie aangekomen, ging hij terstond naar het paleis, waar
(gelijk wij reeds zeiden) de koning nog altijd net-rzat, omringd
door tal van prinsen en legerhoofden, die allen haastig op zijde
weken (toen zij den stoet zagen aankomen).

458. Ook liet (aanwezige) volk zat stom van verbazing naar (de vreem-
delingen) te kijken. (Eindelijk trad) Bagoes Hoembara (nader)
en sprak op beleefden toon: «Met Uw verlof, Groote Heer en
Koning! Wij komen thans Uwe Majesteit de »segara madoc/
inet den "goenoeug inenjan» aanbieden."

459. De vorst van Matahoen gebood hem daarop om vooruit te gaan
en een en ander (den koning) ter hand te stellen, waarop de
kroonprins op zijne Majesteit toeging, zijn sembah maakte en
zeide: "Met Uw verlof! hier heeft U de honigzee met den
wierookberg.v

460. Nu nam de koning van Kedirie het woord en beval den patih
om naar binnen ie gaan en aan de prinses (zijne dochter) te zeggen ,
dat zij met al hare hofdames en vrouwen naar buiten moest
komen, waarop de patih, Kapoenta was zijn naam, terstond
vertrok. In het paleis gekomen, bracht hij zijne boodschap aan de
koningin over (zeggende:)

401. "De segara macjoe en de goenoeng menjan zijn aangekomen
en nu beveelt Zijne Majesteit, dat allen, niet ééne uitgezonderd, in
den voorhof zullen komen.» Terstond begaven zich allen, de prinses
met de koningin en de verschillende hofdames, naar buiten.
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BAGOKS HOKMBAKa.

462. Sapraptané ring bantjingah - sang ]>raboc njingak t'wan dt>wi -
gocroeiu; ngandika halon - ngoc.da njahi simprang simproeng -
raliadèn galoeh ndjrit lara - goeroe liadji -
tan hoeroeng p'djah hawak l i i n g ' w a n g .

463. Sarwi hanangis ugandika - hadoeh Déwa goeroe hadji -
hanak t'wah pada mangauggo - mawastra iniwah masaboek -
tityang sampoen t'wah mawastra - matoehoetin -
sabikas-bikasing hanak '.

464. Goeroen^ hangrasa rasa - koedyang ja bas paledjehiu -
b'neh baimja djaui kèto - pesoe ja manganggo koesoet -
soeba hi ja ké toehoetang - jan lemesiu 2
tan oeroeug manggawr tjara.

465. Lah pada main pahekang - goeroe noendèn mangoengkabin -
pramènak histri maliekang - pada ngabih raden galoeh -
d'mang d'moeng mautri pada - tampek sami -
Bagoes Hoembara kotjapan.

466. Haloenggoeh sareug saug nata - Matehoen tampek maliiiggili -
pramantri hadjadjar-djadjar - kadéhan ratoe Matahoen -
sami marep ring sagara - sri boepati -
])aha ngandikajang ngoengkab.

467. Üoenoeng m'njané kahoengkab - katon matjan ne mandelik -
lawejau Ian singa barong - koemaugmaiig moeugsoer koekoetoeg ' -
darèsdès lau tangan-tangan - teudas bontit * -
mataiié l'wir soerya kembar.

468 . Naga ]>asahé maujebak - pasoelijab ugresang ngati -

sang uatèng Matahoeu ngetor - takoeté sampoen mamoepoet -

" Elders: S ' g a r a m a do e g o e n o e n g m e n j a n p a n g w i d i u
[bap 'a n g o e n i -

d è n i n g d a n é h o e s m a i n b n h a n - k a h a t o e r i u g
[b a j) a s a m p o e n -

j) o e 11 i k i j è u s a m p o e n t e k ü - p r a in i s ' w a r i -
s a p o e n a p i j è n r o e p a n j a .

* » : j è n p i n d o h i n . s Elders: l a w é j a n d i t o e .
* >/ : b o e n t i k en g o e n t i k .
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462. Zoodra zij in den voorhof verschenen, keek de vorst zijne
dochter aan e,7i sprak op strengen toon: «Hoe komt ge zoo
slordig gekleed en ongekapt?'/ Hare hoogheid begon te kennen
als iemand, die pijn heeft (en antwoordde:) '/Mijn koninklijke
vader! Ik zal voorzeker (spoedig) sterven.'/

463. De tranen liepen haar over de wangen, terwijl zij aldus voort-
ging: «Wel, mijn koninklijke vader, deze allen hebben immers
ook maar een kleed met een' gordelband aan (en U ziet) ik
draag ook mijn saroeng en volg dus getrouw de mode!«

.464. De koning dacht bij zich zelven: «Waarom heb ik haar ook zoo
gehaast! Zij heeft gelijk, dat zij maar zoo met haar vui)
pak buiten komt. Nu, ik zal haar maar stilletjes haar gang
laten gaan, (want) als ik nog lang praat, dan zal zij boos
worden.'/

465. (Daarop sprak Zijne Majesteit luide:) «Welaan, komt allen
nader: ik zal (de. kist) laten openen!'/ Nu schoven al de aan-
zienlijke vrouwen met de prinses aan het hoofd naderbij. Ook
de aanwezige prinsen en legerhoofden plaatsten zich zoo dicht
mogelijk bij (de kist),

466. evenals Bagoes lloembara, die naast den vorst, van Matahoen
zat, terwijl de prinsen en rijksgrooten uit diens gevolg in
rijen geschaard achter hen neerhurkten en het aangezicht
naar de «lionigzee" gericht hielden. Eindelijk gaf de koning van
Kedirie bevel om het deksel weg te nemen en —

467. (nauwelijks was) de //wierookberg« geopend, of daar verschenen
de tijgers, die met wijdgeopende oogen rondkeken, terwijl

. talrijke leeuwen en barongs als ook spoken en monsters in den
vorm van lichamen met afgesneden hals, hoofden, buiken en
handen onder een verward geraas naar buiten kwamen. E venzoo
zag men er varkenskoppen met oogen als twee zonnen

468. en tal van groote slangen, die den bek wijd open sperden,
zoodat iedereen de schrik om liet hart sloeg. De Vorst van

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:48:59AM
via free access



102 BAOOES HOEMBABii.

kantoen ké Ragoes Hocmhara - maman moelih -
malihib sada njadjajang >.

469. Tan pauolih ka bantjingah - poen S'inar manoetoeg g'lis
sinamboet tangané karo - soemangkin sang praboe takoct
poen S'mar k'deh ngaudegang - Déwa Goesti -
mangoeda hi Déwa rengas.

470. Ngoedii tatagoné koetang - hi Déwa kajoen maboentjing
poenapi timpalin reko - sang praboe tan keiui sahoer -
ngetor tangaué hampigang - tan panolih -
poen S'mar ditoe ngalokang.

471. G'lisaug malahib Déwa - poeuika katah di dori -
manoetoeg Hida sang katong - da mabalik Déwa Ratoe
kènang poenggoeta hi Déwa - pabetjatin -
malahib Déwa hangsehang Ï.

472. Sang praboe soemangkin sen gap - malahib djani gigisin
loeloed batis honja kesod ' - palahibé h'bah bangoeu -
soeba t ka di bantjingah - ])adidiliin -
ka djero ngantjing lawangaii.

47:J. Hiringané pabelesat - ham'rih hawak pada moelih -
boebar di bantjingah gongsor - soeba t'ka di Matahoen
hada mapeta di djalan - tawang djani -
kéné tong makita loewas.

471. Dané gawé djengah rag"i - hapii to jan palahibin -
soeba t'wah dané ué getap - ngagenang niabocntjing bocliocng
tatagoné djani koetang - palahibin -
toowi manakoetin lawat.

' Elders : h i d j o e m a n g è n g g a 1 è n g g a I a if g.
» « : g ' 1 i s a n g. ' Elders : k e 1 o r.
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Matahoeu begon geweldig te beven, zoozeer had de angst zich
van hem meester gemaakt. //Ik groet u, Bagoes Hoembara: ik
ga naar huis!// (Met deze woorden verliet hij het gezelschap)
en ging zoo hard hij kon op de vlucht.

469. Hij waagde het niet eenmaal om te zien. De hofnar vloog hem
(echter) achterna en (zoodra hij hem had ingehaald) greep hij
hem met beide handen vast, wat den vorst opnieuw deed
schrikken. (Hij trachtte zich los te rukken, doch) S'mar hield
hem met kracht staande (terwijl hij sprak :)

470. //Genadige Heer! Waarom is Uwe Hoogheid zoo schichtig?
Waarom scheidt Gij van Uwe bruid, daar Uwe Hoogheid
(immers) wenscht te trouwen ? Wie zult Gij uu tot Uwe levens-
gezellin kiezen?// De vorst kon geen woord uitbrengen (doch
liet gelukte hem) met zijne van angst en woede bevende handen
(den vervolger) van zich af te slaan (waarop hij) zonder om te
zien (opnieuw het hazepad koos).

471. Nu begon S'mar hem uit te jouwen (roepende:) //Loop toch
harder, Mijnheer! Daar zijn er eene massa achter IJ, die U
vervolgen! Kijk niet om, Mijnheer en Koning! ze zullen U
(anders) zoo bijten! Nog harder! Loop al wat Gij loopen
kunt, Mijnheer!»

472. De vorst werd al angstiger en angstiger (en vloog als een wilde-
man voort). Eindelijk moest hij langzamer loopeu, daar zijne
knieën en voeten geheel en al ontveld waren, (zoo dikwijls) was
hij op zijne vlucht gevallen en opgestaan. Zoodra hij zijn paleis
bereikt had, waar hij geheel alleen aankwam, trad hij binnen
en sloot de deur (achter zich) toe.

478. Zijne volgelingen waren naar alle kanten uiteengestoven en
dachten aan niets anders dan om maar (zoo spoedig mogelijk)
thuis te komen. Weldra kwamen zij van verschillende zijden
het paleis van Matahoen binnenstormen. Enkelen spraken onder
weg (tegen elkander:) /'Ais we dat geweten hadden, dan waren
we zeker thuis gebleven.

474. //Onze vorst heeft zich bespottelijk aangesteld, door voor iets der-
gelijks op de vlucht te gaan. Hij is erg laf. Hij had er zijn
hart op gesteld om te trouwen en nu gaat het niet door, wijl
hij zijne bruid prijs geeft (door van haar weg te loopeu). Hij
heeft zich door een« schaduw bang laten maken.//
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475. Bala ri»g Matahoen te-las - mantoek prapta riug uagari -
hada braugti hada b'ngong - liaugoewèl hada goemoejoe -
hada mangoetang bebaktan - patili inautri -
ngamboel brangti matnangenang.

47©. Ring Matahoen tan kotjapan - ring Daha kotjapau malih
hakèh wong pagoejon-goejon - hanoetoer praboe Matahoen
soeba t'wah dané né getap - hapa halih -
mati mangadowang raga.

477. Sang natèng Baha ngaudika - Fagoes baja tjabi polih -
djalan kt- djani ka djero - baja widin bapa rahoeh -
lantas saroroTi ka poera - sampoen prapti -
sang praboe ugoetjaping manah.

478. Kéttieng djani ban mangrasa - jèn wong soedra jèn wong lewih
mi rib hi mantri Koripan - tatagoué nanak galoeh -
wong djero padu kéinengan - njet di hati -
singnjü ké mantri Koripan.

479. Raden galoeh praptèng poerii - panganggon balé né lewih -
saugsangan patolü hidjo - laloehoer taloeki baloes -
balé h'inas koeinaranjab - kasoer sari -
hoelesé gariugsiug wajang.

480. Wengi sampoen dawoeh lima - raden mantri ngamaranin
raden galoeh ring patoeron - rahadèn mantri hanamboet -
pinangkoe hangarasharas - raden déwi -
brangti lahoet njakar-njakar.

481. Goemoejoe rahadèn mantrya - gasgas Déwa tityang malih
hap»ng tityang honja k'lor - rahadèn galoeh toemoeroen -
sah daué maring pam'reman - raden mantri -
manjahoep ' mangarasiharas.

Elders: h a n g g a in e 1 a n.
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475. Weldra was al het volk van Matahoen in de stad teruggekeerd.
Enkelen waren boos, anderen zaten stom voor zich uit te kijken
of deden niets dan brommen, terwijl weer andereu van de heele
zaak een pretje maakten. Sommigen hadden (onderweg) hun ba-
gaadje weggeworpen. Ook de prinsen met de legerhoofden gaven
op luiden toon hun ongenoegen te kenneu eu beklaagden zich
(dat zij voor niets zoo'n verre reis hadden moeten maken).

476. We laten nu het volk van Matahoen rusten om weer van Kedirie
te vertellen, waar de gansche menigte zat te schateren van 't
lachen (en over niets anders) sprak, dan over den vorst van
Matahoen. //Nu, die was mooi bang!// (dus heette het). »Hoe kan
iemand zich zoo voor niemendal den dood op den hals halen!»

4.77. (Eindelijk) sprak de koning van Kedirie (tot den kroonprins):
//Mijn schoone vriend! zoo hebt ge dan uwe zending gelukkig
volbracht! Kom nu naar binnen, daar het door mij gevraagde is
aangekomen./' Daarop gingen zij te samen naar achteren en traden
's vorsten kamer binnen. (Onder het voortgaan) sprak Zijne
Majesteit bij zich zelven:

478. «Ik weet bepaald niet wat ik er van denken moet. Is hij een
Soedra of iemand van adel? Hij heeft veel van den kroonprins
van Koripan, den verloofde van mijne dochter.// Ook de overige
paleisbewoners stonden in tweestrijd en peinsden er over of (zij) niet
misschien den kroonprins van Koripau in persoon (voor zich zagen).

479. l)e prinses was (reeds eerder) naar biuneu gegaan (waar zij zich)
in de bale' mas (terugtrok), die keurig netjes was ingericht eu
schitterde (van al de pracht), terwijl op de rustbank, door groene
gordijnen afgesloten en prijkende met een hemel van fijne, ge-
bloemde zijde, de sierlijke bultzak met de kussens, welke laatsteu
van gebatikte overtrekken voorzien waren, gespreid klaar lag.
(Zoo spoedig mogelijk begaf hare hoogheid zich ter ruste).

480. Een uur na middernacht sloop de kroonprins naar de slaapkamer
van de prinses. Hij ging op haar bed zitten, sloeg zijn arm om
haar heen, legde haar hoofd tegen zijue borst en overlaadde
haar met kussen. De prinses werd toornig (wakker) en sloeg in
't wild van zich af,

481. wat Bagoes Hoembara lachende (deed zeggen): *Krap maar door,
Mevrouw! laat er geen stuk aan mij heel blijven!// Nu sproug hare
hoogheid van het bed, doch ook daar hield de kroonprins haar
met beide armen omvat eu ging voort met haar te zoeneu,
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482. Raden déwi sajau lara - hasambat-sainbat liauangis -
di djaha b'li niauougos - tjingak tityaug b'li liagoes -
b'li mantring Kahoeripan - ugoedi b'li -
djaui. lali ngoelang tityaug.

488*. Kaden déwi has'moe hérang - kapati-pati manaugis -
méliug daué ring tatagon - pènget tityang b'li Hagoea -
hadjak tityang ring Koripan - ngoeda b'li -
lali matatagon tityaug.

484. Rahadèn mantri ngandika - hoedjaré haroemamauis -
doeh tan d'roeh inangkiu Mas hingong - w'roeha ké tityaug

P o e k o e l o e u -
tityaug hi uiantri Koripan - sainpoen lami -
tityang loewas inangoembara.

485. Tityang inanglanglangin b'wana - nganteuang ratoe né lewih -
hengkèn pasadja 'ugkèu liujok - hengkèn toeina hengkèu doedoe -
poenika kantenang tityang - né kapanggih -
ratoe Matahoeu né h a I p ü.

486. llirika tityaug magenah - wtmten sainpoen tigang aasih -
wènten kajoeu Dii sang katong - uianglauiar lii Déwi doemoeu
tityaug sainpoen uiandjahoemang - doeuioeu m'riki -
toer makta radja pauomah.

487. S'gara madoe goenoeng m'ujan - hadjin hi Déwa mangwidi -
t'kèuing Hida sang katong - tityaug ko loenghü mangroeroeh
rahoeli tityaug sakiug Djawii - raden déwi -
ring Djongbiroe mahitjajaug.

488. Hirika tityang mabahan - rahadèu déwi liugnyaris -
hiuggili b'li lamoen kèto - malah san tityang manggahoek -
hainpoerauen hoegi tilyang - lintang sisip -
tan d'roeh sadja niaugkin tityaug.

489. Henengak'na poenika - raden mantri mamaranin -
sah riug siudjaug madya ineros - marawatuya koeuing loemjoeu)
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482. De prinses bestierf het schier van den angst en riep weeklagende
uit: «Mijn schoone vriend! waar zijt gij? Wend uw oog toch
eens tot. mij! Gij prins van Koripan! Waarom vergeet gij mij
en laat mij aan mijn lot over?'/

483. Een hevige blos bedekte haar gelaat. Bij oogenblikkcn was zij
geheel buiten kennis, om dan weer in een luid geween los te
barsten en bij de herinnering aan haren bruidegom uit te roepen :
«Mijn schoone vriend! denk toch aan mij en neem mij met u
naar Koripan! Waarom vergeet gij dat ik uwe bruid ben?"

484. Nu sprak Bagoes Hoembara op honingzoeten toon: '/Wel, mijn
schat! kent gij mij dan niet? Zie mij eens goed aan: ik ben
immers de kroonprins van Koripan! Sedert geruimen tijd zwerf
ik over de wereld rond,

485. "en geef overal mijne oogen den kost om alle vorsten van naam
(in hun doen en laten) gade te slaan en te onderzoeken wie van
hen wel en wie niet (verdient alzoo genoemd te worden); wie van
hen bekwaam en deugdzaam is en wie niet. Daarop is mijn onder-
zoek gericht en ik heb bevonden, dat de vorst van Matahoen
een zeer onbeduidend man is.

486. «Bij hem bracht ik drie maanden door, toen Zijne Majesieit het
plan opvatte om Uwe Hoogheid ten huwelijk te vragen. ïk ben
daarop herwaarts gekomen om voor hem aanzoek te doen en den
bruidschat over te brengen.

487. "Uw vader eischte echter van mijnen vorst een «segara madoe"
met een «goenoeng menjan» en toen ben ik er op uitgegaan om
een en ander op te sporen. Ik kom nu van Java, waar de prinses
van Djongbiroe mij het gezochte geschonken heeft.

488. Daar heb ik (de "honigzee" en den "wierookberg») gevonden."
Nu hervatte de prinses vriendelijk: «Wel, wel, mijn vriend!
als de zaken dus staan, hoe erg dwaas handelde ik dan om zoo
Ie roepen en te schreeuwen. Wil 't mij toch vergeven! Ik heb
zwaar misdreveü, doch ik herkende U waarlijk niet."

489. Wat zij verder (spraken), daarvan zwijgt het verhaal. Bagoes
Hoembara werd elk oogenblik brutaler. (Al spoedig) liet (dan
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masawang kang hocloeh dantè - raden mantri -
noengkemin hangarasaras i.

4-90. Sajan lesoe raden déwija - ngroengoe hoe&jar hangremih -
TOEl.OESAK'Na M A S HINGONG - POEPOEffEN HANIRa M A S K O B -

t o l i h e n h i n g s o e n sak ' r j ap - tjoeh d j a h a r i -
s«ea g s o e n gen man i ra s ' p a h .

491. Sang rijah toetoet haa'Timnjang - saking lambé hananggapin
toemoélya rnoeiwe kalaugocn - woes dènya mOepOe pfuoepoe -
woesanya moepw kaliuig'wau - kotjap hèndjing -
sakaka kaka woes m\lal.

492. Koemarantjang Sangyang Socrya - raliadèu mantri liugnyaris
tityang pamit Mas hihgong - iityang ka hoemah dé DoeköiSh
tityaiig maitgamhil |mking?an - doewang w'ngi -
makelonji titymig loewas.

498. Rahiidèn déwi ngandika - kangge té kajnen hi b'M -
naiiging sHm|Kien b'li ngelong - masemaja m'riki rawofeh
sandikan Hida raliadyan - tityang parait -
j)oen S'mar tan sail ugiringaug.

494. Makiré djani mamargga - raliadèn déwi s'moe tangis -
rakaiK' ndjagdjagin halon - mariki mabin Maskaloeng -
hasoetig sepah sarwi ngaras - dyahhari -
tityang mapainit Mas Mirah.

495. Kari lii Déwa Hatmadja - tityaug raapamit né mangtin -
sampoen sangsaja Masiugong - tityang ngawonin hi Ratoe
ping sapta tityang mandjauma - pang kapanggih -
hi Déwa malih ring tityaug.

496. Raden déwi sajan rena - mamarggi ké b'li né mangkin -

> £iders; h a n g a r a « mgdya.
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ook) de sindjang los van haar fijn middeltje, dat zich als een
boeloeh gading (aan de onbeschaamde oogen van den kroonprins)
vertoonde, zulk een zacht geele tint lag er over uitgespreid.
Hij boog zich diep tot haar over en bedekte (de ontbloote plaats)
met kussen.

490. De prinses bood al minder en minder tegeustaud en luisterde
(geduldig) naar ('s prinsen) vleitaal, die haar liefelijk in de
ooren klonk. //Mijn allerliefste schat! (dus liet hij zich hooren)
//Voltooi (Uwe goedheid) en maak mij tot Uwen slaaf, mijn
liefje! Zie mij eens eventjes aan, mijne schoone prinses! en
reik mij Uwe siripruim toe!»

491. Hare hoogheid voldeed aan (dit laatste verzoek) en reikte hem
met hare lippen (de gevraagde pruim) toe (die de kroonprins op
gelijke wijze) iu ontvangst nam. Daarna verloren zij zich in weder-
zijdsche omarmingen en werd het verbond hunner liefde bezegeld.

Den volgenden morgen, zoo zegt het verhaal,
492. bij het opgaan van de zon, toen de vrouwen en gezellinnen van

van de prinses hare vertrekken verlieten, sprak de kroonprins
op vriendelijken toon: //"Vaarwel, mijn schatje! Ik ga naar
de woning van den kluizenaar om iets te halen, dat ik
daar in bewaring gegeven heb. Ik blijf op zijn langst twee
nachten weg.//

493. De prinses antwoordde: //Zooals gij wilt, mijn vriend! maar
vergeet Uwe belofte niet en keer dan naar hier terug.» «Zonder
twijfel, mijne prinses! gij kunt er op rekenen. Vaarwel!//(Met
deze woorden wendde hij zich naar de deur, terwijl) zijn hofnar
als altijd achter hem was, (doch nauwelijks)

494. maakte hij aanstalten om voor goed te vertrekken, toen de prinses
een droevig gelaat zette en scheen te willen gaan weenen. Haar
vriend trad bedaard op haar toe en zeide : // Kom hier, mijn aller-
liefst* schat! en zet U nog even op mijne knie.// Tevens bood
hij haar zijne pruim aan, liefkoosde haar (en sprak): //Mijne
schooue prinses! ik ga nu heen:

495. «Vaarwel! Wees tooh niet bang, dat ik U voor altijd verlaten
zal. (Ik weusch) nog zevenmaal geboren te worden op voorwaarde,
dat ik U maar steeds zal terugvinden!»

496. (Terwijl hij sprak) keerde de opgeruimde stemming allengskens
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ngoeda hi b'li bengong-bengong - depang tityang dini kautoen -
rahadèn mantri mamargga - praptèng marggi -
sampoen ha'uoesoep ring ngalas.

497. Tan kotjapannja sang Inrngha - woewoesen sri narapati -
matangi raris ka djero - mangalih hinanak galoeh -
miwah sira pramis'warya - rantcnadji -
rahadèn galoeli woes medal.

498. Sapraptané sri narèudra - hokané toemoeroen g'lis -
sarwi nembali ring sang katong - kapo tan droeh tityang goeroe -
senggoeh tityang dané lianak - b'li inantri -
dané sampoen ngambil tityang.

499. S'gara madoe goenoeng in'njan - hi b'li reké mangalih -
polih di Djongbiroe reko - IlidS reké t'wan galoeh -
dané reké mahiijajang - ring hi b'li -
sang praboe kalintang soeka.

500. Tong p'lih ban ba pa ïiarkil - roepané t'wara masalin -
dèning ja liilang makelo - sangkal bajia hémeng tan droeh -
djani katoedjoe nja t'ka - baja Widi -
Tjondong Bajan pada soeka.

501. Sang praboe halon ngandika - dané kedjaha né djani -
raden galoeh sawoer halon - dané ka djoemah dé Doekoeh -
kotjap mangambil pakingsan • jan poenapi -
dané tan wènteu ngorahang.

502. Rahadèn mantri kotjapan - mangantoen hantoen mamarggi -
prapta ring ngalas tanaIon - mamenggel kang goenoeng goeuoeug
katon djani kakajonan - toer haugrawit -
boengané hadjadjar-djadjar.

50i/Kajoe poeri kajoe h'mas - haudoug bang lan hampèl gading -
talagané sada djimbar - madagiug toendjoeugé biroe -
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' bij de prinses terug. '/Vertrek nu maar, mijn vriend!» (dus
liet zij zich eindelijk hooren.)" Waarom kijkt ge mij zoo be-
zorgd aan ? Laat mij maar gerust achter.'/ Nu toefde de kroon-
prins ook niet langer. Weldra was hij buiten (het paleis) en
verdween spoedig in het bosch.

497. Wij laten den reiziger aan zijn lot over om nu te verhalen van
den koning, die, zoodra hij was opgestaan, naar achteren gii'g
om de prinses met de koTiingin en de andere vorstelijke ge-
malinnen op te zoeken. De prinses had hare kamer reeds verlaten.

498. Zoodia de koning verscheen, haastte zijne dochter zich (van de
balé) af te glijden en zich voor Zijne Majesteit eerbiedig neer-
buigende (sprak zij:) //Hoe heb ik mij vergist, mijn vader! Ik
dacht dat liet iemand vreemds was (en zie liet was) mijn vriend,
de kroonprins! Hij heeft mij reeds tot de zijne gemaakt!

499. '/Volgens zijn zeggen, is hij op reis geweest om de //scgara
inarloe'/ met de '/goenoeng menjan» te zoeken en heeft hij die
gevonden in üjongbiroe, waar de kroonprinses ze hem ten ge-
schenke gaf.'/ De koning was zeer in zijn schik (toen hij dit
hoorde) en zeide:

500. //Zoo heb ik dan tocli goed geraden! Hij is niets veranderd,
docli daar hij zoo lang vermist is geweest, stond ik in twijfel
rn herkende hem niet terstond. De goden hebben 't zoo be-
schikt, dat hij juist van pas gekomen is.'/ Ook de hofdames
waren verheugd.

501. (Een oogenblik later) hernam de koning: «Zeg, waar is hij nu?»
De prinses antwoordde: '/Hij is naar de woning van den kluize-
naar gegaan om, zooals hij zeide, iets te halen, dat hij daar
in bewaring gelaten heeft. Wat dat echter i s , heeft hij mij
niet gezegd.//

502. Nu keert het verhaal tot den kroonprins terug, die zonder op-
houden zijnen weg vervolgde. Weldra bevond hij zich in 't
midden van liet woud, beklom daarop den bergtop, daalde aan
de andere zijde weer af en (niet lang daarna) vertoonde zich aan
zijn oog (het bekeude) boschaadje, dat met zijn prachtigen bloemen-
dosch een bekoorlijk gezicht aanbood.

503. (Men zag daar) allerlei geboomte, als de k a j o e p o e r i , de
ka joe m a s , de h an d u n g b a n g met de h a m p è l g a d i n g ,
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toendjoeng poetih toendjoeng barak - patjar déwi « -
di sisiii talaga madjadjar ».

504. Boenga né sal' wiring boenga - nedeng kembang m'rik soemirit-
lawan naga poespa ngajou - hento pam'radjan dé Doekoeh -
tan kotjapan ring d a d a I a u - sampoen prapti -
s'dek dé Doekoeh di djaba.

505. Kadèu mantri sagèt prapta - kawengau kapentlak liring -
dé Doekoeh raris inaserot - toehoen manjapa haloes -
Tjokor hi Déwa ko prapta - doeli mangraris -
djalan ké kaka uioelijai).

506. Sareag dé Doekoeh irjoelijau - rahadèn déwi kepanggih -
raden galoeh ujapa halon - doeh hi b'li ko jèn rahoeh -

- rahadèn mantri mandjagdjag - njahoep ngabin -
masihin maugaras haras.

507. Dé Doekoeh uiambaktó tjanang - mawadaii bokor mas wilis »
katoer ring rahadyan roro - raden inautri nginang soeroeh -
rahadèn galoeh sarengau - m'wah pangiring -
«ami boeean ndahar s'dah.

508. Rahadèn galoeh ngamlika - tityaug matoer ring hi b'li -
dé Doekoeh hiljaniu •* reko - boengkoeng lawau kaïnbeu sapoet
salimpet kalawan bapang - hento djani -
patjang panganggo mapoedja.

50ö. Rahadèn manwi ngandika - jakti patoet üéwa Goeati -
gaudjariu ngastiti Déwi - jan tanya kaki Doekoeh -
makie matoedjoewang tityaug - boja hoegi -
tityang sadya ring hi Déwa.

510. Nèh kaki boengkoengé dad'wa - lan sapoet soetra kakalih -
wastra petak lawan bapaug - salimpeté soetra haloes -

' Elders: lan s a r o e n i.
» » : l o e h o e r t a l a g a h a n g r a r a s .
* " : r i n g l a l è p e r mas a n g r a w i t .
• «• : jgandj ar in.
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':'' door eene tamelijk breede beek, waarop tal van blautfé, witte
en roode lotusplanten dreven, terwijl gansclie rijen van p a t j a r
déwi den oever bedekten.

504. Allerlei soorten van bloemen (trof men hier aan) die, daar het
juist de bloeitijd was, hare liefelijke ge-uren in 't rond ver-
spreidden. Hok de (beroemde) uaga poe spa stond juist in
vollen bloei. Op deze plek nu stond het tempeltje van den
kluizenaar. De eigenaar zat juist buiten, toen (de kroonprins) van
wiens reis verder geene bijzonderheden worden vermeld, aankwam.

505. Opziende, zag hij Ragoes Hoeinbara onverwachts naderen,
waarop hij haastig van de balé afgleed, op den grond (neer-
hurkte) en zijne hoogheid op beleefden toon toeriep: «Welkom,
mijn Heer! Als "t U behaagt, treed binnen.» "'t Ts goed, groot-
vader! laat ons naar binnen gaan.'/

506. Daarop klommen beiden den trap op en kwamen in de tent,
waar zij de prinses vonden, die haren vriend op zedigpn toon
het, welkom toeriep. De kroonprins liep op haar toe, omhelsde
haar, zette haar op zijne knieën, liefkoosde haar en hield niet
op van haar te zoenen.

507. Een oogenblik later kwam de kluizenaar met de betel aandragen,
die hij in eeue kom van groengepolijst goud gedaan had en bood
deze de beide vorstelijke personen aan. De kroonprins liet zich
niet tweemaal noodeu (waarop) ook de prinses en hare vrouwen
zich bedienden. Zoodra allen hun betel gekauwd hadden,

508. nam de prinses het woord, zeggende: "Ik heb U iets voor te
stellen, mijn vriend! (Doe mij het genoegen en) schenk den
kluizenaar (een paar) ringen met een boven- en onderkleed,
een borstband en een halskraag, opdat hij zich daarmede tooie,
als hij naar den tempel gaat om te bidden.'/

509. De kroonprins antwoordde: "Wel zeker, mevrouw! dat. is goed
van U bedacht om zoo de trouw te beloonen. Ak niet de kluize-
naar mij voorheen den rechten weg gewezen had, voorzeker
ik ware niet zoo gelukkig geweest (van U te vinden).

510. «Daar, grootvader! daar hebt ge twee ringen met een paar
zijden rokken en een wit kleed , en hier uog eeu halskraag met een
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djalan kaki né mapoedja - hanggon kaki -
boengkoengang mapetanganan.

511. Dé Doekoeh raris inanjocinbah - noenas tityang Déwa Goesti -
rahadèn galoeh lingnyalon - hené pada haba pesoe -
hiringané pada teka - pada ngambil -
sampoen telas ka djabajan.

512. Rahadèn inantri ngandika - kantoen ké hi kaki diui -
dé Doekoeh nembah lingnyalon - marggi Ratoe pang rahajoe -
raden mantri satnpoen medal - noelioet pinggir -
mamenggel goenoeng m'wali lialas.

513. Hakèh boeron né kapapas - di lialas pada padingk'lak -
hada hoeloeng patjilpolpol - boeron halit boeron hagoeug -
matjané teka mangerak - pada rimrim •
pandjaké mandingeh matjan >.

514. Tan kofjapan hanèng niargga - sampoen praptèng Daha mangkin •
sagrehan raris ka djero - rahadèn galoeh katemoe -
loemoeli kapenrlak tinglial - raden déwi -
ring Daha s'moe kémengan.

515. Sri pramis'wari ngandika - sapasira hadjak tjahi -
kaliwat hajoe né reko - sama ring hi nanak galoeh -
rahadèn mantri mangoetjap - hi boe hadji -
poetrané sang ratoe Djawa.

516. Hanaking ratoe hoetama - ring Djongbiroe sri boepati -
kang adrewé goenoeng inenjan - snngkan dané maugkin lampoes
goeroeii dané nados jaksa - bala sami -
sampoen telas tadah Hida.

' Elders: s i ngh i i m a t j a n miwah wa rak - in a in o en j i pada
ins ig ' loer - w y a k t i m a n g r e s a n g t j i ta - pada r imrim -
p a n d j a k é manrl i n g e h m a t j a n .
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borstbaud van de fijnste zijde. Draag die als gij uaar uweu
| tempel gaat, en versier uwe vingers met de ringen (zoo dikwijls)
' uwe handen zich tot bidden vouwen."
511. De kluizenaar maakte zijn sembah (en zeide, terwijl hij een en

ander aannam:) "Ik dank U, mijn Heer!// Nu beval de
;. prinses om (haar bagaadje) naar buiten te brengen, waarop
' hare volgelingen toeschoten en alles tot het laatste stuk liet erf

afdroegen.
.512. (Toen alles weg was) sprak de kroonprins: //Vaarwel, groot-

vader! het ga u goed hier!// waarop de kluizenaar op beleefden
toon antwoordde: //Goede reis, mijn Heer! Moge Uw weg voor-
spoedig zijn!// Weldra had Bagoes Hoembara (met zijn gevolg)
het erf' verlaten, en sloegen zij den weg in, die langs den bergrug
voerde. Later trokken zij midden door het woud en zoo over
den top naar de andere zijde van het gebergte,

513. op welken tooht zij allerlei wild gedierte, groot en klein, ont-
moetten , dat daar in het bosch vroolijk heen en weer sprong
en dartel dooreenvloog of zich (bij de nadering van mensohen)
verward dooreen van de hoogten lieten vallen. (Nu en dan)
liet zich ook dicht in de buurt het gebrul van tijgers hooren,
bij welk geluid de reisgeuooten (van het vorstelijk paar) vau angst
in een kroopen.

514. Verder wordt er vau hunne reis niet gesproken. Weldra kwamen
zij te Kedirie aan, waar allen het paleis binnentraden. Een
oogenblik later bevonden zij zich in de tegenwoordigheid van
de prinses, die (de vreemde dame) nauwelijks gewaar werd of
haar gelaat betrok.

515. De koningin nam 't eerst het woord, zeggende: "Wie brengt
ge. daar met u, mijn jonge vriend? Zij is zeer schoon, precies
mijne lieve dochter.// De kroonprins opende den mond en zeide:
«(Met Uw verlof) mijne koninklijke ouders ! Dit is de dochter
van een aanzienlijk vorst op Java,

516. den regeereuden koning van Djongbiroe (dezelfde) die (de houigzee)
met den wierookberg in eigendom bezat. Dat zij haar vaderland
verlaten heeft en alleen hier komt, vindt zijne oorzaak hierin,
dat haar vader in een monster veranderd is. Al zijne knechten
heeft hij reeds verslonden,

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:48:59AM
via free access



t*0tiJffiAit&

517. Kan dané paloehloehan - dèuing lampoes paramangkin -
goeroené kahapoes reko - hnntoek Hidü raden galoeli -
mamesahin soetra gadang - Itapang poetili -
sung jaksa raris mamargga.

518. Sampoeu prapta maring loewah - lampah tityangf? manjilih -
ïi'gakin Garoeda reko - sang Garoeda raris rnak'boer -
njarasab praptèug ngakasa - sira jaksi -
toemon raria medjang soetra.

5J9. Raris mantoek ngainbil p'daug - kaboeroe raria di marggi -
binoentjal mai\ik galagnh - pamarggiiié raris kantoe- -
sampoen inangliwat galagah - sira jaksi •
uialih mamboeroe njadjaiiaiig.

520. Malüi dané tampek pisan - binoeiitjal kang manik gesing -
manik hapi manik s'gara - sabarengan manik loekloek -
hingoejoep dèniiig sang jaksa - t'las sami •
malih dané tampek pisan.

521. Tityang kahoengkoelin p'dang - d'riki tityang ngrasa mati -
binoentjal kang manik hatma - raris p'djah saug jaba goeiig
k'toeg lindoeh kang prabawa - tédja goeling -
lawan tédja papageran '.

522. Sampoeu kabasmi sang séda - sawoesé mangkin kabasmyang
sang hatma dadi Batara - pangandikan Hida haloes -
daué ngandika poengkoeran - manoemitis -
marika jèn ka Koripau ».

523. Batara raris maletjat - sampoen praptèng s'wargga lewih -
maring méroe toempang sanga - raris tityang g'lis mantoek -
ring dé Doekoeh tityang teka - raden déwi -
dirika kingsanang tityang.

Elders: s o e r y a m a k a l a n g a n .
» h ' n a h n j a h i t j i l i w i k a n - r a d e n m a n t r i -

p o e p o e n e n dja h a p a n g me lah .
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517. (zoodat) alleen nog maar de vrouwen zijn overgebleven. Het
gelukte hare hoogheid zoo op eenmaal te ontsnappen, doordien
zij haren vader om den tuin geleid had. (Zij verzocht hem ui.)
om groene zijde (zoo lang te wassehen) totdat zij wit zou zijn
geworden, waarop de reus terstond op weg ging en zich

518. wuaar de rivier spoedde. Daarop maakten wij ons heimelijk weg,
gedragen door de heilige Garoeda, die opvloog eu ons door de

• lucht voerde. Zoodra de reus ons gewaar werd, liet hij de zijde
in den steek en

519. «snelde naar zijne woning om zijn zwaard te halen, waarmede
hij ons achtervolgde. We wierpen hem echter met man i t
g a l a g a h , waardoor hij in zijne vaart gestuit werd, doch
weldra was de reus het (daardoor gevormd) kreupelbosch gepas-
seerd en joeg hij ons met vernieuwde woede achterna.

520. «Nogmaals was hij digt bij ons, toen wij hem met man ik
s res ing , m a n i k h a p i , ma n ik s e g a r a en ma n-i k 1 o e k-
loek wierpen, die de reus echter door ééue ademhaling on-
schadelijk maakte. Hij naderde al meer en meer.

521. "Reeds zagen wij het zwaard boven onze hoofden zweven en
dachten wij niet anders dan te zullen sterven, toen wij de m a n i k
h a t m a naar beneden wierpen en den grooten reus op eenmaal
dood (zagen neervallen). Op het zelfde oogenblik openbaarde zich
zijn heinelteeken in donder en aardbeving, terwijl de zon door
allerlei ronde en langwerpige lichtstrepen omringd werd.

522. "(Wij stegen af) om den doode te verbranden en nauwelijks
was dit afgeloopen en de ziel onder de goden opgenomen , of
de (nieuwe) godheid sprak tot ons op vriendelij ken toon, en deelde
ons mede, dat hij later weer mensch worden en bij ons in
Koripan komen zou.

523. //(Dit gezegd hebbende) verdween hij en thans bevindt hij zich iu
den hemel, in de woning der goden van den eersten rang. Ook
wij toefden nu niet langer, maar haastten ons de reis te ver-
volgen en weldra bereikten wij de wouing van den kluizenaar,
waar ik de prinses zoo lang gelaten heb. //
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524. Sri pramis'wari ngaudika - miwah sira sri boepati -
Mirah bapa m- Mas ingong - kaliugané pyanak toehoe -
Winten Mirah ko hi Déwu • liedii njahi - *
ba ri b in an t'kèn bapa. j

525. Sri pramis'wari ugaudika - kahoekin ké hadin njahi -
rakané njagdjagin tanalou - inariki sare.ug maloenggoeh -
uienèkan ka balé h'inas - l'wir dadari -
boeka boenga ué hapasaug.

526. Rahadèu galoeh ring Daha - hoedjart' haroemamanis -
da hédalem Mirah heinbok - rahadèu galoeh Djongbiroe -
soeuiahoer hatoeugtoeng drawa - tityang ngiriug -
boja tityang ba ri b i n au.

527* Liwat soekané woug Dïilia - wong djabil miwah woug poeri
hammtoii t'wan galoeh roro - kadi wiuten h'mas tatoer -
katon kadi boelan keinbar - Bajan Sauggit -
Tjondoug sama djadjar-djadjar.

528. Kantjit prapta s'koel hoelam - b'rem harak sadjeng tan kari
ngajoeuaug t'wan galoeh roro - rahadèu mautri kawoewoes -
maugadjengang ring pamengkang ' - sri boepati -
hauadah riug djaba tengah.

529. Sampoen woes ami ngajoenang - rahadèn mantri ka poeri -
w'ugi (lawoeh tiga reko - tan sail hamoepoe kalangoeu -
ujabran dina ja kasoekan - kalih sasili -
hamoeudoet joetri riug Daha.

TUI.

580. Tan kotjapannja ring Daha - ring Djawa woewoesen malih -

> Elders: r i n g w y o s p i r w a .
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524. Nu namen de koning en de koningin het woord (en heetten
de prinses welkom). //Mijne lieve! (dus sprak Zijne Majesteit)
//'t Is mij of gij mijne eigene dochter waart. Ge moet toch
vooral niet verlegen zijn, mijn schatje!//

525. Daarop beval de koningin (hare dochter) om hare nieuwe vriendin
tot zich te roepen, waarop gene terstond op (de prinses vau
Djongbiroe) toetrad en haar uitnoodigde om met haar in de
bale mas te gaan en daar plaats te nemen. (Toen zij daar
zoo naast elkander zaten) geleken zij twee hemelnimfen. Men
zou hen voor een paar bloemen hebbeu aangezien.

526. De prinses van Kedirie nam (het eerst) het woord en sprak op
iunemeuden toon: //Gij moet vooral niet beschaamd zijn, lieve
zus!" waarop de andere met eeu honigzoet stemmetje ten
antwoord gaf: « ik zal aan Uw verlangen voldoen en niet
verlegen zijn! «

527. De lieden vau Kedirie, zoo in als buiten het paleis, waren
uitermate verheugd toen zij daar de beide prinsessen zagen
(zitten), wier schoonheid schitterde als een (geslepen) diamant
of als lijn gepolijst goud. Zij gelekeu twee manen, (die lie.ur
vol schijnsel op aarde werpen). De verschillende hofdames zaten
in rijen geschaard (aan hare voeten).

528. (Men was nog druk aan 't praten) toen het eten werd opge-
dragen. Ook de dranken als brem, arak en palmwijn ontbrakeu
niet. De beide prinsessen zelt'en zich aan den maaltijd, terwijl
Bagoes Moenibani. op de binnenplaats bediend werd en de koning
(met zijn gevolg) in den tweeden voorhof aanzat.

529. Zoodra allen gegeten hadden en liet derde uur van den nacht
was aangebroken, begaf de kroonprins zich naar het binnenste
gedeelte van het paleis (naar de kamer der prinsessen) waar
hem de zaligheden van het huwelijk wachtten. Ook de vol-
gende dagen werden in genot en vreugde doorgebracht, en zoo
gingen de twee (eerste) maanden van zijn huwelijk in Kedirie
(ongemerkt) voorbij.

H O O F D S T U K V I I I .

DE VR1NSES VAN' UJAMI.NTORa TREURT OM HAGOfiS HOBMBAKa, TERWIJL

HAKE JONGKHK ZISTKR ÜÜÜR DEN KROONPRINS VAN WINDOB-

TINGA1. TKN HUWELIJK WORDT GEVRAAGD.

531). Nu -zwijgt het verhaal van Kedirie en keeren we naar Java

3e Volgi. XI. 14
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lii Nawang Tranggnna rpko - s'kel manahé toer hiboek
méling doeké di bantjing.ih - jèn kawidi -
inanjembar Hagoes Hoembara.

531. Mapangrawos di dj'ro pisan - Made Taro inalii inabin •
Made Taro miuijalèmpoh - maliabin sarwi inakoetoe ' -
Nawang Tranggaua ngnmlika - hadoeh njahi -
s'kel hemboké tan sapira.

532. Méling heinbok doek inanjeinbar - di banijingali tani kikit -
hanaké tnannntnn hem bok - djengah hemboké tan soehoed -
djani kènkèn ban ngliiajang - singnja njahi -
polih daja hembok bahang i.

538. Sa])oenapi hantoek tityang - dèning pakon goeroe hadji -
dadihauja tityang b'log - katakoetan ring hi goeroe -
m'wah Ian hi boe pramis'warya - tityang hadj'rih -
Nawang Tranggana ngandika.

5.34. Djalan pèt njahi ka taman - panganggoné honjang basini -
g'lang pending miwali ron ron • soebengbapanglawan boengkoeng •
saboek dodot da ngenoewang - s'kar tadji -
toer mamarggi praptèng tairian.

535. Nawang Taro masarengan - panganggoné tani kikit -
djalan djani soeba borbor - mangadakang g'ni hagoeng
masahang bahan tjandana - m'rik soemirit -
inasepoek » teka ring s'wargga.

530. (Jègèr jirawatek déwata - iniwah prawatek déwati -
malajoe sami inatindjo - prabawil tédja koekoehoeng -
t'kèn soerya makalangan - tédja. goeling -
k'toeg Iin4oeh magèndjotan.

637. Tan p a n t ar a hikang kilap - baret linoea koemalilit -

' Elders: r a r i s ma ha t o e r . * Elders: k tü ikèu bah au.
» Klders: k o e u i o e t o e g .
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terug, waar de prinses (van Djamintora) van hartzeer verging,
dewijl zij niet kon nalaten te denken aan den dag, toen zij
geroepen werd om in den voorhof Bagoes Hoembaia te sein ba reu.

531. (Terwijl zij op zekeren dag) achter in het paleis zat te praten,
verzocht zij hare jongere zuster, Nawang Taro, om op haren
schoot te komen zitten. Deze plaatste zich vlak voor haar en
leunde zich tegen haar aan, waarop Nawang Tranggana, terwijl
zij haars zusters hoofd onderzocht, zich aldus liet hooren: '/Ach,
zus! mijn hart is tot berstens toe vol.

532. «Ik denk maar altijd aan het oogenblik, toen al die meuschen
mij in den voorhof hebben zien sembaren. Ik verga van schaamte
daarover. Hoe zal ik dit van mij afzetten ? Misschien weet gij
er iets op te bedenken: geef 't mij dan te kennen.//

588. «Wat zal ik zeggen'/ (dus luidde het antwoord) '/dewijl 't op
bevel van onzen koninklijken vader geschiedde! Daarin kan ik
geen raad geven: ik heb te veel ontzag voor vader en voor
onze moeder de koningin! // Nu hervatte Nawang Tranggana:

534. /'Kom, zus! laat ons dan maar naar den hof gaan en daar
onze kleederen en sieraden tot 't laatste stuk toe verbranden:
de arm- en voetbanden, deu gordelband , de ronron, de oor-
bellen , den halskraag met de vingerringen en de sekar tadji
met de rokken. Er mag niets overblijven.'/ Meteen stapte zij
o]) en trad dra den hof binnen,

535. vergezeld van Made Taro. Weldra lagen heur kleederen eu
sieraden op een grooten hoop bijeen en een oogenblik later
hadden zij een fel vuur ontstoken, waarbij zij zich van tjandana
als brandhout bedienden, welks liefelijke geur zich wijd en zijd
verspreidde, en eindelijk uaar deu hemel steeg.

536. Het godenheir, zoo mannen als vrouwen, liep saam om naar
dat vreemd natuurverschijnsel te zien, (en de reden te onder-
zoeken) waarom de zon (zoo op eenmaal) van allerlei lichtkransen
omringd was, terwijl een onderaardsch geluid als van den donder
zich liet hooren en herhaalde schokken (de aarde op hare
grondvesten) bewogen.

587. Zonder dat iemand er op bedacht was, doorkliefden felle bliksem-
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gereh mamuenji w è t a n l o r - hoedjan radjané soemamboer - J

watek déwata ngandika - raden déwi - •

Nawang Traugganü kalaran.

538. Seksek djedjel tepin s'wargga - hingoetjapingoetjap sami -
ïnannaning koekoesé reko • koemoetoeg ring s'wargga rawoeli •
raden galoeli Djamintora - dané s'dih -
mambasmi wastra ring taman.

539. G'ni hika sampoen malang - inantoek prahyang hyang liaglis
sumi hangélingin henggon - ring leuiah mangkin kawoewoes -
raden galoeh Djamintora - inakakalih -
Nawang Trauggaiw ngaudika.

540. Djalan njalii kajeh 'ndènau - langsoehang raga né mangkiu -
raris ka pantjoran ngodjog - toeinoeli niusiraiu lalioet -
sawoesé maugkm inasiram - raden déwi -
raris mantoek makalihan.

541. Sapraptané ma ring poera - ugodjog ka pam'remau hag'lis -
matra matra boeka katon - raden inautri boeka keujoeng -
sarwi magoeling-goelingan - lioelat djani -
pak'uehe mapangenau.

542. Méling doeké di bantjingah - hawak hMoeh paksa mVani -
lianak t'wah tau w'nang kèto - bas uiaugoetjiwajaug goeroe
lieuto djani pahangeuang - m'rasa s'dih -
jèh paningalé boejar.

543. Djani kéné temahanja • sahi nggawé laran hati -
nah pistm djani tahauang - baué ïnamiwal hi goeroe -
méling doegasi- manjeinbar - raden mantri -
pesoe né henoe sangsaiü.
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stralen de lucht en begon het in 't zuid-oosten /waar te don-
deren, terwijl te gel ijker tijd een hevige wervelwiiid opstak,
die zich in groote kringen over de aarde bewoog en den fijnen
regen naar alle zijden uiteenjoeg. Voor de hemelbewoners was
het spoedig geen geheim meer, dat de prinses Nawang Trang-
gana door een ongeluk getroffen was.

538. Zij verdrougen elkander op de grenzen van den hemel en rede-
neerden druk over de herkomst van dien rook, die zich tol
in den hemel verspreidde (en die geene andere was dau) dat
de prinses van Djamiutora uit hartzeer hare kleederen (en sie-
raden) in den hof verbrandde.

589. Eindelijk doofde het vuur uit, waarop de hemelbewoners terstond
huiswaarts gingen en ieder van hen naar zijn eigen verblijf terug-
keerde. (We verlaten hen) om ons weer op de aarde te verplaatsen,
en ons verhaal van de beide prinsessen van Djamiutora te ver-
volgen. Nawang Tranggana nam (het eerst) het woord en zeide:

540. «Kom, zus! laat ons nu eerst naar het water gaan en ons
afwasschen." Daarop begaven zij zich regelrecht naar de bad-
kamer, namen een bad en keerden dan met heur beiden naar
huis terug.

541. In het paleis gekomen, spoedden zij zich naar de slaapkamer.
Terwijl (Nawang Tranggana) op hare legerstede lag uitgestrekt,
verscheen haar telkens de kroonprins en verbeeldde zij zich dat
hij haar toelachte (wat niet weiiiig er toe bijdroeg om hare
onrust te vermeerderen). Zonder een oog dicht te kunnen doen
lag zij daar neer, terwijl men 't haar kou aanzien, dat haar
hart van pijnlijk verlangen verteerd werd.

54'i. "Ik denk alweer» (dus sprak zij bij zich zelve) aan 't voorge-
vallene in de bantjingah , toen ik, eene vrouw, gedaan heb wat
anders een man doet. Dat is immers niet geoorloofd, (en ik
begrijp nog niet) hoe vader mij tot. zoo iets heeft kunnen dwingen !»
De herinnering daaraan deed haar pijnlijk aan en maakte haar zoo
bedroefd, dat de tranen haar over de wangen stroomden.

543. vEn het einde hiervan zal zijn" (dus ging zij voort) '/dat het hartzeer
aan mijn leven zal blijven knagen! Maar, in vredesnaam! ik zal 't
maar moeten dragen : dat is (mijne straf) omdat ik mij tegen vader
verzet heb, toen ik (geroepen werd) om te seinbaren. (Ik had zoo-
veel in te brengen en wat heb ik er mede gewonnen?) Dit, dat
de kroonprins (gezond en wej) vertrokken is en (ik) met mijne
smart beu achtergebleven.
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544. Iïembok liwat mapangenaii - ban dané né dini sakit -
nawi kaj)ireng;m rcko - hantoek bibiné m'wali goeroe •
di Bali t'wah byoeh ' bald - bas tong polih -
dané ring sang praboe Djawa.

545. Salii dané n gad or pi r;i - hokané di sclat pasih -
kat'kan soengkané kahon - dadi lieuibok tan paseinoe -
inirib aiinja ndoemadakang - sangkan djani -
s'dih liembok fwara pegat.

546. Henibok djani inangorahaug - uiocnjin heiubok tekèu njahi -
Hanging da ngwéraliang reko - nawi weroeh Da sang praboe -
liembok teked maui poewan - ugiring hi b'li -
dané patjaug g'lis tekii.

547. Nawaug ïaro sawoer seinbah - Iiinggih henibok tityang hadj'rih
byaiiiï tityang b'lèhbch reko - nawi heinbok selang kajoen -
rakané lialon augoetjap - s'uioe langis -
hauaké né temahanja.

548. Hanak t'wahnja liembok toelah - saugkan hemboh sahi sedih
s'dili paling djwa satata ' - manahé hiboek mamoepoet -
sanrlangLii t'wah padidihan - t'wah heuiasin -
t'wah kèto ko g a n d j arauj i i .

549. Doemadak sidané tekii - mani p'wan dané inalii -
liembok ngatoerin ka djero - hapang hi goeroe mauoentoen -
sareng ïnalinggili di pociü - sahi-sahi -
henibok soeka medjang karyi.

550. Tan kotjap Nawang Tranggana - h a n a ta kotjapan malih -
ujantri WiNDOE-ïiNGAi, reko - kajoen hanglamar t'wau galoeh
Nawang Taro kakajoenang - doeké ïnidjil -
daweg rakané manjeinbar.

> Elders: warggi. » Elders: dja.ni hon.ja, La ba, p on ion
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544. (üaarop zich lot hare zuster wendende, sprak zij) -/Ik deuk er
met smart en schaamte aan , dat hij hier ziek geweest is. Mis-
schien komt 't ter oore vau zijne ouders, die daar ginds op Bali
over ontelbare onderdanen (te gebieden hebben) terwijl (hun zoon)
met ledige handen door een Javaanschen vorst is weggezonden.

545. //(Zeker zullen) zij onoplioudelijk hunnen zoon trachten te troosten,
die aan de overzijde van de zee zoo ernstig ongesteld is geworden,
terwijl ik mij onverschillig betoond heb, als kon 't mij niet
schelen of hij dood ging dan wel herstelde. Daaraan heb ik 't
dan nu ook te danken, dat ik van hartzeer verga.

546. «(En toch) wil ik u eens wat zeggen, zus? Maar ge inoogt het
niet verder vertellen, opdat de koning er niet achter kome:
eerstdaags zal ik (toch nog) met mijnen vriend uiedegaan; hij
keert spoedig terug.//

547. Nawang Taro antwoordde, terwijl zij zich voor hare zuster
boog: "Met Uw verlof, mijne zuster! Ik ben veel te bang
en ook met gewend om iemands geheimen op straat te brengen j
vertrouw mij maar.// Nu hervatte Nawang Tranggaua., terwijl
de droefheid op haar gelaat te lezen stond: '/Zoo speelt het lot
met den inensch!

548. «Er rust een vloek op mij en van daar die aanhoudende droef-
heid, die bange smarten zonder eind! Mijn hart is vol tot
berstens toe en ik moet dat alleen dragen. Ik moet (voor mijne
misdaad) boeten: ik maai wat ik gezaaid heb en anders is
het niet.

549. //Geve de hemel slechts dat (mijn wensch) werkelijk vervuld
worde en hij van daag of morgen naar hier terugkeere! (Zonder
mij te bedenken) zal ik hem verzoeken met mij naar binnen
te gaan, opdat vader hem moge uituoodigeu om voor goed hier
bij ons te blijven. Als eene trouwe slavin zal ik hem dienen en
alleen voor hem leven!'/

550. Nu zwijgen we een oogenblik van Nawang ïrauggana om van
iemand anders te verhalen en wel van den kroonprins van
W i n d o e - T i n g a l . Zijne Hoogheid koesterde het voornemen
om de prinses Nawang Taro ten huwelijk te vragen, (op wie
hij verliefd was geworden) toen zij, bij gelegenheid dat hare
oudere zuster (dien vreemdeling) zou sembaren, zich buiten
vertoond had.
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551. Rahaflèn mantri manjenibah - ring goeroené sri boepati - .',*
raden maiitri matopr halon - doproesang hitjan hi goproe - 5
mangkin poptra ring tityang - wènten poetri - i
pamadé ring Pjnmintora. , *

552. Nawang Taro l i a r a n ida - hitja goeroe ngarawnsin -
lingira sira sang katong - sandikan hi nanak Bagoes - '
bapa djani manoendènaiig - ])atiFi inantri -
tatiga hanggawü soorat.

55S. Patih niantri kemil loewas - ka üjamintora ne' djani -
hanggawa panomali roko - pa rek ring sira sang jirahoc -
toenas kajoené sang nata - jan to djani -
hasoeng tan pasoeng inawalva.

554. Sampoen mamarggi hoetoesan - tigang siki nggawa toelis -
m'wah radja panomah reko - tan kotjapannja ring h e n o e -
sam))OPii prapta ring nagara - dawoeh kalih •
djopmodjog maring bantjingah.

555. S'dek tinangkil sang ïmta - hoetoesan katiga prapti -
mama rek Hida sang katong - sang soerat sai'npoen kahatoer -
sang praboe hag'lis mamatja - toer mangoeri -
winatja maring w r e d a j a.

556. Hornining sewa la pa t ra - sahapratrkaning toelis -
sang jiraboe hémeng hangrawos - toer bcnigong tan k'na moe woes •
bahan dané né njanggoepang - inantri Bali -
raden galoeh makaHarl'wa.

557. W'kasan dané ngandika - pangandika liaroemanis -
lali hatoe.rang ring saug katong - kadoeng moenjin maman sahoed
inaloe mninan manjanggoepang - mantri Bali -
daweg dané dini soeugkan.

558. Mangkin dané dèrèng te.ka - daué masemaja malii -
kranan maman takoet nanggap - hoetoesan hoematoer haloes -
doeh üéwa Ratoe saug nata - mantri Bali -
sampoen mantoek ka Koripan.
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'•551. (Op zekeren dag) verscheen onze prins voor zijnen vader, maakte
zijn sembah en zeide: vHreid Uwc gunst over Uwen zoon uit,,
mijn vader! (en vervul den wensch mijns harten). (Ik zou gaarne

;• trouwen en wel met) de jongste prinses uit Djamintora.

552. Haar naam is Nfawang T a r o . Wees zoo goed dat (voor mij)
in orde te maken, mijn vader!" Zijne Majesteit, antwoordde
terstond: "Tk geef u gaarne mijne toestemming, mijn zoon! en
zal dadelijk drie van mijne voornaamste legerhoofden afvaardigen
om een' brief (van mij) over Ie brengen.'?

553. (Daarop zich tot dezen wendende, vervolgde Zijne Majesteit:)
"Komt aan, begeeft u terstond op weg naar Djamintora om den
bruidschat te brengen. Maakt uwe opwachting bij den koning
en ver/.oekt hem om zijn antwoord te mogen weten. Keert
dan dadelijk terug, hetzij (de koning) zijne toestemming geeft
of die weigert."

554. De drie gezanten vertrokken onverwijld om den brief met de
geschenken over te brengen. Van hunne lotgevallen op reis

' spreekt het verhaal niet. Het was negen uur in den morgen,
toen zij in de stad aankwamen, waar zij regelrecht naar het.
palcis gingen.

555. De koning gaf juist audiëntie, toen de drie afgezanten hunne
opwachting maakten. Zij boden hem den brief aan, dien hij
terstond las om daarna

556. mrl afgewend gelaat over den inhoud en de hem toegezonden
geschenken na te denken. Zijne Majesteit kon echter tot geen
besluit komen en zat met een ernstig gelaat stom voor zich uit
te kijken. De reden hiervan was, dat hij de beide prinsessen
reeds aan den prins van Bali beloofd had.

557. Eindelijk opende hij «en mond eu sprak op vrieudelijken toon:
«Wel, zegt, maar aan Uwen vorst (dat ik niet aan Zijn ver-
langen kan voldoen) daar ik reeds mijn woord gepasseerd heb.
Ik heb (haar) vroeger reeds toegezegd aan den prins van Bali,
toen zijne Hoogheid hier ziek lag.

558. '/Hij is sedert nog niet hier geweest, (doch) hij heeft, beloofd,
dat. hij terug zou komen en daarom durf ik (uw- voorstel) niet
aan te nemen." Nu spraken de afgezanten beleefd: «Met Uw
verlof, Groote Heer en Koning! de prins van Bali is reeds
naar Koripan teruggekeerd.
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559. Dane mantoek roras ' dina - tan wènten manampak goemi -
dané moendoet poetri kaliot - raden galoeh ring üjongbiroe -|
saiighyang Garoeda mainboewat - m'wali paugiriug -

sami wèuteu kalih dasïi. .

560. Tan d 'wa dané katoetoetan - liautoek sang jaksa di marggi •
toer dané majoeda rrko - ring hokané raden galoeh -
tinibakan manik hatrnii - si ra jaksi - -
])edjah sampoen binasinijan.

5fil. Sang jiraboe halon ngandika - lamoen tocwi kèto Ijalii -
inanian nanggap hvoen sang katong - liootoesan mapainit mautoek
sainpoen praptèng Windoe Tingal - sri boepati -
tinangkil ring djaba pisan.

562. Sarong.poetram; ring djaba. - hootoesan prapta toer bakti -
sang praboc ngandika lialon - kcnkèn handikan sang Ratoe -
hinggili Hida lintang liitjii - toer katampi -
soerat lan radja panomah.

563. Sang ratoe ring Windoe-Tingal - m'wali poetrané raden inantri
kalintung sockané reko - polili haiiglamar l'wan galoeli -
lianging poctrii né halitan - Icinah wengi -
njabran niangingonin pandjak.

IX.

5fi4. Tan kotjapaimjït ring Djawa - ring Bali woewoesan malih
mantri ring Koripan réko - haihoi\ginong dyah roró hajoe
sawatara jèn lawasnya - kalih sasih -
maroepa soeka tan soeka.

565. Raden mautri tan pakènak » - kajoené sadina latri »

Elders: sya. •" Elders: s a j a n k o e s y a .
// ; s a d a s 'moe s ' m o e s 'd ih .
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659. «Twaalf dagen geleden is hij naar zijn land vertrokken en wel
door de lucht, nadat hij eene schoone koningsdochter, de prinses
van Djongbiroe, geschaakt had. De heilige Garoeila heeft hen
met twintig volgelingen weggedragen.

560. "Wel werden zij terstond op hunne vlucht achtervolgd door
den reus en heeft deze nog gestreden met zijne dochter, de
prinses, doch zij wierp hem (ten laatste) met ma n ik h a t m a ,
waarop de reus den geest gaf. (Zijn lijk) is reeds verbrand.'/

561. Nu hernam de koning bedaard: "Als dat werkelijk zoo is,
dan heb ik verder niets tegen het verlangen van uwen vorst in (e
brengen; ik neem het voorstel aan." Met deze boodschap ver-
trokken de gezanten, na behoorlijk afscheid genomen te hebben,
en keerden zij naar Windoe-Tiugal terug. Zijne Majesteit zat
juist met zijnen zoon op het voorplein

562. toen de boodschappers terugkwamen eu in eerbiedige honding
voor hem neerhurkten. Hij voerde hun terstond te geinoct:
"Wel, wat heeft de koning gezegd?" "Om U te dienen! Zijne
Majesteit is er zeer mede in zijn schik en heeft den brief met
den bruidschat aangenomen.'/

563. De vorst van Windoe Tingal en zijn zoon, de kroonprins, waren
zeer verblijd (toen zij hoorden) dat hun aanzoek om de hand der
jongste prinses (van Djamintorïi) met een goeden uitslag bekroond

. was. (Zij lieten een groot feest aanleggen) en stelden hunne knechten
dagen achtereen in de gelegenheid om met hen vroolijk te zijn.

HOOFDSTUK IX.

B A G Ü E S I I O E M R A R Ü KAN HET VERLANGEN NIET WEERSTAAN OM DE

PRINSES VAX DjAMIN'TORa TERUG TE ZIEN E.N REIST VOOR DE

TWEEDE MAAI, NAAR J AVA.

564. Wij laten nu de lieden op Java hun gang gaan en keeren met
ons verhaal naar Bali terug. De kroonprins van Kovipan had
nu reeds twee maanden in het gezelschap zijner beide schoone
prinsessen doorgebracht, toen zich (op eenmaal) een trek van
ontevredenheid op zijn gelaat begon te vertoonen.

565. Zijne Hoogheid was (blijkbaar) onaangenaam gestemd van binnen.
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t<ifir hangembeng hijeh panon - méling ring rahadèn galoeh -
raden dowi Ojamintora - lemali wengi -
sahi kahèsti ring mauah.

566. Gamboeh iniwah tataboehan - hauggon manglipoerang serjih -
tan kfiia saroewang reko - rahadèn galoeh Djongbiroe -
has'moe kagijat tnemingal - s'moe gipih -
raris matoer ring rahadyan.

567. Toer malinggih pakalvan - tityang matoer ring hi b'li -
ngoeda b'li bengong-bengong - inirib dèrèng mepek kajoen -
handikajang teken tityang - sampoen b'li -
mangkin makoebda riiig tityang.

568. Raden mautri jèn kosekan - hépoeh di dj'roning at-i -
Hanging té takoet ngorahang - raden galoeh neteg nwtoer -
sareng raden galoeh DahiL - ngasiiiasih -
hoedjaré mangresang mauah.

569. .Ian hi b'li doeroes hitja - mamandjakaug tityang mangkin -
ngandika hoegi ring tityaug - nawi wènten malih kajoen -
di djfiha poetri kahyoenang - néné ririh -
né degeng mangaba raga. '

570. Ui b'li sampoen manawang - poetri di Djawa di Bali - .
hengkèn dja kajoenang reko - Rat.na Dj'wita tityang takoet -
dané hyos toer magoena - boja geming -
pangaroeh h ij o s b a r a n a.

571. LyaiiiUi t'kèning poenika - tityang njanrlang mangrasanin -
di Djawil poetri né kahot - liakèh inantri né hoelangoen -
mawasta NAWANG TKAXOGANS - hajoe lewih -
inaduewó tjatjorong dacl'wa.

572. Poenika d'lingé di Djawa - byana kokih ban inantri -
poenika héinanang tityang - raden mantri raris kenjoeng -
poenika né haptiu tityaug - snpoenapi -
mangkin hantoek maugrawosang.

' Elders: p a u g a u d i k aj a u g r i n g t i t y a n g .
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Zijne oogen vulden zich telkens met traueii, zoo dikwijls hij
aan de prinses van Djamintora dacht, naar wie ziju hart nacht
en dag uitging.

566. Het hielp hem niet of hij ook al de gamboeh liet spelen en
muziek liet maken, om zoo doende zijn verdriet te verzetten.
Hij kon (zijn leed) niet veAergeu, althans, toen de prinses
van Djongbiroe hem eens goed aanzag, schrikte zij van ziju
gelaat en sprak zij gejaagd tot hem,

567. terwijl zij met de andere bij hem ging zitten: //Ik wilde U
wat vragen, mijn vriend! Hoe zit gij toch zoo ernstig te kijken,
als ontbrak er nog iets aan Uw geluk ? Zeg het mij en verberg
liet mij niet.w

568. De kroonprins zat in tweestrijd, doch hij waagde het niet (zijn
leed) te openbaren. De prinses bleei echter bij hem aandringen,
geholpen door de prinses vau Kedirie, en sprak hem, terwijl
zij hem liefkoosde, op hartroerenden toou aldus aan:

569. //Als gij nog altijd Uwe slavin genegen zijt, spreek dan toch
tot mij! Verlangt gij misschien uog meer (veroveringen te
maken) ? (Zeg mij) waar woont de verstandige en getrouwe prinses,
naar wie Uw hart uitgaat?

570. //üij zijt immers met alle koningsdochters op Java en op Bali bekend:
welke daarvan wilt ge hebben ? Alleen zou ik U niet durven (aan-
raden) die beroemde prinses (ge weet wel), die te slim is en te zeor
in de geheimen der wetenschap doorgedrongen om zich door U te
laten vangen. Zij is onder de h y o s ba ra na geboren!

571. (Ik ken echter) eene andere, die ik wel kans zie U te bezorgen
en die mij ook wel bevallen zou. Ik bedoel eeue schooue en
beroemde prinses op Java, Nawang ïrangganü genaamd, op
wie de meeste prinsen verliefd zijn. Zij heeft een paar heldere
kijkers in 't hoofd (waarmede zij tot in iemands hart leest)

572. //en is de verstandigste (vrouw) op Java, zoodat dan ook nog
geen enkele prins haar heeft kunnen verschalken. Haar zou ik
gaarne mogen lijden!" De kroonprins begon te glimlachen en
zei de: «Naar haar gaat juist mijne begeerte uit! Wat dunkt U,
hoe zal ik 't aanleggen (om haar te krijgen)?//
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573. K'njoeiig raden galoeh Daha - hoedjaré ngenjoedang ati -
sampoen ko tityang matakon - lii b'li t'waWi njak ngükoe -
lamoen t'wah hi b'li njadyajang - dina betjik -
bin teloen beli ka Djawa. >

574. Poenika dina né m'lali - margginin beli meinaling -
Boedaning Wajangngé ieko - nanggal ping ro ném' hajoe -
PADJKNGKIXGKIXG j) a il g a i'a il v a - dojan polili -
toer malih byana sangkala.

575. Raliadèn mantri ngandika - iloeh D('wa wikan dyahari -
k'ujoeng raden galoeli roro - tatamahan hoeliug ngiloe -
raden mantri jèn pangarah - paramaugkin -
nedoenang pada bahita. 2

576. Sampoen hoesan inapangainh - prahoe hakèh ring pasisi -
kotjap raden galoeh roro - kari ngrawos ring sang kakoeug -
hasoeng s'pah di pabinan - g.iuti ganti -
boeka déwi lawan déwii.

577. Sampoen hi b'li sangsaja - ngawonin titvang di poeri -
bojii titvang patjang h'long - mamandjak ring b'li Bagoes -
uadyau soewé b'li loeugha - tityang bakti - »
jadyau ping sapta inandjanma.

578. Rahadèn mantri ngandika - sarwva hingoesap gigir -
liasib sadja ko hi Uéwa - tityang pamit ué bin teloeu -
sangkan tityang byana loekta * - jèn manjilib -
raden galoeh Djamiutora.

579. Daweg tityangó hirika - sakit katekan das mati -.
goeroen dané njoeudaiig tityang - NawangTranggana inanjiraboeh
raris tityaug m r a s ah i t a n g s - nanging k'til -
m'dalé hoeli di poerü.

' Elders: m a dj a I a 11.
» Met dit vers eindigt een der gcraadj)leegde J1SS.
* Elders: h è s t i . 4 Elders: t o e s t a .
• " : l u a s a g i t a n g en i n r a s a g i t a n g .
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i' 573. Nu begon ook de prinses van Kedirie te glimlachen, terwijl zij
op wegsiependen toon sprak: "Toen wij u straks vroegen, hebt
ge niet willen bekennen! Maar, hebt ge werkelijk Uw zinnen
op haar gezet, zorg dan dat ge over drie dagen naar Java
vertrekt;

574. "dat is een gelukkige dag voor U om uit schaken te gaan.
(Wij schrijven dan) W o e n s d a g van de zeven en twintigste
week, den tweeden dag van de wassende maan, een dag, die
p a d j e n g k i u g k i n g genoemd wordt (en met recht) een ge-
lukkige mag heeten, daar hij gemeenlijk (de onderneming) doet
gelukken en in geen geval onheil aanbrengt."

575. De kroonprins hervatte: "Wel, wel, Mevrouw! hoe goed weet
gij dat alles, mijne schoone prinses!" waarop de beide dames

I; lachende ten antwoord gaven: "We weten dat uit eene over-
|. levering in onze familie." Nu gaf de kroonprins last om zijne

knechten op te roepen en terstond de schepen zeilree te doen maken.
576. Zouder verwijl werden dan ook de uoodige bevelen dienaangaande

uitgedeeld en weldra zag men talrijke vaartuigen bij het strand gereed
liggen. Intusschen zaten de beide prinsessen nog altijd met hunnen
echtgenoot te praten, terwijl zij, op zijne knieën gezeten, beurtelings

; eene siripruim met hem wisselden. Hen daar zoo ziende, zou men
geineend hebbeu in den hemel verplaatst te zijn.

• 577. "Maak er U maar niet bezorgd over//(dus lieten de beide schoonen
zich hooreu) dat gij ons hier in het paleis moet achterlaten.

;' Wij zullen U geenszins ontrouw worden, schooue vriend! Al
; mocht ge ook lang wegblijven, dat zal aan onze trouw niet
jj schaden. Al worden we ook nog zevenmaal geboren (wij zijn

en blijven de Uwen)!»/
578. De kroonprins streek haar over den (naakten) rug en zeide: «Wat

I ziit gij toch goed, mevrouw! Ik za' dau overmorgen afscheid
!' van u nemen. De reden waarom ik er zoo ontevreden uitzag was, dat
S ik in stilte aan de prinses van Djamintora dacht (eu 't U niet
f durfde te zeggen. Maar 't is beter, dat ik U maar alles vertel).

579. Bij gelegenheid dat ik mij daar bevond, werd ik door eene
ongesteldheid overvallen, die mij aan den rand van het graf
bracht. De vader van Nawang Tranggana (was zoo vriendelijk
van) mij met zijnen arm te ondersteunen, terwijl hare hoogheid
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580. Raris tityaug kasimbingaii - hantoek dané kata. Ujawi -
bvana tityang bisa reko - jakti ririhé manioepoet -
sami ring hi Ratna Djwita. - boja pauggil -
inakiana tityaug koetjiwii.

581. Kaden Djongbiroe ugandika - hésemé nganjoedang ngati -
né mangkin poepoetang reko - liapang da kalali ' mangnpoeng •
ïnancleg b'li kahon satwa - néné mangkin -
ragau danéné bakatang.

582. Jan mangdé mangkin hoeroengang - Djawa Bali manggoejonin
pangintèu dauéné reko * - njenggoekang sapandjaug toehoeli
mangkiu hapaug horalianga - daué ririh -
tityang kepitau woug Djawa.

588. Pragina gamboehé paila - sami to hadjak hi b'li -
rahiu dané Made Taro - toer daué seneng ring gamboeh -
poeuikü karaning bakat - hanak tjelih -
kèto hantoek inandajauang.

584. Gamboeli dané sahi medal - diriki geutosin beli -
raris poepoetang di seinlou-senilon Bah dané weroeh -
Hanging dané jèn mauawang - hapuu sakti -
bikas woug djagaté tawang.

585. Woug Djawa bvana manawang - ring sasendou gamboeh Bali -
Nawaug ïaro wikan reko - riug rakané liwat takoet -
byana poeroeu uiaugwérajang - t'v\ali kakalih -
hauaké di Djawa uawaug.

586. Poepoet marawosrawosau - raris katoer ring n'repati -
langkoeng soekaué sang katong - sapratékané sang Bagoes -
sampoen wengi dawoeh tiga - kantjit pra])ti -
pangajali * ngatoeraug dahar.

' Elders: t o e j o e h . i Elders: d o r o p o u .
* // : pau dj ero w au.
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mij heeft gesembaard. Ik had al 't mogelijke beproefd (om haar
te zien) maar 't was een lieeie loer om haar uit hare vertrekken
te krijgen.

580. (Eindelijk naar buiten gekomen) heeft zij mij in het Javaansch
een raadsel opgegeven, dat ik echter niet kon (oplossen).
Waarlijk zij is door en door knap, de weergade van die be-
roemde prinses en ' t is dus niet te verwonderen, dat ik voor
haar de vlag heb moeten strijken'/.

581. Nu nam de prinses van Djongbiroe het woord, en sprak, terwijl
een hartbetooverende glimlach om haren mond speelde://Ditmaal
moet ge het doorzetten en zorgen, dat ge niet meer met den
mond vol tanden blijft staan. Laat u thans niet door hare
woorden en vertelsels overbluffen, maar (houd aan) totdat zij
zich aan u heeft overgegeven.

582. //Als gij 't nu weer moest opgeven, dan zou geheel Java en Bali
u gaan uitlachen, terwijl hare voedsters heur leven lang van u
zouden praten. (Volgt gij echter mijnen raad getrouw op, dan)
sta ik er voor in, dat ze (daar ginds) van mijne slimheid en
knapheid zullen gewagen. Ik ben ook eeue geboren Javaansche!

583. Neem al de muziekanten met de tooueelspelers met U (naar
Java). Zij en hare zuster houden veel van de gamboeh en doordat
middel zult gij de ongenaakbare in Uwe macht krijgen. Op die
wijze moet gij 't aanleggen om haar te verschalken.

584. //(Ik weet) dat hare eigene gamboeh eiken dag speelt. Nu moet
gij zien om in de plaats (van die lui) op te treden en dan al
zingende de zaak met haar afmaken. Zij verstaat onze baliueesche
ballades zeer goed, want zie, zij is bovennatuurlijk wijs en daar-
door met de manieren van alle volken der wereld grondig bekend.

585. De (overige) Javaneu begrijpen er uiets van als onze tooneeispelers
zingen, uitgezonderd dan (de zusier Uwer uitverkorene) Nawang
Taro, doch die heeft te veel ontzag voor hare oudere zuster,
dan dat zij 't wagen zou om uit de school te klappen. Buiten
deze twee is er geen Javaan, die (iets van onze zangen) begrijpt.//

586. Hier eindigden zij hun gesprek, om den koning (van een en
ander) kennis te gaan geven , die zeer met de zaak was ingenomen
en alles goedkeurde wat de kroonprins besloten had. lntusscheu
was het derde avonduur aangebroken eu droegen de bedienden
het eten op.
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587. Rahadèn galoeh rins Djawa - sareng radèii galoeh Bali -
ngadjengang ring balé kahot ' - rahadèn mantri kawoewoes
hangadjengang ring pamengkang - patih mantri -
hanadah ring djaba tengah.

588. Kèn Tjondong Bajan Pasiran - snmi woes anadah mangkin
jiada loengg'wing tepas hoeion - sa ma roepii hajoe hajoe -
h an am pa bawahan h'inas - l'wir di toelis -
loenggoehé ja djadjar-djadjar.

589. Rahadèn mantri ngandika - t'kèn prapoenggawa. sami -
kema ké" horahin reko - pandjak sapragina gamboeh -
ïnani hi ra ngadjak loewas - sira. patih -
sampoen hoes mangkin mangarah.

590*. Sampoen matjadang bahita - bandéga pratyaksa sami -
djoeragané bagoes hanoin - pacla nganggo badjoe moeroeb -
mabandéra soetra djenar - toehoe has'ri -
talin k'lat mapontang h'mas.

591. Matijang selaka p'tuk - mabidak soelra né koening -
mapautjer tambaga kahot - mndjoli-djolijan loehoeng -
inalih kneda woes tjopinadnug - matjameti -
mirah makakepoeh hemas. *

592. Moeuji * penalikan ping pat - rahadèn mantri ka poeri -
prapta mariug saloe koeion * - rahadèu galoeh katemoe -
makalijan ring bale mas - hajoe lewih -
katon kadi boel au kembar.

593. Raden mantri sagèt prapta - sinamboet kang poetri kalih -
hangremih-reinih hangaras - moenggah ring djiuem'rik haroein
kasoer langsé tetempoeran - kasoer sari -
hoelesé geringsi)ig wajang.

' Elders: p a g a l o e h a n .
» // : k a k e p o e h d j a d j e b o e g hemas .
» * : t a b o e h . * Elders: d j ' r o p a t o e r o n .
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587. 13e beide prinsessen aten in de rijk gestoffeerde bale, terwijl
de kroonprins op de binnenplaats bediend werd en de leger-
hoofden en rijksgrooteu in den tweeden voorhof hun avondmaal
nuttigden.

588. Nadat ook de verschillende hofdames gegeten hadden, verzamelden
zij zich in de voorgalierij, waar zij, de eene al schooner en be-
valliger dan de andere, plaats namen en de gouden siridoozen
(en andere benoodigdheden) in de hand hielden, 't Was eene
schilderij om hen daar zoo in rijen geschaard te zien zitten.

589. (Na afloop van den maaltijd) gaf de kroonprins den hoofden
bevel, zeggende: //Gaat nu heen en geeft aan allen, die bij de
gamboeh behooren, kennis, dat ik heu morgen op mijne reis
zal uiedeneuaen! # Terstond werd door de legerhoofden aan dit
bevel voldaan en de oproeping rondgezonden.

590. Ook de vaartuigen, bemand met flinke matrozen en (gekom-
inandeerd door) jonge en knappe gezagvoerders, allen getooid

. in schitterend fraaie bnisjes, lagen reeds zeilree. In den top
wapperde eene buitengemeen sierlijke vlag van geele zijde ver-
vaardigd , terwijl het touwwerk op gelijke afstanden met gouden
ringen overtrokken was.

591. De masten waren van blinkend zilver, de zeilen van geele zijde, het
roer van kostbaar koper, terwijl de pracht der hangmatten alle be-
schrijving te boven ging. (Tn het paleis werd) het paard (van den
kroonprins) gereed gehouden. Het prijkte met een goude7i zadel,
(dat slechts door) de diamanten zweep (in pracht overtroffen werd).

592. Zoodra het middernachtsuur geslagen had, spoedde de kroonprins
zich naar het binnenste van het paleis, naar het vrouwenvertrek,
waar hij de beide prinsessen op de gouden balé vond zitten,
schitterend in deu glaus harer schoonheid, zoodat men in ver-
zoeking kwam om hen voor een dubbele maan aan te zien.

593. Nauwelijks was de prins hen genaderd of hjj nam hen in zijne
beide armen en hield niet op van haar te liefkozen en met kussen
te overdekkeu. Daarop beklom het drietal de legerstede, waaruit
hun de liefelijkste geuren tegenstroomden. Een prachtige bultzak
van eeu gebatikden overtrek voorzien (was daarop uitgespreid)
terwijl het geheel achter (fraaie) gordijnen, aan de bovenzijde
prijkende met (keurig gewerkte) vallen, verscholen lag.
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594. L a g y a jèn liagoegoelingau - hangretnih-reraih hamauis -
tinibanan sekalangon - tuenioelya poelaug loeloet -
rosning madya haiiggaloeiiggang - soesoe roepit -
kadi ujoèh gadingé ketnbar.

595. Rosning tangan koekoe p'tak - Twir manik toja hab'tjik -
kadi soerya tjandra tinon - graha di sasih katjatoer -
sapoenika hoepainanja - néné mangkin -
matemoewans; h a s t r a s'inara.

596. TiPmah sampoen clawoeh sapta - poetili t i m o e r jan to djani -
doeroeng loewnriug patoeron - rainé hajam makoek'roejoek -

p'nah sampoen tatas galang - sampoen mangkin -
midjil sira Sanghyang Soerya.

597. Rahadèn mantri hatangya - lan rahadèn galoeh kalih -
maiiglinggihin pa t ara7i a - masipat koernkoeman haroein -
malinggih sareng katigü - toer masoeri -
mambetjikang hikang romn.

598*. Mangkin poeruamaning kapat - mangrangsoek boesana lewih -
magelang inaboengkoeiig hemas - masotjil ratnadi loehoeng -
malinggih jèn makalijan - raden déwi -
sareng raden galoeh Djawa.

599. Rahadèn mantri ngandika - hoedjaré hangasih-hasih -
siuamboet kang poetri roro - hingarasaras pinekoel -
lali kautoeua Hatma Djiwa - tityaug pamit -
né maugkin patjang mamargga.

«
600*. Üoeroesaug hitja ué Mirah • hitjèu tityang s'pah mingiug •

toetoet radèu galoeh roro - hanginaugang s'dali haroem -
hasoeng s'pah di pabiuan - raden
tan pegat hanggawé raras. '

Elders: m a n g d é r a h a j n e di marggi - raden déwi ngan-
d i k a l o n - hapü k a j o e u b ' l i B a g o e s - t i tyang wautah
u i a u g i i i n g a n g - ku joen b ' l i - doh p i s a u t i t y a n g
ia a in i w al.
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594. Hier, op het zachte bed uitgestrekt, werd het minnekozen voort-
gezet en verloor het drietal zich in eikaars omarming. (Het
vuur der wellust doorstroomde den prins) zoodra (zijn oog) dat
fijn gebouwd en mollig middeltje (gewaar werd) of staarde op
die verleidelijke borsteu, zoo rond en schoon als twee geele
klapperuooten.

595. (En dan zwegen we nog van) hare sierlijke en welgevormde
handen, niet nagels zoo doorschijnend als waterdiamauteu en
met dat zachtgeele waas bedekt, dat men bij gelegenheid van
eene eklips in de vierde maand van het jaar aan zon of maan
waarneemt. Daarbij (alleen) kan het worden vergeleken. Dra verloren
(de minnenden) zich in de genietingen van de huwelijksmin.

596. Reeds had de klok het zevende uur van den nacht aaugegeven
en begon het in 't Oosten te lichten, toen (het drietal) nog altijd
achter de gordijnen lag. Nu liet zich van alle zijdeu het hanen-
gekraai liooren, (doch) niet vóórdat het helder dag geworden
en de zou was opgegaan

597. stond Bagoes Hoembara met de beide prinsessen op. Zonder
verwijl namen zij plaats op 't vorstelijk kussen en wiescheu
ziet het s&ogixkirt mei welriekend Woetnwater» Daarop begonnen
s i , temp zij nart &BB drieën aasst elkander zaten, het haar
te esiw&rmt en setje* op te knappert (om dan)
Aar *t jairf de dag vaa w*öe maas ïti de vierde m%utd was,
ach ep stjtt Eosdsgscli ak te dosseben» (Be beide prinsessen)
tooiden zich mei gesdtes arm- -ea voetbasderi, en gooden vinger-
risgffi, slks sageaei saet de- koslbaaiste Jaweelea. Tennji zij
tfaar HK» firn al faesr scbtxiaheid) naast elkander jateii-

599. raus de kiaosiiciss- het woord eu sprak op vieïendeu toon,
ktj de beide prissssses in sijiie araien drakte eu zoewde:

!Hi|Ke lïevsa! ïk ga «t ttisns seriates j om «ie reis te

Ihttkt lïrt ^ p l ^ awe ges^öAeid insjwaarte, mijne lieven! en
sakt »f| L!*e g^aige «ngröïta toe!* De beide priasessen vol-
deden aas zgs wraaek ets stopten be»t, terwijl wj op zijne
knieën glaafe naaieB eti xicb ïit al heor bekoorlijkheden aan

s feet geurige kaawsel in des mond.
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601. Rahadèn galoeh ring Djawa hoedjaré hangasihasih -
uiki tjirin lityang reko - toehoe ring hi b'li Ragoes -
poeniki saboek saliwah ' - petjak ngoeni -
pitoeroen sak ing pain'radjan.

60£. Kalih niki manik bakta - kekalih sikep di pasih -
nadyan hentas néne' kahon - sampoen dja b'li makéwoeh
poeniki manik segara - boja nganti -
tigang dina praptèng Djawa.

603. Miwah niki manik hatma - nawi b'li mauggih k a l i -
tibanin manik poeuiki - sak'wèhing satroe gempoeng -
byana kasoran majoeda - batan langit -
ratoe taui lialah dènjii.

604. Rahadèn mantri ugandika - manoenas tiiyang Dyahari -
woes rinaugsork saboek reko - miwah rnaniké tateloe -
toemoeli raris mainargga - doeh Dyahari -
hiriki mangkin hi Déwa. »

605. Sang dyah hanganoeting tingal - kaja tan awalya malih
liwat lawangan tanalon - tan kotjapanja ring h e n o e -
sampoen prapta ring bantjingali - koeda hasti -
samjmen sami hoes tjoemadang.

606. Raris dané noeng^aug koeda - kahiriug ban paramantri -
inaboesaua pada kaliot - soetra pada loehoeng loehoeng -
soetra hidjo soetra barak - miwah tangi -
koening miwah soetm gadang. *

607. Tan kotjapan ring bantjingali - sampoen tampek ring pasisi
poen Seuiar ngiring tan doh - poenika tateken hagoeag -

Elders : s a 1 i m p e t.
'/ : n o l i h n o l i h - t a n sah h a m e n d a k ban t i n g a l .
" : m a t j a i n e t i m i r a h m o e r o e b - s a m p o e n k è a a h

r i n g b a n t j i u g a h - t o e r i n a m a r g g i - p a n g i r i n g é
t ' w a h 1 i m o 1 a s.
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MANTRI KORIPAK. 251

601. Ten laatste sprak de Javaansche prinses met hare liefelijke
stem: «Zie hier, mijn vriend! een onderpand mijner trouw
jegens u: hier hebt ge een tweekleurigen gordelband, die voor
honderde jaren in onzen familietempel (gevonden en tot dusverre
als een heilig voorwerp bewaard is).

602. "Neem ook deze beide paarlen met u mede, die u op zee
voor alle onheil bewaren zullen. Al mocht u, mijn vriend! ieta
kwaads ontmoeten, maak u dan daarover niet bezorgd, deze beide
zeepaarlen zullen u zonder feil binnen drie dagen op Java
brengen.

603. -/En hier is nog een zoogenaamde zielepaarl; mocht gij soms
door een of andereu vijand worden overvallen, werp hem dan met
dezen paarl en met hoevelen zij ook zijn, ze zullen vernietigd
worden; hij heeft nog nimmer in den oorlog tegenover menschen-
kinderen het onderspit gedolven, maar allen , votsten en (hunne)
onderhoorigeu, zijn dooi hem overwonnen. "

604. Bagoes Hoembaia antwoordde: //Ik dank u zeer, mijne schoone
prinses! // Daarop bond hij zich den band om het lijf en nadat
hij ook de drie paarlen bij zich gestoken had, groette hij de
(beide) prinsessen en vertrok.

605. De twee schooneu staarden hem met (betraande) oogen achterna,
als hadden zij een voorgevoel dat hij niet meer zou terugkeeren.
lntusscheu was de kroonprins zonder verwijl de poort doorge-
gaan en kwam hij in den voorhof, waar de paarden met de
olifanten gereed stonden.

606. Zijne Hoogheid zette zich terstond in het zadel en reed weg,
gevolgd door de prinsen en legerhoofden, allen prachtig uitge-
doscht en gekleed in rokken van groene, roode, bruine, geele
of donkergroene zijde.

607. We zwijgen (van hen die) in den voorhoi achterbleven. Wéldra (had
de kroonprins) het grootste gedeelte van den weg afgelegd, terwijl
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2 8 2 BAGOES HOEMBAKa.

sampoen mangkin dawoeli pi.-an - kan*jit prapti
luinèng lab'waTi gegelisau.

608. Hakèh wong masisi pada - pada njembahing sang mantri -
pada hoeinatoer pafakon - poenapi karyan hi Ratoe •
mangkin moenggahins bahita - jan doh tani -
paloengan Tjokor hi Déwa.

609. Hira loewas mangoembara - ka Djawa mangendon djoerit -
dèning hada satroe reko - né malahoer sada kenjoeng -
ja »oeba mabahan kanda - raden mantri -
dawegé maloe ka Djawa.

610*. Rahadèn raantri hoes moenggah - telasan lan patih mantri -
]an ki S'mar moenggah reko - raris ngaboet manggar hidjoe
ngebah bidak gegelisan - t'ka hangin -
m a m b a r o e w a n g lan hoetara.

611. T>ahoet manaboeh gamelan - malagandjoer njedoet bedil -
raris mabalawas halon - kaja tan mamanggih kéwoeh -
toemoeli hambahhah lajar - tan panolih -
parahoen^ ladjoe pisan.

612. Mahadan hi TANUJOENG-POEIW - mabandéra soetra wilis -
inasawang kembang tigaron ' hakèh prahoe Dé moengsoer
mapapas-papas di djalan • bengkah bengkih - *
bandéga pada nakènang.

613. Prahoe né hoeli di S'VAKANO 3 . tijang teloe prahoe kétji
dagangané sarwa kahot - mirah winten lawan tatoer -
batik poetih kembang Tjina - lan Batawi -
pada soeba kaliwatan.

fill. Tan kotjapan ring dad al an - prahoené lijoe di margsri -
hijak gedé hangin sajoug - pasih hotjak haloen hagoeng -

' Elders: da ha t n g o e l a n g o e n i n t j i t a .
> '/ : d j ' r a t d j ' r i t . » Elders: s e m b a r a n g .
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MA.VTHT KORIPAtf.

zip S'mar als gewoonlijk vlak naast hem (liep) als ware hij
niets meer dan een groote wandelstok, en nauwelijks was het
eerste morgenuur aangebroken of het gezelschap kwam in vollen
galop het strand bij de reede oprijden.

608. Ee.ne menigte menschen was hier verzameld, die allen zich
voor den prins neerbogen en hem op beleefden toon vroegen:
«Wat is de reden dat Uwe Hoogheid zich aan boord begeeft?
Gaat Uwe reis ver of niet ?»

609. '/Ik ga maar (dus luidde het antwoord) een klein zwerftocht)e
maken naar Java om daar iemand den oorlog te verklaren; ik
heb gehoord, dat er vijanden zijn-'/De vragers begonnen te glim-
lachen, daar zij er alles van gehoord hadden wat er gebeurd
was, toen de kroonprins de vorige maal naar Java was gegaan.

610. lntusschen had Bagoes Hoembara zich met de prinsen en njks-
grooten en den hofnar aan boord begeven, waarop terstond het
anker gelicht en de zeilen los gemaakt werden. Meteen verhief
zich een ferme zuidenwind (zoodat men terstond kon vertrekken).

I

611. (Bi] het verlaten van de reede liet de kroonprins) de gamelan
slaan en de geweren afschieten. T)e ïmv/iekanten speelden de
pa lagandjoer , waarop het geherfe gezelschap begon te zingen ,
als lieden die door geen zorgen gekweld werden. Eindelijk
werden de zeilen geheschen en nam men voorgoed van alles af-
scheid. Snel vloog liet vaartuig daarheen.

612. Het droeg den naam van T a n d j o e n g poerii. en prijkte in
den top met eene groen zijden vlag, schitterend als eene
tigaronbloen. Van alle kanten kwam men onder weg schepen
tegen, die door de matrozen gepraaid werden, waarna zij den
opvarenden zoo hard zij konden vroegen (waar ze van daan
kwamen).

613. (Onder anderen ontmoetten zij) daar schepen met drie en twee
masten , die van Samarang kwamen en de kostbaarste koopwaren
aan boord hadden, als: juweelen, diamanten, gepolijst goud en
ook de fijnste witte batik, met Chineesche en Bataviaasche ge-
bloemde stoften. Het duurde echter maar een oogenblik of men
had ook (de/e vaartuigen) achter zich.

614. Meer bijzonderheden worden er van de reis niet vermeld. Overal
waar zij kwamen vonden zij tal van schepen , (die met hen op
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2 8 4 ' BAGOEé ftOEMBARi.

rasanja boeka ngènggalang - kantjit prapti
ring pasisïn DJAMINTORS.

X.

615. H'nengak'na sang loeuga ring Dalia. woewoesan malih
radèu galoeh makaroro - halinggih ring balé loeudjöek
malila-lilajang manah - tininggalin -
sang loenga uioenggah ring mauah.

616. Rasanja tau malih teka - loenga riug tanian seksari -
jèli tingalé patjaroktjok - prapta raris ngalap santoen -
sampoen hakèli kapoeponau - toer malinggili -
radèu galoeh uiakalijau.

617. Sarwi dané nganggit sckar - siug tingalin katon keujing
rasauja teka manjangkol - hebou boengaué in rikaroem -
rasaujü di kasoer haujar - maras mabin -
uiendjoch sepah di pabiuan.

618. Rahadèu galoeh riug Djawa - hoedjaré ngenjoedang liati -
sarWiniug bocuga ué katou - hiwas tityang katon kenjoeng
goejoe raden galoeh Daha - soeba ujahi -
kédepang dané di poerr.

619. Da dja pati ujambat-njambat - hapang rahajoe di mafggi -
djalan pet moelih ka djero - lahoet moelih makoekoedoeng
sagrehan lawan pawongan - pra|)tèng poen' -
raris naboeh gegambelan.
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MANTRI KORIPAN.

de) hooge golven (dobberden). De zee stond hol (en onophou-
delijk kwamen) /ware brekers (op hot vaartuig af) doch daar
zij een stevigen bries van achteren haddeu, vlogen zij door
het water en hadden zij voor zij, er aan dachten, de reede van
Djainintora bereikt.

HOOFDSTUK X.

AANKOMST VAN B A G O E S HüEMBARa OP J A V A , WAAR HIJ VOORLOOPIG

ZIJN" IXTREK NEEMT BIJ DE ECHTE1.1NGEN BKftOENG.

615. Wij zwijgen nu een oogeublik vau on/.en reiziger om vau de
beide prinsessen (op Bali) te verhalen, die uaast elkander in
de kleine tent zaten en al heur best deden om elkander te
troosten, daar zij zich verlaten gevoelden en zij niet konden
nalaten aan den (vertrokkeu) vriend te denken.

616. Zij verbeeldden zich dat (hij) niet zou terugkeereu. Eindelijk
(stonden zij op) en begaven zij zicli naar den met bloemen
gemierden hof. De tranen stioomden haar over de wangen. In
den hof gekomen, begonnen zij terstond bloemen te plukken
en — nauwelijks haddeu zij eene (genoegzame) hoeveelheid ver-
zameld of de beide prinsessen namen naast, elkander plaats,

6J7. en hielden zich onledig met het vlechten van kransen. Al
wat haar oog aanschouwde scheen haar toe te lachen (en
vertoonde haar het beeld van haren echtvriend) van wien zij
zich (bij wijlen) verbeeldden, dat hij daar aankwam en haar
zoo in zijne armen zou drukken. De liefelijke bloemengeur (die
haar tegeuwoei) deed haar deuken aan (de oogenblikken) toen
zij op het frissche bed in zijne armen rustten, door hem ge-
liefkoosd werden en zij hem zoo heur siripruim toestaken.

618. Eindelijk nam de Javaansche prinses het woord en sprak op
hartbetooverenden toon : " Al de bloemen, die ik aanschouw,
schijnen mij toe te glimlachen (zooals hij dat gewoonlijk doet)'/.
Hare vriendin, de prinses van Kedirie, begon hartelijk daarom
te lachen, terwijl zij zeide: »Laat dat, zus! en denk liever
thuis aan hem, maar niet hier.

rtl9. Ge moet niet zoo dikwijls zijn naam noemen, opdat hij voor-
spoedig moge zijn op zijnen weg. Kom, laat ons tocli naar
huis gaan." Daarop sloegen zij den slendaug om het hoofd en
keerden met hare vrouwen naar binnen terug. Achter in 't paleis
gekomen, begonnen zij (met heur beiden) muziek te maken.
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2 8 6 BAG0I5S HüEMBARa.

620. Tinaboeh gendèr hangraras - haniba gendiog DYAH TANTRI -
wong djpronp paria gahok - doeroeng hamanggih k a j é k o e -
pada tjcpet hanihajang - w'roehing wangsit -
tinaboeh hatatangisan.

621. S'warané ngenjoedang inanah - hakèh wong djeroné nangis -
hangroengoe kang gageiidèran - gr.ndingé boe.ka maiigroemroem
penah lingsir Sangyang Soerya - hoesan niangkin -
ka pam'reman makalijan.

622. Mangambil rontal WiwaHa - makaronaii makakawin -
doek Sang ARDJOBva matapa - ring Hindra-kila poeuikoe -
hakèh dadari manggoda - to basanin -

' kaja inanglipoeraug manah.

623. Raden Djongbiroe mematja - rakané ditoe masanin -
pawongan miwah wong djero - pada ja galiok mangroengoe
babasanc ngendjck sast ra - nora panggil -
liantoek Ilida mambasanang

624. Tan kotjapaimja ring Daha - polalié sang pup.tii kalili -
sahi t'wah raiiié di djcro - sangkannja ja dadi lipoer -
sang lipoer malili woewoesau - ring banawi -
dèrèng toeroen ka lab'wan.

625. Saunpop.li soeroep Saugymig Soerya - hakèh lianak di pasisi -
pada ma?it.oek ngoengsi henggon - miwah dagang pada mantoek
sampocn soeWng di Pabéjan - sampoen wengi -
rahadèn mantri ngandika.

626. Tlamèt sampan kaka S'mar - poen S'inar ngamèt. hag'lis -
towiioproen mangkin tanalon - patih TJEMPS hafoetoenggoe -
D è n B i n a w a n g rowang hira - patih J è k s i -
satnpoen kasangoewin bpras.
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620. Zij speelden op de geudèr en wel de wijs van DYAH TANTIU;

het klonk zoo lief, dat al hare vrouwen er verbaasd van stonden.
Zoo iets had men nog nooit gehoord. Zij bleven steeds in de
maat en wisten nauwkeurig wanneer zij moesten invallen; (menige
lioorderes werd er) tot schreiens toe door bewogen.

621. Ileur spel was zoo wegslepend, dat enkele hofdames hare tranen
niet kouden weerhouden bij 't hooreu van die zachte muziek,
waarvan het thema aan de vleitaal (van een minuend paar) deed
denken, lutusschen was de zon aau de kimmen gedaald, waarom
(de beide prinsessen) heur spel staakten en met elkander naar
de slaapkamer gingen,

622. wnar zij het boek de W i w a h a ter hand namen en met heur
beiden begonnen te lezen. Zij kozen de passage waarin Ver-
haald wordt, hoe de heilige Ardjoeua zich in boetedoeningen op
den berg Tudrakila had afgezonderd en daar door eenige hernel-
uimfeu in verzoekiug werd gebracht. Ook (hielpen zij elkander)
den inhoud verklaren en trachtten op die wijze aan heur (ge-
folterd) hart de geweuschte arleidiug te geveu.

62."i. De prinses van Djongbiroe las, terwijl hare oudere zuster
(volzin voor volzin) in gewoon Balineesch overbracht. De hof-
dames en de andere vrouwen hoorden 't met verbazing aan,
zoo nauwkeurig en duidelijk als de vertaling was. Hare Hoog-
heid sloeg geen enkele maal de plank mis.

624. Meer zullen we nu niet van liet gedrag der beide prinsessen
in Kedifie verhalen. Eiken dag was er de eeue of audere pret
in het paleis, die haar de geweTischte afleiding schonk. We
keeren nu tot hem terug om wiens wille zij vertroosting nnodig
hadden. (Zijne Hoogheid) bevond zicli nog altijd aau boord.

625. (Wel was) de zou feeds ouder gegaan (maar nog altijd) liepen
er tal van meuschen op liet strand, waaronder verscheidene
koopvrouweu, die allen op weg naar huis waren en zich in
verschillende richtingen verspreidden. Eerst later in deu avond
werd het doodstil in Pabéjan, en nu gaf de kroonprius

626. zijnen hofnar bevel om het schuitje (langs zij) te halen.
Deze voldeed daaraan, (waarop allen) zich haastteu om aau
wal te gaan. Alleen rle patih T j e m p a met ziju kameraad Den
B i u a w a n g en de aanvoerder J è k s i (bleveu aan boord) om
de wacht te houdeu. Men liet huu de uoodige rijstproviand
achter.
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627. Toehoe lii Tjempa pratyaksa - njabran hangamong bauawi -
raden inantri rahoeh reko - ring palab'wan soring kajoe -
sagrehan mautri prasama - toer uialinggih -
pinarek dèning kadéhan.

628. Sangyang Hoelan ngantyang medal - pang'loug pisan dadarin
koem'njar di djagat katou - rahadèn mautri hainoewoes -
djalan djani kaka pada - moeugpoeng sepi -
sagrehan raris niamargga.

629I. Sampoen hedjoh mangadjanang - t'wara jèn hanak kepauggih •
boeka j)itocd<iel)in ring Hyang - tnmpek ring lioemah dé Bekoeng •
djelanané soeba ngenah - dawoeh uiarggi -
sepi hanaké inakedjang.

630. Sampoen praptu ring lawangnn - hasoené niangongkong tarik
rahadèn uiantri manogtog - dé Bekoeng naradjang pesoe -
matako7i henjèn di Vangau - heda mahi -
djalaué bakat katoembak.

631. Raden mautri tan pangoetjap - sada goeinoejoe di hati -
hingoengkab lawangan reko - dé Bekoeug noembak ban sadoe •
k'ua dada t'wara kelas - raden niautri -
goemoejoe raris maujagdjag.

632. Tan d'roeh bapïi t'kèn hitjang - hitjang jan hi inantri Bali -
kasaroengan wengi roko - do Bekoeng ngahoekin né h'loeh -
mahi tèh djani hèuggalang - haba soendih -
pakene.hé soeba maras. »

633. Né heloeh mangaba prakpak - p'das inangkin raden mantii -
né bahan manoedoek reko - dawegé mameutjar maloe -
djani dané p'das pisan - toer njagdjagin -
sadoené pedjaug hènggalang.

634. Doeh Déwa Ratoe Mas Mirah - jiidan hi Ratoe mariki -
sarwinja mamekoel tjokor ' - hampoera ]>audjaké p'loed -

' Elders: g ' d é j a n g l a n t a s ko b a r e n g .
> • » : w a u g k o n g .
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627. Aan genoemden Tjempa was deze taak zeer goed toever-
trouwd, daar hij reeds dikwijls het bevel over een schip had
gevoerd. (Een oogenblik later) stapte de kroonprins aau wal en
zette zich met al de prinsen onder eenen boom neer, terwijl de
overige lieden uit zijn gevolg tegenover hem plaats namen.

C28. De maan, die juist den vorigen dag vol was geweest, stond op
liet opkomeu. Zoodra haar licht, zich over de aarde verspreidde,
sprak Bagoes Hoembara tot zijne reisgenooteu : «-Komt, vrienden!
laat ons uu op weg gaan en van de stilte (van den nacht)
gebruik maken.» Daarop vertrok het gezelschap.

C£9. Spoedig hadden zij een eind weegs zuidwaarts afgelegd en, als
beschikten het de goden zoo, zij waren geen levend schepsel
tegen gekomen. Weldra bevonden zij zich in de nabijheid der
woning van den Bekoeng; — reeds konden zij de poort aau
de westzijde van den weg zien, (maai) het was en bleef stil
in den omtrek.

G30. Zoodra zij de poort bereikt hadden, klopte de kroonprins aan,
waarop tal van honden hun geblaf aanhieven. De Bekoeng
(dit hoorende) stormde uit zijne kamer eu riep: /'Wie is daar
buiten? Waag 't, niet hier te komen, anders zult ge kennis
maken met mijne lans!//

631. De kroonprins hield zich stil, maar lachte in zijn vuistje.
Eindelijk deed hij de deur open, waarop de Bekoeng met de
lans naar hem stak. Hij trof hem tegen de borst, echter zouder
hem ook maar eenigszius te verwonden. Bagoes Hoembara maakte
er zich vroolijk over en, op den Bekoeng toetredende, sprak hij :

032. //Vader schijnt mij niet meer te kennen • ik ben immers de
. prins van Baii! De duisternis misleidt u! " Nu riep de Bekoeng

zijue vrouw en beval haar om terstond eeue fakkel te brengen,
daar hij nog altijd in twijfel stond.

Ü'33. Weldra kwam de vrouw met de fakkel aandragen eu uu bleek
het duidelijk de kroonprins te zijn, (dezelfde) dien de Bekoeug
vroeger, bij gelegenheid dat hy uit visschen was gegaau, tot
zich genomen had. De man was nu ten volle overtuigd, en
zijne lans neerleggende, vloog hij op Bagoes Hoembara toe
(met deu uitroep):

634. «Wel, mijn Heer! mijn lieveling! wanneer is U gekomen?//
Met een omhelsde hij zijne knieën (en ging voort, zeggende:)
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boja k'ni hantoek tityang - mangélingin -
dèniiig peteng tityang boeta.

llengkèn Déwa k'ni toeinbak - manawi lii Déwa kanin
masab'loer liitjaug reko - halihin sadoe né nialoe -
dé Bekoeng héwa ïnanjemak - ïnainalihin -
sadoeué lèugkong miloetan. '

63G. Dé Bekopng h'Joeh naradjang - manjahoep toer mamnsiliiii •
ijoeli Déwa Ratoe Masiiigong - rahoeli sadja ko hi Ratoe -
ïnaudjeuoekiii djauina toeha, - lah mariki -
mantoekan malinggih Déwa.

637. Doeh tjalii k'inii hcnggalang - kasoer galeng pada lialih -
hira ngalekes ngèuggalang - né moewaui inangalih goepoeh
ngaba ka doeFwan ngebatang - woes njapoehin -
langsèné sami magarabar.

638. Lal) malinggih Goestin tityang - toemoeli saini malinggih -
nihadi;n mautri ring hoelon - dé Bekoeng né hloeh rawoeh -
nam pa s'dali tigaug wadah - maiigatoerin -
raden mantri laii parekan. *

H39. Sampoen hoesan ndahar sMah - dé Bekoeng loeli m'wani gipih •
né h'loeh ndjakan ka pahon - beras hoelam soeba lijoe -
hoelam widjiling segarïi • sampoen sami -
pragat sapratékan dahar. s

640. Woes niasagi woes inatjatjar - m'wah katoer rinu; raden inautri-
dé Bekoeng ngajalnn hèpot - raris ngatoerin maujekoel -
sampoen madoedondoeduuan - poenang linggih -
toemoeli maugkin ngadjengang.

641. Tan koti s'koel lan hoelam - hèuak dènya nadali maugkin -
Ii8rnk hanis lawan woion * - kntjapau hocsan manjekoel -

' Klders : bèn t jko l m a pyoe ka n. ••* Elders- pa l i ongau .
* Hier eindigt een der g^raadplw-gue I1SS.
' Elders: hul on eu d jo lon en ouk t a u k a u t o e u a .
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//Wil 't Uwen bliudeu dienaar toch vergeven, dat ik U niet
terstond herkend heb! De duisternis luid mijn oog beneveld.

635. //Waar heb ik U geraakt? Is U misschien verwond?" //Hoe
zou ik verwond zijn! (dus viel de kroonprins hem in de reden.)//
"15ekijk Uwe lans maar eens!// De Bekoeng haastte zich (zijn
wapen) op te nemen en toen hij het bezag, (bleek 't dat) de
punt geheel en al krom gebogen was.

636. Nu vloog ook de vrouw (op den kroonprins) toe, omarmde
hem en sprak hem op aanminnigen toon aldus toe: //Wel, mijn
Heer! mijn schat! zoo is U dan werkelijk gekomen om het
oude ineusch nog eens te bezoeken! Kom toch binnen, mijn
Heer! en neem plaats.//

637. (Daarop zich tot haren man wendende, ging zij voort:) //Ga
spoedig een' bultzak met kussens halen, terwijl ik me haast
om de siri klaar te maken // Haar echtgenoot spoedde zich liet
gevraagde te halen, waarop hij (de kussens) aan het hoofdeinde
(van de rustbauk) neerlegde en (den bultzak) daarop uit-
spreidde. Nadat alles goed was afgestort eu ook de beschilderde
gordijnen (waren opgehangen)

638. noodigde hij Uagoes Hoembara uit om plaats te nemen. Weldra
waren allen gezeten, de kroonprins boven aan. (Een oogenblik
later) kwam de vrouw met drie siridoozen aandragen, die zij
den prins en diens volgelingen voorzette.

639. Zoodra allen zich van betel bediend hadden, spoedde het echt-
paar zich naar de keuken, waar de vrouw den rijstpot over
het vuur hing. Er was overvloed van rijst, vleesch en ook van
zeevisch aanwezig. Weldra was alles voor den maaltijd gereed.

640. De rijst werd opgedragen en toen ook de andere schotels daar
om heen geplaatst waren , noodigden zij den kroonprins uit om
toe te tasten, terwijl de vrouw gejaagd heen eu weer liep om
zijne Hoogheid te bedienen. De overige gasten namen hier en
daar afzonderlijk plaats en weldra waren allen aan het eten.

641. Er scheen geen einde te komen aan al de rijst mei. toebehooren,
terwijl allen het zich goed lieten smaken. Ook aan arak, anijs
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woes mawadjik Inn koekoerah - sampoen mangkin
satni hoesau nginang s'dah.

Dé Bekoeng né h'loeh inandjagdjag - matoer ring rah ad en raantri -
tityang t'wali djnti matakon - poenapi karvan hi Ratoe -
mariki inalili ka Djawa - lah hor.ihin ' -
in' mangkin pandjaké hodah.

643. Hendep bibi h'da wéra - hitjang ngalili radèu déwi -
Hanawang Tranggana reko - melah ririhé bas kasoeb -
bibi bakal toendèn hitjaug - dadi tjèti -
dé Bekoeng matoer manjoembali.

644. Sandikan Goesti Mas Mirah - nadyan tityang patjaug mati -
tityang ngiring * t'wah ka djero - in a ma rek rahadèn üaloeh -
sambil tityang ngadol boenga néiié mani -
né m'wani mésem hangoetjap.

645. Gamboelu' sahi inasolali - njahi kema dja ka poeri -
da njahi w'di ring habot - nadyan ira njahi poepoet -
lamoen soeba Hida radyan - noendèn njahi -
sak'tilnjané sadyajang.

646. Raliadèn mantri ngandika - jan bibi k'ma ka poeri -
lamoen ramé kang gagoejon - kapirengan ring dj'ro hagoeng
hitjang soeba di bautjiugah - lah hatoerin -
rahadèn galoeh ka djaba.

647. Sandikan Goesti Mas Mirah - marika inerem né mangkin -
nawi hi Ratoe kaleson - nah k'inü bibi matoeroe -
hanging té hadjak hi LD am au - patih mantri -
goemoejoe t'wara gigisan.

648. Déwa Ratoe tityang toewa - sampoen hoesan karyan sami -
dé Bekoeng ja ka patoerou - tan kotjapaunja dé Bekoeug -
Bagoes Hoeinbara kotjapau - raris méling -
t'kèn saboeké saiiwah.

illdt is: ' nd i kali ia. ^ Elders; soekS .
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en wolon was geen gebrek. Toen de maaltijd was afgeloopen
en allen de handen gewasscheu en den mond gespoeld haddeu,
(ging de siridoos nogmaals rond). Nauwelijks hadden allen zich
bediend of

642. de vrouw trad op den kroonprins toe en sprak zijne hoogheid
aldus aan: wik ben zoo vrij eene brutale vraag te doen: wat
is de reden, dat Uwe Hoogheid nogmaals naar Java komt?
Toe, geef 't Uwe oude dienstmaagd toch te kennen./'

643. /'Stil, moeder! (dus antwoordde de prins) "vertel 't vooral
niet verder: ik kom de prinses Nawang Tranggaua halen, die
zoo zeer beroemd is om hare schoonheid en haar verstand. Ik
ben van plan om u als koppelaarster uit te zenden!" De vrouw
maakte haar sembali en zeide:

644. /'Zooals het mijn' Heven Heer en Meester behaagt! Al zou 't
mij ook den dood kosten, ik zal aan Uw verlangen voldoen
en naar liet paleis gaan om mijne opwachting bij de prinses te
maken. Morgen ga ik derwaarts als 't ware om bloemen te
verkoopeu.// Haar man begon te glimlachen terwijl hij sprak:

645. "De gamboeh speelt eiken dag, ga dus stellig naar het paleis,
lieve! en zie niet tegen wat moeite op, al moest gij er, voor
mijn part, ook het hoofd bij verliezen. Waar zijne Hoogheid,

de kroonprins, u beveelt, daar moet ge uwe taak volbrengen
al is zij nog zoo zwaar.»

646. Nu hervatte de kroonprins: //Moeder (hoor eens:) als ge
achter in het paleis zijt en daar op eenmaal een groot gejuich
(uit den voorhof) hoort opgaan , dan (weet ge) dat, ik daar ben en
moet ge de prinses uitnoodige.n om naar buiten te komen."

647. "Het zal geschieden, zooals Uwe Hoogheid beveelt! Doch kom,
leg U nu ter ruste, U zult zeker wel erg vermoeid zijn."//Dat is
goed, moeder! ga gij dan ook slapen, maar vergeet vooral
niet vader bij u te nemen!» De prinsen met de legerhoofden
schaterden 't uit van lachen (terwijl de vrouw uitriep:)

648. "Hemeltje lief! wij zijn oud en doen niet meer aan die dingen."
Daarop begaf het echtpaar zich naar de slaapkamer, waar we
hen laten zullen. Van Bagoes HoembarS zegt het verhaal, hoe
hij zich op eenmaal den tweekleurigen gordelband herinnerde,
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649. Pasoeugé rahadèu déw& - dawegé kari di Bali -
raris ïnaugenjepang hento - kédepang rahadèn gnlooh -
raden Hanawang Tranggana - t'wah kahèst.i -
w'ngi sampoen dawoeh lima.

650. Henengak'na rahadyan - woewoesau rahadèn déwi -
hoes moeuggah inuring patoeinTi - sareng rahiiu: matoeroe -
wahoe toeroe-toeroe hajam - kagut inangkin -
Nawang Tianggaim manjoep'na.

(551. Bagoes Iloembara kasoep'na - djoemodjog ralioeh ring poeri
laksanü maugendon toeron - sapraptané sarwya iigroemroein
watjanan ham'Iasarsa - ugasihasih -
l'wir sad pa da ngisep boeiiga. '

652. Hatangi lalioet lianggagap - mang'liug lahoet ngoeliraid -
kéné lepas kcto tidoiig - p'soe ïnoenji né ndj'lamoet -
toemoeli hangambatainbat * - sambil nge.ling -
ugoewoet hentoed inanteg taugkah. '

653. Jen b'li dini di Djawii - moela inapoerwaning inantri -
• dyastoe dèsan b'li hedjoh - dji ké lakouin dja nahoen -

doewang tahoen titjang teka - ugalili b'li -
j'wadiu negakin bahita.

6ü4. Mangkin heli .sampoeu loewas - in'rasa tityaug mati s'dih -
lianak t'wahnja tityang toelah - habet moelé malih tjeloet -
kawoerint: t'warïl tawang - dong ké djani -
makelo kelo rasajang.

655. Mahirib tVara sakitang - saugkan hawaké udoelangi -
dosan hawak henjcn konkon - manjandangiu negen njoehoen
natlyan bahat wenang hawak * - manjandangin -
dyastoe mati da ujelselang.

* Elders: sajia n cl e l e n g a n t i n ga l .
» // : in a n d j a 1 a in o e t.
* // : p a p ' d e k é h a r a s a r a s .
* '/ : d \ a s t o e b a h a t y a t a h a n a n g.
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649. dien de prinses hem, toen hij nog op Bali was, geschonken
had. Zijn hart hield zich nu met niets anders bezig, terwijl
zijn verlangen uitging naar de prinses Nawang Tranggaua.
Reeds was het vijfde nachtelijk uur geslagen, toen zijne ge-
dachten nog bij haar verwijlden.

650. We zwijgen nu ook van hem om te verhalen van de prinses,
die ook reeds naar bed gegaan en aan de zijde van hare jongere
zuster was ingeslapen. Juist deed liet hanengekraai zicli hooren,
toen Nawang Tranggana eeneu droom had.

651. Zij droomde nl. dat de kroonprins regelrecht naar hare kamer
kwam stappen om haar op haar bed een bezoek te brengen.
Zoodra hij bij haar was, begon hij haar te liefkozen en met
ecne hartbetooverende stem toe te spreken. Zijne lippen bedekten
de haren, gelijk eene bij , die honig uit de bloem zuigt.

652. Hier ontwaakte (de prinses). Zij greep met de hand om zich
heen en (niemand vindende) begon zij te weeneu en op knor-
rigen toon uit te roepen : " Alles voor niets! « Daarop verhief
zij* hare stem en, terwijl zij hare knieën krampachtig omvatte
of' zich bij wijlen op de borst sloeg, liet zij hare tranen den
vrijen loop en riep weeklagende uit:

653. " Ach, mijn vriend! zoo gij slechts op Java thuis behoordet
en een prins van hier waart, ik zou u komen opzoeken, al lag
uw land ook zoover, dat ik er eene reis van éen jaar of zelfs
van twee jareu om moest maken. Ja, al moest ik er ook voor
aan boord van een schip gaan!

654. "Sedert gij mij verlaten hebt, voel ik dat ik verga van hart-
zeer. Zoo word ik nu gestraft, omdat ik (toen gij nog hier waart)
zoo aarzelde en mij zoo onwillig aanstelde. Ik dacht niet aan
de gevolgen en hoe lang moet ik er nu niet voor lijden!

655. "Ik verbeeldde mij, dat mij dat niet hinderen zou en daarom
had ik zooveel praats, liet was mijne eigene schuld: niemand
had 't mij bevolen en daarom moet ik nu ook met mijne straf
opstaan en naar bed gaan. Ik moet alles alleen dragen, al is 't
nog zoo zwaar. Ja al zal 't mij ook den dood kosten , ik moet
liet dragen en mag niet eenmaal klagen."
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656. Hanawang Taro hatangya - ngroengoe rakané manangis -
(oemoeli raris matakon - kènkèn heinbok sangkanhi[iorn -
d'wauing hembok njelsel raga - hadoeh njahi -

tan droeh ké njahi kè» kamla.

657. Hembok t'wah njangsara hawak - sangkan djani mandoelangi
hembok pisan tahananga - hapang 'inbok pisan matamboen -
hija dja sahi haugenang - liauiah s'dih -
njalii bènan njaliinoerang. <

658. Heinbok djani inahnrahan - néué ïnani daué mahi -
dané" t'wah manjoewahg hembok - toer dané mahipi bahoe -
néné mani hembok hilang - njahi dini -
h'rla pisan mangwérajang.

659. Nawang Taro sawoer sembah - hinggih tityang liwat wedi -
patjang mangwérajang hembok - soewé ban makroena ditoe -
poetih t i m o e r habang w è t a n - moeni paksi -
toelioe-toehoe lawan hajam.

660. Sampoeu mangkin telas galang-toemoeroen mangkin mangraris
ka pantjoran raris ngodjog - masisig raris tnabatnboeh -

' In een der geraadpleegde HSS volgt tussclien Vv-s. 657 eu 58 nog dit:
D o e h h e m b o k m a n g k i n m e n e u g a u g - l i l a j a u g k a j o e n

[ n é m a n g k i n -
J i n g g i li i n d j ' w a h a t o e r t i t y a n g - d è a i u g p a g a w è u

[H y a n g T o e d o e h -
s a n g k a n k é n é m a n g k i n t a m ;1 - 1 a r °i k i n g k i n g -
s a t o e li o e. k é k é r a n g h é r a n g.

N a h d j a n i h a p a u g p i s a n j a - m a n a n d a i i g i n l a r a k i n g k i n g -
ke-ué san d j 'wa s ah i h e i n b o k - p a n g p i s a n - p i s a u a n l a m p o e s -
b ' w i n h a p a 1 i li p i 1 i h n d j a n in ;i - cj <1 d j ' w ii m a 1 i h -
m a n g g i h l a r a k é r a n g h é r a ti g.

H a d i d j ' w a s a h i n g l i l a j a n g - k e n e h h e i n b o k é ne p a l i n g -
p i t r e s n a n h a d i n é l i w a t - m a n j a m a r i n g h e m b o k t o e h o e -
j a n r i w e k a s p i l i h n d j a u m a - p a n g d j ' w a h a d i -
k ' l i h a n t ' k è n i n g t i t y a n g .

Di toe ko he inbok m a m b a j a h - p i t r e s n a n had i n é m a n g k i n -
h a p a u g h i t j a d j ' w ï l H a t a r a - k a t e p o e k m a n j a m a t o e h o e -
k è n B a j a n S a u g g i t m a n j e l a g - m a t o e r h a r i s -
m e n e n g a n g Ra t o e M a s t i t y a n g .
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656. Nu werd ook Nawaug Taro wakker eu toen zij hare zuster
dus hoorde weeuen, vroeg zij dadelijk: '/Wel, zus! wat is dr.
reden, dat gij zoo klaagt en u zelve beschuldigt?» «Nu kom
aan » (dus luidde het antwoord) » dat zoudt gij niet weten!

657. "Ik heb mij zelve verdriet op den hals gehaald en dat doet
mij nu zoo kermen. Ik moet alles geduldig dragen, totdat mijn
lijdensbeker vol is. Eiken dag enieder uur denk ik er met smart
aan, zoodat het verdriet mijne dagelijksche spijze heeten mag.
Zie gij maar, zus! dat ge mij troost van mijn leed!

658. "Maar (in ernst) wil ik u eens wat zeggen? Morgen komt hij
hier om mij te halen; ik heb zoo even van hem gedroomd.
Morgen ben ik voor 't laatst hier en laat u alleen achter. Pas
evenwel op dat gij 't aan niemand vertelt! *

659. Nawang Tam boog zich en zeide: » Dat spreekt, ik zou't niet
gaarne aan de grojte klok hangen." Nog lang lagen ze zoo te
praten, totdat het in "t Oosten begon te lichten en het hanen-
gek raai met het gezang der vogelen den morgen aankondigden.

660. Zoodra het dag was verliet de kroonprinses hare slaapkamer
en spoedde zij zich naar de badplaats, waar zij hare tauden
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toer masiram gagelisan - hoesan mangkin -
mantoek maring djero poera.

661*. Sapraptané maring poera ' - ngowah ramboet hasoesoeri
uegak riug dacjainpar kahol - tjitjingaké sada baloet -
lahadé ng'ling ïnanjabran - ngadjoem wèni -
masekar saroeni goebah.

662* Tau kotjapanjü ring poera - dé Hekoeng kotjapan inalih
liakèh polih boenga kaliot - inawadah bakoelé loeliueng -
dawoeh teloe Sanghyang Saerya - s'moe gipih -
mesèh kambeu nganfyang loewas.

668* Doeh Dewa Goesti Mas Mirah — né mangkin tityang ka poeri
h'nah kema bibi soeba - hitjang pesoe djani nggamboeh -
kèto dja mémé hingetang - h'da lali -
pirengang hoeli di poera.

564* Sandikan Gopsfi Mas Mirali - tityang manoenas mapamit -
madjalan ja mamesoewang - ngadjirdjir manjoehoen bakoel -
tan kotjapanja ring inargga - sampoen prapti -
ring bantjingali gagelisan.

665. Ragamelan satupoeu medal - né mebalih hakèh prapti -
jiada ja ka bantjingali ugodjog - loeh in'wani pradaha rawoeh
paragoesti parainènak - kotjap inalih -
dt: Bekoeng ngodjog ka poera.

666. Sapraptané maring poera - dapetaug rahadèn déwi -
haloenggoeh ring balé kahot - piuarek dèniug pragaloeh -
hakèh poetri niariug poera - uor ï i nanding
raden Hanawang Trarggana 2.

1 In sommige HSS staat tusschen dezen en den volgeuden regel nog
k o e m e r a n t j ang S a n g y a n g S o e r y a , wat zeker de eene of andere
afschrijver bij vergissing hier neerschreef.

2 Elders deze twee verzen : Ga g a m e l a n s a m p o e n m e d a l -
l i poe rang kajoen né mangkin - gamboehé sampoen mapajas -
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poetste, liet hoofd nat maakte en toen zouder verwijl een bad
nam. Na afloop daarvan keerde zij terstond naar het paleis terug.

661. Daar aangekomen, begon zij, nadat zij op een kostbaar stoeltje
had plaats genomen, het haar uit te kammen en netjes op te
kappen. Hare oogen schitterden (als de zon die door de wolken
heeubreekt) ten gevolge van het vele weenen. (Ten laatste)
schikte zij den haarlok aan de slapen te recht en stak zij eene
opengebroken saroeuibloein achter de beide ooren.

662. Nu zwijgen wc van de paleisbewoners om te verhalen (van de
vrouw) van den Bekoeng, die (reeds vroeg in den morgen) eene
menigte fraaie bloemen verzameld en ze iu een' sierlijken bak
bijeengelegd had. Zoodra de zon het derde uur aan den hemel
stond, begon zij met veel drukte van k'eeding te verwisselen.
Een oogenblik later op het punt staande van te vertrekken
(sprak zij tot den kroonprins:)

66.'}. «Met Uw verlof, mijn lieve Heer en Meester! ik ben klaar om
naar het paleis te gaan!" "Dat is goed, moeder! ga nu maar;
ik kom ook daar om de gamboeh te spelen. Denk aan 't geen
ik gezegd heb en vergeet 't vooral niet; luister goed toe ais
ge achter in het paleis zijt.w

664. "Het zal geschieden zooals Uwe Hoogheid beveelt! Ik groet
U.'/ Daarop vertrok zij en verliet het erf. Op een sukkeldrafje
liep zij voort met den bak op het hoofd. Zonder dat haar iets
bijzonders op weg ontmoette kwam zij iu den voorhof van het
paleis, waar

665. de gamelan reeds speelde, terwijl talrijke toeschouwers, mannen,
vrouwen en maagden, waaronder zelfs van de hoogste standen,
van alle zijden kwameu toestroomen. De Bekoeng (hield zich
echter niet op maar) spoedde zich regelrecht naar achteren,

666. waar zij bij hare komst de kroonprinses aantrof, zittende op
eene sierlijke rustbank, terwijl de andere prinsessen tegenover
haar hadden plaats genomen. Er was daar in het paleis geen
gebrek aan schoone koningsdochters, doch niet éene van haar
kon bij Nawang Tranggaua in vergelijking komeu.
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667*. Dé Bekoeng sagètan teka - ngaba boenga sarwi mjhik -
raliadèn galoeh kahodjog - raden galoeh s'moe keujoeng -
toemoeli dané ugaudika - malii bibi -
dini sig nira rèrènaug.

668. Dé Bekoeng lalioet ngatoerang - raden galoeli mananggapin
doeh bibi di djaha bakal - boenga né kaiiwat loehoeng -
malih bibi haba boenga - t'ka mahi -
t'wara ko kéné roepannja.

669. Doeh Déwa Goesti rahaclyan - tityang nianioela hakikit -
doeh bibi nèh pambelinya - pipis teloeng dasa teloe -
tityang tau wènteu aiedagang - hainbil satni -
tityang wantah mangatoerang.

670. Nawang Tranggana ngandika - niisan miudou jèïi kahoekin -
mahi pada Mirali hembok - h'né boenga né bas loehoeug -
niisan mindon pada. ndjagdjag - mainalihin - '
pada i n a n g r o e m p o e n g kaug sekar. *

671. Roepaué niangajangngajang - roepané kadi dadari -
pada lewili di panganggo - pada maboengkoeug mas moeroeb
masengkang mas toelak moentjar - toer makeudit -
tali bangkyaugé mangranjab.

672. Pada ugautyang ka bantjingah - mabalih gamboehé sahi -
tan kotjapauja ring djero - di djaba, malih kawoewoes -
gagam'lané mas'wara. - ngalikalik -
Bagoes Hoeinbara kotjapan.

m a n g r a r i s m a s o e t j i doe ra oen - t i t y a n g n g i r i n g ka
[ b a n t j i n g a h r a r i s g e l i s -

t ' w a n déwi j a n ka pan tj o ran .

S a m p o e n h o e s a n y a m a s i r a m - mawaslra, toer ha soesoe r i -
m a p a t i t i s mas ma ngran jab - ba lengkeré hendih m o e r o e b -
l i n e ra pan ban sa so tj an - mi r a h h a d i -
p in d o e s a r a n é h o e t a m a .

' Elders : m a n o e n a s i n.
* // : ï n a n g k i n pada ï n a t r a n g g a u ü .
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667. Onverwachts (zagen allen) de Bekoeng met hare geurige bloemen
aankomen. Zij trad op de kroonprinses toe, die een vriendelijk
gezicht zette en zich aldus liet hooren: "(ia door, moeder!
en kom hier bij mij staan.//

668. Daarop bood de Bekoeng haar (de bloemen) aan. De prinses
nam ze in ontvangst (en riep uit): «Mijn hemel, moeder!
waar haalt ge die allerprachtigsle bloemen van daan? Ge moet
er zoo nog meer komen brengen: zoo (heb ik ze) nog niet
(gezien)!»/

669. «Om U te dieueu, Mevrouw de prinses! ik heb een klein
tuintje aangelegd.'/ '/Daar, moeder! neem deze drie en dertig
duiten in betaling van mij aan.* (De Bekoeng weigerde echter
het geld aan te nemen, zeggende:) //Ik kwam hier niet om te
handelen: neem ze maar allen weg. Ik had geene andere bedoeling
dan om ze Uwe Hoogheid ten geschenke aan te bieden.//

670. Nu nam de kroonprinses andermaal het woord en riep hare
nichten tot zich, zeggende: //Komt toch allen eens hier, mijne
lieven! ik heb hier allerprachtigste bloemen.'/ Hare nichten
kwamen toegeloopen en wierpen begeerlijke blikken naar de
bloemen.

671. (De meisjes) zagen er allen uit bekoorlijk als hemelnimfen. AJlen
waren prachtig gekleed. Zij droegen schitterend gouden ringen
aan de vingers en gouden klossen in de ooren, die een hellen
glans van zich afgaven. Ook prijkten allen met prachtige gordel-
banden, die blonken (van al het goud en de kostbare edel-
gesteenteu, waarmede ze bedekt waren).

672. Zij hadden zich klaar gemaakt om naar den voorhof te gaan en als
gewoonlijk naar de gamboeh te zien. We zwijgen nu (van het gezel-
schap) achter in het paleis en na nog even te hebben aangestipt,
«at daar buiten het liefelijk geluid van de gamelan zicli onver-
poosd deed hooren, keeren we tot Bagoes Hoembara terug.
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XI.

673. Sampoen hoes mangraiigsoek pajas - roepaué bagues hangrawit
kadéjan hira, lianomaiioin - saini roepané habagoes -
rahadèn mantri mamargga - m'wah pangiring -
sainpoen tampek ring bantjingali.

674. Lijoe hanaké mapapas - paria galiok inaningalin -
pakisi pacla niatakon - t'kèn rowaug pada djoedjoet -
doch tjalii to té wang hapa - batang b'ii -
inani p'wan mangroebéda.

675. ïjalii j>èt djani ngenehang - lamoen dini natar Djawi -
sagenaliing jjiaboe kahot - madoewé jen liokü bagoes -
batang b'li boja paria - manglewihin -
pada té ja masa hada.

676. Pada masawoer noewijang < - kaling ké hanaké histri -
hawaké m'wani t'wah. gèlot - tan kotjapan wong njoenjoemboeng-
mantri Iloembara kotjapani - sainpoen mangkin -
tainpek pasaré mararyan.

677. Rahadèn mantri ngandika - hira ngalih daja, djani -
nira ngilifl ditoe njongkok - k'ma kaka S'mar maloe -
in'li balias hadji cjad'wa - haba mahi -
hi S'uiar gelis mauoembas.

678. Polih bahas hadji dacj'wïl - katoer ring raliadèn mantri -
nemouin i'warauak toemon - di uialoe di dori soehoeng
h'né bakal hira makpak - nggawé silib -
dini lijoe nawang hira.

679. Raris mangoenggahaug beras - dekdek di tjangkeiné mangkin
lijoe djani bakal hauggon - mamedjangin sotja hiroeng -

' Elders: w y a k t i j a n ko s a p o e n i k a .
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HOOFDSTUK XI.

BAGOKS H O E M B A R U VERSCHIJNT VOOR DE TWEEDE MAAT, AAX HET

HOF VAN DjAMINTORii VERMOMD Al.S TOOXEEÏ.SPEI.KR.

673. (De kroonprins) had reeds zijn toilet gemaakt eu zag er als
altijd schoon en bevallig uit. (Zoodra) zijue makkers, allen
bevallige jougelingen (zich gekleed hadden) begaf hij zich met
zijn gevolg op weg. In de buurt van het paleis

674. ontmoetten hem veel menschen, die hem met bewondering
aanstaarden en elkander nieuwsgierig doch fiuistereiid afvroegen:
//Zeg! wie zou dat zijn? Als ik me niet vergis, dan zal die
van daag of morgeu menig hoofd op hol brengen.

675. /'Wat dunkt jou er van, zou er wel een vorst hier op Java zijn,
die zich in liet bezit van zoo"n welgemaakten zoon verheugen
mag ? Ik houd 't er voor, dat er hier niet («en prins) is, die
bij hem kan worden vergeleken. Een mooiere zal men althans
niet vinden.//

676. De anderen stemden dit toe en voegden er bij: //Als wij jongens
al op hem verliefd zijn, hoe moet 't dan met de vrouwen
gaau! // Verder zwijgen van de lieden, die daar de loftrompet
staken. We keeren tot den kroonprins terug, die intusschen bij
de marktplaats was aangekomen en daar halt hield.

677. Nu sprak zijne Hoogheid (tot zijn gevolg:) //Wacht, wij zullen
eene grap hebben: ik ga daar even in dien hoek neêrhurken.
Vriend Semar, ga gij even en koop ginds voor twee kèpèng
rijst eu breng dat hier! // De hofnar haastte zich (het gevraagde)
te gaan koopen,

678. en kreeg voor twee duiten rijst, die hij den kroonprins aan-
bood. Niemand had er iets van bemerkt, daar vóór eu achter
hen juist geen mensch was. (Toen de kroonprins de rijst
had, sprak hij:) «Ik zal dit fijn kauwen en mij daarmede
onkenbaar maken, (daar) er hier velen zijn, die zich mijner
herinneren.'/

679. Dit gezegd hebbende bracht hij de korrels naar den mond en
toen hij ze tot een pap gekauwd had, nam hij er alles weer
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karna pedjangin pakpakan - jan to djani -
mirib pelèk tjoerek pa had. '

680. Toewi t'wahnja katon tawsili - warnau danéné masalin -
raris ka inarggané ngodjog - hakèh hanaké katepoek -
pa da matakou kèu rowang - wong poenapi -
né liasiki soeka doekïl.

681. Di pau ga wak bagoes pi «ui - pelek tjoereké ngentjelin -
hada makeplok inamèngos - rahoeh di pasaré hagoeng -
taler tnemargga ngadjauaiig - sampoen prapti -
tepin pasar hanèli kadja.

682. Marèrèn sor naga poespa - halneuggoeli ring séla has'ri -
liwat kalaiigené katon - djamna katah pasar hagoeng -
jan hoetjapaug né mapasar - tigaug tali -
dagangané sarwa hèndah.

(58-1. Jan tjarita koeda sainbat ^ - tingkah néné katon sami -
t'ka hanaké manggeloh - hloeli m'wani pada moengsoer -
paila ugoengsi ka bautjiugan - ja inabalih -
gagoepekané mas'wara.

i Hier volgen in twee Hss. nog d r i e verzen, die klaarblijkelijk
door een of anderen afschrijver zijn ingevoegd :
Gamboehé sampoeu ka djabi - mapoela la t mapoel i l i t -
rahadèn mantr i maujongkok - hada mauagili manimpoek -
hada inauagih man in dj ak - h'da mahi -
hanak boedoeh hoeli di dja.

Hada mapehes (ma)tengkahak - mangadek t joereké p e u g i t -
p'lèk bèbèb 'dé pagontol - hada manjoewak manoendoeng -
rahadèn inantri makahad - mam'r i hm'r ih -
sing hodjog hanaké sahag.

Rahadèu mantri ugandika - kènkèn balian inangrasaiiiu -
raden galoeh uoe di djero - t 'wara dané njak pesoe -
mamipit manggawé daja - mandoes djaui -
ka pantjorau gag ' l i san.

» Elders: koewangau tanah.
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uit om zich dan daarmede de oogeu, den neus en de ooren te

besmeren, zoodat hij er (spoedig) uitzag, alsof hem overal het

vuil uitliep.

680. Hij zag er nu bepaald vreemd ui t ; hij had een geheel ander

voorkomen. (Zoo toegetakeld) richtte hij zijne schreden naar

den grooten weg, waar hem eene menigte lieden tegenkwamen,

die allen aan elkander vroegen: «Wie zou die eene zijn, (die

er zoo uitziet) half om op te verlieven en half om van te

griezen ?

R81. "Hij heeft bepaald eene prachtige houding en een sehoonen

lichaamsbouw, maar dat alles is ontsierd door die zeere oogen en

die zweereude ooren." Dit zeggende wendden zij zich met afgrijzen

van hem af en keken gauw een anderen weg uit. Tntussehen

WHS (Bagoes Hoembara) op den hoofdpasar aangekomen. Hij

liep echter maar steeds zuidwaarts, totdat hij de markt over was.

(i82. Eerst nu hield hij stil onder eeuen nagasari-boom, waar hij op

eenen fraaien steeu ging zitten en zich vermaakte met wat om

hem heen voorviel. De mark t 'was zeer druk bezet. Als men

de aanwezige personen had willen tellen, dan waren er (zeker

wel) drie duizend. (Ook zouden we kunnen verhalen van) de

kostbare koopwaar (die was uitgestald),

683 . doch waar zouden we eindigen, wilden we melding maken van

alles, wat daar zoo al (op de markt) te zien was. Van alle kanteu

stroomde het volk, mannen en vrouwen, saam, om naar het

paleis te gaan en (uaar de spelen) te zien, waarvan de trom

reeds het begin had aangekondigd.
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684. Hakèh hanaké map'ta - di marggané loei) in'wani -
djani hagenang manonton - lampalian gainboehé loehoeng -
di sakit PANDJI ué kotjap - raden déwi -
t'wah mangwidi lelampahan. •

685. K'njoeng •t'wah Bagoes Hoembara - ring kadéjan dané sami •
djalan pèt djani mangodjog - signjané manjaloek gamboeli -
benengan njaué inapajas - patih mantri -
hangiring kajoen rahadyan.

686. Toemoeli mangkin mamargga - sajan hakèh wong kepanggih •
tainpek ring bautjingah reko - ramé sasendon karoengoe -
ngalikalik di bantjingah - raden mantri -
rawoeh mariug pamajasan.

687. Gamboehé inangkiu mal'waran - hoeli di bantjingah samj -
ka pamajasan mangodjog - patjang ja inasalin gelowig -
rahadèu mantri kapendak - noe di marggi -
kahiring dèning kadéjan.

688. Wong ngagamboeh manakonang - wong hapü sih hento b'li -
pada ja maudeg manonton - saking Bali djenengliipoen -
liada prabali natasang - niki Goesti -
poenapi pradèsa prapta.

689. Kèu Rangga halou haugoetjap - tityang té djati wong Bali -
nanging wong papa tan penggon - iniloe hanak iniloe hakoe •
mangadjrengang maiiglalawang - hantoek miskin -
tan adrewé gegeloengan.

690. Sami poen dèrèng pratyaksa - nawi hitja sri boepati -
nampi dèning gamboeh kahon - wong matakon sawoer haloes
hinggih diriki hautosang - toer mamarggi -
saug praboe kari di wedal.

691. Wong matoer mendek anembah - tityang matoer ring n'repati •
jèn hitja reké sang katong - nampi paragina gamboeh -
kotjap reké maiiglalawang - saking Bali -
nora nggawa gag'loengau.

» Elders: hamisi i iggih predi pisau.
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684. Overal zag meu groepjes mannen of vrouwen, die elkander
vertelden, hoe zeer zij er naar verlangden om de gamboeh te
zien spelen, die, naar men gehoord had, de ziekte van Pandji
zou vertoonen, om welk stuk de kroonprinses gevraagd had.

685. Bagoes Hoembara (die dit alles hoorde) sprak eindelijk met een
lachend gezicht tot zijne gezellen: »Komt, laat ons nu naar
giuds gaan, waar de tooneelspelers zich kleeden. Zij ziju daar
juist bezig om hun kostuum aan te trekken./'

686. Daarop begaven zij zich op weg (eu drongen door de menigte),
die al grooter en grooter werd. Bij de aloenaloen gekomen,
konden zij het gezang reeds hooren. Een oogenblik later betrad
de kroonprins de kleedplaats,

687. juist toen eenige tooneelspelers uit den voorhof kwamen en
zich ook derwaarts spoedden om van kostuum te wisselen.
Zij vonden Bagoes Hoembara met ziju gevolg nog aan den ingang
staan,

688. en vroegen elkander: //Wie zouden dat zijn?// Daarop stonden
allen stil en keken (de vreemdelingen) aan, die zij voor
Balineezeu hielden. Eindelijk besloot een hunner, een p r a b a 1 i,
de zaak te onderzoeken (en vroeg:) //Waar komen de heereu
vandaan ?//

689. De aanvoerder van den stoet antwoordde op beleefden loon:
/'Ja wel, we zijn Balineezen, maar arme drommels, die geen
te huis hebben. Waar inaar menschen zijn, daar trekken we heen
om voor geld onze kunsten te vertooneu. We zijn echter zoo
arm, dat we niet eenmaal een kostuum hebbeu.

690. //We zijn er wel niet zoo ver in, maar misschien behaagt het Zijne
Majesteit om ons, hoe slecht we ook spelen, de gamboeh Ie
laten vertoouen.// Nu hernam de vrager vriendelijk: //'t Is
goed, wacht hier even!// Meteen vertrok hij eu spoedde zicli
naar den vorst, die nog steeds buiten zat.

691. Bij Zijne Majesteit gekomen, maakte hij zijn seinbah en zeide:
//Ik ben zoo vrij Uwe Majesteit te vragen of U ook genegen
is, een gezelschap tooneelspelers toe te laten. Zij komen, volgens
hun zeggen, van Bali, eu verhuren zich aan ieder, die hen
maar hebben wil. Zij hebbeu (echter) geen kostuum medegebracht
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692. Doewèné mangkin kaselang - krajan gamelané sami -
sang praboe ngaudika halon - liwat soekané ring kajoen -
h'nah hira misoekajang - toendèn mahi -
katepoek tekening ira.

698. Koedang diri to hadjaknja - nembelas singgih n'repati -
né hasiki p'lèk tjoerek - goemoejoe sira sang praboe -
wong raatoer hamit loemampali - sampoen prapti -
mandawoehaug pangandika.

694. Pangandikan sri na lèndra - Hida t'wah kajoen manampi
.sadrewèn Hida sang katong - gagamelan miwah geloeng -
sami Hida ngitjèn njelang - nauging mangkin -
marika reké moeuggahan.

695. Toemoeli sami memargga - prapta ring hadjeng n'repati -
sang praboe ngandika halon - tjahi té inangonkon bahoe -
mahatoer tekening maman - wong t a t a m i -
saini mahatoer manjembah.

696. Hinggih patoet sri nalèndra - nauging sih tityang wong miskin -
tityang noenas ring sang katong - ujelang gamelan lan geloeng -
tityang wahoe ma ra noeka - sri boepati -
ngandika nah soeba hada.

697. Rahadèn mantri kotjapan - manjongkok toer manjakikid -
matilesang raga botjok - hakèh wong toemon goemoejoe -
dèning djedjel di bantjingah - loeh m'wani -
paranjahi paramènak.

69S. Hada mapeta ngigisang - hento to néné hndiri -
bakal njaloek liapa hento - pelèk tjoerek ngèngès lijoe -
singnja té bakal manoeras - soebii liasin -
tan kotjapan wong hangambat.

699. Sang praboe halon liaiigoetjup - di djaha sih dèsan tjahi -
kèn Haugga hoeinatow halou - singgih di ÏOHDjiwa Eatoe -
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692. en vragen dat, tegelijk met de gamelan, van Uwe Majesteit
ter leen.'/ De vorst, die zeer daarmede was ingenomen,
antwoordde: "Wel zeker, ik stem daarin gaarne toe: zeg maar,
dat zij hier bij mij moeten komen.

698. -/Met hoe velen zijn ze?// //Er zijn er zestien, Uwe Majesteit!
waaronder een, wien het vuil zoo maar uit oog en oor loopt.»
De vorst, (dit hoorende), begon .hardop te lachen, waarop de
man, die hem de boodschap had overgebracht, afscheid nam en
naar (de kleedplaats) terugkeerde. Daar gekomen maakte hij (de
vreemdelingen) met 's vorsten antwoord bekend, (zeggende:)

694. «Zijne Majesteit is bereid u te ontvangen en zal u gaarne zijn
eigendom, de muziek met alles wat ge voor uw kostuum noodig
hebt, in leen afstaan. Maar komt nu eerst naar boven.//

695. Terstond (rezen allen op) en begaven zicli (naar den voorhof van
het paleis). Een oogeublik later stonden zij voor's konings aange-
zicht, die hen op vriendelijken toon aldus toesprak: //Gijlieden
hebt zoo even iemand met eene boodschap tot mij gezonden,
is 't niet zoo?// De vreemde gasten maakten hun sein bah en
antwoordden:

696. «Om Uwe Majesteit te dienen, dat is zoo. Edonh, we zijn
zeer arm en (daarom) smeeken wij Uwe Majesteit om ons de
gamelan met de noodige kleedingstukken wel te willen leenen.
Ook zijn wij pas aan 't leeren./' De vorst hernam: '/'t Is goed,
(al 't noodige) kunt ge hier krijgen.//

697. Nu wordt van den kroonprins verhaald, hoe deze zat neerge-
hurkt en als een zak ineen kroop om zich zoodoende een
mismaakt voorkomen te geven en zijne sierlijke gestalte te ver-
bergen. Allen die hem zagen, begonnen te lachen (en dat waren
er niet weinigen) daar de voorhof van het paleis volgepropt was
(van menschen, zoowel) mannen als vrouwen, zoowel adelijken
als geringen.

698. Enkelen spraken op {luisterenden toon: //Die eene daar, met zijne
vieze oogen, zijne vuile ooren en dien spijker aan den neus, in
welke rol zou die moeten optreden ? Zal hij misschien voor pias
spelen ? Dat zou aatdig zijn!'/ We laten die lieden voort-
praten (en keeren terug tot)

699. den vorst, die opnieuw het woord (tot de vreemdelingen) rich-
tende, zeide: //Zeg, waar komt gijlieden eigeulijk van daanP*
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kema ké ka pamajasau - hadjak sami -
pragina né diui pada.

700. Ditoe jèn tjahi wilaiigang - lelampahan néné betjik -
di sakit Pandjiné reko - néné bahoe tonden poepoet -
bakat ban tjahi nglampahang - uiatnan mredi -
jan tong bakat depang dj'wa '.

701. Iliuggih tityang manegarang - dèrèng tityang mamanggihin -
nawi hiwang hantoek tityang - sampoeu hi Ratoe jèn sendoe
h'nah kema ngidih hadjaban - t'kèn né dini -
hanak h ij a pada bisa.

702. Toemoeli pamit loemampah - ka pamajasan raangraris -
hakèh praginané toemon - pada ja maserod toehoen -
doeroesang Goesti moenggahan - hinggih raris -
ïnalinggih sami sarengan.

708. Raden mantri ring ngoelonan - hakèh hanaké pabisik -
hento ja mangoedyang di 'nto - teka manegak di doeloe -
hendep da dj'wa lijoe pet a — nauging wasin -
p'tané gati roengoewang.

704. Pragina Djawa maugoetjap - doeroesang rawosang mangkin -
kèn Rangga, soemahoer halon - poenapi medal di bahoe -
hinggih bahoe hambil tityang - doeké ngambil -
ring goenoeng doeka t j a n g k r a m a .

705. Mangkin mandadi ganti ni'dal - di gantin Pandji né sakit -
pangwidin Hida sang katong - miwah poetrané t'wan galoeh
k'ni liantoek Goesti poenikii - jèn tong k'ni -
wangdéjang nawi kndoekan .̂

706. fijang sampoen lawas pisan - mahoproek masih tan k'ni -
hiwang liagigis kapongor - matigtig toer mabalenggoe -
miwah m'aseugker haboelan - m'loes tali -
Goesti sampoen pékapéka.

' Elders : d j ' w a 1 a m p a li a n g.
ï // k e u a n g i n a n g g a w é w o r a h a n .
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waarop de aanvoerder op beleefden toon teu antwoord gaf,: '/Om
U te dienen, o vorst! wij komen van T o h d j i w a ! » '/Zoo, zoo ;
gaat nu maar naar de kleedkamer met de komedianten van hier

700. en regelt daar de zaak verder. Het schoone stuk van zoo even,
de Z i e k t e vau P a u d j i , is nog uiet afgeloopeu. Kuut gij-
lieden dat spelen ? Ik zou dat gaarne zien. Als gij 't echter niet
kunt, laat 't dan maar!//

701. «Om U te "dienen!'/ (dus luidde het antwoord) »w,ij hebben
dat nog niet zien spelen , maar we zullen het probceren. Mochten
we fouten maken, wees U dan slechts uiet vertoornd op ons.'/
«Genoeg: gaat maar daar heen eu verzoekt de lui van hier om
n te onderrichten. Zij zijn er allen goed in thuis.//

702. Nu namen zij afscheid en begaven zich naar de kleedkamer,
waar zij al de spelers verzameld vonden, die (bij hunne aan-
komst) in een wip van de balé afgleden en hun toevoegden :
//Gaat zitten, heeren!// //Doet geeu moeite: neemt uwe plaatsen
weer in! // (Na deze wederzijdsche plichtplegingen) namen allen
plaats (op de rustbanken).

703. De kroonprins ging bovenaan zitten, wat sommigen fluisterend
deed zeggen: «Waarom zit die daar aan het boveneinde?'/
(waarop anderen zeiden): //Stil, praat niet zooveel, maar ge-
bruik uwe oogeu en luister naar hetgeen daar belangrijks ver-
handeld wordt.//

704. Een der Javaansche spelers nam (nu) het woord, zeggende:
'/Als U 't goedvindt, laat ons dan de zaak eens regelen!'/ De
aanvoerder antwoordde op beleefden toon: //Welk (stuk) is er zoo
even gespeeld ? // '/Om u te dienen, wc hebben pas dat gedeelte
vertoond , waarin (Pandji) zijne wandeling op deu berg maakt. —

705. Nu moet het tooneel juist veranderen en de Ziekte vau Pandji
gespeeld worden. De vorst verlangt dat en ook zijne dochter,
de kroouprinses, vraagt daarom. Ts U dat stuk bekend ? Als gij 't
niet kunt spelen, laat het dan maar, dewijl gij u anders het
ongenoegen (van Zijne Majesteit) op den hals zult haleu.

706. «Wij oefenen ons reeds sedert lang en nog zijn wij er niet
recht iii thuis, en bij de minste fout worden wij beknord of
krijgen wij slaag. (Soms) zet men ons ook wel in de boeien
en moeten we eeue maand zitten, voor we worden losgelaten.
Bedenkt u dus wel, mijne heeren! en slaat onzen raad niet in
den wind.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:48:59AM
via free access



2 6 2 BAGOKS HOEMBARa.

707. Sampoeu Goesti koedoe paugkah - k'ni sampoeu maiiggawé sisip
saroenja bèndjangan reko di djoeinah doemoen mahoeroek -
inangkin dèniug gati pisan - nawi p'lih -
siiiguja doeka Da sang nata.

708. K'njoe.ng poen KEBO PRAKASÜ- KEBO TAN MOEXCIOKR bisikin
badjigar hanakc liento - jan niangdé ja diui soehoeng -
tjita ngasab njaudauajang - raden inautri -
keujoeug toemoeli ugaudika.

709. Kenia inaloe kaka S'inar - mangalih hijèh hakikit -
poen Scmar ngalih tanalon - hija soeba w'roehing s'nioe -
sampoen polili toer ugatoerang - radèu mautri -
ngandika mahi té baba.

710 Karis dané mahilidau - poen Semar goepoeh ngajahiu -
di boetjoeu ' tèinboké njongkok - p'lèk tjoerek saiui soetsoet -
prügina Djawii kotjapan • nóné djati - -|
mam'ta tokening rowang. j

711. IVli liwat djerih pisan - nianjampahin gainboeli Bali -
lianak liada hortta reko - gainboeli IJali liwat loehoeng - |
soring laugil bvana paija - honto djaui •• ]
k'rana b'li takoet njampah. ^

712. Heuto dané bas badjigar - habeté mesoewang moeuji -
lagoeté paling bisanja - pesoe moeuji né bas gangsoeh -
havrak tonden inangatouang - gainboeli Bali -
loer dané tonden masolah.

718. B'li djani kèto dowang - kanggonja dj a hauak ririh -
hauak b'li toehoe belog - b'li tosing tahoe tahoe -
rahadèu mantri kotjapan - hoesan ïnaugkm -
tnauelahiu sarwa klésa ï.

714. Sampoen telas binasoehan - kadi hmas woehoe sinangling
raga larigsing tangan ïneros - héseiné l'wir mad OP, djoeroeh

> Elders: pègok . ^ di s o n g ka m a .
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MANTRI KORIPAN. 268

707. "Geeft U niet uit (eer- of wiust-) bejag voor knapper uit dan
gij zijt, opdat ge uzelven geen straf op den hals haalt. Vraagt
liever uitstel tot later en neemt thuis eerst les. Het komt nu
zoo in eens op en wij vreezen, dat gij 't er niet goed zult
afbrengen en de vorst boos op u zal worden.'/

708. (Twee van 's prinsen reisgeuooteu) Kebo P r a k a s a e n K e b o
T a n M o e n d o e r begonnen hierop te lachen eu fluisterden
elkander in 't oor: "Dat zijn bluffende banginakers! Nu er
niemand is, die hen hooren kan, nemen zij hunne kans waar
oin hunne geleerdheid te luchten en ons af te schrikken!'/ Ook
Bagoes HoeinbaWi kon een glimlach niet verbergen. Daarop
sprak hij tot zijn' hofnar, zeggende:

709. '/Kom aan, broedertje! ga eens even eeu beetje water halen,'/
Semar, die begreep wat er gaande was, haastte zich het ge-
vraagde te halen en bood het den kroonprins aan. //Kom//,
sprak deze, //breng het hierheen.»

710. Meteen sloop hij ongemerkt weg en verschool zich achter een
hoek van den muur, waar hij even nêerhurkte eu, door den
hofnar ijverig bijgestaan, zich liet vuil van oog, neus en oor
afwiesch. Intusschen spraken de meer verstandigeu onder de Javaan-
sche spelers onder elkander, zeggende de een tot den ander:

711. //Wij zullen 't wel uit ons lijf laten om die Balineesclie kunstenaars
te minachten. Men zegt, dat het eerste spelers zijn, wier gelijken
ouder den hemel niet gevonden wordt, en daarom zouden wij
niet gaarne zulke aanmerkingen maken,

712. zoo als die daar (straks) gedaan heeft, 't Is een ongepaste
bluf van hem. Dat praat, alsof hij de wijsheid in pacht had;
hij roert zijn snavel, zonder nog eenmaal die Baliueesche
gamboeh te hebben zien spelen; laat hen eerst optreden.

713. '/Zoo denken wij er althans over, maar die wijsneus weet dat
natuurlijk beter; hij is immers zoo knap en wij zijn maar dom;
wij hebbbeu van die zaken niet 't minste verstand ! » Intusschen ,
zoo wordt er nu verhaald, had Bagoes Hoembaia zich al dat
vuil (van het gelaat) afgewasschen

714. en nauwelijks was hij daarmede gereed, of hij blonk als pas
gepolijst goud en (kwam) zijn welgevormd lichaam met die
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264 BAGOES HOEHBARÜ.

djaridji roeroes magantjaii - naka gading -
sapolahé boeka déwa.

715. Toeinoeli ka pauiajasau - tangkedjoet hanaké saini -
mabijajoewan matakon - pada teken rowangliipoen -
hada ngintip dané boesan - to ngorahiu -
néné tjoerek heuto hija.

716. Galiok hanaké nontonang - waruaué rahadèn mantri -
hada nabing hada ndelok - parabali hajoe hajoe -
paragoesii paramènak - tani kikit -
liannk mainenèkin hedjan '.

»
717. Raliadèn mantri ngandika - kema ké mapajas djaui -

pada mapajas tanaloti - s'mar pada k'ma njaloek -
sam])oen hoes inangrangtioek pajas - raden mantri -
sampoen dané ngrangsoek pajas.

718*. Sajan djedjel di bantjingah - dèning gamboeh saking Bali
tan lijan lawangan né tonton - masih tonden hada rawoeli -
p'nali liatihati pada - né mabalih -
gamboelié inangantijang m'dal.

719. Galiok praginiv ring Djawii - toeinoii ring rahadèn mantri -
gamboelié pesoe inarèrod - soring hautjaksadji rawoeli -
kagyat hanaké toemingal - boeka ngipi -
hada ja bengong manjebak.

i In éen handschrift volgen hier nog twee verzen:
Sam po en m a u g k i n hoes in as i ram - ka pa in aj as au

[ m a n g r a r i s -
p r a g i n a n gam boe hé l iodjog - d j a l a n pè t d j a n i m a n g -

[ g a m b o e h -
s a k i t P a n d j i n é lam pa h a n g - n i k a b ' t j ik -
poen S'mar n a g i h m a n j e i n a r .

P r a g i n a s ami n g a t o e r a n g - r a r i s ang Goesti m a i n a n d j i -
h a k è h p r a g i n a né b ' n g o n g - m a t a k o n s a m i t an w'roeh -
G o e s t i t é h o e 1 i d i d j a h a - d è s a u G o e s t i -
h i n g g i h t i t y a n g ma n go e in ba ra.
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sierlijke armen, dien lxmigzoeten glimlach op het gelaat, die
prachtige vingers, recht als een weversklos, en die lichtgeele
nagels (weer als te voren uit). In zijne geheele houding ver-
toonde hij het beeld van een' hemelbewoner.

715. Zoo keerde hij naar de kleedkamer terug. Allen, die hem zagen,
schrikten op en lieten eeneu uitroep van verwondering hooren,
waarna zij de een den ander vroegen: (wie is dat ?). Een hunner,
die den prins zoo even beloerd had, gaf hun te kennen, dat
het dezelfde was, die er daar straks zoo walgelijk uitzag.

716. Allen waren stom van verbazing, terwijl zij 's prinsen gelaat
aanschouwden. Velen, en daaronder tal van mannen en vrouwen
uit den aanzienlijken stand, hielden de hand boven het oog om
goed te kuuueu zien; anderen stoken het hoofd nieuwsgierig
vooruit, terwijl niet weinigen op ladders klommen.

717. (Nadat) de kroonprins (de kleedkamer was binnengegaan) sprak hij
(lot de zijnen): '/Komt uu allen en laten wij ons toilet maken!'/
Daarop haastten allen zich hun kostuum aan te trekken en weldra
stond het gezelschap gekleed achter den kroonprins. Ook zij,
die voor nar zouden spelen, hadden zich behoorlijk opgeschikt.

718. Tntusschen stroomde het volk bij hoopen naar het plein voor
de poeri, daar (het gerucht zich verspreid had) dat de gain-
boeh van Bali spelen zou. Allen hadden liet oog onafgewend op
de poort gericht en waren vol verwachting, daar de vertooning
beginnen moest en (de spelers) nog maar altijd niet verschenen.

719. De Javaansche kunstenaars waren enkel verwondering, zoodra
zij den kroonprins met de andere spelers in eene rij
achter elkander naar buiten zagen gaan. Toen het gezelschap
daarop (deu voorhof naderde en) beneden aan de traliemuur
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720. Boehoed pada di bantjiugah - pada malihat kasisi -
hakoeda ja djaui pongor - mabijoeran salèng toehoek -
gamboehé inaiigkin moenggalian - wong mabalili -
kadi liüinbak niahaloenan.

721. K'bo Ilangoeiiangoeii Prakasa - hatj'ieng warnané ngrawit
rawisé njooliker katon - rasanja boeka manjalioep -
toehoe maugeresang manali - sing niugaliu -
gahok tan k'ua liangoetjap.

722. Ranggané haloes hangraras - roepané kadi ring toelis -
ragané ngoeraiigka ineros - hésemé l'wir madoe djoeroeh
palioelaté nggawé ragan - kadoek main's -
rasanja di pangipijan.

72-S. Pandjinó poengkocrin S'mar - kadi h'masé sinaugling -
makedjang lianalip gahok - sang praboe ngoetjaping kajoen -
jèn tanding mantri Koripau - t'wah ja sami -
jèn tirabang t'wara hentjèta.

724. Sam poen ïnalepas sas'raman - gagamelané niasalin -
T'andji Rangga paria njendon - kadi mangroemroein di kasoer
karoengoe l'wir di pangipyan - ngasihasih -
gahok pragina riug üjawa.

725. Gahok hanaké hadjagat - saksek djedjel tan patepi -
Joeh m'wani pas'lèng sogok - madoekadoekan matoehoek
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stand hield , ging er eeu schok door de menigte bij het aan-
schouwen (van den kroonprins) die hun als eene droomver-
schijning voorkwam. Enkeleu stonden bewegenloos en met
wijd geopenden mond te kijken.

720. In den voorhof zelve was 't een leven als een oordeel. Ieder
wilde naar den ingang zien, en dat gaf een gekibbel van be-
lang. Allen scheeuwden dooreen, terwijl deze en gene (zich
niet ontzag om zich) met behulp van zijne ellebogen (een goed
plaatsje te veroveren). Toen eindelijk de tooueelspelers den trap
beklommen, steeg het geraas onder de toeschouwers ten top,
zoodat 't was als hoorde men de zee bruischen.

7'21. De Kebo Hangoenangoen Prakasa (die voorop ging) had een
schitterend schoon gelaat, versierd door eene naar boven om-
gekrulde snor. Als men hem zoo zag (voortdansen) kreeg men
een gevoel, alsof hij zoo op u zou komen aanvliegen. Waarlijk,
hij zag er uit om ontzag voor hem te hebbeu, waarom dan ook
allen, die hem aanstaarden, stom van verwondering ter neer
zaten.

722. (Zijn opvolger) de Ranggïi (daarentegen) die zijne oogen ver-
leidelijk over de menigte liet gaan, (trad voorwaarts) in eeue
houding, zooals men die alleen bij geschilderde beelden aan-
treft. Hij had eeu fijne taille, spitstoeloopeud als eene krissclie.de,
terwijl een honigzoete glimlach om zijne lippen speelde. Geheel
zijn optreden was wel geschikt om (bij de vrouwelijke toeschou-

' wers) den wellust op te wekken. (Teder vond hem) meer dan
bekoorlijk, zooals men zich dat slechts in eeu' droom kan voor-
stellen. /.

723. (Eindelijk trad) Pandji op. gevolgd door zijn hofnar. (Zijn ge-
laat) schitterde als gepolijst goud, zoodat allen door verwon-
dering werden aangegrepen. De vorst (Bagoes Hoembara, ziende)
sprak bij zich zelven: «Als ik hem goed vergelijk, dan is hij
sprekend de prins van Koripau. Er mankeert letterlijk niets aan.'/

724. Eindelijk was het voorspel afgespeeld. Nu veranderde de muziek
en begon Pandji met zijne Rangga's te zingen. Zijne stem
klonk als (die van eenen verliefden man) op de echtkoets,
liefelijk als de zoete taal van den beminde, die zijn uitverkorene
in den droom komt vleien, zoodat al de Javaansche kunstenaars
enkel bewondering waren.

725. (Ja), allen stonden verbaasd en verdrongen elkander dermate,
dat de spelers nauwelijks plaats overhielden om zich te bewegen.
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sing hèndèp tan k'na hawas ' - salèng djepit -
salèiig getel salèng soewak.

726. Hada kadoeng kab'langtengah - t wara inainbahan mabalili -
kadoeng heinpet t'warïi (ongos - petanc- inangkin inaboegboeg
tigakoewin Faiulji kagèlan - lèu to inalih » -
hada ngakoewin painitra 3.

727. S'uiaré sagètan bidag - dadi maboengoet di samping -
mataué poetih maloliloh - ditoe kedèké makoehoeg -
karocngoe Fwir liombak pasang - wong mabalih -
pesoe paujoeli pakatjirat.

728. Sang j>raboe liwat liitjii • inanggoelalang inanggoeliliiig -
kadoeroes goemoejoe reko - parekan k'sahoerau goejoe -
pesoe tahi tani tawang - p'noeli pcngit -
malahib ja ka pantjoran.

720. llakèli pra]>oetri di djaba - in'wah prainèuak lan wong tani
liada ng'ling luulii bcugong - inangenot Paudji ué bagoes -
liada ngakoewin walioeinah - liada paling -
manglakoe lakoe ka tengah.

730. Twara karoengoe panjepat - hada merebat matigtig -
pada h'loeli salèng tjogroh - hada in'nèk tètnbok laboeh -
mangalili hambaliambahau - t'wara polih -
hantjaksadji pada roesak.

Elders: hada p ' tak 'n ing n g a w a s (peta tan k'nèng).
-/ h a d a h i in b i h.
« h a d a m a n g e m o e k b o e n g o e t n j a . "
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Vrouwen en mannen duwden elkander uit den weg en trachtten
om 't zeerst zich met de ellebogen ruimte te maken. Die klein
van postuur waren, kregen niets te zien, en werden door de
anderen half dood gedrongen, (terwijl zij op hunne beurt) hunue
verdrukkers een' kneep gaven of dezen op de brutaalste manier
in het zien hinderden.

726. Enkelen zaten geheel iu de klem en zageu letterlijk niets, daar
nergens een plaatsje voor hen te vinden was, (hoezeer zij ook
hun best deden). Iiitusschen roerden (de vrouwen) druk den
mond en beweerde de eene dat hij, die daar voor Pandji
speelde, haar bruidegom was, terwijl eene andere staande hield ,
dat zij zijn bijzit was.

727. Toen Semar (dit hoorde) begon hij nog meer grappen te ver-
koopen. Met een scheefgetrokken mond (keek hij naar de vrouwen)
en liet hij het wit zijner leelijke oogen spelen (als om haar te
lokken) wat allen deed schateren van het lachen (zoodat 't een
leven was) als hoorde men bij wassend water de golven (tegeu
het strand slaan). Enkele toeschouwers (spanden zich zoo in) dat
zij hun water niet konden houden.

728. Ook de vorst had er veel pret van en zat te schudden van 't
lachen. (By wijlen) moest hij 't uitschateren , wat zijne volgelingen
met een even gullen lach beantwoordden. (Enkelen maakten 't
zoo erg dat) het vuil hun ontliep, zonder dat zij het wisten,
totdat een onaangename geur (hen waarschuwde) en zij (be-
schaamd) naar de badplaats liepen.

729. Ook tal van prinsessen met heur hofdames en mindere vrouwen
waren naar buiten gekomen, waarvan enkelen zaten te weeuen,
terwijl anderen stom van verbazing naar dien schoouen Pandji
keken. Sommigen noemden hem heur man, terwijl anderen zoo
in de war waren, dat zij (heur plaats verlieten en) tusschen
de spelers ronddoolden.

730. Zij gaven niet om de afscheidingslijn en lieten zich ook ge-
willig stooteu en slaan (zoo waren zij van streek). De andere
vrouwen deden elkander (bij wijlen) heur nagels voelen, (om
maar goed te kunnen zien, met welk doel) enkelen, die te
vwgeefs een doorgang gezocht hadden , op den muur klommen om

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:48:59AM
via free access



BAG0E8 HOEMBARa.

731*. Hada pas'lèng djoengdjoengang - haila singet kahidjengking
s'ngi-s'ngi njaroe njongkok - petjik limané mangoejoek -
tan kotjapan ja ring djabi - kotjap malih -
rahadèu galoeh ring poera.

732. Nemonin di djero sela - dé Bekoeng mahatoer liaris -
]>irengang Déwa gagnejon - di bantjingah inangkin moehoeg
rakan hi Déwa liirikü • raden mantri -
dané ïnauggamboeh di djaba.

783. Raden galoeh s'moe kagyat - ngandika hangembeng liring -
pidan dané rahoeh reko - liinggili liibi sandji Katoe -
dané ngodjog djoeuiah tityang - néné ugiriug -
patih mantri h'nem-belas.

734. Dané maugkin ngoetoes tityaug - marek hi Ratoe mariki -
doeroesang hitjané reko - maraki Hida sang Bagoes -
dané lintang kaw'lasarsa - lara kingking -
jan tan hi Raloe ngoesada '.

785. Di Bali kédepang Djawa - di Djawa kédepang Bali -
liitja hi Ratoe mangrawos - pinoenas rakan hi Ratoe -
sangkan dané noengkap p a l w i - tan panolili -
t'kèuing radja uagara.

73ü. Uoeh bibi heudepaug soeba - kènang lijoe uingch djani -
hanak uoe lijoe di djero - njahan-ujahaii lamoen soehoeng -
nira ndagingin paudiki - ring hi b'li -
bibi njahan bareng medal.

787. Dé Bekoeng manjoembah matoer - sandikan hi Ratoe singgih
k'ma bibi ditoe ngedjoh - kènang liada hanak tahoe -

Elders: s o e u g ta inba .
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echter eveu spoedig naar benedeu te vallen. (Iu een oogeublik)
was het traliehek op verschillende plaatsen vernield.

781. Hier en daar waren enkelen be/ig om elkander in 't klimmen
bij te staan. Eetie werd daarbij door een kaladjrngking gebeten,
waarop zij begon te snikken en — terwijl zij verlegen op
den grond neerhurkte — krimpende van de pijn, zich met
duim en vinger op de plaats van de wond drukte. Wij zwijgen
nu verder van het volk daar buiten om naar de prinses, achter
in het paleis, terug te keereu.

782. Zoodra daar alles stil was, sprak de Bekoeng op zachten toon tot
hare Hoogheid : » Luister eens naar dat gelach, mevrouw ! dat
daar al harder eii harder uit den voorhof weerklinkt. Uw vriend,
de kroonprins, is daar buiten en speelt voor gamboeh.w

738. De prinses schrikte (op deze woorden) en sprak, terwijl hare
oogen zich met tranen vulden: «Wanneer is hij gekomen ? "
«Om U te dienen, mevrouw! gisteren. Hij is regelrecht op mijn
huis aangekomen met een gevolg van (niet minder dan) zestien
prinsen en rijksgrooten.

734. «Thans zendt hij mij tot Uwe Hoogheid (om U te vragen) of
U hem nog altijd genegen zijt en hem tot Uwen echtgenoot
wilt hebben. Hij is (al dien tijd) zeer ongelukkig geweest en
zal van 'iefdepijn vergaan, als Uwe Hoogheid hem (niet spoedig)
een geneesmiddel toedient.

785. «Bali onderwerpt zich aan Java — laat Java zich aan Bali
onderwerpen! Laat 't Uwe Hoogheid toch behagen het verzoek
van Uwen vriend in (gunstige) overweging te nemen, daar hij
zich enkel met dit doel scheep begaf, zonder ook maar eene
enkele maal naar zijn land om te zien (zoozeer verlangde hij
naar U).«

786. «Stil, moeder!" (dus viel de prinses haar in de rede) «zwijg
nu verder daarvan, ik vrees anders dat deze en gene het hooren
zal, daar hier nog altijd veel inenschen rondloopen. Straks, als
hier niemand meer is, dan zal ik aau het verlangen vau mijnen
vriend voldoen. Gij kunt dan met mij naar buiten gaan.*

787. De Bekoeng maakte haar sembah en zeide: «Het geschiede
zooals Uwe Hoogheid beveelt.» «Kom, moeder! verwijder u
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dé Bekoeng héwa ' makalah - sada ngilid -
h'noe ramt' di djero poera.

738. Hakèh prapoetri ring poeru - prahida miwah pragoesti -
hauaking pautja poenggawa - hangroeugoe poenang goegoejoe -
koehoeg-koehofig di bantjingah - parüpoetri -
sami' matoering rahadyan.

739. Noenas ké Ratoe ka djaba - doeroeng ko tityang miragi -
woug goemoejoe^ boekii kèto - Nawang Tranggana hamoewoes -
lali marggi Hida (loemoenan - iniwali njalii -
hiring Hida ka bantjiugah.

740*. Tijang kari njidra bratii Ï - Hida hajoe manggoet kenjing -
tityang pamit doemoen reko - raris Hida inangkiu pesoe -
sang poetri ring Windoe Tingal - pada ngiring -
miwah sang poetri Pauenggah.

741*. Manggeloh rnaugkiu ka djaba - t'lasan hoeli di poeri -
t'ka di bautjingah reko - di djero hamaugkin soehoeng -
rahadèn déwi ngandika - mahi bibi -
hènggalang djni mapeta.

742*. Kcnang liada hanak tekii - dé Bekoeng mamarek gipih -
doeh bibi kènkèu sih reko - paugandikan b'li Bagoes -
djani telasang kim liira - Déwi Goesti -
tityaug mangkin maugatoerang.

743*. Jan In Ratoe doeroes hitja - né njahan hi Ratoe niidjil -
tityaug mariki ka djero - tityang meiulakiu hi Ratoe -
sapoenapi joeu lii üéwa - uéné mangkin -
paugandikajang ring tityang.

744*. Rahadèn galoeh ngandika - lamoen kèto bibi djani -
né njahau mahi ka djero - soehoed hauaké manjekoel -
bibi patjang kebaug uira - hapang hilid -
daué hatoerin di pasar.

' Elders: g'lis. » Elders: u j i d r d n g a w a s .
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nu wat van mij, anders zal men 't uog merken!» Nu
haastte de Bekoeng zich om weg te gaan en zich stil uit de
voeten te maken. ïutusschen hield het gejuich in den voorhof
nog altijd aan.

738. De prinsessen, die nog achter in het paleis met de hofdames van
adel en de dochters van de voornaamste hoofden verzameld
waren, hoorden dat gelach, dat van alle kanten uit den voor-
hof tot hen doordrong, en spraken daarom tot de kroonpriuses,
zeggende:

789. //We verzoeken Uwe Hoogheid vriendelijk om (met ons) naar
voren te willen gaan, daar wij het volk nog nooit zoo'u pret
hebben hooren maken.» Nawang Tranggana antwoordde; //'t Is
goed, mijne dames! gaat maar vast en gij vrouwen! volgt hare'
Hooglieden naar den voorhof: (ik kan nog niet gaan)

740. ge weet wel waarom. Hare hooghedeu knikten haar toe en spraken
glimlachende: // Adieu, wij gaan dan maar vast vooruit! //
Meteen begaven zij zich naar buiteu, gevolgd door de prinsessen uit
W i n d o e - T i n g a l eu Panenggali (die daar gelogeerd waren).

741. Geene enkele vrouw bleef achter, maar allen stroomden de
poort uit naar den voorhof, waar zij weldra (op een' hoop)
bijeeuzaten. Achter in het paleis was nu niemand meer, waarom
de kroonpriuses (de Bekoeng bij zich riep) zeggende: //Kom nu
hier, moeder! eu laten we spoedig ons gesprek afmaken,

742. anders komt er iemand.// De Bekoeng haastte zich tegenover
hare Hoogheid plaats te nemen (waarop deze aldus vervolgde):
//Wel, moeder! wat heeft mijn sclioone vriend uu eigenlijk
gezegd? Vertel mij nu eens alles!» »()in U te dienen, mijne
vorstiu! ik zal 't U zeggen:

743. «als Uwe Hoogheid behagen (in hem) vindt, dan moet U
straks het paleis verlateu. Ik zal herwaarts komen om U af te
haleu. Wat is Uw besluit? Geef 't mij toch nu te kennen.//

744. De krooupriuses hervatte: wAls "t dat alleen is , moeder! kom
dan straks maar herwaarts, zoodra de lieden hier gegeten hebben,
dan zal ik u verbergen, opdat niemand uwe tegenwoordigheid
gewaar worde. Verzoek dan ook zijne hoogheid om zich op de
markt te posteereu.
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745*. Ditoe dané ngantos nira - panalikan hauggèn tjiri -
mamoenji ping hempat reko - hi goeroe soeba matoeroe -
s'cjek sepi di djero poera - néué djaui -
hamboel hento dj'wa hatoerang.

746*! Moelih bibi djani soeba - hatoerang, t'kèn hi b'li -
hi Bekoeng maliatoer halon - tityang noeuas tjiri toehoe -
tjirinin rakau hi Déwa - makadjati -
h'nah h'né bibi haba.

747*. Boeugkoeng madji limang laksa - masotja mirah ratnadi -
hatoerang ring dané reko - makatjinan tjiri toelioe -

• hapang da dané sangsaja - k'ma moelih -
dé Bekoeng hamit loemampah.

748*. Nawang' Tranggana ngandika - rahiné mangkin kahoekin -
mahi hendèn Mirah hembok - pirengang hanaké goejoe -
ramé djani di bautjingah - njahi hi b'li -
daué djaui t'wah di dj aba.

749*. Malinggih ring dadampar h'mas - ngowah ramboet hasoesoeri
mawastra pèrhemas hidjo - mabapang garoedü moengkoer -
mapatitis mirah ratna - mas'kar tadji -
masoebeng inas toelak moentjar.

750*. Sampoen hoes mepekang j)ajas - roepané kadi Jang Ratih
kotjapan Hanawang Taro - hamepekang pajas haloes -
pada nganggo h'mas ratna - koemarining -
l'wir moeksah k'cjapak'na.

751*. Raris m'dal ka bantjingah - ïjondong Bajan pada ngiring
tan kotjapan ja ring djero - rawoeh ring lawangan hagoeng
toer hangadeg makembaran - raka rahi -
Nawang Taro soran roepa.

752. Galiok hanaké liadjagat - toeinon ring raliadèn déwi -
kadi boelan kembar tinon - sarwi dané nouton gamboeh -
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745. en mij daar af te wachten. De klok zal hem het teeken geven.
Zoodra zij viermaal slaat, dan rust mijn vader reeds in de
armen van den slaap en is alles stil in het paleis. Kom aan,
breng dat nu maar zoo over!

746. «Ga nu maar naar huis, moeder! en vertel dit mijnen
vriend.// De Bekoeng antwoordde beleefd: «Met Uw verlof! ik
smeek U om eeu bewijs, dat U dit alles werkelijk (gezegd
hebt). Geef Uwen broeder tocli een teeken, mevrouw! opdat hij
zekerheid hebbe!// '/Ook goed: zie hier, moeder! neem dit mede:

747. dit is eeu ring ter waarde van ruim honderd vijftig gulden,
ingezet met de fijnste juweelen. Bied hem dien aan, als een
bewijs van de oprechtheid mijner woorden, opdat hij niet
twijfele. Ga nu maar naar huis.// De Bekoeng nam daarop af-
scheid en vertrok.

748. (Zoodra zij verdwenen was) riep Nawang Tranggana hare jongere
zuster bij zich, zeggende: "Kom eens even hier, mijne lieve!
Hoort gij het volk wel lachen ? Wat hebben ze eeu pret in den
voorhof, niet waar? (Wil ik u eens wat zeggen, zusje?) Mijn
vriend bevindt zich op 't oogenblik daar buiten ; "t is heusch waar.'/

749. (Dit gezegd hebbende) nam zij plaats op eeu gouden stoeltje
en begon zich het haar te kappen. Daarna trok zij een kleed
aan van groene perhemas eii tooide zich met een (met goud
geborduurden) halskraag. Achter in het haar stak zij een
g a r o e d a - m o e n g k o e r , terwijl eeu krans van juweelen haar
voorhoofd bedekte, die aan de einden door een gouden bloem
werd vastgehouden. Tn hare ooren prijkten weldra groote gouden
knoppen, die als een blad naar binnen waren omgebogen.

750. Toen zij met haar toilet gereed was, zag zij er uit (schoon en
bekoorlijk) als de goddelijke Ratih. Ook hare zuster Hanawang
'faro had hare sierlijke staatsiekleederen aangetrokken, en
schitterde en flikkerde van al het goud en de juweelen waarmede
zij was opgetooid.

751. (Zoo uitgedoscht) verlieten zij hare kamer om zich naar den voor-
hof te begeven, terwijl al hare hofdames achter haar gingen. Een
oogenblik later kwam (het gezelschap) bij de groote poort aan,
waar de beide zusters naast elkander bleven staan (om naar de
voorstelling te zien). Nawang Taro verloor het nog in schoon-
heid (bij hare oudere zuster).

752. Ieder, die de (beide) prinsessen zag, stond verwonderd. Zij
schitterden als twee lichtende manen, terwijl zij daar zoo naar
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toemoeli kapendak tingal - radèu déwi -
sajan lengleng kawaugsitin.

753. Hakèh pramantri né hédan - toemon ring rahadèn déwi -
pada t'waril tahèn toemon - ïnangerep di djro hagoeng -
teinbé dam; mangkin medal - saking poeri -
mauontou gamboehé tawah.

754. Pandji Rangga manjendonang - knroengoe mangasihasih -
boekü pangroemroein di toeion - hada ng'ling penah bengoel
li'lèn ugeliug masigsigan - len wong tani -
niaiig'ling inangoejeiig pyanak.

755. Hada to né h'noe djoemali - tong k'na mesoe mabalih -
mauggelali pijauakhipoen - mandingeh gainboehé loehoeng
malahib mangoetang pyanak - hada b'ling -
manjakit mangantyang lekad.

756. Taleloe nedoenang balyan - héwehan pada uoelingin -
kabebeng mréne: reko - mangroengoe gamboehé ioehoeng
gamboeh Djawa t'wari pada - gamboeh Bali -
néué ngigel di bantjingah.

757. Byana mangliiigoewang baja, — malahib balyané sami -
pada ka bantjingah reko - néné manjakit inamisoeh -
tau pag*uah hiba pada - mambelasin -
gamboehé ditoe betekang.

758. Kahi dja tongosin hiba - tong hempoegan ngoetah getih
djaugkan pipise' karob'lah - iniwah berasé hatjatoe -
banten taksoe soeba hada - boerat wangi -
bakal mauglolodok hiba.

759. Taksoen hibané mahijaiig - kahi hoeraba ban talii •
sakit san dja kahi reko - makedjang ngalahin pesoe -
diaui hoejeug mauioelisah - néué m'wani -
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de gamboeh stonden te kijken. (Eindelijk) ontmoetten de oogen
van de kroonprinsen (die van Bagoes Hoeinbara), waarop deze
baar toeknikte. (Nawang Tranggana) bleef (echter) strak voor
zich uitkijken.

753. De aanwezige prinsen werden dol van verliefdheid, toen zij de
kroonprinses aanschouwden, die zij nu voor 't eerst zagen,
daar hare Hoogheid steeds binnen in 't paleis was opgesloten
geweest en zij nu voor de eerste maal hare vertrekken verlaten
had, om naar de vreemde gamboeh te zien.

754. (fntussehen) zong Pandji met de Rangga's maar altijd door.
Hunne stem klonk zoo liefelijk, dat men waande de zoete
vleitaal op de echtkoets te hooreu. Enkele (toeschouwers) zaten
te weenen, totdat hunne oogen waren opgezwollen, terwijl
anderen oen luid gesnik deden hooren. Sommige (vrouwen) uit
den geringen stand waren zoo bewogen (dat zij zich niet meer
goed konden houden en) heur zuigelingen (die ze op den schoot
luidden) wild dooreen schudden.

755. Anderen, die niet hadden kunnen gaan kijken, maar thuis
moesten blijven, omdat zij pas bevallen waren, wierpen, zoodra
zij dat heerlijk gezang van de gamboeh hoorden, hare kin-
deren van zich, en liepen haastig weg. Elders zag men
eene vrouw, die zwanger was en op het pont stond van te
bevallen.

756. Zij had drie vroedvrouwen laten komen (maar) zij konden
geen hulp aanbrengen, daar de kleine beklemd raakte,
zoodra het de Balineesche balletzangers hoorde, die daar in den
voorhof van het paleis aan 't dansen waren en die verre boven
de Javaansche gamboehspelers uitmuntten.

757. Ook stoorden de vroedvrouwen zich niet aan dit ongeluk, maar
liepen (eindelijk) weg ora naar het paleis te gaan. De vrouw
in barensnood riep haar scheldende achterna: «Loopt allemaal
naar de hel, dat ge me zoo alleen laat! Eet voor mijn
part dik aan de gamboeh !

758. «Waarom blijft ge niet bij mij, dan had ik u volgepropt met
150 duiten en eene maat rijst! Ook de offeranden voor nl.
god met de noodige welriekende kruiden stonden reeds klaar,
om u daaraan voor mijn part een breuk te vreten!

759. Breng uw god eens hier, dan zal ik hem met st in-
smeren !'/ Ai, wat heb ik een pijn — dus ging zij voort —
en nu loopt iedereen weg en laat mij alleen.» Haar man bevond
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kadoeug lanet di bantjiugah.

760. Tan 'kotjapan wong inanakaii - poen Seinar mara ujelanin
bonngoetnjané kadi boudjor - matanjané haiièh biroe -
wong goeiuoejoe kadi soerak - riug hadjoerit -
raden galoeh liutang hiija.

761*. Parapoetri paraliida - ramé goeinoejoe hiriki -
sami mesoewang jèli panou - pada kadoeroes goeinoejoe -
hada ngeugkel sakit basaug - Hida histri -
goejoe mainahid banjoehan.

76Ü*. Gamboehé woes manjarita - Pandji né mangkin manangis -
manjerit inaia manjendoii - ïnanjaièinpoh inakakoedoeug -
kadéliaué pacja djagdjag ' - djerat-djcrit -
S'maré makoréjakan.

763*. Kasor gamboehé sang nata - Pandji né mangasiliasih -
toer mesoewang jèli pauon - liakèli wong pada kapingloe -
hada rnang'ling manoehoetang - svi boepati -
ga'nok tan kena ngandika.

764*. Hakèh dagmigé betènan - di marggané ngadol nasi -
dagang djadja hm hohhohan - hangroengoe wong hagoegoejoe
pada ngalahin dagangan - ja mabalih -
dagangané hamah tjedat.

765*. Hakèh hanak ïnangorahang - dagangé masili inabalib -
katoengkoel ja padü bengong - nasi djadja p'nah lepoeg
hamah baiigkoeug hamah tjedar - hada ng'ling -
pipisnjané honja hilang.

Elders: ug'lawad.
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zich (mede) in het paleis eu dacht slechts (aan 't geen hij daar
zag en hoorde).

760. We zwijgen nu verder van die barende vrouw (om te verhalen
van) Semar, die nu weder optrad (eu zijne grappen) tusschen (liet
gezang der gainboeh) iuwierp. Hij trok zijnen mond als eene
kruik Ie samen en (daar) hij liet eene oog (met houtskool)
geverfd had, (begrijpt uien) dat de toeschouwers een gelach aau-
hieven, dat het weerklonk als de alarinkreet op het oorlogsveld.
Ook de kroonprinsen kon haar lachen niet houden (zoo min als)

761. de (andere) prinsessen met de dochters van Brahmanen, die, Semar
ziende, schaterden, dat haar de oogen overliepen. Enkelen kregen
buikpijn van 't vreeselijk lachen, dat zij deden, terwijl (zelfs) de
deftige vrouw van den priester zoo'n pret had, dat het water
haar onder de rokken uitliep.

762. Toen het stuk eindelijk gezongen was, begon Pandji hardop
te weenen. Hij ging plat op den grond zitten en bedekte zich
het hoofd (met een slip van zijn kleed), waarna hij een klagend
geluid liet hooren en (zijn verdriet) al zingende openbaarde.
Zijne gezellen liepen, de een al harder gillende dan de ander,
op hem toe, terwijl de Seraars schreeuwden als magere varkens.

763. Zoo konden 's vorsten tooueelisten niet spelen. Pandji's stem
had zoo iets liefelijks en verleidelijks en het weeneu ging hem
zoo natuurlijk af, dat menig meisje smoorlijk op hem verliefd
werd, terwijl anderen niet konden nalaten met hem tranen te
storten. Zijne Majesteit was enkel bewondering, en kou geen
woord uitbrengen.

764. De talrijke koopvrouweu, die beneden op straat gekookte
rijst, gebak of vruchten verkochten, hoorden nauwelijks dat
gejuich (uit deu voorhof) opgaan of allen verlieten heur koop-
waar om te gaan kijken, (van welke gelegenheid) de honden
(gebruik maakten) om zich (aan de rijst en de gebakjes) te goed
te doen.

765. Verschillende personen gaven hiervan kennis aan de koopvrouweu ,
doch zij bleven maar stilletjes door kijken, zoozeer had verbazing
allen bevangen. Al de rijst en de gebakjes lagen dan ook
(spoedig) vertrapt op den grond, waar ze door de varkens en
de honden werden opgegeten. (Later hoorde uien) enkele vrouwen
hardop huilen, daar (niet alleen heur koopwaar maar ook) het
geld tot den laatsten duit toe verdwenen was.
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766*. P'nah lingsir Sangyaiig Soerya - dèrèng gepih wong mabalih -
sajan djedjel wong manonton - t'wara pada ngorang sedoek -
halah bwin manekajang - loeh m'waui -
wong Windoe Tiugal Panenggah.

767*. Hada lan polili menèkaii - betènan patikabirit -
soehoeng pekenané reko - ka bantjiugali nonton gamboeh -
raliadèn galoeh kotjapan - noe mabalih -
tan pegata marèng tiugal.

768*. Tan sail pem.lak pemlak tiiigal - kauianisinanisau liring -
rahadèn man tri manjendon - doemadak boengan^ hoeloeng - .
né njahao di teiigah pasar - madya la<ri -
tityang njangga bahan pa lwa. •

769*. Wong Djawa pada tan wikan - sasentjoné kata Bali -
Hanawang Tranggana wikan - maiiggoet sarwi hawor kenjoeng
poppoet sami di pahoelat - sampoen lingsir -
gamboehé sami mal'waran.

770*. Kaugsan sepi di baritjingah - Nawaug Tranggana ka poeri
kalih lan hi Nawaug Taro - djeroné katon tan soehoeng -
rasanja noe kelap kelap - sangapekik -
maloenggoeh noe mapangenan.

771*. Kotjapan matigkin di bantjingah - saug pvaboe kari malinggih
hakèh hanaké pasango - ngangenang gamboehé soehoed -
dèuing mangkin sampoen sandja - wong mabalih -
pada mantoek sowang sowang.

772*. Sri praboe halon ngandika - k'ma patili l aud a man tri -
halih ja tamyoe né pada - kola pada hasoeng sekoel -
toendèn mahi ka bantjingah - patih mantri -

toer gag'lisan.
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766. Heeds neigde de zon ten avond en nog altijd dachten de toe-
schouwers niet aan weggaan. (Tntegendeel) het werd al langer
hoe voller. Niet een sprak er van honger te hebben en wareu
er ook al enkelen , die zich verwijderden, hunne plaatsen werden
terstond door anderen ingenomen. (Er kwamen aanhoudend)
nieuwe troepen van mannen en vrouwen aan (waaronder zelfs)
van Wiudoe-Tingal en Panenggah.

767. Enkelen, die niet naar boven konden, bleven beneden heen en
weer loopen (totdat ten laatste) niemand meer op de markt
was, maar allen in- of bij den voorhof verzameld wareu om
naar de gamboeh te zien. Ook de kroonprinses zat nog altijd
(e 'kijken en had het oog onafgebroken (op Bagoes Hoembara)
gevestigd,

768. niet wien zij onophoudelijk verliefde lonkjes wisselde. (Eindelijk)
zong de kroonprins haar in beeldspraak toe: "Moge de bloem
midden op de'markt neervallen, straks te middernacht: ik zal
haar in den schoot (schip) opvangen!«

769. Onder de aanwezige Javanen was er niemand, die dit in het
Haiineesch uitgesproken gezang verstond. Ilanawang Tranggana
begreep het echter zeer goed; zij knikte met het hoofd, terwijl
een glimlach om haren mond speelde. Zoo hadden zij hunne zaak
zonder te spreken (alleen met de oogen) afgemaakt en (daar
het) nu reeds avond begon te worden, verlieten de gamboeh
gezamenlijk de speelplaats.

770. Zoodra de groote menigte den voorhof verlaten had, begaf
Nawang Tranggaua zich naar binnen met hare jongere zuster.
Hier vond zij 't alles behalve stil (doch zij lette niet op hare
omgeving) daar zij haren schoonen vriend onophoudelijk voor
zich zag. Zij zette zich neer en bleef zoo in gedachten verzonken
verlangend voor zich uitstaren.

771. We keeren nu nog een oogenblik naar den voorhof terug, waar
Zijne Majesteit, de vorst, nog altijd neerzat. Hier en daar zag
men lieden met looden schoenen weggaan , zich beklagende dat
de gamboehvertooning om het invallen van deu avond geëindigd
was. Eindelijk waren al de toeschouwers langs verschillende
wegen huiswaarts vertrokken.

772. Nu sprak de vorst tot de hem omringende prinsen en rijks-
grooten , zeggende: «Komt aan , gaat die vreemde gasten opzoeken
en beveelt hun naar den voorhof te komen: ik zal hun allen te
eten geven.'/ De aangesprokenen maakten zich met spoed weg,
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773*. Sampoen prapta ring rahadyan - mangoetjap toehoe haraanis-
marggi reko ka bautjingah - paugaudikaii Da sang praboe -
Hida mangkin hasoeng tadah - radèu mantri -
mamepes toer inangandika.

774*. Hinggih hatoerang ring Hida, - tftyangjèn mangkin inapamit-
jèn doeroes hitjan sang katong néné bèndjang tityang nochoet -
noenas palritja ring Hida - sirii patili -
mawali praptèng bantjingali.

775*. Ma toer ring siia sang natu - dané ma:ninclah né mangkin -
bèudjnng reké dané noenas - hitjané Tjokor lii Ratoe-
sang nata lialon ngandika nah to djani -
mam' kaka dja ngibockang '.

776. Sandikan Tjokor hi Déwii - tityang manoenas nicpauiit -
sang praboe ra ris ka djero - kepanggih ring uanak galoeh
saug praboe lialon mangoetjap - ïiéné mani -
bapa b'win maugadajang.

777. Uapang jil ngigel selidan - cjawoeh liero hija midjil -
pandjaké kadoe.nga dondon - raden galoeh seinbah Ltiatoer -
doeli Déwa tityang tan j)iwal - nadyan sahi -
tityaiig ugiring joen hi Déwa.

77S. Tan kotjapamija ring ])oeia - lioewoesen rahaden mantri -
ka djoeinah dé Bekoeng ngodjog - dé Hekoeug loeh m'wani goepoeh •
poepoet pratékaning (jahar - hoelam bawi -
hoelain pasih hoelam hajain.

Hier eindigt een der geraadpleegde HSS.
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773. en kwamen bij den kroonprins, dien zij op uiterst vrieudelijken
toon aldus toespraken: «De vorst laat u zeggen oin naar den
voorhof te gaan, waar Zijne Majesteit u zal onthalen.'/ Bagoes
lloeinbara stak de tegen elkander gedrukte handen (als tot
eeu sembah) voor zich uit en zeide:

774. '/Met Uw verlof! Zeg aan Zijne Majesteit, dat wij ons voor
heden laten verontschuldigen. Als 't Zijne Majesteit behaagt,
dau zullen we morgen aan Zijn verlangen voldoen en van zijue
gave gebruik maken.'/ De patih keerde daarop (met de anderen)
naar het paleis terug,

775. en gat den vorst daarvan bericht, zeggende: «Zij laten zich
voor heden verontschuldigen (maar) hopen morgen de eer te
hebben, van Uwer Majesteits goedheid gebruik te mogen maken.//
Nu sprak de vorst bedaard: //'t Is goed; ik laat 't geheel aan
u over om dat morgen te beredderen (en zorg te dragen, dat
zij van 't noodige voorzien worden).//

776. '/Het zal geschieden zooals Uwe Majesteit beveelt!'/ (dus luidde
het antwoord van den patih). Meteen verzocht hij verlof om
zich te mogen verwijderen, waarop ook de vorst naar binnen
ging. Hier vond hij zijne dochter, de prinses, tot wie hij
zeide: //Morgen zal ik ze weer laten komen,

777. en opdat ze wat vroeger hun' dans beginnen kunnen , zal ik ze
tegen twee uur oproepen, daar het volk buitengemeen (met hun
spel) schijnt te zijn ingenomen.» De prinses boog zich en ant-
woordde : '/ 't Is verre van mij, mijn Heer! om mij daartegen
te willen verzetten. Al (spelen ze) eiken dag, ik zal mij gaarne
aan Uwe beschikking onderwerpen.'/

778. Verder zwijgen wij van hetgeen daar in het paleis voorviel oin
te verhalen van den kroonprins, die zijne schreden richtte naar
het huis van de Bekoeug's. (Zoodra hij daar was aangekomen)
haastt'en man en vrouw zich (om een en ander klaar te maken)
en weldra was de maaltijd met al wat daarbij behoorde, als
varkeusvleesch, zeevisch , gebraden kippen (enz.), gereed.
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XII.

779. Toemoeli hag'lis madahnr - sareng lawan patih mantri -
poen semar nadah lèn kawas - brein arak sad'jeng loemintoe
sampoen hoes maiigkin hanadah - p'nah w'ngi -
dé Bekoeng h'loeli hanembali.

780. Tityang matoer ring hi Déwa - pangandikan rarlèn déwi -
k'ni hi Déwa mangentos - di pasaré t'ngah daloe -
inoeiijin penalikan ping pat - daué midjil -
nrka pirengang hi Dcwa.

781. Poepoet mahoraliorahaii - sampoen mangkin madya latri -
sang praboe sampoen matoeron - sirep saini di dj'ro hagoeug
Nawang Traugganil kotjapan - néné ngiring -
pawongan sami lelima.

782. Nawang Tranggana inapajas - irfangrangsoek boesaua ngrawit
mawasira pèrheinas kahot - mabapaiig mag'roerla inoengkoer -
masoebeng mas toelak moeutjar - kemer keudit -
inag'lang h'mas matatah.

783. Maboengkoeng sastra roedira » - mapatitis nn'rah hadi -
mahanteng soetra bang hidjo - masaboek soetrawoen-hawoen
niatepi hetnas mangranjab - Fwir dadari -
warnané maugajangajang.

784. Pawongan sampoen niapajas - pada nganggo lewih lewih
liajoe hajoe hanom hanom - panalikan ping pat sampoen
rahadèn mantri kotjapan - hamiragi -
s'waran pnnalikau ping pat.

' Elders: m a l i - a l i ina,^ in a so tja. ' ^
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HOOFDSTUK XII.

B A G O E S H O E M B A R Ü ONTVOERT HEIMELIJK DE KROONPRINSES VAX

DJAMINTORa EN NEEMT HAAR MET ZICH NAAR BALI.

779. Nu zette, Bngoes Hoembara zich terstond aan tafel, terwijl de
prinsen en rijksgrooten (om hem heen plaats namen) en de
hofnar uit een afzonderlijken schotel zich te goed deed. Er w:is
meer dan overvloed van brem, arak en palm wijn. Toen , laat
in den avond, de maaltijd was afgeloopen, (naderde) de vrouw
van den Bekoeng den kroonprins en na haar seinbah gemaakt
te hebbeu, sprak zij :

780. "Tk wil Uwe Hoogheid even zeggen, dat. de kroonprinses (mij)
heeft opgedragen (om U mede te deeleu) dat U haar tegen
middernacht op' de markt kuut opwachten. Zoodra de klok vier
slagen laat hooreu, zal de prinses naar buiten komen. Uwe
Hoogheid znudt daarop maar acht geven."

7K1. Hiermede was het gesprek afgeloopen. Weldra brak midder-
nacht aan. Zijne Majesteit, de koning, was reeds naar bed ge-
gaan , terwijl ook de overige bewoners van de vorstelijke ver-
trekken in diepe rust gedompeld waren. We verhalen nu van
Nnwang-Tranggana, die met vijf van hare vrouwen (was opge-
bleven)

782. en zich in haar zondagsch-pak gestoken had. Zij was prachtig
uitgedoscht. Zij droeg een kleed van het fijnste pèrheinas, een
(sierlijken) halskraag, aan de achterzijde waarvan de garoeda
moengkoer uitstak. In het oor prijkten schitterend gouden knop-
pen, terwijl hare arm- en voetbanden van fijn gepolijst goud
(vervaardigd waren).

788. Verder droeg zij bloedroode ringen aan de vingers, terwijl haar
hoofd met een' krans van juweelen bedekt was. Ook had zij
een' sjaal van roode en groene zijde omgeslagen, en zich een
gebloemden gordelband van blauwe zijde en van een goud ge-
borduurden rand voorzien om de heup gebonden. (Zoo uitge-
doschl) zag zij er uit als eene hemelnimf, wier schoonheid
alle beschrijving te boveu gaat.

784. Ook hare vrouwen, allen jong en schoon. waren zoo deftig
mogelijk gekleed. Eindelijk sloeg de klok het middernachtsuur.
De kroonprins, van wien we (nu weer) verhalen, had (nauwe-
lijks) de vier klokslagen gehoord,
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785. Toemoeli dam' ngandika - K'bo Tan-Moendoer tiuangi -
sami woes matangi reko - hamoengpoeng sekalan soehoeng
toer midjil praptèng d a d a l a u - soelioeng sepi -
pamïiTgginé gagelisan.

786. Tan kotjap maring dadalan - ralioeli di pasaré mangkin -
di soekopn tèmboké njongkok - p'nali liemar p'nah toejoeli
boekil t'wara mat ra teka - raden inantri -
djani irTrasii * kabiséka.

787. Malali sampoen dawoeh sapti - niasili dané t'wara midjil -
liajamé mas'wanï hoemor - sinawoerau toehoe toelioe -
rahadèn mantri ngandika - kaki j>ntih -
hoelat s'lang hatinira.

788. Mara rawat liabang w è t a n - djalan ké kakü kalahin -
singnja liada hanak ïigenot - toemoeli inamnrggi lias'roeh -
sampoen hadoh mariiig pasar - tan pauolih -
hingiring dèiiing kadéjan.

789. Tan kotjapannja ring marggii - prajitil ring pasisi mangkin
bat an katapangé njongkok - rainó liajam makoekroejoek -
rahadèn galoeh hoewoesan - noe di poeri -
dèrèng polih marggi medal.

790. Pakéwoeh dané mangrasa - sing babar pada inahisi -
gebagan bilang leloinpoiig - kèn Bajan hag'li.s loemakoe -
jiawi dam: sampoen inoenggah - ring banawi -
marggi ké Déwa gelisang.

791. IJanges sami » bilang tlangka - tani jèn margga maloedih -
hija djani hainbah uèmpong - boelioeg banges tan kahitoeiig * -
soeka doeki hapang tawang - sarwi nangis -
maugimoetimoet madjalan.

792. Kepanggih longloiigan hangkal = • inoenjiué masih ngoelimid -

» Elders: d a j o e l i t o n d e n r a w o e l i . » Elders: n g r a w o s .
* « : p e n g i t paijii. * Elders: k a l i n g o e .
f // : s o e w a l .
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785. of hij verhief zijne siein en wekte K'bo Tan-Moendoer (met de
anderen) uit den slaap op. Weldra waren allen opgestaan en
maakten zij van de stilte van den nacht gebruik om het huis
te verlaten. Op straat gekomen, vonden /.ij alles stil en een-
zaam, waarop zij zonder verwijl hunnen weg vervolgden.

786. Van hunnen toclit worden geene bijzonderheden vermeld. Weldra
kwamen zij op de markt, waar zij beneden den (ring)muur
neerhurkteii. Zij hadden zich echter reeds doodmoe gezeten, en
nog altijd had zich niets vertoond. De kroonprins begon dan
ook al te gelooven, dat men hem gefopt had.

787. Reeds was het half vijf uur in den morgen geworden en nog
verscheen hare Hoogheid niet. Toen daarop van alle kanten het
hanengekraai, geakkompagneerd door het geluid van toehoe-
toehoe's, zich liet hooren, sprak de prins tot het hoofd van zijn
gevolg, zeggende : « Mijn hart begint (aan de prinses) te twijfelen !

7X8. « Het gaat daar reeds in 't Oosten lichten en we moeten dus
maar vertrekken en haar achterlaten , anders vrees ik, dat iemand
ons zal zien." Meteen begaf hij zich op weg door de zijnen
gevolgd , en weldra hadden zij de markt een eind achter den
rug, zonder een enkel maal te hebben omgezien.

7S9. Verder wordt van hunnen tocht gezwegen. (Zouder ongelukken)
bereikten zij het zeestrand op het oogenblik dat het hanenge-
kraai in vollen gang was, en nam het gezelschap ouder een
katapangboom plaats. Nu spreekt het verhaal vau de kroon -
prinses, die nog altijd in het paleis was, daar zij geen kans
had gezien om naar buiten te komen.

790. Zij zat zeer in den brand, daar zij overal waar zij op aanliep
de plaats bezet vond door de wachters, die elke opening be-
waakten. (Telkens spoorde zij) hare kamenier aaii om zich te
haasten, zeggende: '/Misschien is hij reeds aan boord gegaan!"
waarop Bajan antwoordde • // Goed, mevrouw! laten we ons
haasten !»/

791. Het stonk overal waar zij nu liepen, doch daar er geen ge-
schikte uitgang (te vinden) was, gingen zij daar maar langs,
en lett'eu er niet op dat zij tot boven de knieën door dik en dun
stapten. Zoo moest (de prinses) voor- en tegenspoed leeren kennen!
Al weenende en pruttelende liep zij voort.

792. Eindelijk kwam het gezelschap bij eene opening in de heg,
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bedèg bohol hija sondol - mareb'wak lahoet matjehoer -
di boehoegé li a in'1 e g a d a - sajan liangit -
iigeudjek batjiué tan telad '.

79-i. Toeloeug kahi kaka Bajan - sami paudjakc njagdjaerin -
pada iiiaiijalioejj inanjangkol - soebii kaliwatau boelioeg -
sampoen rawoeh riug lawangan - sagèt sepi -
gebagané padj aleni pang 2,

794. Sampoen rahoeh di bantjingah - inamarggi doeloerin Widi -
ring ngaloenaloen mangodjog - lawoet pada ug'loes tang'loek
sampoen inangkin kaliwatau - sampoen prapti -
di pasaré matjiugakau.

795. Marep k'lod marep kadja - marep kawoeh inarep kangin -
toemoeli taugkedjoet beiigoug - mangadeg di doelioer batoe -
soring kajoe maugdirakta - s'moe tangis -
toemoeli dané ugandika.

796. Mati kahi kaka Bajan - hi b'li soeba melasin -
di djaliü dja dané ngantos - doemadakan dané kantoen » -
di marggi dito-ditowan - hadoeh bibi -
Hekoeug moelih ké hènggalang *.

797. Siiignjïi daué siuggah kema - g'lisaug bibi uelokin -
dé Bekoeug inelahib reko - rahadèn galoeli inanoetoeg -
dé Bekoeng teka di djoemah - soehoeng sepi -
né m'wani in'dem njeleinpang.

798. Wahoetnahé djani ngopag - k'deug ja hojag pantegin -
né in'waui taugkedjoet geloh - mirib lianak ketjang'loeh -
né h'loeh maugapakapak - toeloeng djani -
raden galoeli kab'lasinan.

' Elders: boehoeg dalem t jehorr innja - k'na t ah i -
m a s i h t 'wara k a l i n g o e w a n g .

* " : p a d a u i d r a.
* // : k a t e p o e k.
* « : di m a r g g i i n a r g g i n g a n t i j a n g .
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waar gewoonlijk de varkens doorkropen. Zij staken al brommende
liet hoofd tegen de bamboelatten, op de plaats waar deze ge-
broken waren; de bamboe kraakte en in eeu wip waren zij
door het gat en stapten in den modderpoel. Hier stonk het
nug erger. (De prinses) raakte in den modder vast en

793. riej) hare vrouwen te hulp. Dezen vlogen op haar toe, grepen
haar vast en droegen haar op de armen voort. Eindelijk ge-
raakten zij uit dien mesthoop en kwamen aan de binue.npoort,
waar zij gelukkig alles stil vonden, daar de wachters zoo lang
ais zij waren op den grond lagen (te slapen).

794. Zoo bereikten zij, door de goden beschermd, den voorhof, en
vandaar het buitenplein, waar allen zich beijldeu om deu sluit-
boom van de poort weg te schuiven. Ook (deze hinderpaal)
hadden zij weldra achter den rug en eindelijk (zien we hen)
op de markt aankomen, waar zij hare oogen den kost gaven.

795. (De prinses) keek rechts en links uit, naar voren eu naar
achteren en bleef toen als door een' doodelijken schrik over-
vallen voor zich uitstaten. Zij stond op een (hoogeu) steen onder
eenen djamboeboom. Eindelijk vulden zich hare oogeu met
tranen eu sprak zij tot hare vrouwen:

796. // Bajan! nu sterf ik, daar mijn vriend is weggegaan! Waar
zou hij toch wachten? Geve de Hemel, dat hij nog hier of
daar op den weg zich beviude! Als 't u belieft, moeder! loop
toch eens gauw naar uw huis;

797. misschien is hij daar aangegaau. Toe, moeder! ga eens spoedig
kijken!// De vrouw van den Bekoeng liep op een draf weg, op
den voet door de kroonprinses gevolgd, eu bereikte weldra hare
woning, waar alles stil \»as, terwijl zij haren echtgenoot met
de hand onder het hoofd vond slapen.

798. Zijne vrouw snauwde hem toe, trok hem (bij de beeneu) schudde
en sloeg hem, waarop de man eindelijk wakker schrikte en als
een razende opvloog. Op bitsen toon riep de vrouw hem nu toe:
// Kom, help eens: de prinses is (door hareu vriend) verlaten, </

3e Volgi. XI. 19
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799. Né m wani bangoen mamabar - makepoeg gidaté sakit -
mahi pesoe 'ndènan reko • - hateh Hida radèu galoeh -
rakan dané soeba hilang - mamelasin -
kèuaug jèu hènggalau leraah.

800. Loeh m'wani lahoet pesoewang - rahadèn galoeh kepanggih -
byana ko dané inarika - di djoemah tityangé soehoeug -
jèn sih patoet liatoer tityang - marggi maugkiu -
ka pasisi jèu gelisang.

801. Menawi dané lrïrika, - sampoeu Déwa bahak kangin -
mauawi liirika ngantos - rahadèn galoeh kapaiigloeh -
manaugis manjelsel raga - hauak djaui •
kéné ja t'wah t'mahannja.

802. Jèn tong djani katoetoegan - ban hira noetoeg hi b'li -
nira inati diuto-dinto - djengah san ko nira hicloep -
djapiu * ira malipetan - b'wiu ka poeri -
makedjagat maugedèkang.

803. Dé B'koeng m'wani hanembah - sapoenapi néné mangkin -
makrana saranta reko - rahadèn galoeh hamoewoes -
liira tosing uibahan margga - saugkau djani -
hira dadi kab'lasinan.

804. Mamarggi djani sagrehan - gegelisan ka pasisi -
ka lab'wau raris maugodjog - siug mangremeng hija djoedjoer-
hènggal koeda b'li ngenah - dong papagiu -
tityang mangkin sampoeu teka.

805. Rahadèu mantri kotjapan - maugroeugoe hanak manangis -
batan katapaugé njongkok - hento roengoe kaka, maloe -
hada ng'ling dingeli irii - lah takonin -
patih Kangga g'lis loeniampah.

: toehoen inatjeboer n g è u g g a l a n g - pesoewan la-
hoet melahib - mahi té hcuggalang reko -

: j ' w a d i n.
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799. De man richtte zich met een sprong op, en kwam met zijn
voorhoofd (tegen de bedstijl) terecht, zoodat hij het voelde.
(Intusschen riep de vrouw hem toe:) // Kom maar eerst naar
buiten en geleid de kroonprinses, wier vriend vertrokken i«
zonder haar mede te nemen, anders (is 't te laat) en breekt de
dag aan.*

800. Nu spoedde het echtpaar zich naar buiten en vonden daar de
prinses (tot wie de vrouw zeide): // Zijne hoogheid is niet hier
gekomeu: er is niemand in mijn huis. Als u ' t mij niet kwalijk
neemt, dan raad ik u, mevrouw! om zoo spoedig mogelijk naar
het zeestrand te gaan.

801. Misschien is hij daar en staat op u te wachten; (u ziet,)
mevrouw! dat het daar in 't oosten reeds begint te lichten".
De prinses liep als dol rond. Zij weende luide, terwijl zij wee-
klagende uitliep: // Wat is toch het leven van den meusch!

802. //Als ik er niet in slaag hem te achterhalen, dan (geef ik mij)
terstond den dood, daar ik te beschaamd ben om te blijven
leven. Gesteld dat ik naar het paleis terugkeerde, de geheele
wereld zou zich immers over mij vroolijk maken ? //

803. De Bekoeng boog zich op dit oogenblik voor de prinses, en
sprak: //Wat is de reden, dat Uwe Hoogheid zich zoo verlaat
heeft?// Hare koninklijke hoogheid antwoordde: //Ik kon niet
weg komen en daaraan heb ik 't te danken, dat ik nu alleen
hier sta.//

804. Nu begaven zij zich te samen op weg en spoedden zich naar
het zeestrand in de richting van de ankerplaats. Als (de prinses)
maar iets in de verte zag schemeren, dan liep zij er op af,
(telkens uitroepende:) //Kom toch spoedig voor den dag, mijn
vriend! Kom mij toch te geinoet: ge ziet, daar ben ik al.*

805. Nu keert het verhaal tot den kroonprins terug. (Terwijl) hij
daar onder den ketapangboorn zat neergehurkt, hoorde hij iemand
huilen (waarop hij tot de zijnen sprak:) '/Luistert eens: ik hoor
daar iemand huilen! Doet eens onderzoek. * De Raugga spoedde
zich weg
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806. Dé B'koeng h'loeh kapeudak - poeu ttanggü raris nakoiiin -
sapasira mahi reko - sagèt ja p'das dé Bekoeug -
dadi pada nalektekang - p'das djati -
dé Bekoeug haluu iiiangoetjap.

807. Doeh di djaha goestiu tityang - mangkin Hida radèu mantri
rahin dané rawoeh reko - margganin saranta pesoe -
daué sareng t'kèu tityang - byana polili -
marggi pangeinité katah.

808. Tau wènten ko daué t'inan - midjil byaua polili marggi -
h'nah lamoeu boeka kèto - diui ké heudènan maloe -
hitjang matoer ring rahadyau - toer mamarggi -
dé B'koeug h'loeh sareugau.

809. Sainpoeu prapta ring rahadyau - keina té matoerang bibi -
kaiang lienoe p'teng reko - dèrèug saug praboe mahoengoe -
diui toudèu hauak tcka - hinggih mangkin -
dé Bekoeug matoer hauembah.

810. Raden mantri lalioet demak - mauggeloet lantas mang'hng -
doeli Déwa Goesti Mas Mirah - tityang maugkiu maloer loepoet
byana, tityang temau-temau - ngalih marggi -
kalih lan rahin hi Déwa.

811. Gebagané panta panta ' - karo b'Jah toeuggal wengi -
heuipet byana lakoe ^ nèmpong - raliiu Goesti sering laboeli
mamargginiu h a m ' l a g a d a * - sami hangit -
rahadèn mantri ngaudika.

812. Hanak ira. t'wah madaja - margganin saranta midjil -
mariki g'lisang reko - pendakin rahin lii Ratoe -
nawi g'lisan rahina - tityaug djerih -
nawi mahoeugoe sang nata.

Elders: b i l a n g d a n g k ü en sa to es sa toes .
« : p o l i h . s b o e h o c g p i s a u .
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806. en stiet weldra op de vrouw van den Bekoeng, tot wie hij
de vraag richtte: //Wie is daar?// Meteen herkende hij de
Bekoeng, die ook hem nauwelijks goed had opgenomen of zij
wist met wien zij te doen had. Zij (haastte zich hem) op be-
leefden toon te vragen , zeggende :

807. "Waar is mijn Heer, de kroonprins, op het oogenblik? Zijne
vriendin komt daar aan: zij heeft het paleis niet eerder kunnen
verlaten. Ik was bij haar, maar we kouden niet weg door de
vele wachters.

808. «(Denk niet dat) zij met tegenzin hare woning verliet: (de zaak
is) dat zij bij geen mogelijkheid weg kou komen.// (De aange-
sprokene antwoordde:) //Zoo, als dat 't geval is, laat zij dan
hier even wachten, dan zal ik zijne hoogheid daarvan kennis
geven.»/ Daarop vertrok hij. De vrouw vau den Bekoeng ging
met hem mede

809. en toen zij bij den kroonprins gekomen waren, beval de Rangga
haar om dezen verslag te doen (er bij voegen tie) dat 't i:u
nog donker was en Zijne Majesteit de koning dus nog niet zou
zijn opgestaan; ook liet zich nog niemand in den omtrek zien.
De Bekoeng stemde daarin toe, waarop zij (op Bagoes Ilocinbara)
toetrad en haar sembah maakte.

810. De kroonprins greep haar bij de hand, sloeg den arm om haar
heen eu begon daarop te weenen. (Nu sprak de vrouw:) //Ach,
mijn allerliefste Heer en Meester! ik vraag u wel verschoouing!
Denk toch niet dat ik met opzet zoo getalmd heb om weg te
komen, of dat uwe vriendin (daaraan schuld is).

S l l . -/Overal staan wachters, waarvan er eiken nacht hondeid en
vijftig (dienst doen). We konden nergens eenen uitweg vinden,
(hoezeer we alle moeite daartoe in ' t werk stelden). Uwe vriendin
is dan ook meer dan eenmaal gevallen. Eindelijk hebben wij er
ons maar aan gewaagd en zijn over den stinkeuden (mesthoop)
ontkomen.// Nu nam de kroonprins het woord, zeggende:

812. "Tk heb 't wel gedacht, dat zij er niet zoo gemakkelijk uit zou
komen.// //Kom TIU spoedig// (dus viel de Bekoeng hem in de
rede) en ga uwe vriendin tegemoet; anders overvalt ons de dag
en vrees ik, dat de vorst zal opstaan (terwijl gij uog hier zijt).//
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813. Rahadèn mantri mamargga - kapanggih rahadèu déwi -
poenapi margganing helong - tan wènten hi Déwa rahoeh -
soewé ban tityang mapadar ' - hajoeb dingin -
tan wènten hi Déwa ID'dal.

814. Rahadèn galoeh sigsigan - tau pegat-pcgat inanaugis -
kangcn bau hawaké h'long - tong dadi djani inasawoet -
sinamboeting ngoesap-hoesap - toer mangabin -
sampoen Déwa hagoeug lara.

815. Bagoes Hoembara ngaudika - bibi Bekoeng bapa moe!ill -
dé Bekoeng hoematoer halou - kanton ké Tjokor hi Ratoe -
g'lisang hi Déwa tnoeuggah - ring banawi -
nika sampoen ngantyang galaug.

816. Doemadak galan^apadang - rahajoe Goesti di marggi -
dé Bekoeng moelili saroron - manolihnolih ka poengkoer -
kangen tokening sang loenga - pidan djani -
daflé rahoeh makembaran.

817. Teka di djoemah kotjapan - raden mantri ngasihasih -
sang déwaning sakalaugon - noenas moenggah moeugpoeng soe-
nika sowan palab'wan - djanma taui - [hoeng -
kikit mariki mapesar.

818. Sampoen sami t'las raoenggah - mangaboet manggar ag*lis
mangebat bidak tanalon - parawoené raris njawoeh »
t*ka hangin né ngènggalaug - tan panolili -
sampoen doh palabVaiian.

819. Sampoen mangkin tatas galaug - katon palab'wanan djani •
hakèh wong madagang katon - hada negen hada njoehoeu
loeh m'wani pada teka * - paija ugoengsi -

mameken ka Djamiutora.

• Elders: d a j o e h a u . ^ Elders: m a n d j o e r .
* v : in a tl a g a n g en in a d é j a.
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813. De kroonprins liep (daarop) voort en vond Nawang Trang-
gaua (die hij toeriep:) '/Hoe komt het, mevrouw! dat uwe
Hoogheid zicli niet aan onze afspraak gehouden heeft en niet
gekomen i s M k heb mij (daar) zoo langechuil gehouden, totdat
ik het niet meer kon uithouden van de koude (doch) u kwam
maar niet naar buiten.»

814. De prinses begon te snikken en scheen niet tot bedaren te
kunnen komen. Zij had er zoo'n verdriet van (den prins) te
hebben teleurgesteld, dat zij op dat oogenblik geen stom woord
kon uitbrengen. (Hare voedster) sloot haar in de armen, streelde
haar en nam haar op den schoot (terwijl zij zeide:) //Wees toch
niet zoo bedroefd, mevrouw!//

815. Nu nam Bagoes Hoembara (andermaal) het woord en bevalde
beide Bekoengs naar huis terug te keeren, waarop het echtpaar
op beleefden toon tot hem sprak: //Vaarwel, mijnheer! Ga maar
spoedig aan boord, want zie het zal zoo licht worden.

816. //Moge het u weigaan op de reis en geen tegenspoed u genaken!"
(Dit gezegd hebbende) nam het tweetal den terugweg aan,
telkens omkijkende, daar zij met leedwezen het (schoone) paar
zagen vertrekken en zij zich (angstig afvroegen) wanneer zij
terug zouden komen.

817. Weldra waren zij thuis (waar we hen verder aan hun lot over-
laten). We verhalen nu weer van den kroonprins, die op
vleienden toon zeide: //Kom, mijn allerliefste schat, godin der
vreugde! ik smeek U, laat ons aan boord gaan en van de stilte
gebruik maken. Daar is de riviermonding en (spoedig) zal 't
hier krioelen van menschen, die naar de markt komen.

818. Een oogenblik later waren allen aan boord, waarop haastig het
anker gelicht en het zeil geheschen werd. Het vaartuig dreef
van wal en, gesteund door een flinken bries, die (juist) kwam
opzetten, hadden (onze reizigers) de reede spoedig een eind achter
den rug.

819. Toen het goed dag was geworden, zagen zij naar de anker-
plaats en bespeurden eeue menigte menschen, vrouwen en
mannen, dezen met eene vracht over de schouders, genen met
manden op het hoofd, die allen naar de markt van Djamintora
trokken om te handelen.
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820. Hakèh wong ditoe nontonang - prahoe.né rahadèn mantri
mooroeb kadi tédja tinon - hada manegak makoempoel -
hada inaujiugal pyanaknja - hada malih -
noenggang koeda mahiringan.

821. Paija manc.leg manontonang - bahitané raden mantri -
inoeroeb moentjar sajan hedjoh - hada map"ta né weroeh
hento né liibi matjangtjang - prahoe Bali -
raden mantri inandoewéjaug.

822.. Ja hento djani ke djaha - hoekana belt mebalih -
lijoe liauak pada galiok - maliorttii bas liwal loehoeng
b'li t'wara jèa niabahan - ïnangiwasiii -
djaui ja bènggalan loewas.

823. Hawak bas kedjohan dè.-4 - sèpanan mahi mebalih -
djani hapa kema tonton - soeba djaui baja latjoer -
loeh ni'wani malipetan - tan panolih -
bakèh daha malipetau.

824. Tan kotjaj)annja ring Djawiv - sang mantook woewoesan malih
ka djoli-djolijau ugodjog - pain'remane miliik haroeni -
maka^oer malangsé gainbar - sarwa iewili -
gaLengé inatoetoeb liemas.

825. Bajan Sanggit«> di rongan - patih mantri pada, njisi -
sampoen madoedonan tongos - sang Bagoes mangkin kahoewoes
tau p'gat menjama-ujamahau - mapoelilit -
boeka déwi lawan déwa.

82&. Rahadèn mantri ugandika - tan pèiidah tityang mangipi -
balian lii Déwi né h'long - sangkan tityang ngrasa lampoes -
makalah hoeli di pasar - ka ton kangin -
poetih tiinoer habang wètau.
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820. De meesten bleven staan om naar het vaartuig van den kroon-
prins te kijken, dat schitterde van al de pracht en schier eene
zon geleek. Sommigen gingen op een' hoop op den grond zitten.
(Zelfs moeders) met haar kind op den arm (zag men er onder.)
Later kwamen nog anderen aan, te paard zittende en met volge-
lingen achter zich,

821. die ook stil hielden om naar het vaartuig van den kroonprins
te zien, dat zich al verder en verder verwijderde en waarvan de
schitterende glans zich telkens boven de golven verhief. Enkelen,
die op de hoogte waren, -spraken tot de andereu: «Dat is het
Balineesche vaartuig, dat gisteren (hier) voor anker lag. 't Ts he*
eigendom van den kroonprins.// (waarop de andereu vroegen:)

822. «Waar zou 't nu naar toe gaan? Wij waren juist voornemens
ora het eens van nabij op te nemen, daar de heele wereld er
met verwondering van spreekt en het volgens zeggen meer dan
prachtig moet zijn. Wij hebben het schip nog niet kunnen
zien en uu gaat het ons vlak voor den neus weg.

823. *Wij wonen te ver af en daarom komen we te laat hier om
het nog te zien. Wat hebben we hier anders te kijken! Enfin,
een mensch moet maar ongelukkig zijn!// (Uit gezegd hebbende)
nameu zij, zoo mannen als vrouwen, zonder verder om te zien,
den terugweg aan. Ook de talrijke jonge meisjes (die op liet
strand verzameld waren) maakten rechtsomkeert.

824. Nu zwijgt het verhaal van hetgeen verder op Java (voorviel)
en is er weer sprake van hen, die op reis (naar Bali) waren.
(De kroonprins) had (met de prinses) in de hangmat plaats
genomen, waarin een prachtige bultzak (lag uitgespreid) be-
nevens kussens, die aan de beide uiteinden geheel met goud
bedekt waren, terwijl deze met geurige bloemen bestrooide slaap-
plaats door keurig beschilderde gordijnen (voor oningewijde
oogen verborgen was.)

825. De hofdames (verzamelden zich) in de kajuit, terwijl de prinsen
met de rijksgrooten boven langs de verschansing plaats namen.

. Zoo had ieder ziju eigen plekje uitgekozen. Van den schoonen
prins wordt nu verhaald, dat hij (de pr;nses) met liefkozingen
overlaadde. Arm in arm lageu zij daar neer als een god aan de
zijde eener godin.

826. Ook sprak Bagoes Hoembara: //'t Is mij bepaald alsof ik droom,
daar ik straks, toen gij niet op den afgesproken tijd kwaamt,.
zeker dacht dat gij mij alleen zoudt laten vertrekken. Ik verliet
de markt (eerst) toen het reeds in 't oosten begon te schemeren.//
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827. Sapoenapi hantoek tityang - dahat sisip tityang mangkin -
jan tityang kari di djero - byana polih marggi pesoe -
kalahin hi b'li loenga - tityang pnmit -
masabina margga p'djah.

828. Dyastoe tityang polih m'dal - nadyan lemah lewih w'ngi -
hi b'li sampoen makahon - tong bakat ban tityang noetoeg
masa tityaug malipetan - tityang mati -
sing djalan-djalan mapasah.

829. Masa mabangké hat'gal - masa hatoekad magetih -
dyastoe patjang pahid sato - hapang da hi goeroe tahoe -
masa bangké nagih béja - jèn tan tjitjing -
mamahid holas mangarnah.

830. Rahadèn mautri piwelas - hoedjaré mangasihasih -
doeh déwaning kalangon - sampoen Mirah hagoeug seudoe
hasih temen Hatmadjiwa - ring wong miskin -
satata h a m a r a d è s a . >

831. Doeroeng tilar inaring paugk'wan - mapoelalat mapoelilit -
boejar roinané maugrobong - sajan mangoehoehin hajoe -
boeka poetri né di garabar - tjentèng roeugih -
warnané tau pataudingau. *

882*. Boeka h'mas sanding mirah-radèn mantri ngasihasih -
marggi Mas Mirah matoerou - hi Déwa mapiuda lesoe -
hajoeb hi Mirah magadang - lah diriki -
di pabinan ja saréjang.

833. Raden galoeh manjoelèmpang * - lahoet sirep paramangkin
dèning danéné kaleson - raden mautri ngoekoetoekoet -
toer ham'tjik soesoening wang * - raden déwi -
tVara hoening kasirepan.

* Elders: n g o e m b a r a .
* // : d i s o e r a t - t o e h o e l e w i h - w a r n a n é t a n pa-

t a n d i n g a n .
* * : h a g o e l i n g a n g . * Elders: s a n t e n i n g ' w a u g .
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827. //Wat zal ik zeggen?// (dus viel de prinses hem in de reden)
//Tk vraag zeer vergeving: het was niet goed van mij, dat ik
zoo lang binnen bleef, maar ik kon niet weg komen. Als gij
zonder mij vertrokken waart, dan had ik van deze wereld af-
scheid genomen. Ik zou 't bepaald niet hebben overleefd.

821. //Als ik slechts, hetzij dan over dag of 's nachts, naar buiten
had kunnen komen en gij waart weggegaan, zonder dat er
mogelijkheid bestond om u te achterhalen , ik zou in geen geval
(naar huis) zijn teruggekeerd, maar mij op de plaats zelve den
dood gegeven hebben.

829. «Er zou aan mij niet veel verloren zijn en voor mijn part kon
het wild gedierte mijn lijk wegslepen als mijn vader maar van
het gebeurde onkundig bleef. En een lijk zal (uit zich zelf}
toch niet om de verbrandings-plechtigheid gaan vragen! (Het
blijft daar bewegenloos liggen), totdat de eene of andere hond
zich over hetzelve ontfermt, het voorsleurt en opeet.//

830. De kroonprins werd bewogen en hervatte op vleienden toon:
//Ach, mijn allerliefste schat! wees tocli niet zoozeer ontstemd f
Gij zijt meer dan goed, mijn hartje! voor een arm man, die
geheel zijn leven als een bedelaar heeft moeten rondzwerven!//

831. Nog altijd lag (de prinses) in zijnen schoot, terwijl zij elkander
teederlijk omarmd hielden. Ten laatste geraakte het haar van
de prinses los en hingen de lange dikke lokken verwilderd
langs hare schouders en in het gelaat, wat (echter) hare schoonheid
nog verhoogde; zij zag er uit als eene prinses op eene schilderij,
die in lieftalligheid en bekoorlijkheid haars gelijke niet heeft.

832. De kroonprins, (die) het goud naast een juweel (voorstelde) ,
sprak eindelijk op aaumiifhigen toon: «-Kom nu, mijn aller-
liefste! en ga wat slapen: gij ziet er afgemat uit, daar gij den
geheelen nacht geen oog hebt dicht gedaan. Kom hier in mijnen
arm uitslapen.//

833. De prinses legde haar hoofd (tegen hem aan) en sliep terstond
in, daar zij doodelijk vermoeid was. Bagoes Hoembara streelde
haar, kneep haar in de borsten en in de wangen, maar zij
bemerkte er niets van, zoozeer had de slaap haar bevangen.
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834. Di patnoeloe ' hajoe liwat - kadi h'tnasé sinaiigling -
pipiné leinpoeng toer montok - lambéné mauggis karenipoch •
lialis tadjep boeka sipat - soesoe ujaugkih -
kadi h'njoeh gading kembar.

835. Hingaras toer sinoengkeman - rahadèn galoeh matangi -
ngeudjoeh ori sada b'ngong - sang Bagoes toemoelya m'koel
hingoesapoesap sang dada - miwah gigir -
hasoeng sepah di pabinan.

836. H'nengak'na rahadyan - di Djawa kotjapan malih -
sang praboe héweh mangrawos - sahilangé raden galoeh -
seksek djedjel di bantjingah - patih mantri -
bala tani tan pahingan.

837. Panenggah Ian Windoe Tingal - t'doen sami praboe patih
hingiring kawoela reko - wènten djanma pitoengngéwoe -
patih mantri m'wah poenggawa - pada ngiring -
sampoen praptèng Djamintora.

838. Soemiugkin djedjel di djaba - pakoelélam toembak bedil -
kèh bala l'wir halas tinon - koelkoelé ramé madèn'doet -
s'warané liangresang inanah - koematitig -
hingeh tani dingeh pa r au.

839. Néné mauepak kotjapan - djènggotnjané poetih lainbih -
beris kalès badeng kotot - ramboeté hinggel mabeloen -
matanujané sada. barak - koemis poetih -
tjoengoehé l'wir njamboerakta.

840. Tafloe koelkoelé b'lah - bas keras pada manigtig -
hada mangidem manogiog - manari kang tau pahoeudoek -
bijoer k'lod bijoer kadja - hoeli kangin -
hoeli kawoch kadi halas.

841. Toemoeroen tjendek Ian mamas - tamyang kolem toembak bedil

' Elders : d i n c l e i i g k a i i g .
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SM, Jiaar buitengeuieeü selsaone leden schitterden als pas gepolijst
gmuL "(Zij had) mollige wassges,, lippen zoo soet als siroop,
weakbraaweu zoo Sja alsof ze door een ringetje gehaald waren
es ees paar borsiea, rond ea schooit ais twee geeie kokoa-

555. Eïadelijk deed liet gszoea en de liefkozingen {vau den kroonprins)
haar aatwake», waarop sy het hoofd als verontwaardigd afwendde,
lïagoes Hoeisbata sloot isaar (echter) in ïijne armen, streelsie
liaar over borst en rag ea stak haar, terwyï zij aog altijd op
ajae kaieëa m t , zijne siripraim toe.

556. We late» na het vorstelijk paar eea oogesblik aan Imü lot
o\*er, om naar Ja¥3 t»ag te keereis. De vorst (van Djamttiiont)
was tea eisde raad over het verdwijnea vaiï de prinses, Zijite
legerksxïfdea ea rijksgröotea ïaldea weldra dea voorliof van fast
paleis (om niet te spiekes van) de gewoiie oadeMlaaeii, wier
getal legio was.

887 > Ook de vorsten ea rijksgrootes vaü FiUiei^ah et! Windoe-
TïBgsJ kwamen HKI BBiiae legeAoaftlea ea sokiaten, ten getale
van ge^en da ï^üd , aaar Üjassiatora op.

838. Het werd al voller en voller op het plein (voor het paleis).
Een bosch vau inenscheu was daar verzameld, wier lauzen eu
geweren in 't zonlicht weerkaatsen. Van alle zijden liet zich de
alarmklok hooren, zoodat het een leven was om er bang van
te worden en iemand hooren en zien verging.

839. Zij, die (de alarmklok) sloegen, dus wordt verhaald, droegen
witte en (tot op de heupen) afhangende sikken. Het haar op
de borst en van de bakkebaarden (daarentegen) was pikzwart.
Verder hadden zij. dik gekruld hoofdhaar, roodachtige oogeu
en een witten knevel, waarboven een neus als een djamboe-
rakta uitstak.

840. Drie alarmklokken waren reeds gebarsten, zoo hard sloegen zij
er op. Enkelen knepen de oogen dicht om (beter te kunnen)
slaan eu riepen den anderen verwijtend toe, dat zij er geen ver-
stand van hadden. Met een gedruisch als van vele wateren
stroomde het volk van alle kanten saam, zoodat men schier over
de hooiden kon loopen.

841. (Allen waren gewapend) met korte en lange lauzen, bogen,
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sinapangé hapangorong - dadap panah kantar bregoe -
soeligi lèmat lan pedang - samagatik -
toeloep lawau tjéwagarü. •

842. Sang praboe has'roeh ngandika - kaka d'moeiig d'mang palih
roeroeh raden galoeh reko - sahenggon-henggon dja roeroeh -
sorog djoekoengé ka lab'wau - singnja djani -
mautring Bali manglajarang. 2

848. Jèn maiitri diui di Djawa - tong doega hi Galoeh kokih -
' jèn niantri Koripan reko - inaujoewaug hi nanak galoeh -

hento né sadyajaug kola - kadoeug moetijiu -
kola maloe misoekajang.

844. Jèn mangdé hanak helènan - da kaka mahi matari -
katepoek bantjanèn reko - manah kola soeba soelioed -
maiiganggo hi galoeh poetra - lamoen tani -

uiaiigide.paiig uioeujin ira.

845. Jèn p'das mantri Koripan - boedalang pandjnké saini -
singnja té hènggalan hedjoli - k'ma hèoggalang taroegtoeg -
sawoer manoek prapoenggawa - hainisiuggih -
boedal patihé makedjang.

846. Koelkoelé malih madèngdang - néné b'lah boewin tigtig -
mnngideinidera manogtog - balané sami mangroeroeh -
bilang naga ra. hanoentjap - tau kapauggih -
ka goenoeng miwah ka halas. »

847. Hada maujoedjoer ka lab'wau - malajar ja knpal kélji -
liinolas katahé reko - kapal hapi teloeug boengkoel *
lèn maujorog padewakaug - ngoeudang hangin -
teka bareté mbaroewang.

848. Nj'leseh prahoe né malajar - katibèn p a w a n a gati -
maugliwat haroengau reko - tong katoetoegan bau noetoeg -

» Elders: t j é n a g a r a . J Elders: m a m b a h a n a u g .
* " : k ;i p 'J a b ' wan.
* * : k a p a l é loewas ta t a t l o e .
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schilden, pieken of geweren. Eéne bende had lange snaphanen
bij zich, terwijl anderen weer met een bizonder soort van
schilden, lan'/en of bogen gewapeud waren.

84SÏ. (Toen allen verzameld waren) sprak de vorst haastig tot zijne
legerhoofden: "Gaat nu allen er op uit om de kroonprinses te
zoeken; doorsnuffelt alle hoekeu en brengt ook de vlerkprauwen
te water: wie weet of de prins van Bali niet met haar is
weggezeild!

843. '/(Ik geloof niet) dat mijne dochter zich door eenigen Javaanschen
prins zou hebben laten verleiden. Wat overigens dien prins van
Koripan aangaat, ik had juist mijn oog op hem gevestigd en
heb hem dan ook reeds vroeger (mijne toestemming) gegeven.

844. «Mocht 't echter iemand anders blijken te zijn, keert dan niet
eerst terug om het mij te berichten, maar doodt hen zoodra
gij (de vluchtelingen) zult hebben achterhaald. Mijn hart heeft
zich van de prinses losgemaakt; zij is mijne dochter niet meer,
zoodra het is uitgemaakt, dat zij zich tegen mijnen wil heeft verzet.

845. «-Hebt ge daarentegen zekerheid, dat de prins van Koripan
(haar schaker is). laat dan het volk maar (terstond) huiswaarts
keeren. (En uu) haast u hen te achtervolgeu, anders komeu
zij u te veel vooruit.» Al de hoofden antwoordden als uit éenen
iDoud: //Uw wil geschiede!'/ waarop zij zich verwijderden.

846. (Een oogeublik iater) weerklonken nogmaals de alarmklokken.
Zij sloegen zelfs op het gebarsten (drietal) en zoo hard, dat zij
er de oogeu bij dichtknepen. Al het volk ging uit om te gaan
zoeken. Zij doorliepen het geheele land en trokken ook door
het woud en over het gebergte, maar vonden niet.

847. Een gedeelte spoedde zich naar de reede, waar de meeaten met
vijftien brikken onder zeil gingen terwijl de overigen op een
drietal stoombooten (plaats namen). Elders werden eeuige pade-
wakang's te water gebracht, waarna zij den wind opriepen.
Weldra verhief zich een stijve bries, waarop

848. de vaartuigen, als een pijl uit den boog, wegzeüden. Spoedig
bevonden de schepen zich midden iu zee, zonder dat uien er

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:48:59AM
via free access



304 BAOOES HOEMBAKa.

hakèh praline nó mapapas - wong Batawi -
miwah prahoe Soerabaja.

849. Prahoe Boegis miwah Mandar - ja hento pada takonin -
hada ké jèn inainan tonnon - prahoe mapapas hi bahoe
prahoe Bali ngamoclijang - ham'wat poetri -
hokan ratoe Djamintora.

850. Dané hilang hibi sandja - sitigiija dané mantri Bali -
ngambil radon galoeh reko - paugandikané inavrantoen -
daué dahat ' misoekajaug - wong Batawi -
sada takoet raangoraliaiig.

851. H'(!i matnan mangelidang - kajoen dam' sri boe])ati -
nganggé poetra makaroro - pangandikan dané njahoeh
jèn p'das mantri Roripau - djani ngambil -
üjawa Bali katoenggalang.

852. Wong Batawi mangatoerang - lamoen sapoenika mangkin -
kahyoené Hida sang katong - tityaug poeroen mangkin matoer •
dané sampoen hadoh pisan - tampek Bali -
boja noegi katoetoegan.

853. K'ni ko tityang natasang - jakti dané ngadjak poetri -
hokaué Hida sang katong - ring Djamintora kapoendoet -
saiigkan tityang dj'rih ngatoerang - ring hi Goesti -
nawi tityang katangelian.

854. Di djaha tityang mageuah - tan prawangdé tilyang mati -
lamoen raden mantri reko - bas kaloka ririh bagoes -
tegoeh wanen toer magoena - sami djerih -
praboe Bali m'wah di Djawa.

855. Toehoe boeka kèto maman - hiiiggih sapoenika Goesti -
byana tityaug matoer liujok - h'nah lamoen kèto toehoe -
toetoegang soekané maman - djalaii djani -
parek t'kèu liida sang natu.

i Elders: h i n g et»
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MAXTRI KORIPAX. 805

echter in gelaagd was (de vluchtelingen) te achterhalen. Wel
ontmoetten (onze reizigers) eene menigte vaartuigen van Batavia,
Soerabaia,

849. van Makassar en Mandar, die zij allen praaiden en de op-
varenden toeriepen: "Zegt, vrienden! hebt ge zoo even ook een
Bnlineesch vaartuig ontmoet, dat zijnen koers naar huis richtte
en waarop zicii de dochter van den vorst uit Djamintora bevindt ?

850. Hare hoogheid is sedert gisteren avond verdwenen en waar-
schijnlijk heeft de prins van Bali haar weggevoerd. (Is dit
lantste het geval) dan hebben wij bevel om terug te keereö,
daar Zijne Majesteit hem (zijne dochter) van harte afstaat.'/ De
mannen van Batavia (tot wie zij deze woorden richtten) schenen
bang te zijn om te zeggen wat zij wisten,

851. (waarop de vragers hernamen:) "Ge behoeft 't volstrekt niet
voor ons te verbergen, vrienden! Het is de #ensch Zijner
Majesteit dat het huwelijk tusschen die twee tot stand kome,
waarom hij dan ook reeds gesproken heeft, zeggende: "Als hrt
blijkt, dat de prins van Koripan hnar geschaakt heeft, dan
zullen Java en Bali (voor altijd) met elkander verecnigd worden.»

852. Nu hernamen die. heden van Batavia en spraken: "Als dat
Zijner Majesteits wensch is, dan durven wij het wel te zeggen:

. (ja', wij hebhen den prins ontmoet, inaar) zijne hoogheid is reeds
zeer ver van hier, dicht bij Bali, zoodat u hem bij geen moge-
lijkheid meer zult kunnen inhalen.

853. «Ook hebben we gelegenheid gehad om navraag te doen en
(kunnen U dan ook nis) zeker (medederlen) dat zijne hoogheid
de dochter van den vorst uit Djamintora geschaakt en zicii ter
vrouwe genomen heeft. We durfden U dit niet te zeggen, uit
vrees dat (de kroonprins) er achter mocht komen,

854. en we dan verzekerd konden zijn, dat we den dood niet zouden
ontloopen, gesteld dat Zijne hoogheid, die beroemd is om zijne
schoonheid, wijsheid, onkwetsbaarheid, dapperheid en zijne
tooverkracht (ons wilde, zoeken). Al de vorsten op Bali en op
Java hebben ontzag voor hem."

855. "Is het werkelijk waar, vrienden, wat gij zegt?" "Zeker is 't
zoo, mijn Heer! Wij vertellen U geene onwaarheid!'/ "Wel
nu, als 't werkelijk zoo is, weest dan ook nu zoo vriendelijk
en komt met ons mede om uwe opwachting bij Zijn» Majesteit
te maken,

3e Volgr. XI. 20
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3 0 6 DAGOES HOEMRAKa.

856. Hapang maman mitoewijang - hinggih tityang noenas ngiring -
mabalik prahoené reko - padéwakaug miwah djoekoeng -
pada njereg manggelisang - ngoengsi moelih -
voug Batawi masarengan.

857. Tan kotjapan ring sagara - sampoen rahoeh di pasisi -
telasan toemoeroen reko - wong Batawi sampoen toehoeu -
sagrehan mangkin mainargga - sampoen prapti -
ring bantjingah gegelisau.

858. Sang praboe kari di hodal - tan d'wa rahoeh patih mantri -
miwah wong Batawi roro - parek ring Hida sang praboe -
sang nata lingugira ngoetjap - kaka patih -
mantri keuken djani pada.

859. Patih mantri matoer sembah - boja katoetoegan mangkin -
kotjap sampoen reko hadoh - ka sauéhau Bali sampoeu -
niki mapapas di djalan - wong Batawi -
hipoen mawarah ring tityang.

860. Hatoerang ké djani maman - ring Hida sri narapati -
sakanda kanda né reko - wong Batawi raris matoer -
doeh Déwa Ratoe sang nata - néné mangkin -
tityang mangatoerang kauda.

861. Poetraué Tjokor hi Déwa - mantri Koripan mangainbil -
doning tityang poeroen reko - matoer ring Tjokor hi Ratoe -
s'dek tityang ugamantoekaJig - néné hibi -
dané mapapas di djalan.

862. K'ui tityang manatasaug - ring Hidü rahadèn mantri -
pangandikan dané reko - dané ngambil raden galoeh -
poetrané Tjokor hi Déwiï - tityang polih -
marika meuèk ring palwa.

863. Raris tityang mahatoeran - batik dastar jèn kakalih -
lalima kalawan dodot - poetrané Tjokor hi Ratoe -
raris dané gipih medal - tityang hoening -
krajan pawongan lalima.

86-1-. H'nah lamoen ktïto sad ja - kola djani uggoogoe tjahi - '

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:48:59AM
via free access



MANTKI KORIPA.N. SÓt

856. //dan kunt gij (ons bericht) bevestigen.* »Dat is goed, we
zullen de eer hebben met U te gaan.// Nu wendden al die
vaartuigen met de padewakangs en de vlerkprauweu den steven
eu zeilden zoo snel zij konden naar de reede terug. Ook de
mannen van Batavia waren van de partij.

857. Zonder verdere wederwaardigheden, kwam de vloot in de haven
aan, waarop al de opvarenden met de mannen van Batavia aan
wal gingen en zich terstond op weg begaven. Weldra zien wij
hen in den voorhof van het paleis verschijnen.

858. De vorst zat nog altijd buiten, toen onverwachts de legerhoofden
met de prinsen en de twee Batavianeu arriveerden en voor zijn
aangezicht verschenen. Zijne Majesteit (hen ziende) nam (terstond)
het woord, zeggende: //Wel, mijne vrienden! hoe is 't U allen
gpgaan ? »

859. De aangesprokenen, de legerhoofden met de prinsen, bogen zich
en antwoordden: «We hebben (hen) niet kunnen inhalen, daar
(zij), gelijk ons bericht werd, reeds ver van hier, aan gene zijde
van Straat Bali, waren. Hier, deze lieden van Batavia, zijn hen
onderweg tegen gekomen eu hebben ons dat verteld.

860. //Komt, vrienden! geeft nu Zijne Majesteit verslag van alles
wat gij gehoord en gezien hebt./' De twee mannen van Batavia
maakten hun sernbah en spraken: *Met uw verlof, Groote
Heer en Koning! Uwe dienaren zijn bereid U verslag te doen.

861. //De prins van Koripan heeft Uwer Majesteits dochter geschaakt.
We durven U dit te zeggea, wijl we hen gisteren, toen we op
de thuisreis wa.eu, ontmoet hebben.

862. //Ook waren we in de gelegenheid om den kroonprins te
praaien-, waarop zijne hoogheid ons mededeelde, dat hij de
prinses, Uwer Majesteits dochter, geschaakt heeft. (Later) zijn
wij (zelfs) aan boord gegaan

863. //om zijne hoogheid twee gebatikte hoofddoeken en drie staatsie*-
rokken aan te bieden. Uwer Majesteitsdochter heeft zich toen
gehaast om, met hare vijf vrouwen, uit (de kajuit) te komen,
zoodat wij haar van aangezicht tot aangezicht gezien hebben.*

864. wZoo, is dat werkelijk waar? (dus hernam de vorst). Nu, ik
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3 0 8 BAGOES HOKMBAIia. '

lianak sadyan kola reko - inauarimajang hi Bagoes -
moenjin kola hoeliug soeba - jan kakalih -
njaiuanja hapaug piliha.

865. Soeba kèto moenjiu kola - t'kèn dané nanak maiitri -
uah ko soeba jatliu kèto - masa hèndah hauggon s o e u o e -
soeksemauja t'wah di manah - uaiiak mantri -
hapan daué soeba pradujan.

866. Wong Batawi sawoer seinbah - jèn kapatoet néué mangkin -
hatoer tityang ring saug katoug - patoetang Ratoe ring kajoen
dèning kalih goesfcin tityaug - raden inantiï -
kédep Batara ring leuiah.

867. Sang praboe halon ngandika - kaka patili tanda mantri
moenjin wong Batawi kèto - salijoen hanaké matoer -
teka mahi t'kèn kola - t'wah kakalih -
kasambat sambat ban hanak.

868. Di Bali mantri Koripan - di Djawa rahadèn déwi -
matemoe ririhé reko - patih mantri sahoer inanoek -
(loeh Dówü Ratoe sang nata - nóiu' mangkin -
tityaug matoer p'rasanggi.

869. Saug iiaia ring Windoe Tingal - hoedjaré haroem amanis
sang praboe Paneuggah reko - soeinahoer hoedjarc haloes
miwah ratoe Djamoerdipa - sahoer paksi -
warnan dam: hatj'reng pisan.

870. lloedjaró haiigresaug manah - doeh Déwa sri narapati -
jèu kapatoet hatoer tityaug - kènakang kajoen hi Ratoe -
dèning kalih goestin tityang - raden man tri -
kalih hanak sri n a 1 è n d r a.

S71. Di Bali kwlepang Djawa - di Djawa ki'de|>ang Bali -
soemaliap hatoen' reko - sang praboe hasawocr haloes -
hinggih tityaug galang pisan - kaka patih -
boedalang pandjaki' j)ada.
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ÏIANTRI KORIPAN. 8 0 9

geloof u. Het stemde geheel met mijne plannen overeen om
haar aan den kroonprins te geven, (waarom) ik dan ook reeds
vroeger gezegd heb, dat hij uit zijne beide nichten maar eeiie
keus zou doen.

865. "Ja, dat waren mijne woorden tot mijnen zoon, den kroonprins,
en desniettegenstaande handelt hij zoo? Daar hij zoo slim is ,
moest hrj toch begrepen hebben, dat ik niemand anders tot mijn'
zoon verlangde."

866. Nu maakten die mannen van Batavia hun sembah en spraken:
* Als wij zoo vrij mogen zijn, dan wagen wij 't Uwe Majesteit
in overweging te geven, om in deze zaak alleen Uw hart te laten
beslissen, daar wij voor beiden met eerbied en hoogachting
vervuld zijn en (wij) den kroonprins voor eene godheid op
aarde houden."

867. De koning, dit hoorende, wendde zich tot de hem omringende
vorsten, prinsen en legerhoofden, zeggende: "Wat die mannen
van Batavia (daar) zeggen, dat hoor ik van iedereen, die hier
bij mij komt; ieder heeft den mond vol van die twee:

868. «van den kroonprins van Koripan op Bali en van (onze) kroon-
prinses op Java, die, wat verstand (en schoonheid betreft), voor
elkander gemaakt zijn." De legerhoofden met de rijksgrooten ant-
woordden als uit. éenen mond: "Met Uw verlof, Groote Heer en
Meester! wij onderwinden ons (daarmede in te stemmen).//

869. Ook de vorsten van Windoe-Tingal en van Panenggah met den
koning van Djamboed'wipa — een buitengemeen schoon en
krachtig uitziend man , wiens

870. stem de harten deed beven — namen te gelijkertijd het woord
en spraken op allerbeleefdsteu toon: "Als 't ons geoorloofd is
tot Uwe Majesteit te spreken, (dan zeggen wij) stel uw hart
gerust over onze beide gebieders, deu kroonprins met Uwer
Majesteits dochter, (die wij als zoodanig gaarne erkennen;)

871. "Bali en Java zullen voortaan onafscheidelijk aan elkander ver-
bonden zijn." Nadat allen als uit éenen mond (deze verklaring
afgelegd hadden), hernam de koning op vriendelijken toon: //Gij
hebt gelijk.: ik zie 't uu ook zoo iu."' Daarop beval hij deu
rijksbestierder, oin het volk naar huis te laten gaan,
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3 1 0 BAGOES HOEMBARa.

872. Kèn patih hag'lis mangarali - raamboedalang bala sami -
boedal pandjaké manggeloh - limang ' laksa katahhipoeu -
pada moelih sowaug-sowang - wong Batawi -
sampoen pamit ring sang natl.

873. Boedal praboe Windoe Tingal - boebar sami praboe patih -
praboe Djamboed'wipa reko - tandangé l'wir hangoenaugoeu
praboe Paneuggah woes boeilal - patih mautri -
merenan pada woes boedal.

874. Tan kotjapauja ring djaba - sang praboe ka djero hag'lis -
kapanggih Hanawaug Taro - haloenggoeh ring batoer santoen -
s'moe mangoe tau pangoetjap - sri boepati -
haloenggoeh ring balé kembar.

875. Bindeng sawong Djamintora - di djaba miwah di poeri
karenan polahé reko - mapeta mapoendoeh poendoeh -
di p'ken di margga-margga - loeh m'wani -
tan lyan kahoetjap sang hilang.

876. Loemb'rah di praboemi Djawa - sahilangé raden déwi -
tiba ring Koripan reko - rahadèn mantri mamandoeng
liajoe hoetjapiug wong Djawa - toehoe djani -
hidep harabi Batara.

XIII.

877. Tan kotjapan ja ring Djawa - woewoesan rahadèu mautri -
ka sanèhan Bali reko - Nawang Tranggaua haudoeloe -
boemi Bali rawat rawat - nika b'li -
goemi poeuapi hadannja.

878. Bagoes Hoembara ngandika - sampoen hika goemi Bali -

' E l d e r s : p i t o e n g l a k s a .
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872. waarop deze rond liet zeggen, dat 'skonings knechten konden
worden weggezonden. (Een oógenblik later) stormde al het volk,
ten getale van vijftig duizend, het plein af en verspreidden zij
zich naar alle richtingen om naar hunne respectieve woonplaats
terug te keeren. Ook de mannen van Batavia namen afscheid
van Zijne Majesteit.

873. (Zoodra zij waren weggegaan) drongen eveneens de vorsten van
Windoe-Tingal, Pauenggah en Djamboed'wipa— de laatste als
een held daarheen stappende — met hunne legerhoofden naar
buiten en keerden naar hunne staten terug. Toen eindelijk ook
de rijksgrooten met de verschillende hoofden troepsgewijze ver-
trokken waren,

874. spoedde de vorst zich — om nu verder van de anderen daar
buiten te zwijgen — naar achteren, waar hij zijne dochter,
Nawang Taro, met een bedrukt gelaat op de steenen vloer vond
zitten. Zij sprak geen enkel woord, waarom Zijne Majesteit
(haar ook zwijgend voorbijging) en in zijn gewoon zitvertrek
plaats nam.

875. (Intusschen) liep het volk van Djamintora, zoowel zij die in
als die buiten het paleis woonden, af en aan en scheen (over ' t
gebeurde) zeer in zijn schik te zijn. Vrouwen en mannen
stonden in groepjes op de markt en op de wegen bijeen en
spraken over niets anders, dan over de vermiste.

876. Weldra was 't (dan ook) over geheel Java bekend, dat de
kroonprinses verdwenen was (en ook dat zij) zich nu te Koripan
bevond, welks kroonprins haar tot zijne gade genomen had. Alle
Javanen wisten er niets dan goeds van te zeggen, daar zij 't
er voor hielden, dat (de prinses) geen mensch maar een' god
tot echtgenoot gekregen had.

HOOFDSTUK XIII.
B A G O E S HüEMBARa KEERT MET DK GESCHAAKTE PRINSES OP BAI.I

TERUG. BESLUIT.

877. Verder zwijgt het verhaal van hetgeen op Java voorviel, om
terug te keeren tot den kroonprins, die reeds in 't gezicht van
Bali gekomen was. Nawang Tranggaua zat op den uitkijk en
Bali in de verte ziende schemeren (vroeg zij:) «Zeg, vriend!
hoe heet dat land daar ? »

878. Bagoes Hoembara antwoordde: «Dat is Bali al. Maar (ik zeg
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312 BAGÜES HOEMBARa.

banging dèsan tityang kahon - byaua wènten hanak iiaboe
katoewon kadoeng gelahaug - jèa tVah polih -
mauailibiu né betjikan.

87i>. Byana wèuten lakoen tityang - séwesan ngalili ué betjik -
sal'wiring terak sing hodjog - liatoet bakat liwat soetsoet »
pabetjatin b*u inadjalan - masik ketil -
sangsara di djalan djalan.

880. Nawang Trauggana inaugrasa - t'kèn raga kasiuibingtn -
toemoeugkoel toemoeli b'ngoug - ragü l'wir kapoelaug haroes
t o e r i d a s'keling manah - s'inoe tangis -
kéué gandjarau mauioengpang. i

S81. Rahadèn mautri makeweh - sijiamboet rahactèn déwi -
harloeh Déwa sang paugempou - toliheu tilyang sangngaroein
pangroeuiroeiné ham'lad prana. - ugasihasib -
boeka nianglipoerang manah.

S82. Toor hametjik p a j o t l a r a - liasoeng s'pab hangaribaiih -
liiugaras pipi ne karo - rouoané boejar toer gempoek. -
ujerabyah 3 di pahabiuan - boeka déwi * -
kadi poetri né di gambar.

88S. Poema semtoe m*wang toer ida - mcli tainpek pasisin Bali
palab'wan sauipoeu katou - hakèli jjaudjaké haudoeloe -
bahitané p'das hija - t'ka djani -
loeh m'waiii maioréjakau. ^

88*. Mapoendoeli poenrloeli rfi bangsal - fodi m'waui saleng kahoekin -

* Elders : sa in poen p o e p o e t .
* * : k é n é s a n k o d j a n i t a m a.
* "• : s o e r a in by a h. * Elders: boeka u g i p i .
* » : pa (la gi ra n g.
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MANTRI KOR1PAN. ' . '813

't U vooruit) mijn land is «Hes behalve mooi; niemand bevalt
' t daar lang. 't Is nu eenmaal mijn vaderland en daarom moet
ik er wel blijven, maar als ik kon, ik zou een beter land
uitzoekeu.

879. w Edoch, er bestaat voor mij geen kans om een ander en beter
te vinden. Overal waar ik kom, stuit ik op ellende en waar ik
denk het eindelijk gevonden te hebben, daar vind ik alles
verwoest. Al verhaast ik er nog zoo zeer mijne schreden om,
dat helpt mij niets: 't blijft eveu moeielijk. Overal waar ik ga
of sta, wacht mij slechts kwelling en verdriet."

880. Nawang Tranggaua begreep terstond dat hij haar (op zijne
beurt) beet nam, waarom zij het hoofd boog en stom voor zich
uit bleef staren. Zij bevond zich in den toestand van iemand,
die door den stroom wordt inedegesleept, zoo bedroefd en be-
nauwd was zij van binnen. Haar gezicht zette zich tot schreien
(terwijl zij bij zichzelve zeide:) //Zoo krijgt iemand toch altijd
loon naar werken !"

881. De kroonprins zat in het nauw en haastte zich de priuses bij
de hand te vatten (terwijl hij sprak:) "Ach, mijn allerliefste
schat! Zie mij toch eens aan, mijne beste!" Zijne vleiende
stem klonk hartbetooverend. Ook hield hij niet op haar te
streeien om haar, zoo mogelijk, haar leed te doen vergeten. (Zoodra
hem dit eenigszins gelukt was)

882. kneep hij haar in de borsten en stak haar, nadat hij haar nog
een kus op de beide wangen gedrukt had, zijne geurige siripruim
toe. (Al stoeiende) raakte het kapsel (van de prinses) los en werd
haar bovenlijf geheel door de lange krullen bedekt. Zoo op
('s prinsen) knieën gezeten, zag zij er uit als eene godin, als
eeue prinses op eene schilderij.

883. Spoedig was haar toorn met hare droefheid geweken. (Onge-
merkt) was men de kust van Bali reeds zoo dicht genaderd, dat
men de reede kon onderscheiden. (Aan het strand) stonden onder-
scheidene van 'skoniugs dienaren op den uitkijk en zoodra zij
zich overtuigd hadden, dat (het verwachte) vaartuig in aantocht
was, (gaven zij daarvan kennis en dra) kwamen allen, mannen
en vrouwen, onder een verward gesclireeuw en gegil

884. aatiloopen om zich bij de loods van den havenmeester te vei-
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814 BAGUES HOEMBAKa.

mahi ja hènggalang reko - bahitané soeba rawoeh -
soebandar tjina tjoemadang - kasoer has'ri -
tikeh lanté lan kalasa.

885. Pap'dek matoetoeb mas - malangsé raagambar sami -
loeloehoer soebagi kawot - sangsangan patola moeroeb ' -
pab'wahan mas mangranjab - hoes inangling -
masosotjan winten mirah.

886. Dawoeh tiga doeking prapta - matjangtjang té kang banawi -
raris njedoet b'dil reko - hendeh wong Daha né pesoe -
pada niamendak rahadyan - loeh m'wani -
pada mangeloh ka lab'wan.

887. Rahadèn mantri ngandika - kema ké matoer ka poeri -
hoetoesan mamarggi roro - manegakin koeda loehoeng -
sampoen prapta ring bantjiugah - sri boepati -
s'dek tinangkü di hodal.

888. Hoetoesan kekalih prapta - hatnarek sri narapati -
doeh Dewa Ratoe sang kalong - hanak Hida sampoen rawoeh
pangandikané ring tityaug - raden déwi -
kalih k'ni Hida ka lab'wan.

889. Mahan kènkèa poetring Djawa - soeba dané bareng raahi -
hinggih 9ampoen sareng reko - pawongan patpat hanoetoet -
sang praboe lintang soeka - k'ma patih -
mantri pendakin hi hanak.

890. Boedal * sami panangkilan - manedoeuang koeda hasfci -
miwah pamikoelan roro - krajaning wong hamoemoeudoet -
sang praboe hag'lis ka poera - sampoen prapti -
rahadèn galoeh kotjapau.

891. Haloeuggoeh ring balé danta • pinareking Bajan Sanggit -
sang praboe raris djoemodjog - toemoeli ogaudika haloes -

• Elders: s a m i m i d e r i d e r pada m ' l a h - k a w o t a n m a s
h e n d i h m o e r o e b .

* » : b o e b a r .
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zamelen. De een riep den ander toe, zeggende: '/Kom toch
gauw hier, het schip is aan!// De Chineesche havenmeester
(haastte zich) alles voor de ontvangst gereed te maken. (Na
eerst) de noodige matten op de rustbank (te hebben gelegd,
spreidde hij daarop) een kostbaren bultzak uit.

885. (Verder voorzag hij het bed van) met goud gestikte hoofd-
kussens, beschilderde gordijnen en een hemel van gebloemde
zijde. Rondom hingen chitsen van de schitterendste kleuren.
Ook prachtige siridoozen van gepolijst goud en rondom met
juweelen en diamanten ingezet, werden (klaar gemaakt).

886. Het was omstreeks negen uur in den morgen toen het vaartuig
aankwam en het anker uitwierp. Terstond werden eenige ge-
weerschoten gelost, waarop al het volk van Kedirie, mannen
en vrouwen, met groot geraas uitliep en naar de ankerplaats
stroomde om den prins af te halen.

887. Intusschen had Bagoes Hoembara bevolen om (van zijne aan-
komst) kennis te gaan geven in het paleis. Twee afgezanten
togen op weg, gezeten op prachtige paarden, en verschenen
weldra in den voorhof, waar de koning juist audiëntie gaf.

888. Bij hunne aankomst naderden zij Zijne Majesteit (en spraken:)
//Met Uw verlof, Groote Heer en Koning! Uwer Majesteits
zoon is aangekomen en laat U door ons zeggen, dat hare hoog-
heden (zijne beide gemalinnen) zich naar de reede zullen begeven.*

889. »Zeg, heeft hij eene Javaansche prinses gevonden en is zij mede
naar hier gekomen?// //Om U te dienen: zij is mede gekomen
met vier vrouwen in haar gevolg.// De vorst (dit hoorende) was
uitermate in zijn schik en beval den (aanwezigen) prinsen en
rijksgrooten om zijnen zoon te gaan afhalen.

890. Allen verlieten daarop de audientieplaats om de paarden en
olifanten in gereedheid te brengen. Ook voor twee draagstoelen
met de noodige dragers (werd gezorgd). Iutusschen was de vorst
naar binnen gegaan, waar hij de beide prinsessen,

891. omringd van heur hofdames, in de ivoren balé vond zitten.
Zijne Majesteit trad terstond op het tweetal toe en sprak heu
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doeh Dcwa Goesti Mas Mirah - rakan iijahi -
tjahi mantri reko teka.

892. Rahadèn galoeh hanembah - kalili hamarek n'repati -
tityang painit ring sang katong - néué mangkin tityaug rawoeh
marika raris ka lnb'wan - mamendakin -
sareng Hida pratnis'warya

893. K'ma djl Déwan hi bapa - pendakin semeton njahi -
hapang njahi nawang reko - dèning dané kari tainyoe -
raden galoeh Djamintora - kasoeb lewih -
pradujan Twir tan pataudingan. ï

894. Rawoeh sira pramis'warya - miwah para rantenadji -
sampoen k a s é w a t r a reko - sarawoehé sangabagoes -
sami soeka wong dj'ro poera - paramangkin -
raris pada ngrangsoek pajas.

895. Sami hangrangsoek boesaua - h'mas hemasan tan kari
raden galoeh makaroro - panganggoné hendih moeroeb
inapinggel h'mas maugranjab - hali-hali -
masosotjan winten mirah.

896. Masekar jèn tjanigara - roepané l'wir widyadari -
woes mapajas sawonging dj'ro - matranggana naga sautoen - *
paria nganggo tjatjiroepan 3 . soetra koening -
soetra karah lawan gadang. *

897. Sampoen hoes mangrangsoek pajas - raden galoeh knlih midjil -
magereh sawonging djero - mangiriug rahadèu galoeh -
rantenadji pramis'warya - sampoen midjil -
sag'rehan praptèng bantjingah.

898. Tainyang lawan kapoerantjak * - sampoen tjoemadang di marggi -

* Elders: n g i r i n g n j a h i soeba k a t a h .
* " : i n a p o l p o l b o e u g a m ' r i k a r o e m .
* w : p a n g a n g g e n é p a p a t o e h a n .
* w : g a d a n g j a n mawarua . « Elders: ko l em.
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op vriendelijken toon aldus aan: » Hoort, mijne lieven! uw
echtgenoot, de prins, is gearriveerd!'/

892. De beide prinsesseD bogen zich daarop voor den koning neer
eu spraken: '/(Als dat zoo is) dan vragen wij Uwe Majesteit
verlof om met de koningin naar het strand te mogen gaan en
hem te gemoet te ijlen.'/

893. «Wel zeker, mijne lieven! gaat maar en haalt uwe vriendin
af, opdat gij haar leert kennen; ook is zij uw gast 't Is
de kroonprinses van Djamintora, zoo beroemd om hare schoon-
heid en ook om haar verstand, waarin zij haars gelijke niet
zou hebben.'/

894. (Op dit oogenblik) verscheen de koningin met de vorstelijke
gemalinnen van den tweeden rang. De aankomst van den kroon-
prins was reeds bekend geworden, eu het geheele vrouwelijke
personeel in het paleis was (daarover) zoo verheugd, dat ieder
zich terstond haastte om toilet te gaan maken.

895. Spoedig waren allen gekleed, de eene al prachtiger dan de
aDdere. 't Was «ïen goud al goud, wat men zag blinken. Maar
het toilet van de beide prinsessen muntte vooral uit. Zij droegen
arm- en voetbanden van het fijnste goud, terwijl de ringen aan
hare vingers met (de kostbaarste,) juweelen en robijnen waren

ingezet.
896. Achter de ooreu prijkten tjauigarabloemen (en zoo toegerust) hadden

zij geheel het voorkomen van hemelnimfen. (Zoodia de prinsessen
gereed waren) spoedden hare kameniers zich om ook heur beste
kleederen aan te trekken. Allen trokken gebloemde saroengs aan
van geele, roode of groene zijde, terwijl een krans van naga-
saribloeinen heur voorhoofd bedekte.

897. Toen allen klaar waren, verlieten de beide prinsessen met de
koningin en de overige gemalinnen van den vorst, heur ver-
trekken , gevolgd door eene ontelbare schare van hofdames. Met
een geruiscli als het rollen van den donder trok liet gezelschap
de poort door en verzamelde men zich in den voorhof.

898. Buiten op straat stonden de wapendragers (die den optocht
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radon galoeh moenggah reko - ring pamikoelan 'ndih moeroeb
raden galoeh Djawa moenggah - pramis'wari -
sampoeu moenggah gagelisan.

899. Para rantenadji moenggah - ring pedati Bajan Sanggit -
pada ring pedati reko - paramantri moenggah sampoen -
pada manglinggihin koeda - sampoen sami -
pada netep ring w a h a n a .

900. Toemoeli mangkin mamargga - magereh paudjaké ngiring -
hingeh s'waran palinggilian - padatiné manggirijoeng -
pagroewèng hasti lan koeda - ngresang ngati -
gredegiug djalma, loemampah.

901. Tan kotjapan sang loemampah - woewoesan rahadèn mantri -
pandjaké makarya pondok - di pasisi limang boengkoel -
masoeter ' matèmbok bata - m'wang makori -
mapepelok piring soetra.

902. Hoekir-hoekiran hangraras - magentèng doere bata bin -
magopoera ngrawit tinon - togog hapit lawang hagoeng -
mageudéla sanding gambar - batoer sari -
wong Tjina matoer pam'reman.

903. Kasoeré matoetoeb soetra - hoekoepoekoepan m'rik ininging -
g'nepin pam'remau reko - malalangsé malaloehoer -
p'ti kotaké mapantó - sarwa lewih -
hoepatjaraning pam'reman. »

904. Raden mantri kahatoeran - toemoeroen sakèng banawi
kalih raden galoeh reko - sami pada hoes toemoeroeo •
sampoen telas ring bahita - patih mantri -
Bajan Sanggit sampoeu telas.

905. Sapraptané maring darat - gahok pand^ké ngilingin -

• Elders: m a s e n g k e r .
* » : l a l e m e s t an k o e r a n g k o e r a u g - s a p r a t é k a

s a m p o e n p o e p o e t s a p r a t i n g k a h .
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moesten openen) reeds gereed, waarom de beide prinsessen met
de koningin terstond in de schitterend gouden draagstoelen
plaats namen.

899. De overige gemalinnen van den vorst met de verschillende hof-
dames (daarentegen) klommen op (de gereed gehouden) wagens,
terwijl de prinsen (en de legerhoofdeu) te paard stegen. Zoodra
allen behoorlijk gezeten wareu,

900. zette de stoet zich in beweging. De grond dreunde onder de voeten
der talrijke volgelingen, terwijl het wagengekraak met het ge-
schreeuw der olifanten en het gehinnik der paarden een oorver-
doovend geraas veroorzaakte. Het geruisch dezer voorttrekkende
menigte deed iemands hart snelier kloppen.

901. We laten uu de reizigers aan hun lot over om terug te keeren
tot den kroonprins. Zijne dienaren hadden op het strand (in
haast) vijf tenten opgeslagen, die roudom door een steenen muur
omringd werden, terwijl boven in de poort — die naar binnen
leidde — fijne borden waren ingemetseld.

902. (De hutten) waren (even als de poort) van keurig snijwerk
voorzien. De fijnste vloersteenen waren voor de dakbedekking
(gebruikt) terwijl de gevel te prachtig was om aan te zien. Aan
beide zijden van de groote deur stond een beeld, zoo ook aan
de kanten van het venster. Een ingelegde vloer (verhoogde de
sierlijkheid dezer vertrekken).

903. De chinees bood alles aan, wat voor de slaapplaatsen noodig was.
(Onder andereu) een' bultzak, die geheel met zijde overtrokken
was, (prachtige) gordijnen met (dito) hemel, terwijl de noodige
kisten en doo/en (waarin allerlei kledingstukken, langs den
kant) stonden opgehoopt. Brandend reukwerk vervulde het ge-
heele vertrek met een liefelijken geur.

904. Aan den kroonprins werd nu kennis gegeven (dat alles gereed
was, waarop) hij met de prinses het vaartuig verliet. Ook de
prinsen en legerhoofden met de hofdames gingen aan land.

905. Toen Nawang Tranggaua voet aan land zette, stonden allen,
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Hnnawang Tranggana reko - kaliwat roepané hajop -
kadi sasih wahoe medal - saking giri -
paija tan kenèng hangoetjap.

906. Rasanja woelap toemingal - kadocloe warnané lewih -
rahadcu mantri ka djero - kalih Hidü raden gnloeh -
sampoen prapta ring pam'reman - m'rik soemirit -
raris magoeling-goelingan.

907. Rahaden galoeh ring Dahii - miwah raden galoeli Djawi -
praptii maring iab'wan reko - pararantenadji rawoeh -
pramis'wari sauii praptu - ring pasisi -
gongsor inihid poenang bala.

908. Patih mantri malaradan ' - kesel di bangsalé inangkin -
rahadcn galoeh ka djero - inakakalih sampoen rawoeh -
rantenadji prauiis'wary"i - Bajau Sanggit -
sami rahoeh ring rahadyan.

909. Toemoeli kapendak tingal - gahok wong Dalia ningalin -
tan kena hangoetjap reko - kaliwat roepané hajoe -
radcn Hanawaug Tranggana - hajoe lewih -
kasoran Nawang Tranggana.

910. Nawang Trangganii hangoetjap - hoedjarc haroemamanis -
baja toehoe Mirah heinbok - sang kakoeng has'moe kenjoeng
raliadcti galoeh ring Dahü - ngandikaris -
baja ta pada mahoetang.

911- Sainpoeu hembok Mirah pandjang - baja t'wah pahitjan Wicji
njahi kalih miwah hembok - balik hèsti uéué hajoe -
saini pada liwat soeka - sawoer paksi -
noeting raden galoeh Daha.

912. Noengganggoenoengsangyangsoerya- raden Djongbiroelingnyaris-
dong hatoerin dané hembok - mangkiu inantoek ka dj ro hagoeug -

> Elders: m all a j o e ban.
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die haar aanschouwden, verbaasd over hare schoonheid. Haar
gelaat schitterde als de (volle) maan, waar deze pas van achter
het gebergte te voorschijn treedt. Niemand (der toeschouwers) ver-
mocht een woord te spreken. Ieder stond, stom van verbazing,

906. dat beeld van schoonheid aan te staren, dat bij wijlen een oog-
verblindenden glaiis van zich afgaf. Een oogenblik later trad
Rigoes Hoembara de gereed gemaakte woning binnen, vooraf-
gegaan door de prinses, die zonder verwijl het met geurige bloemen
bestrooide rustbed opzocht en hare leden daarop uitstrekte.

907. (Nauwelijks waren zij binnen) of de prinses van Kedirie be-
nevens die van Djongbiroe en de koniugiu met de overige ge-
malinnen van den kouiug verschenen op het strand. Verschrikt
week de menigte achteruit, terwijl

908. ook de legerhoofden en prinsen zich haastten om (voor haar)
plaats te maken. Het was nu stampvol in de bangsal. (Alleen)
de beide prinsessen met de koningin, de rantenadji's en de
hofdames, gingen naar binnen.

909. Zoodra zij de (vreemde) prinses gewaarwerden, greep verbazing
allen aan. Niemand van de Kediriërs vermocht een enkel woord
uit te brengen, (zoo verbaasd waren zij over) de ongemeene
schoonheid van Nawang Trauggana, waarvoor zelfs haar naam-
genoot (van Kedirio) de vlag moest strijken.

910. Laatstgenoemde nam (het eerst) het woord en sprak op suiker-
zoeten toon: //Wel, mijne lieve zus! nu zie ik, dat het waar
is!// Haar echtgenoot kon een glimlach niet verbergen, terwijl
Nawaug Trauggaua vau Kedirie met vriendelijke stem (vervolgde :)
/ 'Ja, waarlijk! ieder die U ziet, moet U beminnen!"

911. (De schoone gast antwoordde:) //Laat ons daar niet lang over
praten, mijne lieve vriendinnen! daar dit immers een geschenk
van de goden is. We willeu liever onze gedachten, bij iets beters
bepalen.// Allen waren hierover zeer in heur schik en gaven
dit, op het voorbeeld vau de prinses van Kedirie, als uit éenen
mond te kennen.

912. Litus.-chen was de zou gedaald, waarom de prinses van
Djongbiroe zacht tot hare vriendin van K'-dirie sprak, zeg-
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hapang dnné ka nagara - nóné mangkin -
ngoeda sih daué di Pabéjau.

913. Rahadcn galoeh ring Daha - hoedjaré" haroem amauis -
marggi inangkiu Mirah liembok - mautoek sareng ka dj'ro hagocng - |
Nawang ïranggana ngandika - tityang pamit - 1
bèndjangan tityang ngiringang. ' :

914. Tityang mangkin kari ngradjü - goeiig mamindah tityang inaugkin -
balik mantoek sanipoen henibok - sampoen hembok selang kujoen
tityang kari ring Pabt'jan - k'ni hoening -
tityang ring titahing Pabejau.

i

915. Raden mantri s'moe kagyat - hoedjaré hangasihasih -
ngoeda Mirah sapoenika - kramaning hoelame balioe - ]
inahirib masaliu rasa - joen hi Dówa -
mangkin memandjakang tityang.

916. lléwoeh raden galoeh Daha - raden Djongbiroe hanangis -
raden inantri ngandikalon - poenika tjingak hi Ratoe - ;
rakan hi Üéwa sebehan - raden déwi -
ring Daha iné-em hangoctjap.

917. Soebii b'li (]a dj'wii pandjang - hiring kajoen dané inangkiu -
tityang sareng diui ngantos - kalih Kihad«:ti Djonghiroe -
sareng kari inaring lab'w;m - railèn inantri -
ugandika ncdocnang pandjak.

9IS. Tlegong gamboch padii in'dal - baris toenggoel baris bedil -
solali djodjor wajang hoewong - tljogèd la wan solah toeloop * -
t'lasan sami ka lab'wan - sainpoeu pasti -
beke mangkin di Pabéjan. '

919. Rainé poeuang tetaboehan - solahé masolah sami -
hasoekan-6oekan poenang wong - manampah tjèlèug hakoetoes -
t'kauing mahisa dad'ua - tjèlèng goeling -
roras lan hoolain sagara.

• Elders: m n n o e n a s . * Elders: t o e n g g o e l .
* " : 1 a b ' w a n.
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gende. «Kom, zus! noodig hare hoogheid uit om naar het paleis
te gaan, opdat zij haren intocht in de stad moge houden.
Waarom zou zij (zoo lang) hier in Pabéjan blijven?"

913. De prinses van Kedirie nam daarop het woord en sprak op
vriendelijken toon: »Kom nu, mijne lieve! en ga met ons naar
het paleis!» Nawang Tranggana antwoordde: "Ik vraag wel
verscliooniug: later zal ik gaarne aan Uw verlangen voldoen.

914. //Ik heb op 't oogenblik die zaken en daarom hoop ik zeer, dat
gij mij zult willen excuseeren. Gaat gijliedeu maar (alleen) naar
huis en weest niet boos op mij: ik blijf zoo lang hier te
Pabéjan, tevens om eens rond te zien en mij met de manieren
van hier vertrouwd te maken.»

915. De kroonprins schrikte op (toen hij dit hoorde en) sprak
vleiende: «Waarom aldus, mijn schatje? waarom verandert gij,
als versch gevangen visch, zoo spoedig van meening en wordt
gij ontrouw aan Uw voornemen om mij tot uwen slaaf te
maken ? »

916. J)e prinses van Kedirie wist niet wat zij zeggen zou, terwijl
die van Djongbiroe begon te weenen. Dagoes Hoeinbara (dit
ziende) hervatte: «Zie eens, mevrouw! hoe bedroefd uwe zuster
is! // De prinses van Kedirie (viel hem echter in de rede) en
sprak:

917. '/Genoeg, vriend! spreek daarover niet verder, maar doe wat
hare hoogheid verlangt: ik zal hier met de prinses van .Djong-
biroe wachten. We zullen allen aan 't strand blijven.» Nu gaf
de kroonprins bevel om al zijn volk te laten roepen,

918. en weldra kwamen de muziekanten met de verschillende tooneel-
spelers, de dansmeisjes met de dansers opdagen. Alles trok
naar beneden naar het strand, waar spoedig eene onafzienbare
menigte bijeen was.

919. De muziek deed zich van alle kanten hooren, terwijl allerlei
spelen vertoond werden. Er heerschte eene algemeene vreugde
onder het volk (die nog toenam toen er bevel gegeven werd
om) acht varkens eu twee witte buffels te slachten, terwijl ook
(voor de uoodige) speenvarkens eu voor '/ecviscli (gezorgd werd).
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920. Alahébat sami pratyaksa - pranjahiné mangajahin -
tan kotjapan kang mahébat - woewoesan rahadun galoeh -
raden galoeh Ujainintora - üwat sedih -
sahi l'wah ja ïnapaugenau.

921. D.iiié bas kaliwat tresna - ring rahiné né di Djawi -
hento t'wah pangenaug reko - rasanja teka inanoetoeg -
k'lap kelap boekii ngeuah - t'ka mahi -
sanvi dané nganggit s'kar.

922. Rahadèn mantri ugandika - poeuapi uiargganing se(lili -
hi Mi rah niasawang bengoug - hoelat dèrèng haiftnoe kajoen
poenapi juu sisip tityang - Déwa Goesti -
sampoen ta hi Déwil n g o e b ' d ii.

'J23. Poeuapi Déwa kajoenang - handikajaug néné mangkin -
raden galoeh m'neng beugong - tong dadi dané masahoet -
kosekan takoet ngorahang - raden mautri -
liaujamboet haugaras-haras.

92k llatia malih kahoewoesan - malióbat woes poepoet mangkin -
sampoeu hoesan jil niamaiigkon - pocpoet mangarang lelawoe.li
kang patih matocr hancinbali - J)t'wa (ioesti -
lii Déwa doeroes madjengau.

925. Rahadèn galoeh ring Ddhii - iniwah raden galoeh Djawi -
sami kahatoerin reko - Hanawang Traiigginiii maiigoe -
raiis dané ka pain'remnn - sanvi nangis -
raden mautri s'moe kagyat.

926. Raden galoeh kalih kagyat - makakalüi mandjagdjagin -
Nawang Tianggana ring toeron - raliadcn galoeh Djongbiroe
iniwah raden galoeh Dalia - ngasihasih -
marggi sareng mahadjengan. i

927. Rahadcu galoeh ring Daha - kcdeh pisan mangasihin -
hadot'h Déwii mirah heiubok - bikas Bali djani liroe -

Hier nindigfin de meeste als k o m p l e e t opgegeven USS.
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920. Teder, die innar kon, hielp om liet vleesrh kort te hakken,
lerwijl jonge vrouwen en meisjes de bediening op zich namen.
We laten nu die hakkers (met de overigen) aan hun lot over,
om terug te keeren tot de prinses van Djamintora, die zeer
bedroefd was en onophoudelijk zat te treuren.

921. Zij hield ontzaggeliik veel van hare jongere zuster, die op Java
was (achter gebleven) en wier afwezen haar nu droevig stemde.
(Haar verlangen naai- die zuster was zoo sterk) dat zij, terwijl
zij daar (gedachteloos) een bloemkraus zat te vlechten, zich
telkens verbeeldde (Nawang Taro) op weg te zien om bij haar
te komen.

922. Eindelijk sprak Bagoes Hoembara (haar aldus aan:) "Waarom
zijt gij zoo bedroefd, mijn schat? Waarom is Uw gelaat
zoo betrokken, als ontbrak er iets aan uw geluk ? Wat heb
ik misdaan, mijne koningin ? verberg het toch niet voor mij !

923. //Wat is Uw verlangen, mevrouw? zeg't mij torh!» De prinses
(echter) bleef zwijgen en zat strak voor zich neer te kijken.. Zij
kou niet antwoorden, daar zij niet durfde ope7ibaren , wat haar
eigenlijk drukte. De kroonprins nam daarop hare hand in de
zijne en bedekte ze met kussen.

921. "Nu keert het verhaal terug tot de lieden, die zich met het
hakken (koken en braden) belast hadden. Alles was nu gereed
en weldra stond de rijst in de schotels en waren ook de ver-
schillende vleeschspijzen behoorlijk opgedragen. (Zoodra de patih
hiervan verwittigd was) naderde hij in eerbiedige houding den
kroonprins en noodigde hem uit om te komen eten.

925. Ook aan de beide prinsessen van Kedirie en van Djongbiroe
werd hiervan kennis gegeven. Tntusschcn was Nawang Tranggana
(van Djamintora) met een bedrukt gezicht van hare plaats (opge-
staan) en had zij zich op het bed geworpen, waar zij (bitter) begon
te weenen. De kroonprins scheen daarover niet weinig ontsteld.

926. Ook de beide prinsessen wisten niet wat zij er van denken
moesten en vlogen op het bed van Nawaug Tranggana toe,
waarna zij haar op smeekenden toon uitnoodigden om met hen
aan den maaltijd te komen deelnemen.

927. De prinses van Kedirie drong er met hare vleiende stem sierk
op aan, zeggende: '/Kom aan, mevrouw! mijne lieve! volg nu
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li'da njahi hédalemau - hanak iljani a
hanak t'wah kèto satata.

928. Djawat hembok hadjak katah - t'wah sahi ramé di poeri -
jèn hi b'li rawoeh reko - narodjog lahoet manjahoep -
manggeloet mandimandiinan - mahoeg sahi ' -
saugkaii t'warü hédalemau.

929. Makedjang rabiué tjatjak - sahoep diinan sakadihi -
bikas dané sahi reko - rahadèn galoeli Djongbiroe -
soemawoer doeh jakti pisaa - raras djani -
t'wara pisan hédalemau.

930. Byana tityang manjalahang - dané dèrèng taina dini -
patoet hantoek dané kèto - Hauawang Trauggana k'njoeng -
k'njoengé ngoehoegang mauah - tityang sisip -
sampoen hembok mangkin doeka.

931. Raden galoeh Daha ngoetjap - kèto jèn hélhigang njahi -
marggi té madjengan hembuk - Hauawang Tranggaua toetoet
kemboel teloe mahadjengan - raden déwi -
ring Djongbiroe lingnyangoetjap.

982. Marggi hembok hapang tama - diui bikasé di Bali -
liapang da uama rerekon - hembok tityang kari tamijoe -
hawak pada t'wah wong Djawa - bahoe djani -
bareug mangaujoedang hawak.

933. Nawaug Tranggana mangoetjap - mekempyang moenjiné mauis
soeba meneng njahi reko - liembok djaui sama toeroet -
miwah njahi hapang tama - paladjahin -
hawak t'wah pada waug Djawa.

Elders: mangraris.
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toch de gewoonte van Bali en wees niet beschaamd. Wij zijn
hier niet anders gewend!

928. //(Ik voor my bekommer er mij niet meer over) al moet ik ook
(zijne liefde) met zoo vele anderen (deelen); dat geeft vroolijk-
heid in het paleis. Als onze vriend ons (ieder op hare beurt in
ons vertrek) komt opzoeken, ons omarmt. aan zijn hart drukt
en met kussen overlaadt, dan liegen we elkander onophoudelijk
voor (door te zeggen, dat er niets is voorgevallen) en zoo
trachten we onzen inwendigen wrevel te verbergen.

929. "Zijne hoogheid heeft de gewoonte om elk zijner vrouwen op
haar beurt van zijne liefde te komen overtuigen.* De prinses
van Djongbiroe viel haar nu in de rede en zeide: //Zeker, dat
is werkelijk waar; zoo is het de gewoonte onder ons en we
weten volstrekt niet van daarover te blozen.

930. //Maar, ik neem het hare hoogheid niet kwalijk; zij is hier
nog niet gewend en kan zich dus moeielijk anders houden.//
Nu opende Nawang Tranggana den mond, terwijl een betoove-
rende glimlach haar gelaat bedekte, en sprak: «Ik heb verkeerd
gehandeld: weest niet boos (op mij), zusters!//

9ol . Nu hernam de prinses van kedirie: //Onthoud nu maar wat
we daar even gezegd hebben en kom nu eteu, zus!// Hanawang
ïranggana volgde nu en weldra (zien we het drietal aan tafel
zitten, waar) zij van éenen schotel aten. (Na afloop van den
maaltijd) sprak de prinses van Djongbiroe (nogmaals):

932. '/Kom uu, zus! dan zult gij onze balische manieren bij onder-
vinding leereu kennen en 't niet langer alleen van hooreu zeggen
hebben. Ik ben hier eigenlijk ook vreemd. Wij zijn beideu
Javaantjes, die hier samen zoo pas zijn komen aanlanden.//

933. Nawang Tranggana antwoordde met hare allerzoetste stem:
"Houd u nu maar stil, zus; ik zal u in alles navolgen om
hier gewend te worden en de gewoonten van het land te leercn
kennen. We zijn beiden Javanen, (zooals ge terecht gezegd hebt).
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