Het huwelijk van prinses Soembodro en prins Ardjoeno
Een wayangvoorstelling begint altijd met de goenoengan. Deze geeft tijd en plaats aan en aan het
begin en het einde dat alles in balans is, zoals het hoort te zijn. Aan het begin van de voorstelling beweeg
je de goenoengan heen en weer, rondom zijn as en van het scherm af, richting de lamp, en weer terug
naar het scherm. (De schaduw wordt dan heel groot (dicht bij de lamp) en weer kleiner.)
Als je zonder lamp en scherm speelt doe je hetzelfde maar dan zie je de goenoengan zelf en niet de schaduw.

Het verhaal speelt zich af in het paleis van koning
Kresjno. Hij is de koning van het rijk Dwarawati.
De koning ziet er prachtig uit. Hij draagt een
mooie mantel en een gouden kroon met
diamanten. Dan roept hij zijn zus de troonzaal
binnen, want hij moet haar iets vertellen.
Zijn zus heet prinses Soembodro. Zij is de
mooiste en de slimste vrouw van het land. Zij
maakt een diepe buiging en knielt aan de voeten
van haar broer.
En dan zegt koning Kresjno:
Koning Kresjno:
"Mijn lieve zus, ik moet je iets vertellen en het is
niet zo leuk. De gemene reuzenvorst, Kolo
Prodongo, heeft gezegd dat hij met jou wil
trouwen".
Prinses Soembodro:
"Oh, lieve broer. Ik begrijp dat het goed is voor
onze familie als ik trouw met deze reus, maar ik
voel me er wel verdrietig over. Want net zoals
een vlinder niet met een olifant trouwt, kan ik,
met al mijn gevoeligheid, niet trou- wen met
deze gemenerik".
Koning Kresjno:
"Ga maar naar jouw kamer en laat mij maar
even alleen, dan kan ik goed nadenken over wat
ik zal doen".
En daar staat de koning in de troonzaal. Hoe zal
hij zijn zus kunnen redden uit deze
moeilijkheden, zonder dat hij hele erge ruzie
krijgt met de reuzenvorst Kolo Prodongo? Hij
roept zijn wijze raadsheer, Pati Oedowo. Die
heeft altijd hele slimme ideeën. Hij heeft de
koning al vaak geholpen. De raadsheer maakt
een diepe buiging en knielt aan de voeten van
zijn koning.

Koning Kresjno:
"Beste raadsheer. U weet dat de reuzenvorst wil
trouwen met mijn zus, maar mijn zus wil niet!
Help me, en bedenk een plan, zodat zij niet
hoeven te trouwen en dat de reu- zenvorst en ik
geen ruzie krijgen en… dat er geen oorlog
komt".
De raadsheer denkt lang na en krijgt een goed idee.
Raadsheer:
"Koning, als we nu een wedstrijd organiseren
tussen de reuzenvorst en een dappere prins.
Dan besluiten we dat de winnaar van de
wedstrijd met jouw zus mag trouwen. Als die
dappere prins wint, dan is de reuzenvorst
versla- gen en dan hebben we een goede man
voor uw zus gevonden.
En als de reuzenvorst de wedstrijd wint, dan is
het helaas niet anders…, dan moet uw zus
toch met hem trouwen".
Koning Kresjno:
"Het is een spannend, maar goed plan, beste
raadsheer. Ik wil dat u de wedstrijd organiseert
en dat u nu op zoek gaat naar een goede
tegenstander voor die gemene reu- zenvorst".
De raadsheer maakt een lange reis over bergen
en door dalen, langs velden, bossen, dorpen en
steden, om een goede tegenstander voor de
reuzenvorst te vinden.
Dan komt hij prins Ardjoeno tegen. Prins
Ardjoeno is een hele dappere held. De raadsheer
is heel blij om hem te zien. Hij weet dat prins
Ardjoeno de enige man is die de gemene
reuzenvorst kan verslaan.

Raadsheer:
"Beste prins Ardjoeno zou jij iets voor onze
koning Kresjno willen doen?"

Op het wedstrijdveld staan honderden mensen.
Iedereen houdt zijn adem in. Als eerste komt de
reuzenvorst naar voren.

Prins Ardjoeno:
"Natuurlijk wil ik dat. Koning Kresjno is een
wijze en goede koning. Hij is heel goed voor
ons land".

Reuzenvorst:
"Welke aardwurm durft tegen mij te vechten? Ik
ben de sterkste koning, die er is. Kom maar op, ik
lust je rauw".

Raadsheer:
"Luister goed. De koning wil dat jij gaat vechten
met de gemene reus, Kolo Prodongo. De
reuzenvorst wil trou- wen met de zus van onze
koning. Er dreigt oorlog als de prinses zijn vrouw
niet wil worden.
Als het je lukt om de wedstrijd te winnen
voorkom je niet alleen een oorlog tussen
koning Kresjno en de reuzen- vorst, maar
mag je ook trouwen met prinses Soembodro".

Pns Ardjoeno:
"Ik ben die wurm! En met een beetje hulp van de
goden, ben ik de sterkste prins die er is. Ik vind u
helemaal geen goede echtgenoot voor prinses
Soembodro, om wie deze wedstrijd begonnen
is".

Prins Ardjoeno denkt even na en zegt dat hij aan
de wed- strijd zal meedoen.

Hoe het verhaal afloopt mag je zelf verzinnen.

Reuzenvorst:
"Ha, ha, nietige aardwurm, ik ben niet bang voor
je praat- jes, ik lust je rauw!"

