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Jenggalan kuninkaalla oli neljäkymmentäkolme lasta. Tunnetuin
heistä on viides poika nimeltään Panji Kuda Wanengpati. Hänet
oli kihlattu Kedirin kuninkaan tyttären Dewi Sekar Tajin kanssa.
Koska Kedirin kuningas oli Jenggalan kuninkaan veli, Dewi Sekar
Taji ja Panji Kuda Wanengpati olivat tosiasiassa serkukset.
Kuitenkaan Panji Kuda Wanengpati ei ollut vielä koskaan
tavannut Dewi Sekar Tajia.
Eräänä päivänä prinssi Panji Kuda Wanengpati kunnioitti Jenggalan pääministerin Kudanawarsan kotia vierailullaan. Pääministeri oli Jenggalan hallitsijan serkku. Tämän
valtiollisen vierailun aikana prinssi Panji sai todeta, miten kaunis
arvoisan pääministerin tytär oli.
Ensi silmäyksellä prinssi Panjin sydämessä syttyi
rakkaus Ang-grenia kohtaan. Prinssi unohti, että hänet oli jo
kihlattu Dewi Sekar Tajin kanssa. Päivä päivän jälkeen hän oli
poissa prinssin linnastaan. Anggrenin kasvot ilmestyivät yhä
uudelleen hänen silmiinsä.
Lopulta prinssi Panji ei enää pystynyt hallitsemaan
rakkautensa hyökyä. Parin päivän kuluttua hän tuli taas Patih
Kudanawarsan taloon. Sillä kertaa prinssi Panji sanoi suoraan
pääministerille, että hän toivoi Anggrenia puolisokseen.
Patih Kudanawarsa säikähti kovasti kuullessaan prinssin
toiveen. “Miksi prinssi haluaa juuri Anggrenin? Eikö prinssi
ole jo kihloissa Kedirin kuninkaan tyttären kanssa?” pääministeri
vastasi.
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“Minä en halua mennä naimisiin Dewi Sekar Tajin
kanssa. En ole edes koskaan nähnyt häntä. Minä haluan naimisiin Anggrenin kanssa. Ole hyvä, setä … sydäntäni aivan
kuin kidutetaan, kun vain ajattelenkin sedän tytärtä,” prinssi
Panji Kuda Wanengpati vastasi.
“Prinssi ei ole vielä nähnyt Dewi Sekar Tajin kasvoja,”
pääministeri vastasi. “Ihmiset sanovat, että hän on hyvin kaunis,
kuin hyvä henkiolento olisi laskeutunut taivaasta.”
“Minä en välitä Dewi Sekar Tajin kauneudesta, koska
minä haluan mennä naimisiin Anggrenin kanssa.” Prinssi Panji
piti tiukasti kiinni näkökannastaan. “Jos setä vain sallii, minä
vien Anggrenin nyt mukanani palatsiin. Arvoisa isäni sallii
varmasti minun mennä naimisiin Anggrenin kanssa, kun hän
vain näkee tämän kauneuden.”
“Onko prinssi varma, että Majesteetti ei suutu? Voi …
palvelija pelkää, että Majesteetti syyttää palvelijaa … ja luulee,
että palvelija houkutteli prinssin naimaan lapsensa.”
“Älä pelkää, setä,” prinssi Panji vastasi. “Ayahanda tulee
ilahtumaan, kunhan tuon Anggrenin hänen eteensä.”
Patih Kudanawarsa totteli ja vaikeni. Hänen ajatuksensa
pureutuivat kaikkeen, mitä voisi tapahtua, jos hänen tyttärestään tulisi prinssi Panji Kuda Wanengpatin vaimo. Kedirin kuningas suuttuisi hirveästi, hän ajatteli, kun hän saisi tietää, että
hänen vävyehdokkaansa peruisi lupauksen ja sovitun liiton.
Mutta prinssi Panji Kuda Wanengpati paineli eteenpäin,
kunnes Patih Kudanawarsa lopulta antoi kutsua tyttärensä.
Prinssi Panjin sydän alkoi laukata kiivaasti, kun Anggreni
ilmestyi hänen eteensä.
“Anggreni, lapseni,” Patih Kudanawarsa hidasteli,
“näyttää siltä, että Raden Panji toivoo sinua puolisokseen.”
Anggreni säikähti ja sulki silmänsä. Hänen hienot,
vaaleat poskensa tulivat kirkkaan punaisiksi. Hänen suloiset,
ohuet huulensa eivät pystyneet muodostamaan yhtään sanaa.
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